
 طب فیزیکی و توانبخشی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

    ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 %05امین به میزان  ار تراپی برای بیماران مراجعه کننده به مرکز توانبخشی طب فیزیکیدر زمینه استفاده از تک ارتقا عملکرد دستیاران :1 ختصاصیهدف ا 

 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

  مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق حجم)
 مسوول پایش مسئول اجرا

 میزانپیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

زان میپیش بینی 

پیشرفت فعالیت 

 1011سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
 جلسه1برگزاری کالس عملی  و تئوری توسط اساتید ) حداقل 

 (99در فاصله زمانی مهر ماه تا بهمن 
 دکتر خسروی دکتر مغروری

 -  %111 99بهمن  99مهر 

    

2 
استفاده دستیاران از دستگاه تکار برای بیماران مربوطه حداقل 

 بار در ترم برای هر دستیار 1
 دکتر خسروی دکتر مغروری

  %01  %01  1011دی  99بهمن 

    

3 
دستیاران با استفاده از یکی از آزمون های  ارزیابی عملکرد

 و ...( osce   ، mini CEXعملی )
 دکتر خسروی دکتر مغروری

  %111  -  1011اسفند   1011دی 

    

 

                                                                                                                             میزان توانمندی دستیاران در کار با دستگاه تکار  شاخص تحقق هدف:  

و های ارزیابی عملی ی از آزمون جمع آوری نظر اساتید گروه در مورد نحوه عملکرد هر یک از دستیاران در استفاده از دستگاه تکار با استفاده از یک نحوه جمع آوری داده ها:   

  لیست اسامی حضور دستیاران در کالسهای آموزشی تئوری و عملی



 طب فیزیکی و توانبخشی  گروه آموزشی برنامه عملیاتی در  
  

  %05به میزان  دستیاران در زمینه استفاده از لیزر پرتوان در درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی توانمندسازی  :2 ختصاصیهدف اارتقای حیطه آموزش                           هدف کلی: 

 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

  ود(مشخص ش بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق حجم)
 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

 99فعالیت سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1011سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
هماهنگی با شرکت مربوطه جهت نصب و راه اندازی 

 دستگاه
 حقیقتدکتر  دکتر وحدت پور

 - %111 99مرداد  99تیر 

    

 نصب و راه اندازی دستگاه 2
دکتر وحدت پور با همکاری 

 کارشناس شرکت
 دکتر حقیقت

 - %111 99آبان  99تیر 

    

3 
در جلسه  0برگزاری کالسهای آموزشی ) حداقل 

 (99فاصله زمانی مرداد تا بهمن 
 دکتر حقیقت دکتر مغروری

 - %111 99بهمن  99مرداد 

    

0 

ارزیابی عملکرد دستیاران توسط اساتید گروه حداقل 

بار در سال توسط یکی از آزمون های ارزیابی عملی   1

 (mini CEX , Osce ) 

 دکتر حقیقت خسرویدکتر 
 %01 %01 1011خرداد  99بهمن 

    
 

                                                                                                                                      لیزر کار با دستگاهدستیاران در  توانمندیمیزان شاخص تحقق هدف: 

   جمع آوری نظرات اساتید در مورد نحوه عملکرد هر یک از دستیاران با استفاده از آزمون های عملی نحوه جمع آوری داده ها:

  



 طب فیزیکی و توانبخشی گروه آموزشی ملیاتی در برنامه ع
 

                ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 %05به میزان  ارتقای سطح علمی دستیاران در زمینه توانبخشی ریوی بیماران مبتال به بیماریهای مزمن ریوی در بیمارستان خورشید  :3ختصاصیهدف ا

 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

  مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق حجم)
 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1011سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
برگزاری جلسات هماهنگی اساتید گروه طب فیزیکی و 

 جلسه در هفته(  1داخلی ) فوق تخصص ریه( ) 
 دکتر مغروری  دکتر حقیقت 

 - %111 99آذر  99مهر 

    

2 
برگزاری کالسها و وبینارهای آموزشی در جهت تبادل 

 قل سه جلسه ( ااطالعات در گروه ) حد
 دکتر مغروری  دکتر حقیقت 

 - %111 99دی  99 آبان

    

3 
برگزاری کلینیک مشترک آموزشی توانبخشی ریوی با حضور 

 روز در هفته ( 0اساتید در گروه ) 
 دکتر وحدت پور  دکتر حقیقت 

 %01 %01 1011مهر  99اسفند 

    

حضور دستیاران طب فیزیکی در کلینیک توانبخشی ریوی  0

 روز در هفته  1بصورت 
 دکتر وحدت پور  دکتر حقیقت 

 %01 - 1011اسفند  1011مهر 

     

 

 میزان توانمندی دستیاران در زمینه توانبخشی ریویشاخص تحقق هدف:  

  نظر اساتید در مورد نحوه عملکرد هر یک از دستیاران در زمینه توانبخشی ریوی با استفاده از یکی از آزمونهای ارزیابی  عملی  جمع آوری نحوه جمع آوری داده ها:



طب فیزیکی و توانبخشی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در   
 

  %01به میزان  دستیاران در زمینه انجام تزریقات مفاصل محیطی تحت گاید سونوگرافی ارتقا مهارت عملی  :0ختصاصیهدف ا                           ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

  مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق حجم)
 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1011سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
برنامه ریزی جهت حضور اساتید ناظر بر عملکرد دستیاران 

 در مرکز توانبخشی گروه
 دکتر وحدت پور دکتر مغروری

 - %111 99شهریور  99تیر 

    

 دکتر مغروری دکتر حقیقت ساتید ناظر بر عملکردحضور ا 2
 - %111  99اسفند   99مهر 

    

 دکتر مغروری دکتر حقیقت دی دستیارانآموزش و اصالح نقایص عملکر 3
 %01 %01 1011اسفند   99مهر 

    

0 
ارزیابی دستیاران یک بار در سال توسط یکی از روشهای 

 ارزیابی عملی
 دکتر مغروری دکتر حقیقت

  %111 - 1011اسفند  1011فروردین 

    
 

                                                                                                                              تحت گاید سونوگرافی مفاصل محیطی زریقاتدستیاران در انجام ت میزان توانمندی   شاخص تحقق هدف:

  توسط اساتید بر اساس آزمونهای عملینمره دهی   نحوه جمع آوری داده ها:

  



 طب فیزیکی و توانبخشی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 
 

    سونوگرافی مفاصل اگزیال ) سطح پیشرفته( لمی دستیاران در زمینه انجامسطح ع %01 ارتقا  :5ختصاصیهدف ا                           ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 ردیف
  فعالیت هافهرست 

  مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق حجم)
 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1011سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
برنامه ریزی و هماهنگی با اساتید جهت برگزاری کالسهای 

 عملی( –آموزشی ) تئوری 
 دکتر وحدت پور  دکتر مغروری 

 %01 %01 1011فروردین 99اسفند 

    

 دکتر مغروری  دکتر حقیقت  برگزاری کالسهای آموزشی تئوری و عملی 2
 %111 - 1011دی  1011اردیبهشت 

    

 دکتر وحدت پور  دکتر مغروری  از دستیاراننظر سنجی  3
  %111 - 1011اسفند  1011بهمن 

    

 

 میزان توانمندی دستیاران در انجام سونوگرافی مفاصل اگزیال شاخص تحقق هدف:    

  جمع آوری پرسشنامه های نظر سنجی دستیاران  نحوه جمع آوری داده ها:

  



 فیزیکی و توانبخشیطب  گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 
 

 ) با توجه به حضور نیروی کاردرمان در بخش توانبخشی(  راه اندازی واحد کاردرمانی گروه در بیمارستان امین  :1ختصاصیهدف ا                       ارتقای حیطه مدیریتهدف کلی: 

 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

  مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق حجم)
 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

 99فعالیت سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1011 

 زمان پایان زمان شروع

1 
پیگیری و مکاتبه با دانشکده و بیمارستان امین در خصوص 

 تأمین فضای فیزیکی واحد کاردرمانی
 دکتر مغروری دکتر وحدت پور

 - %111 99 مهر 99فروردین 

    

 دکتر مغروری دکتر وحدت پور پیگیری تهیه و تأمین وسایل مورد نیاز واحد کاردرمانی 2
 - %111 99مرداد  99اردیبهشت 

    

 دکتر وحدت پور خسرویدکتر  راه اندازی واحد کاردرمانی و ارائه خدمت به بیماران 3
 %01 %01 1011 اسفند 99مرداد 

    
 

         (%111و پذیرش بیمار )  شروع به کار واحد کار درمانی شاخص تحقق هدف:   

 جمع آوری مستندات پذیرش بیمار و مکاتبات اداری   نحوه جمع آوری داده ها: 

  



 طب فیزیکی و توانبخشی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 
 

 ( 79و79) با توجه به تأمین بودجه مورد نیاز توسط مکاتبات سالهای  راه اندازی لیزر پرتوان در بیمارستان الزهرا)س( :2ختصاصیهدف ا                       ارتقای حیطه مدیریتهدف کلی: 

 

 

       (%111پذیرش بیمار جهت لیزر تراپی )  شاخص تحقق هدف: 

 جمع آوری مستندات پذیرش بیمار و مکاتبات اداری نحوه جمع آوری داده ها: 

 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

  مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق حجم)
 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1011سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
مکاتبه و پیگیری خرید دستگاه لیزر پرتوان با دانشکده و واحد 

 تجهیزات پزشکی دانشگاه 

 - %111  99فروردین 99بهمن  دکتر حقیقت دکتر  وحدت پور 

    

0 
مکاتبه با بیمارستان الزهرا)س( در خصوص تأمین فضای فیزیکی 

 مورد نیاز لیزر درمانی 

 - %111 99فروردین  90اسفند  دکتر حقیقت دکتر  وحدت پور 

    

0 
بازسازی و بازچینی فضای اختصاص داده شده بر اساس 

 استانداردهای مورد نیاز جهت اتاق لیزر 

 - 111% 99تیر  99فروردین  دکتر حقیقت دکتر  وحدت پور 

    

0 
مکاتبه و پیگیری با بیمارستان  الزهرا)س( جهت تعیین تعرفه 

 لیزر درمانی 

 - %111 99تیر  99خرداد دکتر حقیقت دکتر  وحدت پور 

    

 راه اندازی واحد لیزر پرتوان گروه در بیمارستان الزهرا)س(  0
 %111 %01 1011 اسفند 99تیر  دکتر حقیقت دکتر  وحدت پور 

    



 طب فیزیکی و توانبخشی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 
 

 (  79) با توجه به تأمین بودجه مورد نیاز و تایید دانشگاه در سال  هیز گروه به دستگاه شوک ویو فوکوس در یبمارستان امینتج :3ختصاصیهدف ا                  ارتقای حیطه مدیریتهدف کلی: 

 

 

                                                                                                                                        ( %111پذیرش بیمار جهت شوک ویو فوکوس )شاخص تحقق هدف: 

 جمع آوری مستندات پذیرش بیمار  نحوه جمع آوری داده ها: 

 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1011سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
مکاتبه و پیگیری خرید دستگاه شوک ویو فوکوس با دانشکده و 

 واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه
 دکتر مغروری دکتر وحدت پور

 - %111 99فروردین 90بهمن 

    

2 
مکاتبه با بیمارستان امین در خصوص تهیه فضای فیزیکی مورد 

 نیاز دستگاه
 دکتر مغروری دکتر وحدت پور

 - %111 99مرداد 99اردیبهشت

    

3 
پیگیری جهت تعیین و اعمال تعرفه درمانی جهت شوک ویو 

 فوکوس
 دکتر مغروری دکتر وحدت پور

 - 111% 99شهریور 99تیر

    

 دکتر مغروری دکتر وحدت پور راه اندازی دستگاه شوک ویو فوکوس 0
 - %111 99اسفند 99شهریور

    



 طب فیزیکی و توانبخشی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 
 

  %01ب پروپوزال ها در گروه به میزان فرایندتصوی ارتقا  :1ختصاصیهدف ا                    حیطه پژوهشارتقای هدف کلی: 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

  مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق حجم)
 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

 بینی میزان پیش

پیشرفت فعالیت 

 1011سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
برگزاری شورای پژوهشی گروه جهت بررسی پروپوزالها بر 

 حسب مورد
 دکتر خسروی دکتر طاهری

 %111 %01 1011مهر 99مهر

    

2 
مشخص شدن آخرین مهلت تحویل پروپوزالها به گروه توسط 

 شورای پژوهشی
 دکتر خسروی دکتر طاهری

 %01 %01 1011مهر  99مهر 

    

3 
لحاظ کردن زمان تحویل پروپوزال در ارزشیابی درون گروهی 

 دستیاران بعنوان نمره تشویقی
 دکتر خسروی دکتر طاهری

 %01 %01 1011مهر  99مهر 

    

0 
اطالع رسانی به دستیاران در خصوص آخرین مهلت ارائه 

 پروپوزالها به گروه
 دکتر خسروی دکتر طاهری

 %01 %01 1011مهر  99مهر 

    

 دکتر خسروی دکتر طاهری درج زمان ارائه پروپوزال دستیاران در پرونده دستیار 5
 %111 - 1011مهر  1011فروردین 

    
 

                                                                                                                    درصد ارتقا فرایند تصویب پروپوزالشاخص تحقق هدف: 

 بررسی تاریخ تحویل پروپوزالها توسط معاون پژوهشی گروه  نحوه جمع آوری داده ها: 

  



 طب فیزیکی و توانبخشی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 
 

 %01به میزان  گروهدر  عناوین پیشنهادی اساتید جهت پروپوزالهای دانشجویانبهبود ثبت   :2هدف اختصاصی                       ارتقای حیطه پژوهشهدف کلی: 

 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

  مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق حجم)
 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1011سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
وسط ت ارائه عناوین طرح های تحقیقاتی بر اساس الین تحقیقاتی

 اساتید گروه 
 دکتر خسروی دکتر طاهری

 %01 %01 1011مهر  99مهر 

    

 دکتر خسروی دکتر طاهری بررسی و تصویب عناوین در شورای پژوهشی 2
 %01 %01 1011مهر  99مهر 

    

 دکتر خسروی دکتر طاهری ارائه عناوین به دستیاران 3
 %01 %01 1011مهر  99مهر 

    

 دکتر حقیقت خانم رنجبر  ثبت عنوان پروپوزالهای تصویب شده در سایت گروه 0
 %111 - 1011مهر  1011فروردین 

    
 

  تعداد عناوین پیشنهادی ثبت شده شاخص تحقق هدف: 

  مکاتبات و صورتجلسات شورای پژوهشی گروه   نحوه جمع آوری داده ها:

  


