
  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

  ارتقاء حیطه آموزشهدف کلی: 

 نفراز پزشکان شاغل در سطح استان 033بازآموزی بیش از  :1 ختصاصیف اهد

 ردیف
 ها  فهرست فعالیت

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

میزان پیش بینی  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 طرح در شورای ماهیانه آموزشی و اخذ همکاری مدرسین 1

 %111 %22 11/12/79 1/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری

 زمانبندیتنظیم برنامه و جدول  2

 %111 %22 21/9/79 1/2/79 دکتر مریم یاوری دکتر محمود بابائیان

 ارسال به اداره آموزش مداوم  3

 %111 %22 21/9/79 1/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری

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

 %111 %22 31/7/79 1/2/79 محمود بابائیاندکتر  دکتر محمد مظاهری

 ماه  2به فاصله  بازآموزیجلسه  6 برگزاری 2

 %111 %22 11/12/79 1/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری

 تکمیل فرم حضور و غیاب نحوه جمع آوری داده ها:                                      انجام حضور و غیاب  از اداره آموزش مداوم دریافت گواهی و : شاخص تحقق هدف



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

  ارتقاء حیطه آموزشهدف کلی: 

 آمایشی 7نفر از پزشکان شاغل در منطقه  03نوآموزی بیش از  :2ختصاصیهدف ا

 ردیف

 هافهرست فعالیت 

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

  شود(

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 %111 %111 2/2/79 1/2/79 بابائیاندکتر محمود  دکتر محمد مظاهری طرح در شورای آموزشی گروه 1

 %111 %111 12/2/79 1/2/79 محمدرضاحاجی حیدریدکتر  دکتر محمد مظاهری شاخه اصفهان -هماهنگی با انجمن علمی آموزش پزشکی 2

 %111 %111 31/2/79 1/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری ارسال پیامک به پزشکان شاغل در منطقه 3

 %111 %111 1/4/79 1/2/79 دکتر محمد مظاهری دکتر محمود بابائیان انجام فرآیند ثبت نام 4

 %111 %111 12/11/79 1/2/79 دکتر محمدرضا حاجی حیدری دکتر محمد مظاهری یک دورهبرگزاری  2

 %111 1 2/2/79 1/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری برگزاری آزمون 6

                                           اخذ تأییدیه از انجمن علمی طب ایرانی کشور نحوه جمع آوری داده ها:                                          اخذ تأییدیه از انجمن علمی طب ایرانی کشور هدف:شاخص تحقق 

  



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 تقاء حیطه آموزشارهدف کلی: 

 برنامه زنده صدا  03 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  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 %111 %21 1/6/79 1/279 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری به تناوب هر برنامهطرح در شورای آموزشی گروه  1

 %111 %21 31/11/79 1/4/79 دکتر مریم یاوری دکتر محمد مظاهری هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه 2

 %111 %21 31/11/79 11/4/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری برنامه هماهنگی با مدیر تولید 3

 %111 %21 21/11/79 11/4/79 دکتر محمد مظاهری دکتر محمود بابائیان تنظیم محتویات برنامه آموزشی 4

 %111 %21 11/12/79 1/2/79 دکتر محمدرضا حاجی حیدری دکتر محمد مظاهری اجرای برنامه 2

                                                                     ی استانصدا و سیمادریافت گواهی از رئیس  نحوه جمع آوری داده ها:                                                    ی استانصدا و سیمادریافت گواهی از رئیس  تحقق هدف:شاخص 



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه آموزشهدف کلی: 

 با محوریت طب ایرانی درمانی شهرستان های استان - جلسه روشنگری در شبکه های بهداشتی 0برگزاری  :4ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 %111 %21 1/4/79 1/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری به تناوب هر برنامه طرح در شورای آموزشی گروه 1

 %111 %21 1/4/79 31/3/79 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم یاوری کارشناس مربوطه در مرکز بهداشت استانهماهنگی با  2

 %111 %21 12/4/79 31/4/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری هماهنگی با کارشناس مربوطه در مرکز بهداشت شهرستان 3

 %111 %21 31/11/79 31/2/79 دکتر محمدرضا حاجی حیدری دکتر محمد مظاهری ها اجرای برنامه در شهرستان 4

 

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

  



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه مدیریتیهدف کلی: 

 تأسیس داروخانه موزع فرآورده های طبیعی و گیاهی :1ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درخواست از رئیس محترم دانشکده 1

  %111 2/2/79 1/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری

 کارشناسان مربوطه در معاونت غذا و داروتوجیه  2

  %111 11/6/79 11/2/79 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم یاوری

  %111 21/12/79 1/6/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری داروخانه گیاهی و راه اندازی تأسیس 3

 

        این فرآیند توسط معاونت غذا و داروراه اندازی و شروع به کار داروخانه گیاهی و تأیید شاخص تحقق هدف: 

             راه اندازی و شروع به کار داروخانه گیاهی و تأیید این فرآیند توسط معاونت غذا و دارو نحوه جمع آوری داده ها:



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه مدیریتیهدف کلی: 

 تربیت سه کارشناس در حوزه طب ایرانی  :2ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 %111 %21 1/6/79 1/3/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری تنظیم لیست از داوطلبان مأمور به گروه 1

 %111 %21 12/6/79 1/6/79 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم یاوری انجام مصاحبه از داوطلبان و انتخاب گزینه های اصلح 2

 %111 %21 12/11/79 2/6/79 دکتر محمود بابائیان محمد مظاهری دکتر محترم دانشکده معاونهماهنگی و درخواست از  3

 %111 %21 12/11/79 1/3/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری پیگیری بمنظور مأموریت داوطلب به گروه 4

 

                     شروع به کار سه کارشناس مدنظر در گروه و کلینیک طب ایرانی نحوه جمع آوری داده ها:                    شروع به کار سه کارشناس مدنظر در گروه و کلینیک طب ایرانیشاخص تحقق هدف: 

  



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه مدیریتی: هدف کلی: 

 سامان دهی پزشکان شاغل در حوزه طب ایرانی   :3ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

  %111 2/2/79 1/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری درخواست کتبی از کارشناس محترم معاونت درمان 1

  %111 31/3/79 1/3/79 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم یاوری تنظیم لیستی از پزشکان شاغل در این حیطه 2

  %111 12/4/79 1/4/79 دکتر محمود بابائیان محمد مظاهریدکتر  دوره طب ایرانی راهنمایی ایشان به شرکت در 3

4 
با هماهنگی معاونت  معرفی پزشکان دوره دیده به آحاد مردم

 محترم درمان
  1 31/2/79 1/2/79 دکتر محمد مظاهری دکتر محمود بابائیان

 

               شاخه اصفهان –گواهی برگزاری دوره توسط انجمن علمی طب ایرانی  شاخص تحقق هدف:

 شاخه اصفهان                             –گواهی برگزاری دوره توسط انجمن علمی طب ایرانی  نحوه جمع آوری داده ها:



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه مدیریتیهدف کلی: 

 راه اندازی انجمن مصوب دانش آموختگان طب ایرانی   :4ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

  %111 2/9/79 1/9/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری هماهنگی با انجمن دانش آموختگان طب ایرانی در مرکز 1

 %111 1 12/4/79 1/4/79 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم یاوری اعالن همگانی به دانش آموختگان این رشته در استان 2

 %111 1 31/11/79 12/7/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری هیئت مدیرهانجام انتخابات و تعیین  3

 

  تأیید شروع به کار انجمن پیشگفت از انجمن مرکز                                                                                  نحوه جمع آوری داده ها:                                 تأیید شروع به کار انجمن پیشگفت از انجمن مرکزشاخص تحقق هدف: 

  



  گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در شکل پیشنهادی 

 ارتقاء حیطه پژوهش هدف کلی: 

 پیشنهاده با محوریت  طب  ایرانی سه نگارش   :1ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 %111 %21 1/2/79 1/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری طرح در شورای پژوهشی  و تصویب عنوان 1

 %111 %21 1/2/79 1/4/79 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم یاوری نگارش پیشنهاده و ارسال آن 2

 %111 %31 21/2/79 21/2/79 بابائیاندکتر محمود  دکتر محمد مظاهری بازنگری ایرادات مطروحه توسط کارشناسان پژوهشی 3

 %111 %31 31/11/79 1/9/79 مریم یاوریدکتر  دکتر محمد مظاهری شنهادهپی سه انجام 4

 

                             دریافت مستندات از معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه    نحوه جمع آوری داده ها:                              دریافت مستندات از معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه 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 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

  %111 1/11/79 1/11/79 محمود بابائیاندکتر  دکتر محمد مظاهری طرح در شورای ماهیانه پژوهشی گروه و تصویب آن 1

 %111 %21 2/2/79 2/12/79 دکتر محمد مظاهری دکتر مریم یاوری نگارش پیشنهاده و هماهنگی با شورای پژوهشکده طب عملکردی 2

 %111 1 31/2/79 21/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری بازنگری ایرادات مطروحه توسط کارشناسان پژوهشی 3

 %111 1 31/11/79 1/2/79 دکتر مریم یاوری 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: 

 89مکمل 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  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

  %111 12/3/79 21/1/79 دکتر محمود بابائیان مظاهریدکتر محمد  تنظیم کمیته علمی و اجرایی 1

  %111 11/2/79 1/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری درخواست کتبی از رئیس دانشکده 2

  %111 31/4/79 31/3/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری پیگیری مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه 3

  %111 31/7/79 1/2/79 دکتر مریم یاوری دکتر محمد مظاهری خالصه مقالهفراخوان ارسال  4

 %111 1 12/2/79 11/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری برگزاری کنگره ملی 

                         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

 88مکمل در سال –برگزاری کنگره بین المللی طب ایرانی   :4 ختصاصیهدف ا

 ردیف
 هافهرست فعالیت 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 %111 1 12/3/79 21/1/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری تنظیم کمیته علمی و اجرایی 1

 %111 1 11/2/79 1/2/79 دکتر محمود بابائیان دکتر محمد مظاهری درخواست کتبی از رئیس دانشکده 2

 %111 1 31/3/79 31/2/79 دکتر محمد مظاهری دکتر محمود بابائیان پیگیری مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه 3

 %111 1 31/11/79 1/2/79 دکتر مریم یاوری دکتر محمد مظاهری فراخوان ارسال خالصه مقاله 4

 

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


