
جدول برنامه عملیاتی (آموزشی) در  گروه آموزشی فیزیک پزشکی
     هدف کلی ۱:  ارتقاء حوزه آموزش                               هدف اختصاصی ۱-۱:   برنامه ریزی و راه اندازی کارآموزی رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
چاپاریان 

نظرخواهی از اساتید گروه جهت برنامه ریزی بهتر کارآموزی فناوری 
تصویربرداری پزشکی ۱

۱۰۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
چاپاریان

تعیین استاد کارآموزی فناوری تصویربرداری پزشکی ۲

۱۰۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
چاپاریان

تعیین مباحث و سرفصلهای مربوط به کارآموزی فناوری تصویر 
برداری پزشکی ۳

۱۰۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
چاپاریان

اجرای برنامه کارآموزی ۴

     شاخص تحقق هدف:  شروع کارآموزی رشته فناوری تصویربرداری                                                نحوه جمع آوری داده ها: گزارشات استاد مربوطه و تایید مسوول 
پایش



جدول برنامه عملیاتی (آموزشی) در  گروه آموزشی فیزیک پزشکی
هدف اختصاصی ۲-۱:   راه اندازی برنامه درس سمینار مربوط به کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی      هدف کلی ۱:  ارتقاء حوزه آموزش                         

پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر 
سالمت

دکتر 
مصلحی

اصالح و بازبینی درس سمینار مربوط به کارشناسی ارشد فیزیک 
پزشکی ۱

۱۰۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر 
سالمت

دکتر 
مصلحی

تعیین استاد درس سمینار کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۲

۱۰۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر 
سالمت

دکتر 
مصلحی

برنامه ریزی جلسات درس سمینار کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ۳

۱۰۰% ۴۰% بهمن ۹۸ مهر ۹۷ دکتر 
سالمت

دکتر 
مصلحی 

بررسی نتایج کسب شده از درس سمینار به صورت ماهیانه
۴

شاخص تحقق هدف: شروع درس سمینار کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  و بهبود آن                            نحوه جمع آوری داده ها: گزارش استاد درس و دانشجویان 
سمینار



جدول برنامه عملیاتی (آموزشی ) در  گروه آموزشی فیزیک پزشکی 
     هدف کلی ۱: ارتقاء حوزه آموزش                                          هدف اختصاصی ۳-۱:  برگزاری جلسه طراحی سواالت امتحان درس فیزیک پزشکی بصورت 

ترمی
پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 
سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% دی ماه ۹۷ دی ماه ۹۷ دکتر 
شهبازی 

دکتر شانئی برگزاری جلسه توجیهی با اساتید مدرس فیزیک پزشکی جهت 
برگزاری آزمون درس فیزیک پزشکی ترمی یکبار ۱

۱۰۰% ۵۰% دی ماه ۹۷ دی ماه ۹۸ دکتر 
شهبازی

دکتر 
سالمت

برگزاری نحوه هماهنگی جهت طراحی سواالت آزمون درس فیزیک 
پزشکی ترمی یکبار ۳

۱۰۰% ۵۰% دی ماه ۹۸ دی ماه ۹۷ دکتر توکلی دکتر 
شهبازی

طراحی سواالت آزمون درس فیزیک پزشکی  ۳

۱۰۰% ۵۰% بهمن ۹۸ بهمن ۹۷ دکتر 
شهبازی

دکتر توکلی  برگزاری جلسه جهت ارزیابی آزمون درس بصورت کمی وکیفی 
فیزیک پزشکی ترمی یکبار ۴

     شاخص تحقق هدف:  کاهش سواالت دارای اشکال و یکنواخت بودن سواالت                                         نحوه جمع آوری داده ها: سواالت امتحانی ارزیابی شده



شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی (آموزشی) در  گروه آموزشی فیزیک پزشکی
      هدف کلی ۱: ارتقای حوزه آموزش                                                              هدف اختصاصی ۴-۱: راه اندازی کارآموزی PhD فیزیک پزشکی و بررسی نتایج آزمون 

ها

پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر توکلی  دکتر 
شهبازی

نظرخواهی از اساتید گروه جهت راه اندازی کارآموزی ۱

۱۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر 
سالمت 

دکتر 
شهبازی

تعیین استاد هماهنگ کننده بیمارستانها جهت کارآموزی
۲

۱۰۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر شانئی  دکتر 
شهبازی

تعیین مباحث مربوط به کارآموزی ۳

۱۰۰% ۵۰% بهمن ۹۸ بهمن ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
شهبازی 

نحوه برگزاری آزمون کارآموزی ۴

۱۰۰% ۵۰% بهمن ۹۸ بهمن ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
شهبازی 

بررسی نتایج آزمون کارآموزی و گزارش آن به گروه ۵

      شاخص تحقق هدف:  شروع کارآموزی PhD  فیزیک پزشکی   و ارتقای آزمون ها بصورت کیفی                                          نحوه جمع آوری داده ها: گزارش استاد 
هماهنگ کننده و تایید مدیر گروه



جدول برنامه عملیاتی (پژوهشی) در گروه آموزشی فیزیک پزشکی
     هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش                                          هدف اختصاصی ۱-۲: برگزاری جلسات ژورنال کالب گروه فیزیک پزشکی هر دو هفته 

یکبار

پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% آبان ماه ۹۷ آبان ماه ۹۷ دکتر 
سالمت 

دکتر شانئی  نظرخواهی از اعضای گروه در مورد برگزاری جلسات ژورنال کالب 
گروه فیزیک پزشکی ۱

۱۰۰% آبان ماه ۹۷   آبان ماه ۹۷ دکتر 
سالمت

دکتر شانئی بررسی طریقه برگزاری جلسات، روز و ساعت برگزاری و انتخاب 
مسوول برگزاری جلسات ۲

۱۰۰% ۴۰% بهمن ماه ۹۸ آبان ماه ۹۷  دکتر شانئی  دکتر 
سالمت 

برگزاری جلسات ژورنال کالب گروه فیزیک پزشکی دو هفته یکبار ۳

     شاخص تحقق هدف:  برگزاری جلسات ژورنال کالب  هر دو هفته یکبار                                    نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسوول برگزاری و حضور 
و غیاب دانشجویان



جدول برنامه عملیاتی (پژوهشی) در  گروه آموزشی فیزیک پزشکی
        هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش                  هدف اختصاصی ۲-۲: گزارش گرفتن روند پیشرفت پایان نامه های  PhD هر شش ماه 

یکبار

پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% آبان ۹۷ آبان ۹۷  دکتر توکلی دکتر 
سالمت

ابالغ آیین نامه گزارش پیشرفت پایان نامه ها ۱

۱۰۰% آبان ۹۷ آبان ۹۷ دکتر توکلی دکتر 
سالمت

تنظیم جدول زمانی گزارشهای شش ماهه ۲

۱۰۰% آذر ۹۷ آذر ۹۷ دکتر 
سالمت

خانم اثنی 
عشری 

نصب جدول زمانی گزارشهای شش ماهه در تابلو و در سایت گروه
۳

۱۰۰% ۳۰% بهمن ۹۸ بهمن ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
شهبازی

ارائه کتبی و شفاهی گزارش توسط دانشجو به گروه ۴

۱۰۰% ۳۰% بهمن ۹۸ بهمن ۹۷ دکتر توکلی دکتر 
شکرانی

تایید گزارش دانشجو توسط استاد راهنما ۵

       شاخص تحقق هدف: تشکیل ۴ جلسه گزارش گیری در طول دو سال نحوه جمع آوری داده ها: گزارش دانشجو و تایید استاد راهنما و صورت جلسات



جدول برنامه عملیاتی (پژوهشی) در گروه آموزشی فیزیک پزشکی
هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش                          هدف اختصاصی ۳-۲: برگزاری کارگاه متلب جهت کمک به پایان نامه های دانشجویان کارشناسی 

ارشد سالیانه

پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% آبان ماه ماه 
۹۷

آبان ماه ۹۷ دکتر اتحاد 
توکل 

دکتر شانئی نامه نگاری با دانشکده پزشکی جهت خرید کامپیوتر مناسب از نظر 
سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش متلب به دانشجویان ۱

۱۰۰% آذر ماه ۹۷   آذر ماه ۹۷ دکتر شانئی دکتر اتحاد 
توکل

اعالم برگزاری کارگاه متلب به دانشجویان کارشناسی ارشد گروه ۲

۱۰۰% %۵۰ آذر ماه ۹۸ آذر ماه ۹۷  دکتر شانئی  دکتر اتحاد 
توکل 

برگزاری کارگاه ۳

شاخص تحقق هدف:  برگزاری کارگاه متلب سالی یکبار                                    نحوه جمع آوری داده ها: گزارش مسوول برگزاری و حضور و غیاب دانشجویان



جدول برنامه عملیاتی (پژوهشی) در گروه آموزشی فیزیک پزشکی
     هدف کلی ۲: ارتقای حوزه پژوهش                            هدف اختصاصی ۴-۲: سرعت در تصویب پروپوزالهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه

پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% آبان ماه ۹۷ آذر ماه ۹۷ دکتر شانئی  دکتر 
شهبازی 

اعالم آیین نامه ها و زمانبندی تصویب پروپوزالهای دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی  در گروه ۱

۱۰۰% آذر ماه ۹۷   آذر ماه ۹۷ دکتر توکلی دکتر شانئی جلسه با اساتید گروه جهت زمانبندی و سرعت تصویب پروپوزالهای 
دانشجویان در گروه ۲

۱۰۰% ۳۰% اسفند ماه ۹۸ آذر ماه ۹۷  دکتر شانئی  دکتر 
سالمت 

داوری پروپوزالهای دانشجویان توسط اساتید گروه ۳

۱۰۰% ۳۰% اسفند ماه ۹۸ آذر ماه ۹۷  دکتر شانئی  دکتر 
سالمت 

ارسال به تحصیال تکمیلی ۴

     شاخص تحقق هدف:  داوری پروپوزالها و مقایسه زمان داوری با گذشته از یکماه به بیست روز                        نحوه جمع آوری داده ها: نظرخواهی از اساتید و 
دانشجویان



شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی (مدیریت) در  گروه آموزشی فیزیک پزشکی
       هدف کلی۳: ارتقای حوزه مدیریت         هدف اختصاصی ۱-۳: آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه فیزیک پزشکی با برنامه ها و اعضای هیات 

علمی سالیانه

پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% آبان ۹۷ آبان ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
سالمت

اعالم زمان نشست دانشجویان کارشناسی ارشد با اعضای هیئت علمی ۱

۱۰۰% آبان ۹۷ آبان ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
سالمت 

دعوت از دانشجویان برای شرکت در نشست در زمان مورد نظر ۲

۱۰۰% آبان ۹۷ آبان ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
سالمت 

هماهنگی با اعضای هیئت علمی گروه برای شرکت در نشست با 
دانشجویان ۳

۱۰۰% ۵۰% آبان ۹۸ آبان ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
سالمت 

برگزاری نشست سالیانه ۴

        شاخص تحقق هدف: برگزاری نشست سالیانهنحوه جمع آوری داده ها:  گزارش اساتید و دانشجویان در فرمهای بخصوص 



شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی (مدیریت) در  گروه آموزشی فیزیک پزشکی
        هدف کلی۳: ارتقای حوزه مدیریت         هدف اختصاصی ۲-۳: همکاری در امور حفاظت پرتوی با بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر 
شکرانی

دکتر شانئی معرفی اساتید به بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه جهت همکاری در 
امور حفاظت در برابر پرتوها ۱

۱۰۰% آبان ۹۷ آبان ۹۷ دکتر 
شکرانی

دکتر 
توکلی 

تدوین دستورالعمل همکاری اساتید با بیمارستانها در امور حفاظت 
پرتوی ۲

۱۰۰% ۴۰% اسفند ۹۸ آبان ۹۷ دکتر 
شکرانی

دکتر 
مصلحی 

فعالیت اساتید در بیمارستانها یک روز در هته
۳

۱۰۰% ۴۰% اسفند ۹۸ آبان ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
مصلحی 

نظارت بر فعالیت اساتید طبق برنامه ۴

      شاخص تحقق هدف:  شروع همکاری اساتید با بیمارستانها طبق دستورالعمل یک روز در هفته                                       نحوه جمع آوری داده ها:  گزارش اساتید و 
کنترل مدیر گروه 



شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی (مدیریت) در  گروه آموزشی فیزیک پزشکی
        هدف کلی۳: ارتقای حوزه مدیریت    هدف اختصاصی ۳-۳: برگزاری شورای گروه فیزیک پزشکی پنجشنبه هفته آخر هر ماه

پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% آبان ۹۷ آبان ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
سالمت

نظر خواهی از اساتید گروه جهت زمان برگزاری جلسه شورای گروه ۱

۱۰۰% آبان ۹۷ آبان ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
سالمت 

تدوین دستورالعمل جلسات شورای گروه فیزیک پزشکی ۲

۱۰۰% ۴۰% اسفند ۹۸ آبان ۹۷ دکتر شانئی دکتر 
سالمت 

برگزاری جلسات شورای گروه فیزیک پزشکی ۳

۱۰۰% ۴۰% اسفند ۹۸ آبان ۹۷ دکتر شانئی دکتر شانئی  ارسال صورتجلسه شورای گروه به دانشکده پزشکی ۴

          شاخص تحقق هدف: برگزاری جلسات شورای گروه ماهانه                                                                  نحوه جمع آوری داده ها:  صورتجلسات شورای گروه 



شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی (مدیریت) در  گروه آموزشی فیزیک پزشکی
         هدف کلی۳: ارتقای حوزه مدیریت                                      هدف اختصاصی ۴-۳: کنترل حضور فیزیکی دانشجویان PhD در گروه بصورت 

منظم و مستمر

پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۸

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

سال ۹۷
زمان پایان زمان شروع

مسوول 
پایش

مسئول اجرا
فهرست فعالیت ها 

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

۱۰۰% مهر ۹۷ مهر ۹۷ دکتر توکلی دکتر شانئی اعالم نحوه کنترل حضور فیزیکی دانشجویان  PhD به آنها ۱
۱۰۰% آبان ۹۷ آبان ۹۷ دکتر توکلی دکتر شانئی   PhD  فراهم کردن فضای مناسب جهت حضور فیزیکی دانشجویان

در گروه ۲

۱۰۰% ۴۰% اسفند ۹۸ آبان ۹۷ دکتر توکلی دکتر شانئی  شروع کنترل حضور فیزیکی دانشجویان  PhD در گروه ۳

         شاخص تحقق هدف: مقایسه حضور فیزیکی دانشجویان  PhD   در هر ترم                             نحوه جمع آوری داده ها:  گزارش مسوول اجرای کنترل حضور 
 PhD  دانشجویان




