
 توانبخشی و  فیزیکی طب آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

     مدیریت حوزه ارتقا   :کلی هدف

 توانبخشی و سونوگرافی تکمیلی مهارتی های دوره در شرکت با گروه علمی هیأت همکاران مهارت افزایش  : 1-1 اختصاصی هدف

 ردیف
 ها فعالیت فهرست

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

 میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسئول

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 میزان بینی پیش

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 پایان زمان شروع زمان

1 
 مهارتی های دوره خصوص در علمی هیأت اعضای نیازسنجی

 تکمیلی
 پور وحدت دکتر  حقیقت دکتر

  %111 79 تیر 79 خرداد

    

  حقیقت دکتر پور وحدت دکتر دانشگاهها سایر و دانشکده با الزم مکاتبات 2

  %111 79 مهر 79 تیر

    

3 
 و سونوگرافی تکمیلی مهارتی های دوره در همکاران شرکت

 ( هرکدام برای دوره یک)  توانبخشی
 پور وحدت دکتر  حقیقت دکتر

 %111 %01  79 اسفند 79 مرداد

    

 

                                   ( توانبخشی جهت دوره یک – سونوگرافی جهت دوره یک)   ها دوره در همکاران شرکت و معرفی:     هدف تحقق شاخص

    دانشگاهها و دانشکده با الزم مکاتبات و جلسه در دوره دو حضور گواهی  :ها داده آوری جمع نحوه



   گروه نیاز مورد توانبخشی پرسنل و تجهیزات تکمیل  : 1-2 اختصاصی هدف       مدیریت حوزه ارتقا   :کلی هدف

 

 ردیف
 ها فعالیت فهرست

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

 میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسئول

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 میزان بینی پیش

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 پایان زمان شروع زمان

 خسروی دکترمریم  پور وحدت دکتر  نرم بافت سونوگرافی دستگاه یک خرید پیگیری 1

  %111 79 شهریور 79  فروردین

    

 خسروی مریم دکتر  پور وحدت دکتر  فیزیوتراپ طرحی نیروی یک حداقل جذب پیگیری 2

  %111  79 خرداد 79 فروردین

    

 

                               شده ذکر دستگاههای خرید:     هدف تحقق شاخص

     دانشگاه و شکدهدان با الزم مکاتبات:  ها داده آوری جمع نحوه



      مدیریت حوزه ارتقا :کلی هدف

 گروه اساتید علمی ارتقاء بمنظور مناسب بستر ایجاد جهت ارتقا جدید نامه آئین با علمی هیأت اعضای آشنایی : 1-3 اختصاصی هدف

 ردیف
 ها فعالیت فهرست

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

 نمیزا بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسئول

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 میزان بینی پیش

 فعالیت پیشرفت

 79 سال
 پایان زمان شروع زمان

1 
 و روهگ اساتید همه به تحویل جهت ارتقا نامه آئین مهم نکات تکثیر و تهیه

  آن مطالعه جهت ماهه یک مهلت دادن
 خسروی دکتر

 (گروه علمی هیأت رابط) 

 پور وحدت دکتر
 (گروه مدیر) 

  %111 79 آبان دوم نیمه 79 مهر دوم نیمه

    

2 
 ئینآ با تفاوت و ارتقا جدید نامه آئین مهم نکات بیان جهت جلسه تشکیل

  گروه اساتید برای قبلی نامه
 خسروی دکتر

 (گروه علمی هیأت رابط) 

 پور وحدت دکتر
 (گروه مدیر) 

  %111 79 آذر آخر 79  آبان آخر

    

3 
 دانشکده تخصصی کمیته از ارتقا نامه آئین به مسلط کارشناس از دعوت

   اساتید ابهامات رفع جهت
 خسروی دکتر

 (گروه علمی هیأت رابط) 

 پور وحدت دکتر
 (گروه مدیر) 

 %111  79 اردیبهشت 79 اردیبهشت

    

4 
 سطتو مرتبه ارتقا و پایه ترفیع درخواست های فرم تکمیل پیگیری

  شرایط واجد اساتید
 خسروی دکتر

 (گروه علمی هیأت رابط) 

 پور وحدت دکتر
 (گروه مدیر) 

 %111  79 اسفند 79 خرداد

    

 

  شرایط واجد اساتید توسط مرتبه ارتقا و پایه ترفیع درخواست های فرم تکمیل پیگیری:  هدف تحقق شاخص

  شده تکمیل های فرم آوری جمع :ها داده آوری جمع نحوه 

  



   پژوهشی حوزه ارتقا: کلی هدف

  پژوهشی شورای طریق از منظم پیگیری با دستیاران پروپوزالهای پیشرفت روند ارتقا : 2-1 اختصاصی هدف

 ردیف
 ها فعالیت فهرست

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

 میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسئول

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 زانمی بینی پیش

 تفعالی پیشرفت

 79 سال

 پایان زمان شروع زمان

 حقیقت دکتر  طاهری دکتر  سال در بار 3 حداقل پژوهشی شورای جلسات برگزاری 1

 %111 %01 79 اسفند 79 اردیبهشت

    

2 
 رایشو در دستیاران توسط پروپوزالها پیشرفت روند از گزارش ارائه

   یکبار ماه 6 هر پژوهشی
  حقیقت دکتر  طاهری دکتر

 %111 %01 79 اسفند 79 اردیبهشت

    

  طاهری دکتر  رنجبر خانم  مربوطه گزارشات آوری جمع 3

 %111 %01 79 اسفند 79 اردیبهشت

    

 طاهری دکتر  رنجبر خانم  پیگیری و اطالع جهت مربوطه راهنمای استاد به گزارشات ارائه 4

 %111 %01 79 اسفند 79 اردیبهشت

    

 

                                                                                                                               ها پروپوزال پیشرفت روند از گزارش جلسه4 تشکیل:  هدف تحقق شاخص

  مربوطه صورتجلسات بررسی و دستیاران گزارشات آوری جمع :ها داده آوری جمع نحوه

  



    پژوهشی حوزه ارتقا: کلی هدف

  تصویب مراحل الگوریتم تدوین با دستیاران تحقیقاتی های نامه پایان دفاع و پروپوزال تصویب و تهیه روند ارتقا:  2-2 اختصاصی هدف

 ردیف
 ها فعالیت فهرست

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

 میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسئول

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 زانمی بینی پیش

 تفعالی پیشرفت

 79 سال

 پایان زمان شروع زمان

 پور وحدت دکتر طاهری دکتر تحقیقاتی پروپوزالهای تصویب مراحل الگوریتم تدوین 1
 - %111 79 آبان 79 شهریور

    

 دستیاران اطالع جهت گروه سایت در مربوطه الگوریتم دادن قرار 2
 حقیت دکتر

 رنجبر خانم
 پور وحدت دکتر

 - %111 79  آذر 79 آذر

    

 نامه پایان از دفاع انجام مراحل الگوریتم تهیه 3
 - %111 79 آبان 79 شهریور پور وحدت دکتر طاهری دکتر

      

4 
 روند از دستیاران اطالع جهت سایت در مربوطه الگوریتم قراردادن

 کار انجام

 حقیقت دکتر

 رنجبر خانم
  - %111 79آذر 79 آذر پور وحدت دکتر

      

 

  کار انجام روند از دستیاران اطالع جهت گروه سایت در مربوطه الگوریتم دادن قرار:  هدف تحقق شاخص

  سایت مشاهده :ها داده آوری جمع نحوه



  تشویقی نمره گرفتن نظر در با دستیاران پژوهشی فعالیتهای روند ارتقا:  2-3 اختصاصی هدف     پژوهشی حوزه ارتقا: کلی هدف

 ردیف
 ها فعالیت فهرست

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

 میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسئول

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 زانمی بینی پیش

 تفعالی پیشرفت

 79 سال

 پایان زمان شروع زمان

1 
 تشویقی نمره گرفتن درنظر زمینه در دستیاران به رسانی اطالع

 فعالیت هر ازاء به پژوهش امر به عالقمند دستیاران جهت ویژه

  بخشی درون نمره در پژوهشی

  پور وحدت دکتر  طاهری دکتر

 - %111 79 مهر 79 مهر

    

  پور وحدت دکتر  طاهری دکتر پژوهشی فعالیت هر ازاء به دستیار هر به مربوطه نمره نمودن لحاظ 2

  %01 %21  79 اسفند 79 مهر

    

 

  نامه پایان بر اضافه تحقیقاتی پروپوزال یک حداقل تعداد:  هدف تحقق شاخص

  نامه پایان بر اضافه تحقیقاتی پروپوزالهای تعداد: ها داده آوری جمع نحوه

 

 

 

 

  



   دستیاری آموزش حوزه ارتقا  :کلی هدف

  کاشانی بیمارستان فیزیکی طب گروه توانبخشی بخش در بیماران برای مناسب فیزیکی درمانهای کاربرد و تجویز زمینه در دستیاران عملکرد ارتقا  : 3-1 اختصاصی هدف

 ردیف
 ها فعالیت فهرست

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

 مسوول اجرا مسئول

 پایش

 میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 میزان بینی پیش

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 پایان زمان شروع زمان

1 
 مرکز در دستیاران عملکرد بر ناظر اساتید حضور جهت ریزی برنامه

   گروه توانبخشی
 پور وحدت دکتر  دکترمغروری

  %011 79 اردیبهشت 79 فروردین

    

  پور وحدت دکتر  دکترمغروری  دستیاران عملکرد بر ناظر اساتید حضور 2
 %011 %01 79 اسفند 79 اردیبهشت

    

3 
 درمانی وسایل از استفاده در دستیاران عملکردی نقایص اصالح و آموزش

  کاشانی بیمارستان توانبخشی مرکز در حاضر اساتید توسط موجود،
  پور وحدت دکتر  دکترمغروری

 %011 %01 79 اسفند 79 اردیبهشت

    

  پور وحدت دکتر  دکترمغروری  شود می اعالم گروه به ماه هر که برنامه اجرای بر نظارت و پیگیری 4
 %91 %01 79 اسفند 79 اردیبهشت

    

0 
 روشهای از یکی توسط سال در بار یک حداقل دستیاران ارزیابی

 ....(  و mini CEX , OSCE) عملی  ارزیابی
  پور وحدت دکتر  دکترمغروری

 %011 %01 79 اسفند 79 اسفند

    

  %01 میزان به دستیاران ارزیابی بهبود : هدف تحقق شاخص

   مداخله از قبل با مقایسه و اساتید توسط شده طراحی پرسشنامه اساس بر دستیاران یادگیری میزان ارزیابی :ها داده آوری جمع نحوه  

  



    دستیاری آموزش حوزه ارتقا  :کلی هدف

  آن درمانی و تشخیصی کاربردهای و سونوگرافی دستگاه از استفاده زمینه در دستیاران علمی سطح ارتقا  : 3-2 اختصاصی هدف

 ردیف
 ها فعالیت فهرست

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

 میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسئول

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 میزان بینی پیش

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 پایان زمان شروع زمان

1 
 دستگاه اندازی راه و نصب جهت مربوطه شرکت با هماهنگی

  (Alpinioun Ecube 9) سونوگرافی
  پور وحدت دکتر   حقیقت دکتر

  %011 79 مرداد  79 تیر

    

 همکاری با حقیقت دکتر  سونوگرافی دستگاه اندازی راه و نصب 2
  اطلس درمان نوآوران شرکت کارشناس

  پور وحدت دکتر
  %011  79 شهریور  79 مرداد

    

3 
 آموزشی کالسهای برگزاری جهت گروه اساتید با هماهنگی

  عملی و تئوری
  پور وحدت دکتر  دکترمغروری

  %011 79 آبان 79 مهر

    

   (جلسه 3 حداقل) عملی و تئوری آموزشی سهایکال برگزاری 4
  دکترمغروری

 حقیقت دکتر
  پور وحدت دکتر

 %011 %91 79 اردیبهشت  79 آبان

    

  پور وحدت دکتر  دکترمغروری   دستیاران از سنجی نظر 0
 %011  79 خرداد 79 اردیبهشت

    

6 
 الس در بار یک حداقل اساتید نظر از دستیاران ردکلعم ارزیابی

 ....( و mini CEX , OSCE) عملی  ارزیابی روشهای از یکی با
  پور وحدت دکتر  دکترمغروری

 %011  79 اسفند 79  خرداد

    
 

       %111 میزان به درمانی مداخالت انجام در دستیاران عملکرد بهبود:  هدف تحقق شاخص

  دستیاران از یک هر عملکرد نحوه مورد در اساتید نظرات آوری جمع  :ها داده آوری جمع نحوه

 



    دستیاری آموزش حوزه ارتقا:  کلی هدف

  عملی و علمی مهارت زمینه در دستیاران توانمندی افزایش جهت بخشی درون های آزمون برگزاری  : 3-3 اختصاصی هدف

 ردیف
 ها فعالیت فهرست

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

 مسئول

 اجرا

 میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش مسوول

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 میزان بینی پیش

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 پایان زمان شروع زمان

1 
 mini-CEX آزمون های فرم تهیه جهت گروه اساتید با جلسه

  دستیاری رده هر برای
  پور وحدت دکتر  دکترمغروری

  %011 99 دی 99 مهر

    

  پور وحدت دکتر  دکترمغروری mini-CEX آزمون برای آمادگی جهت دستیاران با هماهنگی 2
  %011  79 اسفند  79 دی

    

3 
 ایشور در اساتید توسط شده تعیین تاریخ در آزمون برگزاری

  گروه
  پور وحدت دکتر  دکترمغروری

 %011   79 تیر  79 اردیبهشت

    

  پور وحدت دکتر  دکترمغروری  دستیاران به آزمون نتایج اطالع و ارزیابی های فرم آوری جمع 4
 %011   79 تیر  79 اردیبهشت

    
 

      mini-CEX آزمون توسط دستیاران %111 ارزیابی:  هدف تحقق شاخص

  آزمون جهت اساتید توسط شده هیهت های فرم تکمیل و دهی نمره:  ها داده آوری جمع نحوه

  



  نرم بافت سونوگرافی دستگاه از درمانی و تشخیص استفاده و اندازی راه  : 4-1 اختصاصی هدف   گروه درمانی حوزه ارتقا :کلی هدف

 ردیف
 ها فعالیت فهرست

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

 زانمی بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسئول

 تفعالی پیشرفت

 79 سال

 نمیزا بینی پیش

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 پایان زمان شروع زمان

1 
 دایشه بیمارستان نرم بافت سونوگرافی مرکز با مکاتبه و تماس

   گروه علمی هیأت اعضای از یکی آموزش جهت تهران تجریش
  پور وحدت دکتر خسروی سعید دکتر

  %111 79 تیر 79 خرداد

    

2 
 اعضای توسط سونوگرافی دستگاه از استفاده شروع و ندازی ا راه

  علمی هیأت
 خسروی مریم دکتر حقیقت شیال دکتر

  %111 79 مهر 79 مرداد

    

3 

 افزایش و  جلسه 3 حداقل تئوری آموزشی کالسهای برگزاری

 اب دستیاران و اساتید آشنایی جهت  گروه نیاز به بسته جلسات

  سونوگرافی دستگاه با کار نحوه و اولیه اصول

 خسروی مریم دکتر حقیقت شیال دکتر
 %111 %01 79 اردیبهشت 79 آبان

    

4 
 در نرم بافت سونوگرافی دستگاه از درمانی و تشخیصی استفاده

  فیزیکی طب درمانگاه
 خسروی مریم دکتر حقیقت شیال دکتر

 %111  79 اسفند 79 خرداد

    
 

                             موسکلواسکلتال درمانی و تشخیصی اقدامات در سونوگرافی دستگاه از استفاده  :   هدف تحقق شاخص

  موسکلواسکلتال سونوگرافی درمانگاه کننده مراجعه بیماران آمار   :ها داده آوری جمع نحوه

 

 



  سرپایی بیماران پرونده نمودن الکترونیکی : 4-2 اختصاصی هدف     گروه درمانی حوزه ارتقا: کلی هدف

 ردیف

 ها فعالیت فهرست

 ددرص یا عدد با کمی بطور دقیق بطور فعالیت حجم)

 (شود مشخص

 مسوول اجرا مسئول

 پایش

 میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 میزان بینی پیش

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 پایان زمان شروع زمان

1 
 بیماران الکترونیک پرونده افزاری نرم برنامه تدوین

 سرپایی
 حقیقت دکتر طاهری دکتر

  %111 79 آذر 79 خرداد

    

 حقیقت دکتر خسروی مریم دکتر - طاهری دکتر افزاری نرم برنامه کیفیت و کمیت بهبود 2
  %111 79 اسفند 79 آذر

    

3 
 علمی هیأت اعضای و دستیاران توجیهی جلسات برگزاری

  جلسه یک حداقل
 طاهری دکتر خسروی مریم دکتر

 %111  79  مرداد  79 فررودین

    

 افزاری نرم برنامه نمودن اجرایی  4
 مشارکت با علمی هیأت اعضای

 دستیاران
 طاهری دکتر

 %01   مستمر بطور 79 شهریور

    
 

  درمانگاه به کننده مراجعه بیماران الکترونیکی پرونده ثبت جامع و کاربردی برنامه وجود  -1 :    هدف تحقق شاخص

                                                                                                                           الکترونیک پرونده افزاری نرم برنامه %01اجرای  -2    

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

 

 

 



 

  امین درمانی آموزشی بیمارستان در فیزیکی طب درمانگاه اندازی راه : 4-3 اختصاصی هدف    گروه درمانی حوزه ارتقا: کلی هدف

 ردیف

 ها فعالیت فهرست

 درصد یا عدد با کمی بطور دقیق بطور فعالیت حجم)

 (شود مشخص

 میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسئول

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 میزان بینی پیش

 فعالیت پیشرفت

 79 سال

 پایان زمان شروع زمان

 حقیقت دکتر پور وحدت دکتر جلسه با هیات رییسه دانشگاه  1
  %111 79مرداد  79خرداد 

    

 حقیقت دکتر پور وحدت دکتر جلسه مشترک با روسای دانشکده های پزشکی و توانبخشی 2
  %111 79شهریور 79مرداد 

    

3 
جلسه با مسوولین واحد تجهیزات دانشگاه جهت تجهیز 

 گروه 
 حقیقت دکتر پور وحدت دکتر

  %111 79آبان  79مرداد

    

 حقیقت دکتر پور وحدت دکتر  فیزیکی طبدرمانگاه ویزیت سرپایی  اندازی راه  4
  %111 79مهر 79 خرداد

    

 حقیقت دکتر پور وحدت دکتر درمانگاه الکترو دیاگنوستیک اندازی راه 5
  %111 79اسفند  79آذر 

    

 حقیقت دکتر پور وحدت دکتر راه اندازی مرکز جامع توانبخشی 6
 %111   %11 79اسفند 79اسفند 

    
 

 

   امین یدرمان آموزشی بیمارستان در فیزیکی طب درمانگاه اندازی راه :    هدف تحقق شاخص

  امین بیمارستان و دانشکده با الزم مکاتبات انجام:  ها داده آوری جمع نحوه




