
 ها گروه در عملياتي برنامه يك طراحي الگوي

 .شود مي تكميل ها جدول اين از يكي اختصاصي هدف هر براي .است شده گرفته نظر در سال دو طول در گروه امكانات و اختيارات حد در و جديد مداخالت اجراي براي فقط جدول اين  توجه:*

 

 .باشد مي ومديريت پژوهش آموزش، اهداف از يكي ارتقاي راستاي در كه بزرگي هدف :كلي هدف

 

 است. نآ بودن  SMARTهدف اين اصلي مشخصه  .باشد مي گروه امكانات و اختيارات حد در و جديد اقدام يا مداخله يك دربردارنده و كلي هدف راستاي در كه كوچكتري هدف: اختصاصي هدف

 

 : Specific (نمود وارد مختلف، تفاسير نتوان "اهداف" در يا و نباشد گوئي كلي) باشد ويژه 

: Measurable (شود ذكر هدف تحقق شاخص قسمت در و باشد موجود وضع به نسبت كمي شاخص يك داراي حتما بنابراين ). باشد شمارش قابل 

: Attainable (نباشند تحقق قابل غير و آرماني بسيار شده، اعالم زماني جدول طبق اهداف) باشد دستيابي قابل 

: Relevance باشد برقرار منطقي ارتباط يك آن اجزاي بين در. 

: Time –bounded باشد شده تعهد و تنظيم مشخص، زماني دوره يك براي. 

 

 ها فعاليت حجم .شود گذاشته اجرا به و تنظيم گروه در فعاليت حجم تعيين با منطقي توالي با هدف، با مرتبط هاي فعاليت از ليستي بايست مي فوق، اختصاصي هدف به حصول براي: ها فعاليت فهرست

 .گردد مي ريزي برنامه زماني فواصل چه با يا جلسه چند شود تشكيل اي جلسه است قرار اگر مثال براي شود مشخص درصد يا عدد با كمي بطور دقيق بطور

 

 .(دارد بيشتري امتياز باشد، بيشتر برنامه در اعضا مشاركت چه هر) باشد مي فعاليت هر اجراي اصلي مسوول كه فردي  :اجرا مسوول

 

 .نمايد پايش گروه در را فعاليت تواند مي كه اجرا مسوول غيراز فردي  :پايش مسوول

 

 برنامه آن اجراي زمان تمامي در فعاليت كه آن مگر ) شود پرهيز بايست مي المقدور حتي گسترده، بسيار زماني دوره نوشتن از و باشد فعاليت آن اجراي نياز مورد زمان با منطبق بايست مي  :فعاليت هر اجراي زمان

 (شود مي بيني پيش فعاليت پايان زمان و شروع زمان اول رديف در .باشد ارتقا جريان در عملياتي
 

 .دهد ارائه را الزم توضيحات يا بزند تيك فعاليت اجراي صورت در پايان، و شروع زمان دوم رديف قسمت در فعاليت هر در بايست مي پايش مسوول :فعاليت هر پايش

 

 مورد پايش مسوول توسط فعاليت درست اجراي منظم بطور برنامه، اجراي جريان در سپس .شود مي ثبت اول رديف در و شود مي بيني پيش فعاليت پيشرفت ميزان ريزي برنامه هنگام در :فعاليت پيشرفت ميزان

 .شود مي ثبت پايش مسوول توسط ها، داده آوري جمع نحوه و شاخص به توجه با فعاليت هر پيشرفت ميزان سال، هر پايان در دوم رديف در .گيرد قرار ارزيابي

 



 ول برنامه عملياتي در گروهجد

      

  وانمند سازي اساتيد گروهبرگزاري دو كارگاه ت : 1-1هدف اختصاصي       ارتقاي حوزه مديريت : 1هدف كلي       

 

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها رديف 

پيش بيني ميزان  زمان اجراي فعاليت

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

پیگیری برای برگزاری کارگاههای پیشرفته  1

 آموزش مجازی

 % 144 % 04 82/18/044 1/3/99 دکتر والیانی دکتر صالحی

    

پیگیری برای برگزاری کارگاههای ارزشیابی  8

 آموزش مجازی در گروههای بزرگ و کوچک

 % 144 % 04 82/18/044 1/3/99 دکتر والیانی دکتر صالحی

    
       

      

  نحوه جمع آوري داده ها:     شده رگزارتعداد کارگاه ب شاخص ميزان تحقق هدف: 

 ميزان تحقق هدف: 

  



 جدول برنامه عملياتي در گروه

      

 گروهمنابع آموزشي و تجهيز مين تأ:  1-2هدف اختصاصي       ارتقاي حوزه مديريت : 1هدف كلي       

 

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها رديف 

پيش بيني ميزان  زمان اجراي فعاليت

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

نفر هیات علمی  3پیگیری برای تامین و جذب  1

 Kضریب 

 % 144 % 34 82/18/044 1/3/99 دکتر والیانی دکتر مصطفوی

    

پیگیری برای تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه  8

 واقعیت مجازی

 % 144 % 64 82/18/99 1/3/99 والیانیدکتر  دکتر رشیدی

    

عدد  84پیگیری برای تامین و خرید  3

 میکروسکوپ

 % 144 % 04 82/18/044 1/3/99 دکتر والیانی دکتر هاشمی

    
       

      

 نحوه جمع آوري داده ها:       Kضریب ( تعداد افراد جذب شده 1شاخص ميزان تحقق هدف:  

 ( تعداد میکروسکوپ های خریداری شده2   

 ميزان تحقق هدف: 



 جدول برنامه عملياتي در گروه

 اعضاي هيات علمي  آموزشي عملكردتعيين شش شاخص سنجش  : 1-3اختصاصيهدف       مديريتارتقاي حوزه  : 1 هدف كلي        
 

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها رديف 

پيش بيني ميزان  فعاليتزمان اجراي 

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

ارزیابی سالیانه فعالیتهای اعضای هیات علمی  1

 در ارائه طرح درس و طرح دوره 

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رشیدی دکتر والیانی

    

ارزیابی سالیانه عملکرد اعضای هیات علمی در  8

 طرح سوال

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رشیدی دکتر والیانی

    

ارزیابی سالیانه عملکرد اعضای هیات علمی در  3

 ارزشیابی فراگیران 

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رشیدی دکتر والیانی

    

ارزیابی سالیانه شرکت اعضای هیات علمی در  0

 جلسات شورای گروه 

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رشیدی دکتر والیانی

    

ارزیابی سالیانه شرکت اعضای هیات علمی در  0

 اجرای برنامه عملیاتی 

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رشیدی دکتر والیانی

    

ارزیابی سالیانه اساتید در حیطه های نظم و  6

شئونات، رفتار حرفه ای و مسئولیت پذیری در 

 فعالیتهای اجرایی گروه 

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رشیدی دکتر والیانی

    

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رشیدی دکتر والیانی بازخورد سالیانه به اساتید 7

    

  پایش اطالعات ثبت شدهنحوه جمع آوري داده ها:     درصد شاخص های تعیین شده  شاخص ميزان تحقق هدف:        

 ميزان تحقق هدف: 



 جدول برنامه عملياتي در گروه  
 

 پالستي نيشن .Post Docدوره راه اندازي  : 1-0هدف اختصاصي    مديريتارتقاي حوزه  : 1هدف كلي        

 

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها     رديف 

پيش بيني ميزان  زمان اجراي فعاليت

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

  % 144 1/0/99 1/3/99 دکتر قاسمی دکتر هاشمی طرح موضوع در شورای گروه و تعیین دوره  1

    

اعالم به دانشکده در صورت موافقت شورای  8

 گروه 

  % 144 1/6/99 1/0/99 دکتر قاسمی دکتر هاشمی

    

اعالم تعداد دانشجوی مورد نیاز در صورت  3

 موافقت دانشکده 

  % 144 1/7/99 1/6/99 دکتر قاسمی دکتر هاشمی

    

اعالم و درخواست فراخوان توسط معاون  0

 آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

  % 144 1/2/99 1/7/99 دکتر قاسمی دکتر هاشمی

    

اعالم اعضای هیات علمی داوطلب با توجه به  0

 زمینه تحقیقاتی آنها به دانشکده

  % 144 1/9/99 1/2/99 دکتر قاسمی دکتر هاشمی

    

تهیه برنامه آموزشی و پژوهشی برای پذیرفته  6

 شدگان 

  % 144 82/18/99 1/14/99 دکتر قاسمی دکتر هاشمی

    

پذیرش دانشجو بر اساس آئین نامه ها و مصوبات  7

 دانشگاه

 % 144  82/18/044 1/8/044 دکتر قاسمی دکتر هاشمی

    

 گزارش نتایج بدست آمدهنحوه جمع آوري داده ها:      برگزاری دورهجذب دانشجو و شاخص ميزان تحقق هدف:         

 ميزان تحقق هدف: 



 جدول برنامه عملياتي در گروه

  آزمايشگاه تخصصي در گروه تجهيز و تقويت چهار : 1-5 هدف اختصاصي        ارتقاي حوزه مديريت :1هدف كلي        
 

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها     رديف 

پيش بيني ميزان  زمان اجراي فعاليت

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

برگزاری جلسه با اعضای گروه و بررسی تعداد  1

 آزمایشگاههای تخصصی در گروه

  % 144 34/7/99 1/7/99 دکتر بهرامیان دکتر صالحی 

    

  % 144 34/2/99 1/2/99 دکتر بهرامیان دکتر صالحی  تعیین مسئول و آزمایشگاه تخصصی در گروه  8

    

  % 144 34/9/99 1/9/99 دکتر بهرامیان دکتر صالحی  فضای فیزیکی برای هر آزمایشگاه  بهبود 3

    

  % 144 34/11/99 1/14/99 دکتر بهرامیان دکتر صالحی  پیگیری و درخواست تجهیز هر آزمایشگاه  0

    

  % 144 89/18/99 1/18/99 دکتر بهرامیان دکتر صالحی  تنظیم دستور کار برای هر آزمایشگاه تخصصی 0

    

 % 144  89/18/044 1/18/99 دکتر بهرامیان دکتر صالحی  شروع کار در آزمایشگاه تخصصی 6

    

 

 گزارش مسئول اجرای هر فعالیتنحوه جمع آوري داده ها:      تعداد آزمایشگاههای تجهیز شدهشاخص ميزان تحقق هدف:  

 ميزان تحقق هدف: 



 جدول برنامه عملياتي در گروه

 فيلم آموزشي استاندارد از دروس عملي دورهچهار تهيه :  2-1 هدف اختصاصي                   ارتقاي حوزه آموزش ) دوره علوم پايه پزشكي عمومي( : 2هدف كلي

  دكتراي پزشكي             

 
                       

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها     رديف 

پيش بيني ميزان  زمان اجراي فعاليت

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

% 144 89/18/99 1/3/99 دکتر ربیعی دکتر صادقی بررسی و هماهنگی با مسئولین درس  1   

    

% 144 89/18/99 1/3/99 دکتر ربیعی دکتر صادقی تهیه کردن ملزومات فیلم برداری و ... 8   

    

تهیه طرح درس اختصاصی توسط مسئول هر  3

 درس

% 144 89/18/99 1/3/99 ربیعیدکتر  دکتر صادقی   

    

% 04 82/18/044 1/3/99 دکتر ربیعی دکتر صادقی پایش و ارزشیابی کیفیت فیلمهای تهیه شده  0  144 % 

    

% 04 82/18/044 1/3/99 دکتر ربیعی دکتر صادقی بارگذاری در سایت گروه  0  144 % 

    
 

 نحوه جمع آوري داده ها:                    0   تعداد فیلم آموزشی تهیه شدهشاخص ميزان تحقق هدف:         

 ميزان تحقق هدف: 



 جدول برنامه عملياتي در گروه 
 

 (Lesson plan)طرح درس  و (Course plan)تهيه  ده طرح دوره :  2-2هدف اختصاصي                          )تحصيالت تكميلي( ارتقاي حوزه آموزش : 2هدف كلي

 بر اساس كوريكولوم ابالغي دوره كارشناسي ارشدبازنگري شده 

                                
                       

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها     رديف 

پيش بيني ميزان  زمان اجراي فعاليت

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

فعلی توسط   Course planeبررسی و ارزیابی  1

 مسئول هر درس و ارائه به گروه 

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رضوی  دکتر مردانی 

    

 Lessen Planو  Course Planبه روز رسانی  8

 توسط مسئول درس و همکاران همان درس

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رضوی  دکتر مردانی 

    

دروس  Lessen Planو  Course Planبررسی  3

 در شورای گروه 

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رضوی  دکتر مردانی 

    

 Lessenو  Course Planتائید و اصالح نهایی  0

Plan توسط مسئول درس 

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رضوی  دکتر مردانی 

    

و  Course Planبارگذاری نسخه جدید  0

Lessen Plan  در سایت گروه 

 % 144 % 04 89/18/044 1/3/99 دکتر رضوی  دکتر مردانی 

    
 

  مراجعه به سایت گروهنحوه جمع آوري داده ها:      بازنگری شده   LPو  CP میزان شاخص ميزان تحقق هدف:        

 ميزان تحقق هدف: 



 جدول برنامه عملياتي در گروه                                                    

 ند سازي جهت توانم اهبرگزاري سه كارگ : 2-3هدف اختصاصي      ) دانشجويان تحصيالت تكميلي( ارتقاي حوزه آموزشي : 2هدف كلي        

 دانشجويان تحصيالت تكميلي      

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها     رديف 

پيش بيني ميزان  زمان اجراي فعاليت

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

 نیازسنجی توسط دانشجویانانجام  1
کارگاه استفاده از (، )Image J)کارگاه نرم افزار 

 سامانه های نویدو...(، )کارگاه پژوهش درعلوم ملکولی(

  144% 82/18/044 1/7/99 دکتر امیرپور دکتر صالحی 

    

بررسی نیاز سنجی کارگاه اختصاصی در  8

 شورای گروه 

  144% 82/18/99 1/7/99 دکتر امیرپور دکتر صالحی 

    

  144% 82/18/044 1/7/99 دکتر امیرپور دکتر صالحی  برنامه ریزی برای تعیین و اجرای کارگاه  3

    

  144% 82/18/044 1/7/99 دکتر امیرپور دکتر صالحی  تنظیم تقویم اجرایی کارگاه  0

    

  144% 82/18/044 1/7/99 دکتر امیرپور دکتر صالحی  هماهنگی با اساتید مربوطه کارگاه 0

    

  144% 82/18/044 1/7/99 دکتر امیرپور دکتر صالحی  اطالع رسانی به داوطلبان  6

    

 تعداد کارگاه های برگزار شدهنحوه جمع آوري داده ها:       شدهزارتعداد کارگاههای برگشاخص ميزان تحقق هدف:         

 ميزان تحقق هدف: 

 

 ول برنامه عملياتي در گروه جد



 دانش پژوهي در آموزش مجازي تدوين يك طرح:  3-1هدف اختصاصي   ارتقاي حوزه پژوهشي : 3هدف كلي        

                                     

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها     رديف 

پيش بيني ميزان  زمان اجراي فعاليت

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

  144% 1/6/99 1/3/99 دکتر والیانی دکتر صادقی مرور متون و پیشنهاد عناوین 1

    

  144% 34/2/99 1/7/99 دکتر والیانی دکتر صادقی تهیه پروپوزال  8

    

  144% 34/9/99 1/9/99 دکتر والیانی دکتر صادقی تصویب طرح در شورای گروه  3

    

  34% 34/3/044 34/9/99 دکتر والیانی دکتر صادقی اجرای طرح و ارائه گزارش 0

    

 144%  82/18/044 1/0/044 دکتر والیانی دکتر صادقی تهیه مقاله  0

    

 

 چاپ مقاله در مجلهنحوه جمع آوري داده ها:      چاپ شده در مجالت معتبر مقاله شاخص ميزان تحقق هدف:        

 ميزان تحقق هدف: 



 جدول برنامه عملياتي در گروه

 باارتباط   پروژه تحقيقاتي مشترک بين رشته اي وحداقل دو انجام : 3-2هدف اختصاصي   ارتقاي حوزه پژوهشي : 3هدف كلي        

 مراكز تحقيقاتي مرتبط   

 
 

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها     رديف 

پيش بيني ميزان  زمان اجراي فعاليت

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

  % 144 1/6/99 1/3/99 دکتر دشتی دکتر رشیدی تشکیل کارگروه و بررسی وضع موجود 1

    

تدوین فرآیند انجام فعالیتهای تحقیقاتی  8

مشترک با سایر رشته ها و مراکز تحقیقاتی 

 مرتبط

  % 144 1/2/99 1/6/99 دکتر دشتی دکتر رشیدی

    

  % 144 1/14/99 1/2/99 دکتر دشتی دکتر رشیدی طرح در شورای پژوهشی گروه و تصویب آن  3

    

 % 144  89/18/044 1/14/99 دکتر دشتی دکتر رشیدی اجرای فرآیند پس از تصویب 0

    

 

 گزارش مجریان طرحهای پژوهشینحوه جمع آوري داده ها:    انجام شدهرشته ای بین ی پژوهشتعداد طرحهای شاخص ميزان تحقق هدف: 

 ميزان تحقق هدف: 



 جدول برنامه عملياتي در گروه 

 پژوهشي اعضاي هيات علمي گروهبررسي عملكرد :  3-3 هدف اختصاصي   ارتقاي حوزه پژوهشي : 3هدف كلي        

 8931نسبت به سال      

                                     

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها     رديف 

پيش بيني ميزان  زمان اجراي فعاليت

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

ارزیابی سالیانه فعالیتهای اعضای هیات علمی در  1

 توانمند سازی پژوهشی

 % 144 % 04 82/18/044 1/3/99 دکتر رضوی دکتر امیرپور

    

ارزیابی سالیانه عملکرد اعضای هیات علمی در  8

 طرحهای پژوهشی مصوب 

 % 144 % 04 82/18/044 1/3/99 دکتر رضوی دکتر امیرپور

    

ارزیابی سالیانه عملکرد  اعضای هیات علمی در  3

 انجام پایان نامه های گروه 

 % 144 % 04 82/18/044 1/3/99 دکتر رضوی دکتر امیرپور

    

ارزیابی سالیانه عملکرد اعضای هیات علمی در  0

 اجرای طرحهای مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی 

 % 144 %  04 82/18/044 1/3/99 دکتر رضوی دکتر امیرپور

    

ارزیابی سالیانه اعضای هیات علمی در انتشار  0

 مقاالت فارسی 

 % 144 % 04 82/18/044 1/3/99 دکتر رضوی دکتر امیرپور

    

ارزیابی سالیانه اعضای هیات علمی در انتشار  6

 مقاالت انگلیسی

 % 144 % 04 82/18/044 1/3/99 دکتر رضوی دکتر امیرپور

    
 

  پایش اطالعات ثبت شدهنحوه جمع آوري داده ها:   تعداد اعضای هیات علمی که مورد بررسی قرار گرفته اند شاخص ميزان تحقق هدف:      

 ميزان تحقق هدف:     



 جدول برنامه عملياتي در گروه

       يك درسنامه علوم تشريحي براي رشته پزشكي حداقل تاليف: 3-0هدف اختصاصي   ارتقاي حوزه پژوهشي : 3هدف كلي        
 

 مسوول پايش  مسوول اجرا فهرست فعاليت ها     رديف 

پيش بيني ميزان  زمان اجراي فعاليت

 پيشرفت فعاليت 

 99سال  

پيش بيني ميزان 

 پيشرفت فعاليت 

 044سال  
 زمان پايان زمان شروع

بررسی محتوای درسنامه توسط اعضای هیات  1

 علمی داوطلب بر اساس کوریکولوم ملی پزشکی 

  % 144 34/0/99 1/3/99 دکتر زرین فرد دکتر سلیمانی

    

درسنامه بر اساس ضوابط موجود و نگارش  8

 مصوب دانشگاه ) معرفی فصول و...(

  % 144 82/18/99 1/6/99 دکتر زرین فرد دکتر سلیمانی

    

طرح و تصویب در شورای گروه و ارائه به دفتر  3

 دانشکده  (EDO)آموزش پزشکی 

 % 144  31/1/044 1/1/044 دکتر زرین فرد دکتر سلیمانی

    

دانشگاه و  EDC ارائه به مرکز آموزش پزشکی  0

 طرح و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه 

 % 144  34/3/044 1/8/044 دکتر زرین فرد دکتر سلیمانی

    

 % 144  34/0/044 1/0/044 دکتر زرین فرد دکتر سلیمانی ارسال به شورای نشر معاونت پژوهشی دانشگاه 0

    

 % 144  34/6/044 1/0/044 دکتر زرین فرد دکتر سلیمانی / الکترونیک( چاپ ) کاغذی 6

    

اطالع رسانی به دانشجویان از طریق سایت گروه  7

 و ...

 % 144  82/18/044 1/7/044 دکتر زرین فرد دکتر سلیمانی

    
 

 مراجعه به سایت گروهنحوه جمع آوري داده ها:        تعداد درسنامه تالیف شده  شاخص ميزان تحقق هدف:

 ميزان تحقق هدف: 


