
 حوزه آموزش دستیاري  -جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

  )روتیشن(افزایش کیفیت آموزشی دستیاران در دوره چرخشی  :هدف کلی
با توجه به بازخوردهاي کسب شده در طی دوره ) تعداد، نوع و محل روتیشن(تغییر در دوره هاي چرخشی دستیاران  :هدف اختصاصی 

  دستیاري

مسوول پایش و   مسوول اجرا  ها فهرست فعالیت  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

 درصد پیشرفت

  فعالیت
  سال دوم  سال اول

  بررسی وضعیت موجود  1
دکتر مهرداد 
  /اسماعیلیان
  دستیار ارشد

  1/4/1395  1/3/1395  شوراي آموزشی گروه
100 
  درصد

100 
  درصد

2  
هماهنگی با مدیران گروه هاي  

ن دستیاران طب همکار در روتیش
  اورژانس

دکتر رضا 
  عزیزخانی

  1/5/1395  1/4/1395  شوراي آموزشی گروه
100 
  درصد

100 
  درصد

  تغییر  برنامه روتیشن دستیاران  3
دکتر مهرداد 
  اسماعیلیان

  1/5/1396  1/5/1395  شوراي آموزشی گروه 
100 
  درصد

100 
  درصد

  بازنگري و پایش مجدد برنامه  4
دکتر مهرداد 
/ ن اسماعیلیا

  دستیار ارشد
  درصد100  1/6/1396  1/5/1396  شوراي آموزشی گروه

  درصد100
  

5  
اعمال تغییرات الزم در صورت 

  نیاز
دکتر مهرداد 
  اسماعیلیان

  -  -  1/6/1397  1/6/1396  شوراي آموزشی گروه

 

 : شاخص میزان تحقق هدف

 گزارش در خصوص نحوه عملکرد دستیاران در بخش اورژانس

 : اده هانحوه جمع آوري د

فرم نظرسنجی دستیاران و اعضاء هیأت علمی و مستندات جمع آوري شده توسط مسوول آموزش دستیاري از نحوه کارکرد دستیاران در بخش 
  اورژانس

روتیشن زنان و روتیشن جراحی ,EMSدوره چرخشی دستیاران با توجه به آخرین نظر سنجی انجام شده شامل اضافه شدن دوره دو هفته اي 
درصد دوره هاي چرخشی جهت حضور بیشتر دستیاران سال آخر در بخش از سال سوم به سال اول و دوم منتقل  70همچنین .ستیک می باشدپال

.گردید

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 حوزه آموزش دستیاري -جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  الگ بوك الکترونیک :هدف کلی
  اجراي برنامه الگ بوك جامع الکترونیک :هدف اختصاصی 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

 درصد پیشرفت

  فعالیت
  سال دوم  سال اول

  بررسی وضعیت موجود  1
دکتر حامد خواجه 

  باشی
  1/5/1395  1/4/1395  دکتر مهرداد اسماعیلیان

100 
  درصد

100 
  درصد

2  
تهیه چک لیست هاي الزم از 

نیاز جهت افزودن  موارد مورد
  به الگ بوك

مسوول آموزش 
مسوول / دستیاري

IT گروه  
  -  درصد 10  1/7/1395  1/5/1395  دکتر رضا عزیزخانی

3  

برگزاري جلسات هماهنگی با 
مسوول برنامه الگ بوك 
الکترونیک جهت اعمال 

  افزاري تغییرات در برنامه نرم

  1/9/1395  1/7/1395  دکتر مهرداد اسماعیلیان  گروه ITمسوول 
100 
  درصد

100 
  درصد

4  
اجراي برنامه جدید به صورت 

  پایلوت
/ گروه ITمسوول 

  دستیار ارشد
  1/1/1396  1/9/1395  شوراي آموزشی گروه

100 
  درصد

100 
  درصد

5  
بازنگري مجدد برنامه و اعمال 
  تغییرات الزم در صورت نیاز

مسوول آموزش 
مسوول / دستیاري

IT گروه  
  -  درصد 20  1/2/1397  1/1/1396  شوراي آموزشی گروه

6  
اجراي کامل برنامه و سنجش 
همه جانبه دستیاران براساس 

  الگ بوك جدید

مسوول آموزش 
مسوول / دستیاري

IT گروه  

/ دکتر مهرداد اسماعیلیان
  دکتر علیرضا ابوطالبی

1/2/1396  1/4/1397  -  -  

 : شاخص میزان تحقق هدف

  ت و کیفیت گزارشات الگ بوك ارتقاء کمی –افزاري  اجراي موفق برنامه نرم
 : نحوه جمع آوري داده ها

فرم هاي رضایتمندي اساتید و دستیاران از اجراي  -هاي استاندارد ارزیابی بهبود کیفیت علمی و عملی دستیاران براساس فرم -اطالعات نرم افزاري
  -برنامه

متاسفانه به دلیل عدم همکاري شرکت فرم هاي . بوك پایش می شوددر حال حاضر کلیه فعالیتهاي شیفت دستیاران و پروسیجرها از طریق الگ 
.اري در الگ بوك را نداشته است که در نتیجه مقرر شد فعال به صورت دستی توسط همکاران تکمیل گرددذامکان بارگ DOPSطراحی شده 
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 جدول برنامه عملیاتی بخش اورژانس در بیمارستان آموزشی 

 نقش بودن مشخص با( بستري هاي تخت مدیریت و بخش به انتقال بیمار، گرفتن قرار نظر تحت پذیرش، فرآیندهاي تدوین : هدف کلی
  اورژانس بخش در ممکن زمان کوتاهترین در) وي درمان و بیمار تکلیف تعیین در فراگیران

   : هدف اختصاصی 
  .گردد می اجرا و شده تدوین فراگیران نقش بودن مشخص با ممکن زمان کوتاهترین در اورژانس در بیماران پذیرش فرآیند -1

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

درصد پیشرفت 
  فعالیت

سال 
  اول

سال 
  دوم

  پرستار تریاژ  پذیرش بیمار در واحد تریاژ  1
رییس بخش 
  اورژانس

1/7/95  1/1/96  100 %  100 %  

2  
  رش بیمارتعیین اولویت پذی

  )تریاژ بیماران(

  پرستار تریاژ
دستیار طب 
  اورژانس

رییس بخش 
  اورژانس

1/7/95  1/1/96  100 %  100 %  

3  
تحویل بیمار به فضاي درمانی متناسب بر  

  اساس سطح تریاژ
  پرستار تریاژ

سوپروایزر 
  اورژانس

1/7/95  31/6/96  80%  40%  

4  
  ارزیابی بیماران

  زمان مقرر متناسب با سطح بندي تریاژ در 
دستیار طب 
  اورژانس

واحد مدارك 
  پزشکی

1/7/95  1/1/96  80%  100%  

  1ویزیت بیماربالفاصله در اورژانس  5
کارورز و دستیار 
  طب اورژانس

واحد مدارك 
  پزشکی

1/7/95  1/8/95  100%  100%  

6  
  2ویزیت بیمار  در اورژانس

  دقیقه10حداکثر طی 
کارورز و دستیار 
  طب اورژانس

واحد مدارك 
  پزشکی

1/7/95  1/1/96  80%  100%  

 7  
 30حداکثر طی  3ویزیت بیمار در اورژانس
  دقیقه

کارورز و دستیار 
  طب اورژانس

واحد مدارك 
  پزشکی

1/7/95  1/1/96  80%  100%  

8  
چک کردن و پیگیري دستورات نوشته 

  شده متناسب با سطح تریاژ 
  پرستار اورژانس

سوپروایزر 
  اورژانس

1/7/95  31/6/96  60%  100%  

  : شاخص میزان تحقق هدف
  )در تمام موارد حداقلهاي سال اول را بدست آورده ایم و در بعضی از موارد بهتر از آن عمل کرده ایم( اهداف تعیین شده% 70کسب حداقل 

  :نحوه جمع آوري داده ها
  آمار واحد مدارك پزشکی -1

  زمان سنجی پرونده ها و مندرجات پرونده ها -2
  .محقق شده است و برنامه تریاژ الکترونیک نیز با هدف پایش بهتر برنامه در حال اجرا می باشدکلیه اهداف برنامه 
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 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب اورژانس

  افزایش مشارکت گروه در کنگره هاي بین المللی طب اورژانس: هدف کلی
المللی  ر کنگره هاي مدیترانه اي و بینباالبردن تعداد آمار مقاالت پژوهشی ارائه شده د: هدف اختصاصی 

  طب اورژانس

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

  فعالیت درصد پیشرفت
  سال دوم  سال اول

1  
افزایش مشارکت گروه در 
کنگره هاي بین المللی طب 

  اورژانس

پژوهشی  شوراي 
  گروه

 
  مدیر گروه

  
1/7/95  1/9/97  40  100  

2  
پایش موضوع تحقیقات و ارائه 
  موضوعات مورد اولویت گروه

معاون پژوهشی 
، شوراي گروه

  پژوهشی گروه

  مدیر گروه
  

1/9/95  1/10/97  50  100  

3  
نظارت بر نحوه انجام پایش 

  تحقیقات
15/1/96  مدیر گروه  معاون پژوهشی گروه  1/3/96  50  100  

4  
ساب میت مفاالت در کنگره 

  هاي بین المللی
اعضائ هیئت علمی 

  گروه
معاونت پژوهشی 

  گروه
1/3/96  1/6/97  50  100  

      31/6/97  1/7/97  مدیر گروه  معاون پژوهشی گروه  ارائه فیدبک به گروه  5
 

  : شاخص میزان تحقق هدف
  المللی در سال اول هاي بین هاي انجام گرفته و قابل ارائه درکنگره پایش تعداد پژوهش 

  المللی در سال دوم  هاي بین هاي انجام گرفته و قابل ارائه درکنگره داد پژوهشپایش تع
 

  :نحوه جمع آوري داده ها
  ماهه معاون پژوهشی  در گروه  6گزارشات 

یک نفر از اعضا گروه نماینده انجمن طب . معتبر اعضا گروه حضور پیدا کرده اند تاکنون در چندین کنگره
  .IFEMبین المللی طب اورژانس نیز شده است اورژانس ایران در فدراسیون

 2ط توس 2017ارایه دو سخنرانی و یک پوستر در آخرین کنگره طب اورژانس در کشور پرتغال در آگوست 
 .علمی گروه نفر از اعضا هیات
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 حوزه آموزش کارورزي -جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

  ژه کارورزان با توجه به نیاز اساسی پزشکان عمومی و اولویت هاي نظام سالمتبرگزاري کارگاههاي آموزشی عملی وی:  هدف کلی
در ابتداي دوره یک ماهه اینترنی طب Airway management , ATLS , BLS & ACLSبرگزاري کارگاههاي: هدف اختصاصی 

 اورژانس با توجه به اهمیت موضوعات در برخورد با بیماران و همزمان با شروع دوره

مسوول پایش و   مسوول اجرا  رست فعالیت هافه  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

 درصد پیشرفت

  فعالیت
  سال دوم  سال اول

مسئول آموزش   نیاز سنجی  1
  کارورزي

  1/5/95  1/3/95  دکتر رضا عزیزخانی
100%  100%  

مسئول آموزش   تعیین موضوعات  2
  کارورزي

  1/5/95  1/3/95  دکتر رضا عزیزخانی
100%  100%  

مسئول آموزش   اولویت بندي  3
  کارورزي

  1/5/95  1/4/95  دکتر رضا عزیزخانی
100%  100%  

  % 30  % 70  1/5/95  1/5/95  دکتر مجید زمانی  منشی گروه  هماهنگی با اعضا هیئت علمی گروه  4

و استفاده  SKILL LABهماهنگی با   5
  از منابع و امکانات موجود

  %80  % 50  1/7/95  1/5/95  دکتر مجید زمانی  منشی گروه 

بازنگري و پایش مجدد برنامه و   6
  اعمال تغییرات در صورت نیاز

مسئول آموزش 
  کارورزي

  %100  % 20  1/9/95  1/7/95  دکتر مجید زمانی

 :شاخص میزان تحقق هدف

  برگزاري هر سه کارگاه در ابتداي شروع دوره و در فاصله زمانی اول تا سوم هر ماه

  :ه هانحوه جمع آوري داد
 فرم هاي نظر سنجی کارورزان در پایان کارگاهها در مورد کیفیت برگزاري کارگاه و مطالب آموزشی .1

 فرم هاي نظر سنجی کارورزان در پایان دوره یک ماهه در مورد کارآمد بودن کارگاهها .2

  موزشیفرم هاي نظر سنجی دستیاران و اعضا هیئت علمی از نحوه عملکرد کارورزان و بکارگیري مطالب آ .3
کارگاه مجزا توسط  3احیا قلبی ریوي و مدیریت بیمار مولتپل تروما در  -حیطه مدیریت راه هوایی 3در حال حاضر کارگاه هاي کارورزان در 

.نه به صورت کامل اما رفع شده استمرکز مهارتهاي بالینی مشکل کمبود تجهیزات .اعضا هیات علمی گروه به صورت عملی انجام می شود
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 حوزه آموزش کارورزي -رنامه عملیاتی در گروه آموزشیجدول ب

  تألیف و تدوین درسنامه ضروریات طب اورژانس: هدف کلی
تألیف و تدوین ضروریات دوره یک ماهه کارورزان طب اورژانس مشتمل بر مباحث پایه و اساسی دوره پزشکی عمومی و : هدف اختصاصی 

  )اصول مقدماتی احیا و احیاي قلبی عروقی پیشرفته  –مدیریت راه هوایی  –برخورد با بیمار مولتیپل تروما  –تریاژ ( دوره کارورزي 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

درصد پیشرفت 
  فعالیت

  سال دوم  سال اول

  نیاز سنجی  1
معاونت آموزش 
پزشکی عمومی 

  نشکدهدا

مسئول آموزش 
  کارورزي

1/2/95  1/3/95  100 %  100 %  

  تعیین موضوعات و اولویتها  2
معاونت آموزش 
پزشکی عمومی 
  دانشکده

مسئول آموزش 
  کارورزي

1/2/95  1/3/95  100 %  100 %  

3  
استفاده از کتب ، گایدالینها ، الگوریتم 

  ها و مقاالت موجود
مسئول آموزش 
  کارورزي

معاونت آموزش 
ی عمومی پزشک

  دانشکده
1/3/95  

1/6 /
95  

80 %  20 %  

4  
تدوین و تالیف  فصول توسط اعضا 

  هیئت علمی طب اورژانس
مسئول آموزش 
  کارورزي

  دکتر رضا عزیزخانی
  

1/3/95  1/6/95  80 %  20 %  

  چاپ و نشر و توزیع و تدریس درسنامه  5
معاونت آموزش 
پزشکی عمومی 
  دانشکده

مسئول آموزش 
  کارورزي

1/6/95  1/9/95  10 %  90 %  

6  
فصول  بازنگري و ویرایش و بروزرسانی

  و ایجاد تغییرات در صورت نیاز
مسئول آموزش 
  کارورزي

معاونت آموزش 
پزشکی عمومی 
  دانشکده

1/9/95  1/6/96  100%  100%  

  : شاخص میزان تحقق هدف
  میزان رضایتمندي فراگیران  -میزان جامعیت مباحث ومطالب طرح شده در درسنامه 

  :حوه جمع آوري داده هان
توزیع و جمع آوري فرم هاي میزان رضایتمندي کارورزان از محتواي مطالب و نیز بررسی عملکردي کارورزان طبق نظرات اساتید و دستیاران 

 گروه طب اورژانس

  
  

  .دانشکده به منظور چاپ کتاب هستیم EDOنهایی مرکز  تاییددرسنامه کامل آماده شده  منتظر دریافت 
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 حوزه پژوهش –جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 

  نامه تحقیقاتی دستیاران گروه طب اورژانس ي پیشرفت پایان پایش الکترونیک نحوه: هدف کلی
  نامه تحقیقاتی در الگ بوك الکترونیک اي فرایند انجام پایان ادغام پایش دوره :هدف اختصاصی 

سوول پایش و م  مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

 درصد پیشرفت

  فعالیت
  سال دوم  سال اول

1  

اي پایش  طراحی نرم افزار یارانه
پایان نامه تحقیقاتی دستیاران 
دوره تخصصی گروه طب 

  اورژانس

مسئول الگ بوك 
  الکترونیکی گروه

  )دکتر خواجه باشی(
معاون پژوهشی 

  )دکتر گلشنی(گروه

 
  ر گروهمدی

  
1/7/95  1/9/97  100  100  

2  

پایش  هاي مربوط به ورود داده
پایان نامه تحقیقاتی دستیاران 
دوره تخصصی گروه طب 

در الگ بوك  اورژانس
  الکترونیک

  معاون پژوهشی گروه
مدیر الگ بوك 

  گروه
  

1/9/95  1/10/97  50  100  

3  

 پایش الکترونیکی نحوه پیشرفت
 پایان نامه تحقیقاتی دستیاران
دوره تخصصی گروه طب 

  اورژانس

  معاون پژوهشی گروه
مدیر الگ بوك 

  گروه
1/10/95  1/3/96  50  100  

4  
به دستیاران و  بازخورد ارائه 

اعضاء هیئت علمی گروه طب 
  اورژانس

  مدیر الگ بوك گروه
معاونت پژوهشی 

  گروه
1/3/96  1/6/96  50  100  

5  
ارزیابی و بازبینی نحوه عملکرد 

ئه فیدبک و ارتقاء نرم افزار و ارا
  اشکاالت احتمالی نرم افزار

  مدیر الگ بوك گروه
  معاون پژوهشی گروه

جلسه شوراي 
  پژوهشی
  گروه

1/6/96  1/12/96  0  40%  

  : شاخص میزان تحقق هدف
  تدوین  نرم افزار  

  درصد پایان نامه هاي گروه به صورت الکترونیک در سال اول 50پایش 
  گروه به صورت الکترونیک در سال دوم  درصد پایان نامه هاي 100پایش 

  :نحوه جمع آوري داده ها
  ماهه مدیر الگ بوك الکترونیک در گروه  3گزارشات 

.به دلیل عدم همکاري شرکت متبوع در این خصوص هنوز پیشرفت قابل مالحظه اي نداشتیم
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  حوزه هیات علمی  –جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  اد اعضاي هیات علمی گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهانیش تعدافزا :هدف کلی
  )کاشانی و امین..،آیت ا)س(الزهرا(مرکز آموزشی درمانی 3تکمیل کادر مورد نیاز براي :هدف اختصاصی 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  زمان پایان  شروع

 درصد پیشرفت

  فعالیت
  سال دوم  ل اولسا

    %100  1/4/1395  1/3/1395  شوراي گروه  دکتر حیدري  نیازسنجی  1

2  
تفکیک نیاز به نیروي 

  و هیات علمی kضریب
   %100  1/4/1395  1/3/1395  شوراي گروه  دکتر حیدري

   %100  1/4/1395  1/3/1395  شوراي گروه  دکتر حیدري  تعیین اولویت بیمارستانی  3

4  
در بررسی امکان جذب نیرو 

  دانشگاه
دکتر محمد نصر و 
  دکتر حیدري

  %100  %50  1/12/1395  1/4/1395  دکتر عزیزخانی

5  
ارسال درخواست به شوراي 

  جذب
دکتر محمد نصر و 
  دکتر حیدري

  %100  %50  1/12/1395  1/4/1395  دکتر عزیزخانی

6  
تخصیص نیرو بر اساس 

  سهمیه گروه
  %100  %50  1/12/1395  1/4/1395  دکتر عزیزخانی  دکتر حیدري

  دکتر حیدري  ثبت نام داوطلبها در فراخوان  7
معاونت آموزشی 

  دانشگاه
1/4/1395  1/12/1396  50%  100%  

8  
برگزاري جلسه فراخوان 

  درون گروهی
  دکتر حیدري

شوراي آموزشی 
  گروه

1/4/1395  1/12/1396  50%  100%  

9  
برگزاري فراخوان نهایی در 

  دانشکده
  شوراي جذب دانشگاه

خانی دکتر عزیز
ومنتخبین اعضاء 

  هیات علمی گروه 
1/4/1395  1/12/1396  50%  100%  

 

  :شاخص میزان تحقق هدف

 kنفر ضریب  1نیروي جدید هیأت علمی و  1جذب حداقل 

 

 : نحوه جمع آوري داده ها 

  اضافه شدن نفرات فوق به برنامه گروه
نفر نیرو در  2وجه به محدودیت شدید در تعداد افراد تا کنون موفق به جذب ماه و با ت 6با توجه به عدم اعالم فراخوان به صورت منظم و هر 

  .حداقل یک نفر را جذب کنیم 96رایزنی هایی با دانشکده انجام شده و امیدواریم بتوانیم در اسفند ماه . فراخوان نشدیم
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 حوزه مدیریت  –جدول برنامه عملیاتی گروه طب اورژانس 

  گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مجامع علمی و معتبر داخلی و خارجی افزایش حضور: هدف کلی

  برگزاري  همایش و کنفرانسهاي علمی داخلی و بین المللی: هدف اختصاصی 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 
 ارزشیابی

زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 درصد پیشرفت

 فعالیت

 ل دومسا سال اول

 نیاز سنجی 1
مسئولین آموزش دستیاري، 
 کارورزي و پژوهشی گروه

  دکتر رضا عزیزخانی
 دکتر بابک معصومی

1/3/95 1/4/95 
در 100
 صد

در 100
 صد

 تعیین موضوعات 2
مسئولین آموزش دستیاري، 
 کارورزي و پژوهشی گروه

  دکتر رضا عزیزخانی
  دکتر بابک معصومی

1/3/95 1/4/95 
در 100
 صد

 در100
 صد

 اولویت بندي موضوعات 3
مسئولین آموزش دستیاري، 
 کارورزي و پژوهشی گروه

  دکتر رضا عزیزخانی
  دکتر بابک معصومی

1/4/95 1/5/95 
در 100
 صد

در 100
 صد

4 
بررسی امکانات و جذب 

 منابع
 در صد 60 در صد 30 1/7/95 1/6/95 دکتر رضا عزیزخانی دکتر بابک معصومی

5 

 بررسی رزومه مدرسین
معتبر داخلی و خارجی در 

 حوزه هاي مربوطه

مسئولین آموزش دستیاري، 
 کارورزي و پژوهشی گروه

 در صد 80 در صد 50 1/8/95 1/6/95  دکتر رضا عزیزخانی

6  

هماهنگی و تعیین برنامه 
کنگره و تعیین زمان و 
مکان مناسب برگزاري 

  کنفرانس

 در صد 80 در صد 50 1/10/95 1/8/95 دکتر رضا عزیزخانی دکتر بابک معصومی

  
 : شاخص میزان تحقق هدف

  برگزاري یک کنفرانس یا همایش علمی داخلی و یک کنفرانس بین المللی
  

 :نحوه جمع آوري داده ها
  معرفی اسپانسرهاي برگزارکننده کنفرانس –حضور گروههاي مختلف بالینی و انجمنهاي علمی در کنفرانس  –تعداد افراد ثبت نام کننده 

   

  :برنامه مشترك برگزار شده است 4کنون تا

  با حضور اساتیدي از آمریکا و دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور 95کنگره بین المللی سونوگرافی در آذر ماه  -1 

  96کنفرانس مشترك با گروه عفونی و داخلی دانشکده در خرداد  -2

  و گروه ژنتیک دانشکده پزشکی کنفرانس مشترك با گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان -3

 کارگاه توسط گروه طب اورژانس اصفهان 2پانل و  2کنگره سالیانه طب اورژانس و برگزاري  -4
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 حوزه مدیریت  –جدول برنامه عملیاتی گروه طب اورژانس 

  پرونده الکترونیک گروه طب اورژانس: هدف کلی

  نسخالصه پرونده الکترونیک گروه طب اورژا: هدف اختصاصی 

مسوول پایش   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  و ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

 درصد پیشرفت

  فعالیت
  سال دوم  سال اول

  اولویت بندي برگه هاي پرونده  1

 روساي بخش

 -دکتر حیدري(

 -دکتر مجیدي نژاد

  )دکتر خواجه باشی

  دکتر عزیزخانی
  

1/4/95  1/5/95  100  100  

2  
مت جهت الکترونیک  تعیین فر

  نمودن برگه هاي انتخاب شده
  100  100  1/6/95  1/5/95  دکتر عزیزخانی  دکتر    ابوطالبی

3  
اجراي نمونه  خالصه پرونده 

  الکترونیک
  100  50  1/7/95  1/6/95  دکتر عزیزخانی  دکتر ابوطالبی

4  
تعامل و نهادینه سازي فرمت اجرا 
شده برگه الکترونیک در برنامه 

HIS رستانبیما  

  دکتر ابوطالبی
  مهندس عبداللهی

  100  50  1/9/95  1/7/95  دکتر عزیزخانی

5  

برنامه ریزي جهت آموزش 
فراگیران واعضا هیات علمی در 
خصوص نحوه تکمیل خالصه 

  پرونده  الکترونیک

  دکتر ابوطالبی
  مهندس عبداللهی

/ دکتر عزیزخانی 
  دکتر اسماعیلیان

1/9/95  1/11/95  50  100  

 

  : ان تحقق هدفشاخص میز
  درصد برگه هاي خالصه پرونده گروه طب اورژانس در فرمت الکترونیک باشد 20
 

  :نحوه جمع آوري داده ها
  گزارشات روساي بخش -گزارش گیري از مدارك پزشکی بیمارستان 

  
ت سخت افزاري در اتاق احیا اورژانس تجهیزا. افزاري آماده شده است برنامه نرم.اساتید و دستیاران برگزار شد نهایی دو جلسه جهت آموزش 

ژانس آماده شده ررنامه کامل پرونده اکترونیک اوب.الزهرا نصب شده و جهت شروع کار منتظر نصب سایر تجهیزات از طرف بیمارستان هستیم
متاسفانه به دلیل  .کالس هاي آموزشی براي اساتید و کارورزان برگزار شده و تجهیزات سخت افزاري الزم تا حدي نصب شده است. است

 .اجراي کامل و نهایی پروژه با مشکل مواجه شده استبیمارستان مشکات مالی 
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