
 

  طب فیزیکی و توانبخشی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

   ارتقا حوزه مدیریت گروه : 1 هدف کلی

  رزشیابی اعضای هیأت علمی توسط فرم های تدوین شده در گروها هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 فهرست فعالیت ها
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

تا   فعالیت درصد پیشرفت

 96پایان سال 

1 
تمامی ارزشیابی اساتید توسط نظر خواهی از 

 دستیاران توسط فرم های تدوین شده در گروه
 %100 96دی ماه  95دی ماه  مدیر گروه مدیر گروه

 %100 96دی ماه  95دی ماه  مدیر گروه مدیر گروه تعیین نقاط قوت هر استاد 2

 %100 96دی ماه  95دی ماه  مدیر گروه گروهمدیر  تعیین نقاط ضعف هر استاد 3

4 
برگزاری جلسات صحبت با اساتید در مورد نقاط 

 ضعف و قوت 
 %100 96دی ماه  95دی ماه  مدیر گروه  مدیر گروه 

 %80 96دی ماه  95دی ماه  مدیر گروه مدیر گروه تقویت نقاط قوت هر استاد 5

 

  اعضای گروه  %100ارزشیابی   شاخص میزان تحقق هدف:

 نمره دستیاران  نحوه جمع آوری داده ها:

  



 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی 

    ارتقا حوزه مدیریت گروه: 2 هدف کلی

  سر و سامان دادن به کتابخانه و امکانات کامپیوتری گروه هدف اختصاصی :

 

ف
دی

ر
 

 فهرست فعالیت ها
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

  فعالیت درصد پیشرفت

 96تا پایان سال 

 پیگیری خرید کتب جدید رفرانس 1
شورای 

 گروه
 %100 96اردیبهشت  95اسفند  مدیر گروه

 تأمین محل مناسب برای کامپیوتر ها 2
شورای 

 گروه
 %100 96مهر  95مهر  مدیر گروه

3 
سامان داده به کتابخانه گروه با سر و 

انتخاب ، سفارش و پیگیری حهت خرید 

 کتاب های کاربردی گروه

 %100 96بهمن  95آبان  مدیر گروه گروهمنشی 

 

  پیگیری هر سه ماه یک بار  شاخص میزان تحقق هدف:

 ثبت مراحل پیشرفت کار   نحوه جمع آوری داده ها: 

  



 

 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی 

   گروه ارتقا حوزه مدیریت:  3 هدف کلی

  پیگیری تأمین کمبود نیرو هیأت علمی گروه هدف اختصاصی :

 

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

  فعالیت درصد پیشرفت

 96تا پایان سال 

1 
پیگیری جذب یک نفر هیأت علمی در 

 95فراخوان 
 %100 95شهریور  95فروردین  مدیر گروه مدیر گروه

2 
جذب یک نفر هیأت علمی طرحی پیگیری 

 95از فارغ التحصیالن 
 %100 95آذر  95مهر  مدیر گروه مدیر گروه

 %100 96شهریور  95اسفند  مدیر گروه مدیر گروه 96پیگیری جذب هیأت علمی در فراخوان  3

4 
پیگیری جذب هیأت علمی طرحی از فارغ 

 96التحصیالن 
 %100 96آذر  96مهر  مدیر گروه مدیر گروه

 

   جذب حداقل یک نفر هیأت علمی در فراخوان های مربوطه   شاخص میزان تحقق هدف:

  مکاتبات الزم به دانشکده  نحوه جمع آوری داده ها: 

  



 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی 

  ارتقا حوزه آموزشی گروه :   1 هدف کلی

 بهبود کیفیت سایت گروه   هدف اختصاصی :

 

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

تا   فعالیت درصد پیشرفت

 96پایان سال 

1 
طرح درس اساتید در  قراردادن

سایت گروه ) ویژه رزیدنت ها( 

 بصورت ماهیانه

 %25 96اسفند  95آبان  دکتر حقیقت منشی گروه

2 
به روز رسانی اطالعات در سایت 

 گروه

دکتر حقیقت با همکاری 

 منشی گروه
 %100 95اسفند  95مهر  مدیر گروه

3 
های مفید و مرتبط با  linkایجاد 

 رشته در سایت گروه

دکتر حقیقت با همکاری 

 منشی گروه
 % 100 96اسفند  95مهر  مدیر گروه

 

   شاخص میزان تحقق هدف :

 ارتقا فرایند ثبت برنامه های گروه در سایت  -1

 به روز رسانی اطالعات مرتبط با گروه در سایت -2

 مقایسه با وضع موجود  –ثبت مراحل پیشرفت کار و پی گیریها نحوه جمع آوری داده ها :   

  

  



 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی 

  ارتقا حوزه آموزشی گروه :   2 هدف کلی

 دستیاران  بر اساس چک لیست های تعیین شده در گروه  lectureارزیابی نحوه ارائه   هدف اختصاصی :

 

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

  فعالیت درصد پیشرفت

 96تا پایان سال 

1 
آماده سازی فرم های ارزشیابی 

lecture  
 %100 95بهمن  95دی   مدیر گروه  شورای گروه 

2 
اطالع رسانی به دستیاران با 

 قراردادن فایل در سایت گروه 
 %100 95بهمن  95بهمن  مدیر گروه  مدیر گروه 

3 
ارزشیابی دستیاران بر اساس فرم 

 های تدوین شده 
 %100 96اردیبهشت  95اسفند  مدیر گروه  شورای  گروه 

 %100 96اردیبهشت  95اسفند  مدیر گروه  مدیر گروه ارائه فیدبک به دستیاران  4

 

 دستیاران گروه  %100ارزشیابی   شاخص میزان تحقق هدف :

 نمرات دستیاران نحوه جمع آوری داده ها :   

  



 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی 

    ارتقا کیفیت حوزه پژوهشی  :  1هدف کلی 

  ارتقا فرایند انجام پایان نامه ها  هدف اختصاصی :

 

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

فعالیت   درصد پیشرفت

 96تا پایان سال 

1 
گزارش کتبی دستیاران در خصوص 

 ماه یکبار 6پیشرفت پایان نامه هر 
 اساتید راهنما

معاون پژوهشی 

 گروه 
 %100 96اسفند  95مهر 

 اعضای شورای گروه  ارزیابی در شورای پژوهشی گروه 2
معاون پژوهشی 

 گروه 
 %100 96اسفند  95مهر 

3 
برگزاری جلسات صحبت با 

دستیاران در صورت عدم پیشرفت 

 مناسب پایان نامه 

معاون پژوهشی 

 گروه 

معاون پژوهشی 

 گروه 
 %100 96اسفند  95مهر 

 

    پیشرفت روند پایان نامه تمامی دستیاران   شاخص میزان تحقق هدف :

 گزارشات کتبی دستیاران و مقایسه با وضع موجود نحوه جمع آوری داده ها :   

  

  



 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

    ارتقا حوزه آموزش دستیاری گروه:  1هدف کلی 

   ارتقا سطح علمی دستیاران در زمینه توانبخشی قلب   هدف اختصاصی :

 

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
پایش مسوول 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

تا   فعالیت درصد پیشرفت

 95پایان سال 

1 
هماهنگی با بخش توانبخشی قلب 

چمران جهت گذراندن دوره روتیشن 

 دستیاران 

 %100 96آبان  96آبان  مدیر گروه  مدیر برنامه دستیاری 

2 
برنامه ریزی جهت روتیشن دستیاران به 

 صورت یک روز در ماه 
 %100 96آذر  96آبان  مدیر گروه  مدیر برنامه دستیاری 

3 
نظارت بر اجرای دوره روتیشن به طور 

 منظم
 %100 تا کنون  96آذر  مدیر گروه  مدیر برنامه دستیاری 

 

 جلسه یک ماهانه روتیشن دوره برگزاری بر نظارت  شاخص میزان تحقق هدف:

 موجود وضع با مقایسه و دستیاران ارزشیابی روندنحوه جمع آوری داده ها: 

  



 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

     ارتقا حوزه آموزش دستیاری:  2هدف کلی 

 ارتقا سطح علمی دستیاران در زمینه های نکات کاربردی و شایع طب فیزیکی  هدف اختصاصی :

 

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
 مسوول پایش

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

  فعالیت درصد پیشرفت

 95تا پایان سال 

1 
استخراج نیاز دستیاران و مشخص 

 نمودن نکات کاربردی 
 %100 تا کنون  95مهر  مدیر گروه شورای گروه 

2 
برنامه ریزی جهت برگزاری کالسهای 

 فوق برنامه

مدیر برنامه 

 دستیاری
 %100 تا کنون  95مهر  مدیر گروه

3 
 2برگزاری کالس فوق برنامه ماهی 

 جلسه

اعضای گروه  بر  

 اساس برنامه
 %100 تا کنون  95مهر  مدیر گروه

 

 جلسه در ماه  2نظارت بر برگزاری حداقل   :شاخص میزان تحقق هدف

   روند نمرات دستیاران و مقایسه با وضع موجود   نحوه جمع آوری داده ها:

  



 در گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشیجدول برنامه عملیاتی 

     ارتقا حوزه آموزش دستیاری:  3هدف کلی 

 اطفال  EDXارتقا سطح علمی دستیاران در زمینه هدف اختصاصی : 

 

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

  فعالیت درصد پیشرفت

 95تا پایان سال 

1 
هماهنگی گروه اطفال و طب فیزیکی 

 EDXجهت همکاری مشترک در 

 اطفال بیمارستان امام حسین)ع(

 %100 96مهر  96مهر  مدیر گروه مدیر گروه 

2 
برنامه ریزی جهت روتیشن دستیاران 

روز در ماه  2بصورت هفته ای  3سال 

 در آن بیمارستان 

مدیر برنامه 

 دستیاری 
 %100 96مهر  96مهر  مدیر گروه

3 
نظارت بر اجرای دوره روتیشن 

 به طور منظم  3دستیاران سال 

مدیر برنامه 

 دستیاری 
 %100 تا کنون  96مهر  مدیر گروه

 

 .جلسه دو ماهانه روتیشن دوره برگزاری بر نظارت  :شاخص میزان تحقق هدف

 موجود وضع با مقایسه و دستیاران نمرات روند  نحوه جمع آوری داده ها:

 

 


