
 يدر گروه آموزش ياتيجدول برنامه عمل

  پژوهش: يهدف کل

  : يهدف اختصاص

  مسوول اجرا  ت هايفهرست فعال  فيرد
ش يمسوول پا

  يابيو ارزش
  انيزمان پا  زمان شروع

  تيشرفتفعاليدرصد پ

  سال دوم  سال اول

۱  

بررسي کمبود هاي منابع علمي با 

توجه به نظر اساتيد محترم و رايزني 

  ين کمبود هاجهت رفع ا

 يدکتر حکم

  فرد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر  دکتر خوروش

۵۰%  ۵۰%  

۵۰%  ۱۰۰%  

۲  
برگزاري کارگاههاي الزم در خصوص 

  ....روشهاي تحقيق ، مقاله نويسي و 
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر عطايي  دکتر  خوروش

حداقل دو % ۵۰

  کارگاه

حداقل دو % ۵۰

  کارگاه

۱۰۰%  ۱۰۰%  

۳  

از اساتيد جهت  تعيين گروه معيني

برنامه ريزي براي تعيين الويت هاي 

  پژوهشي در استان، کشور و منطقه

  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش  دکتر عطايي

۵۰%  ۵۰%  

  ۱۰۰%  

  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش  دکتر عطايي  تعيين الويتهاي پژوهشي مورد نظر  ۴

تعيين % ۵۰

اولويتهاي کشوري 

  و منطقه اي

تعيين % ۵۰

  يتهاي استاناولو

  ۱۰۰%  

۵  

اعالم الويتهاي پژوهشي  و در 

خواست تنظيم پروپوزالهاي مربوط 

  به آنها

  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر عطايي  دکتر خوروش

۵۰%  ۵۰%  

  ۱۰۰%  

  انجام طرحهاي پژوهشي تاييد شده  ۶
اعضاء محترم 

  هيئت علمي
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر عطايي

۵۰%  ۱۰۰%  

  ۱۰۰%  

۷  

بررسي موانع موجود بر سر راه 

دستياران درخصوص انتخاب موضوع 

و شروع تحرير پروپوزال پايان نامه 

  خود

  ۹۷مهر   ۹۵مهر   يرانيدکتر ش  دکتر  يزداني

۵۰%  
ارائه % ۵۰

  کزارش

  ۱۰۰%  

۸  
برنامه ريزي براي رفع موانع يافت 

  هفتمشده در هدف 
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   يرانيدکتر ش  يزدانيدکتر 

۵۰%  ۵۰%  

  ۱۰۰%  

۹  

بررسي ارائه الين مطالعاتي و 

تحقيقاتي براي هر دستيار پس از 

  ورود به بخش

 يدکتر حکم

  فرد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

دستياران % ۵۰

  سال سوم

دستياران  ۵۰%

  سال دوم

  ۱۰۰%  

۱۰  

تنظيم کنفرانس ها و ژورنال ها ي 

بر اساس الين تحقيقاتي  ندستيارا

  نآنا

 يدکتر حکم

  فرد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

۵۰%  ۵۰%  

  ۱۰۰%  

۱۱  

برنامه ريزي براي ارائه موضوع مورد 

عالقه دستياران و تنظيم پروپوزال و 

شامل ارائه (مراحل مختلف پژوهشي 

پروپوزال به شوراي پژوهشي گروه ، 

تصويب گروه  و تصويب شوراي 

  )پژوهشي دانشکده 

  ۹۷مهر   ۹۵مهر   ييعطا دکتر  يزدانيدکتر 

۵۰%  ۵۰%  

  ۱۰۰%  

 در جدول آمده است :داده ها ينحوه جمع آور          در جدول آمده است : زان تحقق هدفيشاخص م



 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

  درمان: هدف کلي

  :هدف اختصاصي 

  فهرست فعاليت ها  رديف
مسوول 

  اجرا

مسوول پايش 

  و ارزشيابي
  زمان پايان  زمان شروع

  درصد پيشرفتفعاليت

  سال دوم  سال اول

 يعفون يدرمانگاهها يراه انداز  ۱

ت يديگر جهت گسترش فعال

 يدر درمانگاه ها ياموزش

  ياموزش يمارستان هايب

دکتر 

  خوروش

  پيشرفت% ۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

شدن شانل اضافه 

درمانگاه امين و 

  سيدالشهدا

۵۰ %  

  ۱۰۰%  

افزايش تختهاي عفوني حداقل به   ۲

تخت و تاسيس بخش هاي  ۵۰

تخصصي پاي ديابتيک و بخش 

  سل طي دو سال آينده

دکتر 

  خوروش

افزايش %  ۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر  خوروش

تعداد تخت و 

يس بخش پاي تاس

ديابتي بيمارستان 

  عيسي بن مريم

س يتاس% ۵۰

  بخش سل 

۱۰۰%  ۵۰%  

نل پرستاري به افزايش تعداد پرس  ۳

دو برابر تعداد موجود و آموزش 

آنان در جهت فعاليت اختصاصي 

  دربخش عفوني

دکتر 

  پوراحمد

  %۵۰  %۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

۵۰%  ۵۰%  

ثبت اطالعات بيماران در پرونده   ۴

هاي الکترونيک  و وارد کردن 

دستورات مراقبتي بيماران توسط 

ه اعضاي محترم بخش در پروند

هاي الکترونيک توسط تابلت 

هايي که به همين منظور توسط 

  بيمارستان تهيه مي شود

دکتر 

  پوراحمد

بيماران %  ۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

  بخش 

بيماران % ۱۰۰

بستري در 

  ساير بخشها

  ۱۰۰%  

راه اندازي و همكاري گروه جهت   ۵

درمان بيماران نقص ايمني 

  يدالشهدااكتسابي در بيمارستان س

دکتر 

  يرانيش

  %۵۰  %۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

۲۵%  ۲۵%  

تالش جهت راه اندازي بخش   ۶

مستقل و همكاري دركنترل 

  BMTعفونت  و بخش 

دکتر 

  ميداني

  %۵۰  %۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر يزداني

۵۰%  ۵۰%  

راه اندازي درمانگاه آموزشي و   ۷

فعال هپاتيت و ايدز در مركز 

  يتحقيقات عفون

دکتر 

  عطايي

  %۵۰  %۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

۲۵%  ۲۵%  

جذب ارائه برنامه اي جهت   ۸

بيماران  از ساير نقاط کشور و 

  خارج از کشور

دکتر  

  خوروش

  %۵۰  %۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر  خوروش

۲۵%  ۲۵%  

محترم  يت اعضايگسترش فعال  ۹

 يمارستان هايدر ب يات علميه

  يدرمان ياموزش

دکتر 

  خوروش

اضافه شدن % ۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

اموزشي  تيفعال

در بيمارستان 

  امين و چمران

اضافه ۵۰%

 تيشدن فعال

اموزشي در 

بيمارستان 

کاشاني و 

  خورشيد

۱۰۰% ۱۰۰% 

  در جدول امده است: شاخص ميزان تحقق هدف

 شده گزارش کار ارائه: نحوه جمع آوري داده ها

  



 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

  بخش مديريت : هدف کلي

  :هدف اختصاصي 

  فهرست فعاليت ها  رديف
مسوول 

  اجرا

مسوول پايش 

  و ارزشيابي
  زمان پايان  زمان شروع

  درصد پيشرفتفعاليت

  سال دوم  سال اول

نظارت بر اجراي مفاد برنامه   ۱

  استراتژيک و پايش آن

تمامي 

  روهاعضاي گ

  %۵۰  %۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش 

  ۱۰۰%  

تالش براي بکار گيرييک نيروي   ۲

ديگر در دفتر گروه جهت امور 

  دفتري مورد نظر

دکتر 

  خوروش

  -  -  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

    

جذب اعضاي هيئت علمي جوان   ۳

ترجيحا افرادي که با گروه (

  )همکاري مي کنند

مدير گروه  

تر دک

  خوروش

  %۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر  خوروش

جذب خانم 

 يدکتر حکم

فرد به عنوان 

ات يعضو ه

  ب کايضر يعلم

۵۰%  

-  

۱۰۰%  ۵۰%  

  تعداد هيئت علمي جذب شده: شاخص ميزان تحقق هدف

 گزارشات مربوطه: نحوه جمع آوري داده ها

   



 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي 

  ت آموزش فراگيران در بخش عفونيارتقا وضعي: هدف کلي

  :هدف اختصاصي 

  فهرست فعاليت ها  رديف
مسوول 

  اجرا

مسوول پايش 

  و ارزشيابي
  زمان شروع

زمان 

  پايان

  درصد پيشرفتفعاليت

  سال دوم  سال اول

۱  

ژورنال کالب و  يم برنامه يتنظ

اران بر اساس يکالس دست

و  يموضوعات الزم و کاربرد

 BOOK يکالس ها

REVIEW 

 يدکتر حکم

  فرد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر  خوروش

۵۰%  

ش تعداد يافزا

درس  يکالسها

 BOOKو  يدنتيرز

REVIEW ييو اشنا 

  با سواالت بورد و ارتقا

۵۰% 

  

۱۰۰%  ۱۰۰%  

۲  

برگزاري کارگاههاي الزم در 

خصوص برگزاري کالسهاي 

  ...درس ، گزارش صبحگاهي ، 

 يدکتر حکم

  فرد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

حداقل اجراي  ۵۰%

  دو کارگاه

اجراي حداقل % ۵۰

  دو کارگاه

۱۰۰% ۱۰۰% 

۳  

تدوين طرح درس براي هر 

جلسه درس توسط اساتيد 

  گرامي

 يدکتر حکم

  فرد

  دکتر

  خوروش
  ۹۷مهر   ۹۵مهر 

دروس مربوط % ۵۰

  به دستياران

دروس مربوط % ۱۰۰

کارورزان و به 

  کارآموزان

۱۰۰%  

كارورزان اما  ۱۰۰%

در گروه  ۹۶از مهر 

  عفوني حذف گرديد

۴  

تعيين مباحث مورد نظر و 

وين طرح درس به طور نظام تد

جهت ارتقا آموزش  مند

  دستياران

 يدکتر حکم

  فرد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

تعيين مباحث % ۵۰

مورد نظر و طرح 

  درس

۵۰%  

۱۰۰% ۱۰۰% 

۵  

ارتقاء مهارت دستياران در بحث 

و تبادل نظر درخصوص اقدامات 

تشخيصي و درماني بيماران 

بستري شده و مشاوره بر اساس 

  علمي به روز منابع

دکتر 

  پور يقيحق
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

۵۰%  

  دستياران سال سوم

دستياران سال % ۵۰

  دوم

۱۰۰% ۱۰۰% 

۶  

راه اندازي يک درمانگاه ديگر 

بطوريکه درمانگاههاي عفوني به 

دو نوع آموزشي و درماني تقسيم 

شوند و در درمانگاههاي عفوني 

آموزشي صرفا به آموزش در 

ن مراجعه کننده خصوص بيمارا

پرداخته شود و در درمانگاه عفوني 

درماني صرفا به درمان بيماران 

  .پرداخته شود

دکتر 

  خوروش
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر عطايي

با جمع اوري %  ۵۰

اطالعات مربوط به 

بيماران  که جنبه 

آموزشي داشته اند 

زم جهت مستندات ال

لزوم دو درمانگاه 

  تجميع شود

با ارائه اطالعات ۵۰%

و  قانع کردن 

به  مسئولين نسبت

راه اندازي درمانگاه 

  .دوم اقدام شود

۵۰%  ۷۵%   

۷  

برنامه گروه براي دو سال آينده  

براي ارزيابي دستياران بخش در 

زمينه ارزشيابي دستيارن راه 

در  Mini cexاندازي روش 

  ارزيابي دستيارن

  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش  دکتر ميداني

۵۰%  

 در mini cexارزيابي

دستياران سال سوم و 

  چهارم

 mini ارزيابي% ۵۰

cex  در دستياران

  سال دو م

 ۵۰%  ۵۰%  

۸  

راه اندازي آموزش بيماران نقص  

ايمني جهت دستياران سال 

  چهار در بيمارستان سيدالشهدا

دکتر 

  يرانيش
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

تعيين و ارائه %  ۵۰

  موضوعات قابل توجه

ائه طرح ار% ۵۰

  آموزشدرس و نحوه 

۱۰۰% ۱۰۰% 

  



۹  

ترغيب و اجباري كردن آموزش  

آموزشهاي ( آبشاري در گروه

عملي و مهارتي را بصورت 

آبشاري توسط دستياران به 

  )کارورزان

دکتر  

  فرد يحکم
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

تعيين % ۵۰

موضوعات مورد نظر 

طرح اجرا و تدوين 

درس توسط 

  دستياران

ادامه  تدوين %  ۵۰

درس و اجرا طرح 

کالسها بر اساس 

طرح درسهاي ارائه 

  شده

۱۰۰% ۱۰۰% 

۱۰  

آموزش و برگزاري ارزيابي به  

جهتدستياران در PMPروش 

  طي دو سال آينده

دکتر  

  پوراحمد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر شيراني

اجراي ارزيابي و  % ۵۰

  تعيين نقصها

تالش در جهت % ۵۰

نقصها و اجراي رفع 

  صحيح تر

۵۰%  ۷۵%  

۱۱  

با توجه به برنامه هاي آموزشي 

ساير بخشها وساير دوره ها 

ي آموزشي کارآموزان و برنامه ها

بازبيني شوندو در  کارورزان

صورت لزوم موضوعات ديگر 

انتخاب شوندو طرح درس 

هرکدام به طور جداگانه توسط 

  اساتيد بخش تدوين گردند

دکتر  

  شيراني
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر پوراحمد

دروس  بررسي%  ۵۰

  مربوط به کارورزان

بررسي دروس % ۵۰

  مربوط به کارآموزان

 ۹۶كارورزان از مهر 

در گروه عفوني حذف 

  گرديد

۱۰۰%  

۱۲  
برنامه انسجام بيشتر و بهتر 

  دانشجويان دوره اکسترني

دکتر 

  حقيقي پور
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر شيراني

  نقايصرفع % ۵۰  بررسي نقايص%  ۵۰

۱۰۰% ۱۰۰% 

۱۳  

شرکت دادن فعال دانشجويان 

دوره کارآموزي در برنامه هاي 

زارش صبحگاهي بخصوص گ

  صبحگاهي

دکتر  

  حقيقي پور
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر شيراني

شرکت دادن %  ۵۰

دانشجويان پيدا کردن 

  موانع

تالش در رفع %  ۵۰

  نقايص و موانع

۱۰۰% ۱۰۰% 

۱۴  

بازبيني و باز نويسي طرح درس 

در خصوص دروسي که در دوره 

ICM ارائه مي شود.  

دکتر 

  صالحي
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر پوراحمد

 بازبيني طرح%  ۵۰

  درسها

بازبيني و % ۵۰

بازنويسي طرح 

  درسها

۱۰۰% ۱۰۰% 

۱۵  

تدوين پروتکل همکاري آموزشي 

و درماني  با بخشهاي عفوني 

دانشگاه هاي علوم پزشکي که در 

: مجاور استان قرار دارند شامل 

  يزد، کاشان و شهرکرد

  ۹۷مهر   ۹۵مهر   خوروشدکتر   ييعطادکتر 

بررسي و برنامه % ۵۰

  ريزي

ارائه برنامه و % ۵۰

  اجرايي کارروتکل پ

۵۰% ۵۰% 

۱۶  

تدوين پروتکل همکاري آموزشي 

و درماني با بخشهاي عفوني 

دانشگاه هاي علوم پزشکي که 

دور از استان اصفهان قرار دارند 

تهران، شهيد بهشتي، : شامل 

  ....مشهد ، تبريزو 

دکتر  

  شيراني
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

بررسي و برنامه % ۵۰

  ريزي

ارائه برنامه و % ۵۰

  اجراييپروتکل 

۵۰% ۵۰% 

۱۷  

بررسي در خصوص آشنايي با 

بخشهاي عفوني که در منطقه 

خاور ميانه ، اروپا و امريکا فعاليت 

  آموزشي دارند

دکتر  

  خوروش
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   خوروشدکتر 

بررسي  % ۵۰

  بخشهاي مورد نظر

ارائه گزارش در % ۵۰

هاي خصوص برنامه 

  بخشهاي مورد نظر

۵۰% ۵۰% 

۱۸  

اري بررسيدر خصوص تمايل همک

 ۱۷در هدف  بخشهاي مورد نظر

با بخش عفوني دانشگاه علوم 

  پزشکي اصفهان

دکتر 

  خوروش
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   خوروشدکتر 

ايجاد ارتباط با %  ۵۰

 پزشکان و روساي

  بخشهاي مورد نظر

ارائه گزارش %  ۵۰

خصوص هدف  در

  خواسته شده

۵۰%  ۷۵%  

  



۱۹  

بررسي موانع سياسي و اجتماعي 

هاي  در خصوص رسيدن به هدف

  ۱۹و  ۱۸

دکتر  

  پوراحمد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   خوروشدکتر 

بررسي موارد %   ۵۰

  خواسته شده

موارد بررسي % ۵۰

  خواسته شده

۱۰۰% ۱۰۰% 

۲۰  

ايجاد ارتباط با بخشهاي مورد 

نظر و جلب نظر آنها در خصوص 

  همکاري هاي مورد نظر

دکتر 

  پوراحمد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   خوروشدکتر 

ايجاد ارتباط با %  ۵۰

  بخشهاي مورد نظر

ايجاد ارتباط با % ۵۰

  بخشهاي مورد نظر

۱۰۰% ۱۰۰% 

۲۱  
بررسي لزوم پذيرش دستيار از 

  خارج از کشور

دکتر 

  شيراني
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

۵۰%  ۵۰%  

۱۰۰% ۱۰۰% 

۲۲  

و دانشکده  در صورت تمايل گروه

به پذيرش دستيار از  پزشکي،

خارج از کشور بر اساس هدف 

اول بررسي راهکارهاي پذيرش 

اي مورد فعال دستياران از کشوره

  نظر

دکتر 

  شيراني
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

بررسينظر گروه %  ۵۰

و دانشکده پزشکي و 

  ارائه گزارش کار

۵۰ %

بررسيراهکارهاي 

پذيرش دستيار  و 

  ارائه گزارش کار

۱۰۰% ۱۰۰% 

۲۳  

بررسي شرايط فرصت ها 

مطالعاتي و اطالع رساني به 

  اساتيد

دکتر 

  خوروش
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر  خوروش

ي قوانين  بررس%  ۵۰

  و ارائه گزارش

بررسي فرصت %  ۵۰

 هاي موجود و اطالع

  رساني

۱۰۰% ۱۰۰% 

۲۴  
تعيين افراد واجد شرايط براي -

  رفتن به فرصت هاي مطالعاتي

دکتر 

  خوروش
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

۵۰ %  ۵۰%  

۱۰۰% ۱۰۰% 

۲۵  
تعيين افراد عالقمند به رفتن به 

  فرصت ها ي مطالعاتي

دکتر 

  خوروش
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

۵۰%  ۵۰%  

۱۰۰% ۱۰۰% 

  برنامه ريزي جهت افراد عالقمند  ۲۶
دکتر 

  خوروش
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

۵۰%  ۵۰%  

۱۰۰% ۱۰۰% 

۲۷  

اعالم به دانشکده پزشکي و 

فراهم نمودن تسهيالت الزم 

براي رفتن افراد به فرصت هاي 

  مطالعاتي

دکتر 

  خوروش
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   خوروشدکتر 

۵۰%  ۵۰%  

۱۰۰% ۱۰۰% 

۲۸  

برگزارييک جلسه جهت ارزيابي 

رات اساتيد بخش و هدف نظ

 گذاري براي رسيدن به  هدف

  پژوهش در آموزش

دکتر   

  پوراحمد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر يزداني

  برگزاري جلسه% ۵۰
ارائه اولويتهاي % ۵۰

  پژوهشي در اموزش

۱۰۰% ۱۰۰% 

۲۹  
اولويت هاي و تعيين بررسي

  پژوهشي در زمينه آموزش

دکتر 

  پوراحمد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر حقيقي پور

۵۰%  ۵۰%  

۱۰۰% ۱۰۰% 

۳۰  

نظيم پروپوزالهاي پژوهشي در ت

جهت رسيدن به الويتهاي دانش 

و انجام  پژوهي تعيين شده

  طرحهاي مورد نظر

دکتر 

  پوراحمد
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر يزداني

۵۰%  ۵۰%  

۱۰۰% ۱۰۰% 

۳۱  

ارائه طرحهاي انجام شده در 

مجالت معتبر  و کنگره 

  هايپژوهش در آموزش

دکتر  

  فرد يحکم
  ۹۷مهر   ۹۵مهر   خوروشدکتر 

۵۰%  ۵۰%  

۱۰۰% ۱۰۰% 

  در هريک از رديفها توضيح داده شده است:  شاخص ميزان تحقق هدف

 بسته به هر هدف متفاوت است: نحوه جمع آوري داده ها

 

   



 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي 

  ارتقاء اخالق حرفه اي بخش عفوني :هدف کلي

  در هر يک از رديفهاي جدول آمده است: هدف اختصاصي 

  فهرست فعاليت ها  رديف
سوول م

  اجرا

مسوول پايش 

  و ارزشيابي
  زمان پايان  زمان شروع

  درصد پيشرفتفعاليت

  سال دوم  سال اول

توجيه کارورزان و دستياران   ۱

 بخش در نمره دهي دستياران

  در خصوص اخالق حرفه اي

دکتر 

  يرانيش

  %۵۰  %۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   خوروشدکتر 

البتھ  ۱۰۰%

كارورزان از 
اول مھر در 
گروه عفوني 

 حذف گردیدند 

۱۰۰% 

پياده سازي نمره دهي  اخالق   ۲

ياران و کارورزان حرفه اي دست

بر اساس فرم هاي از پيش 

  تنظيم شده

دکتر  

  يرانيش

  کارورزان% ۵۰  دستياران%  ۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر  خوروش

۱۰۰% ۱۰۰% 

برگزاري منظم جلسات اخالق   ۳

حرفه اي از طرف کميته اخالق 

حرفه اي بخش و برنامه ريز ي 

جهت ارزيابي مشکالت موجود و 

ارائه راه حلهاي مناسب جهت 

  کالتحل مش

دکتر 

  پوراحمد

برگزاري % ۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش

جلسات هر دو 

ماه يکبار 

 ۶مجموعا 

  جلسه

برگزاري % ۵۰

جلسات هر دو 

ماه يکبار 

 ۶مجموعا 

  جلسه

۱۰۰% ۱۰۰% 

  گزارش صورت جلسات: شاخص ميزان تحقق هدف

 صورت جلسات : نحوه جمع آوري داده ها

   



 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي 

  بهداشت:ليهدف ک

  :هدف اختصاصي 

  فهرست فعاليت ها  رديف
مسوول 

  اجرا

مسوول پايش 

  و ارزشيابي
  زمان پايان  زمان شروع

  درصد پيشرفتفعاليت

  سال دوم  سال اول

تشکيل کميته هاي تخصصي در   ۱

ارتباط با تشخيص و درمان 

بيماران مبتال به سل که به مرکز 

مبارزه با سل ارجاع داده مي 

  شوند

  %۵۰  %۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر  خوروش  کتر عطاييد

۱۰۰% ۱۰۰% 

تشکيل کميته هاي تخصصي در   ۲

ارتباط با تشخيص ، درمان و 

پيگيري بيماران مبتال به ويروس 

نقص ايمني که به مرکز مبارزه 

  با ايدز ارجاع داده مي شوند

دکتر  

  حقيقي پور

  %۵۰  %۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر پوراحمد

۱۰۰% ۱۰۰% 

داوم تشکيل جلسات مشترک م  ۳

با مسئولين واحدها ي مختلف 

معاونت بهداشتي در ارتباط با 

مراقبت از بيماران مراجعه کننده 

  به مراکز اين معاونت

دکتر 

  حقيقي پور 

  %۵۰  % ۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر پوراحمد

۱۰۰% ۱۰۰% 

بررسي نياز هاي جامعه جهت   ۴

تدوين پروتکل هاي اطالع رساني 

  براي دو سال آينده

بررسي % ۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   رانيدکتر شي  دکتر يزداني

  نيازها

تدوين % ۵۰

پروتکل هاي 

اطالع رساني 

 ۳حداقل 

  پروتکل

۱۰۰% ۱۰۰% 

تدوين وظيفه براي هريک از   ۵

اساتيد بخش در ارتباط با تنظيم 

و تدوين پمفلت هاي اطالع 

رساني در خصوص بيماريهاي 

مختلف عفوني و مسري بر اساس 

  نياز جامعه  در زمانهاي مختلف

دکتر 

  يشيران

 ۵حداقل % ۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر يزداني

  پمفلت

 ۵حداقل % ۵۰

  پمفلت

۱۰۰% ۱۰۰% 

ارتباط سيستماتيک و منظم با   ۶

رسانه هاي گروهي از طرف 

مديريت گروه جهت اطالع رساني 

به مردم در خصوص بيماريهاي 

راديو تلويزيون، :عفونيشامل 

  روزنامه ها و مجالت عمومي

 ۳حداقل % ۵۰  ۹۷مهر   ۹۵مهر   دکتر خوروش  دکتر عطايي

  برنامه اجرا شود

حداقل % ۵۰

سه برنامه اجرا 

  شود

۱۰۰% ۱۰۰% 

  در جدول آمده است: شاخص ميزان تحقق هدف

 گزارشات مربوطه : نحوه جمع آوري داده ها

 


