
 گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

  مبانی طب سنتی ایران ارتقاء حیطه آموزشهدف کلی: 

 کشورسازمان های مختلف شاغل در مشمول آموزش مداوم نفراز پزشکان  700بیش از  و نوآموزی بازآموزی :1 ختصاصیف اهد

 ردیف
 ها  فهرست فعالیت

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش لمسئو مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 

زمان 

 شروع

 زمان پایان

 طرح در شورای ماهیانه آموزشی و اخذ همکاری مدرسین 1

 12/3/99 دکتر محمد انصاری پور  دکتر محمد مظاهری

 

12/12/1400 

35% 100% 

 تنظیم برنامه و جدول زمانبندی 2

 1/2/99 دکتر مریم رنجبر دکتر محمود بابائیان

 

20/7/1400 

35% 100% 

 ارسال به اداره آموزش مداوم  3

 1/2/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری

 

20/8/1400 

35% 100% 

4 
آمده و انجام اصالحات الزم بعد از عودت احتمالی  بازنگری بعمل

 برنامه

 1/2/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری

 

30/9/1400 

35% 100% 

 ماه  20جلسه بازآموزی به فاصله  6برگزاری  5
 10/12/1400 1/5/99 دکتر مریم رنجبر دکتر محمد مظاهری

35% 100% 

 

 تکمیل فرم حضور و غیاب نحوه جمع آوری داده ها:                                         صادر شده برای پزشکان پیشگفتدرصد گواهی های : شاخص تحقق هدف



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 مبانی طب سنتی ایران ارتقاء حیطه آموزشهدف کلی: 

 کشور با مبانی طب سنتی ایران در سطح پیشرفته  آمایشی 7در منطقه عمومی و متخصص شاغل  نفر از پزشکان  40نوآموزی بیش از  :2ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

بینی میزان  پیش

پیشرفت فعالیت سال 

1400 

زمان 

 شروع

 زمان پایان

 مریم رنجبردکتر  دکتر محمد مظاهری طرح در شورای آموزشی گروه 1
1/2/99 

 

2/2/1400 

 
25% 100% 

 مریم رنجبردکتر  دکتر محمد مظاهری هماهنگی با سازمان پزشکی استان  2
1/2/99 

 

15/2/1400 

 
25% 100% 

 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری پیامک به پزشکان شاغل در منطقهارسال  3
1/2/99 

 

30/2/1400 

 
25% 100% 

 دکتر محمد مظاهری دکتر محمود بابائیان انجام فرآیند ثبت نام 4
1/2/99 

 
1/4/1400 25% 100% 

 مریم رنجبردکتر  دکتر محمد مظاهری آموزش مبانی طب ایرانی در سطح پیشرفته  دوره برگزاری 5
1/2/99 

 

12/11/1400 

 
0 100% 

 %100 0 2/2/1400 1/2/99 دکتر محمد مظاهری دکتر محمود بابائیان برگزاری آزمون 6

                                          نظام پزشکی استان اصفهاناخذ تأییدیه از سازمان  نحوه جمع آوری داده ها:              تعداد دوره برگزار شده( ب رصد پزشکان حاضر در دوره پیشگفتد الف( شاخص تحقق هدف:



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 مبانی طب سنتی ایران ارتقاء حیطه آموزشهدف کلی: 

 ی استان اصفهان بمنظور آموزش  گزاره های صحبح مبانی طب ایرانی به آحاد جامعه و سیما صدازنده مرکز برنامه   8 شرکت در بیش از :3ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

فعالیت سال پیشرفت 

1400 

زمان 

 شروع

 زمان پایان

 %100 %25 1/6/1400 1/2/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری طرح در شورای آموزشی گروه به تناوب هر برنامه 1

 %100 %25 30/11/1400 1/4/99 رنجبر دکتر مریم انصاری پور دکتر محمد  هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه 2

 %100 %25 30/11/1400 10/4/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری هماهنگی با مدیر تولید برنامه 3

 دکتر محمد مظاهری دکتر محمود بابائیان تنظیم محتویات برنامه آموزشی 4
10/4/99 

 
20/11/1400 25% 100% 

 انصاری پور  دکتر محمد دکتر محمد مظاهری اجرای برنامه 5
1/5/99 

 
10/12/1400 25% 100% 

                                                     ی استاندا و سیماروابط عمومی صدریافت گواهی از  نحوه جمع آوری داده ها:                                    درصد برنامه های تهیه شده                                     شاخص تحقق هدف:



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 مبانی طب سنتی ایران ارتقاء حیطه آموزشهدف کلی: 

وفق به آحاد مردم شهرستان  طب ایرانیآموزش مفاهیم صحیح با محوریت  هرستان های استان اصفهان درمانی ش - جلسه روشنگری در شبکه های بهداشتی پنجبرگزاری  :4ختصاصیهدف ا

  )شهرستان هایی که باورهای غلط پیرامون تزریق واکسن و مصرف مکمل ها در آنها شایع  است، در اولویت می باشند.( موافقت رئیس مرکز بهداشت استان

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان پیشرفت 

زمان  1400فعالیت سال 

 شروع

 زمان پایان

 %100 %25 1/4/1400 1/2/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری به تناوب هر برنامه طرح در شورای آموزشی گروه 1

 %100 %25 1/4/1400 30/3/99 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم رنجبر استانهماهنگی با کارشناس مربوطه در مرکز بهداشت  2

 %100 %25 15/4/1400 30/4/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری هماهنگی با کارشناس مربوطه در مرکز بهداشت شهرستان 3

 %100 %25 30/11/1400 30/5/99 دکتر محمد انصاری پور  دکتر محمد مظاهری اجرای برنامه در شهرستان ها 4

     الف( تعداد جلسات برگزار شده ب( تعداد شهرستان هایی که جلسات در آنها برگزار شده است.  شاخص تحقق هدف:

  دریافت گواهی برگزاری جلسات پیشگفت از مدیر شبکه شهرستان نحوه جمع آوری داده ها:  



گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی   

 مبانی طب سنتی ایران ارتقاء حیطه آموزشهدف کلی: 

 شهر اصفهان 3آموزش و پرورش در ناحیه های مقطع دوم آموزش چگونگی مصرف  گیاهان دارویی پرکاربرد به دبیران دبیرستان  :5ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت سال 

1400 

زمان 

 شروع

 زمان پایان

 %100 %25 1/4/1400 1/4/99 مریم رنجبر دکتر  دکتر محمود بابائیان طرح در شورای آموزشی گروه به تناوب هر برنامه 1

2 
هماهنگی با کارشناس مربوطه در واحد بهداشت مدارس 

 مرکز بهداشت استان
 %100 %25 10/8/1400 30/3/99 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم رنجبر

 %100 %25 30/11/1400 30/5/99 دکتر محمد انصاری پور  دکتر محمد مظاهری اجرای برنامه در شهرستان ها 3

 

 درصد دبیران شرکت کننده در دوره   شاخص تحقق هدف:

 استان        3دریافت گواهی برگزاری جلسات پیشگفت از آموزش و پرورش ناحیه  نحوه جمع آوری داده ها:



 گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه مدیریتیهدف کلی: 

 و سنتی مجاز در سطح شهر اصفهان گیاهیآورده های طبیعی، عرضه کننده و داروخانه دو تأسیس :1ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت سال 

1400 

زمان 

 شروع

 زمان پایان

 درخواست از رئیس محترم دانشکده 1

 2/5/1400 1/5/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری

50% 100% 

 توجیه کارشناسان مربوطه در معاونت غذا و دارو 2

 10/6/1400 10/5/99 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم رنجبر

 
50% 100% 

 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری گیاهیتأسیس و راه اندازی داروخانه  3
1/6/99 

 
10/11/1400 50% 100% 

4 
اطالع رسانی گسترده در فضای مجازی بمنظور آگاهی جامعه 

 پزشکی 
 %100 %50 20/12/1400 5/6/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری

 

        انجمن داروسازان استان راه اندازی و شروع به کار داروخانه گیاهی و تأیید این فرآیند توسط شاخص تحقق هدف: 

        انجمن داروسازان استان توسط راه اندازی و شروع به کار داروخانه گیاهی و تأیید این فرآیند  نحوه جمع آوری داده ها:



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه مدیریتیهدف کلی: 

 در حوزه طب ایرانی مستخدم رسمی دانشگاه  کارشناسدو جذب و آموزش  پیگیری  :2ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

میزان پیش بینی  زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

 %100 %100 1/6/1400 1/3/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری تنظیم لیست از داوطلبان مأمور به گروه 1

 %100 %40 15/6/1400 1/6/99 دکتر محمد مظاهری مریم رنجبردکتر  انجام مصاحبه از داوطلبان و انتخاب گزینه های اصلح 2

 %100 %40 15/11/1400 5/6/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری هماهنگی و درخواست از معاون محترم دانشکده 3

 %100 %40 15/11/1400 1/3/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری پیگیری بمنظور مأموریت داوطلب به گروه 4

 

                     کارشناس مدنظر در گروه و کلینیک طب ایرانیدو  شروع به کار نحوه جمع آوری داده ها:                        تعداد پرسنل جذب شدهشاخص تحقق هدف: 

  



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه مدیریتی: هدف کلی: 

  ی درسطح استان اصفهانپزشکان شاغل در حوزه طب ایرانمحورهای فعالیت  سامان دهی  :3ختصاصی اهدف 

 ردیف

 هافهرست فعالیت 

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

  شود(

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

 پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

 %100 %50 2/2/1400 1/2/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری درخواست کتبی از کارشناس محترم معاونت درمان 1

 %100 %100 30/3/1400 1/3/99 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم رنجبر تنظیم لیستی از پزشکان شاغل در این حیطه 2

 %100 %50 15/4/1400 1/4/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری راهنمایی ایشان به شرکت در دوره طب ایرانی 3

4 
معرفی پزشکان دوره دیده به آحاد مردم با هماهنگی 

 معاونت محترم درمان
 %100 0 30/2/1400 1/2/99 دکتر محمد مظاهری محمد انصاری پور دکتر 

 

               کمیته منتخب حوزه معاونت آموزشی دانشگاه گواهی برگزاری دوره توسط  نحوه جمع آوری داده ها:  تعداد پزشک بررسی شده در ساماندهی مدنظر  هدف: شاخص تحقق



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه مدیریتیهدف کلی: 

 طب ایرانی پزشکان شاغل  در حوزه راه اندازی انجمن مصوب   :4ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت سال 

1400 

 زمان

 شروع

 زمان پایان

 هماهنگی با  کمیته منتخب دانشگاه  1
دکتر محمد 

 مظاهری
 %100 %100 2/8/1400 1/8/99 دکتر محمود بابائیان

2 
اعالن همگانی به پزشکان شاغل در این حوزه از طریق 

 فضای مجازی
 %100 %20 15/4/1400 1/4/99 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم رنجبر

 و تعیین هیئت مدیره انجام انتخابات 3
دکتر محمد 

 مظاهری
 %100 0 30/10/1400 15/9/99 دکتر محمود بابائیان

 

                                  دانشگاهکمیته منتخب تأیید شروع به کار انجمن پیشگفت از  نحوه جمع آوری داده ها:                                 کمیته منتخب دانشگاهتأیید شروع به کار انجمن پیشگفت از شاخص تحقق هدف: 

  



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه پژوهش هدف کلی: 

 طب  ایرانی مفاهیم ا محوریت  پروپوزال ب سهنگارش   :1ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 

زمان 

 شروع

 زمان پایان

 %100 %50 1/2/1400 1/2/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری و تصویب عنوانگروه طرح در شورای پژوهشی  1

 %100 %50 1/5/1400 1/4/99 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم رنجبر تنظیم پیشنهاده و سابمیت آن در سامانه پژوهشیار 2

 %100 %30 20/5/1400 20/5/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری بازنگری ایرادات مطروحه توسط کارشناسان پژوهشی 3

 %100 %30 30/11/1400 1/8/99 دکتر محمد انصاری پور  دکتر محمد مظاهری انجام سه پیشنهاده 4

 

                             دریافت مستندات از معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه    نحوه جمع آوری داده ها:                                   تعداد پروپوزال نگارش شده  شاخص تحقق هدف: 

 



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه پژوهشهدف کلی: 

 انجام یک طرح مشترک پژوهشی با پژوهشکده طب عملکردی  :2 ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

میزان  پیش بینی زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 

زمان 

 شروع

 زمان پایان

 %100 %40 1/11/1400 1/11/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری طرح در شورای ماهیانه پژوهشی گروه و تصویب آن 1

2 
نگارش پیشنهاده و هماهنگی با شورای پژوهشکده طب 

 عملکردی
 %100 %40 5/2/1400 5/2/99 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم رنجبر 

 %100 0 30/2/1400 20/2/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری بازنگری ایرادات مطروحه توسط کارشناسان پژوهشی 3

 %100 0 30/11/1400 1/5/99 دکتر محمد انصاری پور  دکتر محمد مظاهری انجام پیشنهاده 4

 

 تأیید انجام طرح فوق از پژوهشکده طب عملکردی                                                                       نحوه جمع آوری داده ها:                                                 تأیید انجام طرح فوق از پژوهشکده طب عملکردیشاخص تحقق هدف:

 



گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی   

 ارتقاء حیطه پژوهشهدف کلی: 

 1400مکمل در سال  –برگزاری کنگره ملی طب ایرانی   :3 ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 %100 %100 15/3/1400 20/1/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری تنظیم کمیته علمی و اجرایی 1

 %100 %100 10/2/1400 1/2/99 دکتر محمود بابائیان مظاهری دکتر محمد درخواست کتبی از رئیس دانشکده 2

 %100 %100 30/4/1400 30/3/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری پیگیری مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه 3

 %100 0 30/9/1400 1/5/99 دکتر محمد انصاری پور  مریم رنجبردکتر  فراخوان ارسال خالصه مقاله 4

 %100 0 15/2/1400 10/2/99 محمد انصاری پور دکتر  دکتر محمد مظاهری برگزاری کنگره ملی 5

 

                         دریافت تأیید برگزاری کنگره فوق از اداره همایش ها نحوه جمع آوری داده ها:                        دریافت تأیید برگزاری کنگره فوق از اداره همایش هاشاخص تحقق هدف: 



گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی   

 ارتقاء حیطه پژوهش دف کلی:ه

 1401مکمل  در سال  –اخذ تأییدیه بمنظور برگزاری کنگره بین المللی طب ایرانی   :4 ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش مسئول مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان پیشرفت 

زمان  1400فعالیت سال 

 شروع

 زمان پایان

 %100 %20 30/3/1400 30/2/99 دکتر محمد مظاهری دکتر محمود بابائیان پیگیری مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه 1

 %100 %20 10/2/1400 1/2/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری درخواست کتبی از رئیس دانشکده 2

 %100 0 15/3/1400 20/1/99 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری تنظیم کمیته علمی و اجرایی 3

 %100 0 30/11/1400 1/5/99 دکتر محمد انصاری پور  دکتر محمد مظاهری تنظیم چگونگی فراخوان دریافت خالصه مقاله 4

 

                         از معاونت پژوهشی دانشکدهالمللی دریافت تأیید برگزاری کنگره بین  نحوه جمع آوری داده ها:                گواهی اخذ شده  شاخص تحقق هدف:  


