
 برنامه عملیاتی در گروه آموزشی جدول

 1ارتقای حوزه مدیریت گروه : هدف کلی     

  تامین منابع آموزشی گروه علوم تشریحی: اختصاصی هدف      

رد

  یف
 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها    

مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 پایانزمان  زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت      

 سال دومپایان  سال اولپایان 
/29/12/196/7 1/1/195/7/95 دکتر اسفندیاری دکتر ربیعی جسد 6پیگیری برای تامین  -1

97 

  

/29/12/196/7 1/1/195/7/95 دکتر اسفندیاری دکتر والیانی پیگیری برای تامین موالژ -2

79 

  

/29/12/196/7 1/1/195/7/95 دکتر مردانی دکتر رشیدی میکروسکوپعدد  20پیگیری برای تامین  -3

79 

  

 هیات علمی پیگیری برای تامین چهار -4

 Kضریب 

/29/12/196/7 1/1/195/7/95 دکتر اسفندیاری دکتر رشیدی

97 

  

سری کامل الم بافت  5پیگیری برای تامین  5

 شناسی 

   29/12/96 1/1/95 مردانی دکتر  رشیدی دکتر

  حداقل نیازهای موارد فوقتامین  شاخص میزان تحقق هدف:        

  تعداد موارد پیگیری نحوه جمع آوری داده ها:      

]1Commented [D : ضمن عرض سالم وتشکر از زحمات گروه
به حضور  جزیی برنامه عملیاتی، پیشنهاداتیدر راستای تدوین 

 ارسال می گردد

]2Commented [D : تا اسفند  95محدوده زمانی برنامه فروردین
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 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 2ارتقای حوزه مدیریت گروه : هدف کلی      

  راه اندازی کمیته نظارت برآزمون های دوره پزشکی عمومی: اختصاصی هدف    

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت

 فعالیت

سال 

 اول

سال 

 دوم
   25/7/95 15/7/95 دکتر صالحی دکتر بهرامیان دوبار در هرنیمسال  تشکیل کمیته آزمون -1

   20/4/97 25/7/95 دکتر صالحی دکتر بهرامیان میان ترم وپایان ترم  بررسی سوال های آزمون ها قبل از امتحان -2

   20/4/97 25/7/95 دکتر صالحی دکتر بهرامیان به مسوول درس مربوطهبازخورد  ارائه  -3

   20/4/97 25/7/95 دکتر صالحی دکتر بهرامیان بررسی آنالیز ماشینی آزمون ها بعد از امتحان -4

   20/4/97 25/7/95 دکتر صالحی دکتر بهرامیان به  مسئوول درس برای اصالح آزمون ها درنیمسال بعدی ارائه بازخورد -5

 مدرپایان سال دوی پزشکی عمومی  % آزمون ها 50اصالح شاخص میزان تحقق هدف:     



 با وضع موجود  آزمون ها درهر نیمسالها مقایسه نتایج آنالیزنحوه جمع آوری داده ها:    

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 3ارتقای حوزه مدیریت گروه: هدف کلی    

 های اعضای گروه علوم تشریحیتوسعه تواتمندی  : اختصاصی هدف  

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول
   1/6/95 1/6/95 دکتر امیرپور دکتر هاشمی  برنامه ریزی کارگاه طرح درس -1

   11/95 11/95 " " گروه بزرگدر  برنامه ریزی کارگاه روش تدریس -2

   6/96 6/95 " " گروه کوچکدر  برنامه ریزی کارگاه روش تدریس  -3

   11/96 11/96 " " ها آزمون آنالیز و  برنامه ریزی کارگاه -4

 تا  پایان سال دوم  کارگاه 4 هر گزاریبرشاخص میزان تحقق هدف:      

 ه ها تعیین میزان رضایت اساتید از کارگا نحوه جمع آوری داده ها:     

  



 

  یآموزش گروه در یاتیعمل برنامه جدول

 1یعموم یپزشک هیپا علوم دوره آموزش حوزه یارتقا: یکل هدف     

 یحیتشر علوم در یوعمل ینظر دروس یابیارزش یانداز راه: یاختصاص هدف     

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

 زمان شروع
زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت

 فعالیت

سال 

 اول

سال 

 دوم
    10/8/95 دکتر ابوترابی دکتر نیکبخت اطالع رسانی به اساتید -1

 4/10/95 اول مسالین دکتر ابوترابی  دکتر نیکبخت کالس آخرین جلسهارزشیابی در انجام  -2

 دوم مسالین

8/10/95   

 10/10/95 اول مسالین دکتر ابوترابی دکتر نیکبخت EDOارسال به  -3

 دوم مسالین

17/10/95   

 17/10/95 اول مسالین دکتر ابوترابی دکتر نیکبخت EDOدریافت نتایج ارزشیابی از  -4

 دوم مسالین

20/10/95   

 20/10/95 اول مسالین دکتر ابوترابی دکتر نیکبخت انعکاس نتایج به مسئوولین درس -5

 دوم مسالین

30/10/95   

 14/11/95 اول مسالین دکتر ابوترابی دکتر نیکبخت پیگیری رفع اشکاالت برای نیمسال بعدی -6

 دوم مسالین

   

 صد در 80 زانیم به انیدانشجو یتمندیرضا شیافزا: هدف تحقق زانیم شاخص     
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 مختلف یها مسالین دروس یابیارزش جینتا سهیمقا :ها داده یآور جمع نحوه       

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 2ه علوم پایه پزشکی عمومی ورارتقای حوزه آموزش د: هدف کلی     

  علوم تشریحی های تدوین طرح درس: اختصاصی هدف     

ردی

 ف
 مسوول پایش و ارزشیابی مسوول اجرا فهرست فعالیت ها

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 درصد پیشرفت

 فعالیت

سال 

 اول

 سال دوم

آقای دکتر  کارگاه آموزش اساتید برای تکمیل طرح درس  -1

 گلشنمردانی

   3/6/95 3/6/95  مردانیوالیانی آقای دکتر 

                                                    پیگیری تدوین طرح درس توسط  -2

 اساتید

آقای دکتر 

 گلشنمردانی

اول  تحصیلی سالنیمدر طول  10/6/95 مردانیوالیانیآقای دکتر 

96-95 

  

اول  تحصیلی سالنیمدر طول  10/6/95 " " پیگیری جمع آوری طرح درس ها -3

96-95 

  

-96 اولتحصیلیسال نیمدر طول  10/6/95 " " رفع اشکاالت طرح درس  -4

95 

  

 تحصیلیاول سال نیمدر طول  10/6/95 " " ارائه طرح درس ها  به مسوول سایت  -5

96-95 
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  1020 " " اطالع رسانی به دانشجویان  -6

/6/95 

   در طول ترم 

 تا پایان سال دوم % طرح درس ها درسایت  100نصب شاخص میزان تحقق هدف:      

 مراجعه به سایت علوم تشریحی دانشکده پزشکی نحوه جمع آوری داده ها:         

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 3آموزش دوره علوم پایه پزشکی عمومیارتقای حوزه : هدف کلی      

 دروس نظری وعملی علوم تشریحی طرح دوره بروز رسانی : اختصاصی هدف   

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت

 فعالیت

سال 

 اول

سال 

 دوم
   /9/6 1/6/95 دکتر دشتی صادقیدکتر اصالح سیالبس  طبق الگو -1

   14/6 10/6/95 دکتر دشتی دکتر صادقی  رفع اشکاالت -2

   16/6 15/6/95 دکتر دشتی دکترصادقی پیگیری جمع آوری -3

   19/6 20/6/95 دکتر دشتی دکتر صادقی  سایت  ارائه در -4



   تا پایان ترم 151/67/95 دکتر دشتی دکتر صادقی  دانشجویاناطالع رسانی به  -5

 برای هر نیمسال ا درسایت سیالبس ه%  100نصب  شاخص میزان تحقق هدف:     

  سایت مراجعه به نحوه جمع آوری داده ها:    

 سجدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 1گروهپژوهشی ارتقای حوزه   : هدف کلی     

 هرشش ماه یکبار  ph.Dشرفت پایان نامه های دانشجویان یپ گزارش گیری روند: اختصاصی هدف       

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان شروع

زمان 

 پایان

 پیشرفتدرصد 

 فعالیت

 سال دوم سال اول
 ph.D یها نامه انیپا شرفتیپ گزارش نامه نیآئ ابالغ -1

  انیودانشجو راهنما دیاسات به

 دکترگروه پژوهش معاون

  مصطفوی

   ؟30/8/95 ؟1/7/95 ؟رضویدکتر 

   ؟30/9/95 ؟1/9/95 ؟دکتر رضوی " مصطفوی دکتر  ماهه شش یها گزارش یزمان جدول میتنظ -2

   ؟30/9/95 ؟5/9/95 ؟دکتر رضوی " مصطفوی دکتر  آن منظم یرسان وبروز گروه تیسا در فوق جدول نصب   -3

 حضور در دانشجو توسط گزارش یوشفاه یکتب ارائه -4

  داوران و مشاور ، راهنما دیاسات

پایان سال  ؟1/9/95 ؟دکتر رضوی " مصطفوی دکتر

 ؟دوم

  

]4Commented [D : لطفا اطالع رسانی سیالبس یا طرح دوره قبل
 شروع هر نیمسال به دانشجویان
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 اصالحات در صورت نیاز  انجام و واقصنن رفع  - ها نامه انیپا یاجرا روند عیتسر: هدف تحقق میزان شاخص    

 جدول گزارش گیری در سایت مشاهده  نحوه جمع آوری داده ها:    
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 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 4(  ph.D ) آموزش تحصیالت تکمیلی  ارتقای حوزه :   هدف کلی   

 گروه در آموزش پزشکی عمومی تدریس  ارزیابی دستیاران : اختصاصی هدف    

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

 زمان شروع
زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت

 فعالیت

سال 

 اول

سال 

 دوم
ددکترمردانی مسئول درس TAاطالع رسانی آئین نامه  -1

 کتر قاسمی

20/6/95 27/6/95   

دکتر  مسئول درس همکاری در تدوین شناسنامه درس وطرح درس -2

دکترمرقاسمی

 دانی

20/6/95 27/6/95   

دکتر  مسئول درس تدریس بخشی از مباحث درسی توسط دستیاران با هماهنگی مسئول درس  -3

دکترمرقاسمی

 دانی

قبل از امتحان 

 میان ترم

   

دکتر  مسئول درس فراگیرانتهیه فرم ارزیابی دستیاران از نظر  -4

دکترمرقاسمی

 دانی

    پس از آزمون

دکتر  مسئول درس انعکاس نتایج ارزیابی به دستیاران -5

دکترمرقاسمی

 دانی

    پایان ترم



 توانمندی دستیاران در فرایند آموزش علوم پایهافزایش شاخص میزان تحقق هدف:      

 مقایسه آنها ارزیابی دستیاران و تکمیل پرسشنامه نحوه جمع آوری داده ها:     

  



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 2پژوهشی گروه دانش  ارتقای حوزه:   هدف کلی     

 و ارائه در جشنواره شهید مطهری ( درس آناتومی اندام دانشجویان پزشکیStudy gideراهنمای مطالعه )تدوین : اختصاصی هدف      

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

 زمان شروع
زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

   1/9/95 1/7/95 دکتر امیرپور دکتر والیانی تعیین چهارچوب راهنمای مطالعه -1

   1/10/95 1/9/95 " " نگارش راهنمای مطالعه -2

   1/7/96 1/10/95 " " ارسال به شورای نشر معاونت پژوهشی    -3

   30/10/96 1/7/96 " " اصالح بر اساس نظرات کارشناسی -4

   ---- 30/2/96 " " چاپ الکترونیک -5

     " " ارائه به مسئول سایت گروه -6

     " " ابالغ به دانشجوبان جهت استفاده از راهنمای مطالعه -7

 رضایتمندی دانشجویان -مطالعه یک درس پزشکیارائه راهنمای شاخص میزان تحقق هدف:    

 بررسی نظرات دانشجویان -از طریق سایت گروه نحوه جمع آوری داده ها:    



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 3پژوهشی گروهدانش  ارتقای حوزه :   هدف کلی          

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا
 شروعزمان  مسوول پایش و ارزشیابی

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت

 فعالیت

سال 

 اول

 سال دوم

وا دکتر  تهیه پروپوزال  -1

 صادقیلیانی

   1/10/95 1/7/95  سلیمانیامیر پوردکتر 

دکتر  تصویب در شورای گروه -2

دکتر وا صادقی

 لیانی

   30/10/95 1/10/95 دکتر امیر پوردکتر سلیمانی 

دکتر  براساس متد طرح اجرای    -3

دکتر وا صادقی

 لیانی

   30/3/96 20/11/95 دکتر امیر پوردکتر سلیمانی 

دکتر  ارزشیابی  -4

دکتر وا صادقی

 لیانی

   30/4/96 1/4/96 دکتر امیر پوردکتر سلیمانی 

دکتر  مقایسه نتایج -5

دکتر وا صادقی

 لیانی

   1/7/96 1/5/96 دکتر امیر پوردکتر سلیمانی 

Formatted: Right



  تدوین یک طرح پژوهشی در آموزش پزشکی: اختصاصی هدف      

 مقاله به مجله آموزش پزشکی ارسال شاخص میزان تحقق هدف:  

 در مجله چاپ مقاله نحوه جمع آوری داده ها: 

 دکتر تهیه مقاله -6

دکتر وا صادقی

 لیانی

     دکتر امیر پوردکتر سلیمانی 


