
 

 و قارچ شناسیبرنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل 

              های آموزشی گروه  : ارتقاء فعالیت1 هدف کلی

 برای دانشجویان پزشکیانگل شناسی  درسنامه یک تهیه : 1-1هدف اختصاصی 

 فهرست فعالیتها ردیف 

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت

 میزان پیشرفت

 فعالیت سال

1399 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

1400 

 زمان پایان  زمان شروع 

بررسی قوانین و دریافت اطالعات جهت تهیه  ،EDOمکاتبه با  1

 درسنامه

  %100 99شهریور  99مرداد  دکتر غیور دکتر یوسفی

انتخاب مولفین  و مدرسین  درسنامه  و ابالغ به آنها جهت شروع  2

 آماده سازی درسنامه

  %100 99مهر  99شهریور  دکتر غیور دکتر یوسفی

، تقسیم مباحث و شروع ل کار گروه جهت جمع آوری اطالعاتتشکی 3

 نگارش

اردیبهشت  99مهر  دکتر غیور دکتر یوسفی

1400 

25% 75% 

 هفتگی جهت بررسی  مطالب گردآوری شدهتشکیل کمیته  4
 

 %100  1400خرداد  1400اردیبهشت  دکتر غیور دکتر یوسفی

 %100  1400شهریور 1400خرداد  دکتر غیور دکتر یوسفی ویرایش متون جمع آوری شده 5

نشر  یتهرایزنی با دانشکده در مورد هزینه  چاپ و ارسال به کم 6

 دانشگاه

 %100  1400بهمن  1400شهریور دکتر غیور دکتر یوسفی

   جمع آوری مطالب از رفرانس های معتبرنحوه جمع آوری داده ها :                                                      برای دانشجویان پزشکیتعداد درسنامه تهیه شده شاخص تحقق هدف :  



 برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

 های آموزشی گروه  : ارتقاء فعالیت1 هدف کلی

 درسنامه انگل شناسی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهییک : تهیه 2-1هدف اختصاصی 

 فهرست فعالیتها ردیف 

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت

 میزان پیشرفت

 سالفعالیت 

1399 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

1400 

 زمان پایان  زمان شروع 

  %100 99شهریور  99مرداد  دکتر غیور دکتر حجازی بررسی قوانین و دریافت اطالعات جهت تهیه درسنامهEDO مکاتبه با  1

انتخاب مولفین  و مدرسین  درسنامه  انگل شناسی و ابالغ به آنها  2

 شروع آماده سازی درسنامهجهت 

  %100 99مهر  99شهریور  دکتر غیور دکتر حجازی

تشکیل کار گروه جهت جمع آوری اطالعات ، تقسیم مباحث و شروع  3

 نگارش

 %75 %25 1400اردیبهشت  99مهر  دکتر غیور دکتر حجازی

 تشکیل کمیته هفتگی جهت بررسی  مطالب گردآوری شده 4
 

اردیبهشت  دکتر غیور دکتر حجازی

1400 

 %100  1400خرداد 

 %100  1400شهریور 1400خرداد  دکتر غیور دکتر حجازی ویرایش متون جمع آوری شده 5

 %100  1400بهمن  1400شهریور دکتر غیور دکتر حجازی رایزنی با دانشکده در مورد هزینه  چاپ و ارسال به کمیته نشر دانشگاه 6

    جمع آوری مطالب از رفرانس های معتبر: نحوه جمع آوری داده ها                                           برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی تعداد درسنامه تهیه شده : شاخص تحقق هدف 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

 های آموزشی گروه  : ارتقاء فعالیت1 هدف کلی

 درسنامه قارچ شناسی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهییک تهیه : 3-1اختصاصی هدف 

 فهرست فعالیتها ردیف 

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت 

 میزان پیشرفت

 فعالیت سال

1399 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 سال  فعالیت

1400 

 زمان پایان  زمان شروع 

بررسی قوانین و دریافت اطالعات جهت تهیه EDO مکاتبه با  1

 درسنامه

  %100 99شهریور  99مرداد  چادگانی پوردکتر دکتر میرهندی

انتخاب مولفین  و مدرسین  درسنامه  قارچ شناسی و ابالغ به آنها  2

 جهت شروع آماده سازی درسنامه

  %100 99مهر  99شهریور  دکترچادگانی پور میرهندیدکتر 

تشکیل کار گروه جهت جمع آوری اطالعات ، تقسیم مباحث و  3

 شروع نگارش

اردیبهشت  99مهر  دکترچادگانی پور دکتر میرهندی

1400 

75% 25% 

 تشکیل کمیته هفتگی جهت بررسی  مطالب گردآوری شده 4
 

اردیبهشت  دکترچادگانی پور دکتر میرهندی

1400 

 %100  1400خرداد 

 %100  1400شهریور 1400خرداد  دکترچادگانی پور دکتر میرهندی ویرایش متون جمع آوری شده 5

رایزنی با دانشکده در مورد هزینه  چاپ و ارسال به کمیته نشر  6

 دانشگاه

 %100  1400بهمن  1400شهریور دکترچادگانی پور دکتر میرهندی

        جمع آوری مطالب از رفرانس های معتبرنحوه جمع آوری داده ها :                                                                برای دانشجویان علوم آزمایشگاهیتعداد درسنامه تهیه شده  شاخص تحقق هدف : 

                                                                                   

 



 برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

    : ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه1هدف کلی 

 برای هر ترم درس های ارائه شده در گروهبرای  2Lesson planحداقل تدوین : 4-1هدف اختصاصی 

 فهرست فعالیتها ردیف 

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت

میزان 

 پیشرفت

 فعالیت سال

99 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

1400 

 زمان پایان  زمان شروع 

تشکیل شورای گروه با حضور مسئولین دروس به منظور توجیه و  1

 Lesson planآشنایی اعضای هیات علمی برای تهیه 

  %100 99شهریور  99مرداد  دکتر پسته چیان مهندس یوسفی

 %23 %77 1400اردیبهشت  99شهریور  دکتر پسته چیان مهندس یوسفی یکی از دروس توسط مسئولین دروس  Lesson planتهیه  2

 %100  1400خرداد  1400اردیبهشت  دکتر پسته چیان مهندس یوسفی تشکیل جلسه به منظور بررسی ، تایید و تصویب نهایی در شورای گروه 3

 %100   1400خرداد  دکتر پسته چیان خانم موسوی در سایت گروه Lesson planبار گزاری  4

 مراجعه به سایت گروهنحوه جمع آوری داده ها:                                                                                                                        در هر ترمتعداد طرح درس تهیه شده   :شاخص تحقق هدف   

 

                         

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

 : ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه   1 هدف کلی

 از نظر کیفیت پخش و دکترای حرفه ای  دروس ارائه شده به صورت مجازی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلیدرصدی  70 ارتقاء : 5-1هدف اختصاصی           

 فهرست فعالیتها ردیف 

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت

 میزان پیشرفت

 فعالیت سال

99 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

1400 

 زمان پایان زمان شروع

 برگزاری جلسه توجیهی برای اعضای هیات علمی 1

 

  %100 99شهریور  99مرداد  دکتر محمدی دکتر صابری

آموزش و اطالع رسانی به دانشجویان  برگزاری جلسه توجیهی جهت 2

 تحصیالت تکمیلی

  %100 99مهر  99شهریور  دکتر محمدی دکتر صابری

  %100 99بهمن  99مهر  دکتر محمدی دکتر صابری بارگزاری دروس در سامانه نوید 3

تهیه فرم نظرسنجی از دروس ارائه شده  به صورت مجازی با همکاری  4

EDO 

 %100  1400اردیبهشت  1400فروردین محمدیدکتر  دکتر صابری

نظر سنجی از دانشجویان به منظور ارزیابی دروس ارائه شده به  5

 صورت مجازی

 %100  1400بهمن  1400اردیبهشت  دکتر محمدی دکتر صابری

 یسنج نظر شده لیتکم یها فرم صورتجلسات،نحوه جمع آوری داده ها:                                                                            درصد کیفیت پخش دروس مجازی  شاخص تحقق هدف :   

                                                                                                                                                                                                     

 

 



 برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

              گروه  ارتقاء فعالیت های پژوهشی: 2هدف کلی

 جلسه در هر ترم( 4) در طول ترم ماهانه و سمیناربرگزاری منظم جلسات ژورنال کالب   :1-2 هدف اختصاصی

 فهرست فعالیتها ردیف 

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت

 میزان پیشرفت

 فعالیت سال

1399 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

1400 

 زمان پایان زمان شروع

انتخاب مسئول علمی و مسئول اجرایی ژورنال کالب  توسط شورای  1

 گروه

  %100 99آبان  99مهر  دکتر حجازی طلوعیدکتر 

  %100 99آبان  99آبان  دکتر حجازی دکتر طلوعی تهیه لیست دانشجویان تحصیالت تکمیلی 2

  %100 99آذر  99آبان  دکتر حجازی دکتر طلوعی سخنرانیاطالع رسانی به دانشجویان بمنظور تعیین کردن عناوین  3

هماهنگی مسئول اجرایی با اساتید جهت تعیین زمان مناسب برای  4

برگزاری ژورنال کالب  با هدف حضور همه اساتید و دانشجویان در 

 جلسه

  %100 99دی  99آذر  دکتر حجازی دکتر طلوعی

کالب ، زمان و مکان آن در اطالع رسانی برنامه برگزاری ژورنال  5

 سایت گروه

  %100 99دی  99دی  دکتر حجازی دکتر طلوعی

 %79 %21 1400 بهمن 99دی  دکتر حجازی دکتر طلوعی برگزاری جلسه  و ارائه سمینار توسط دانشجو 6

 چک لیست نحوه جمع آوری داده ها :                                                                                                                                                               شده برگزار جلسات درصد شاخص تحقق هدف :  

                                                         

 



 عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسیبرنامه 

 گروه    پژوهشیارتقاء فعالیت های : 2هدف کلی 

  توانمند سازی دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت تهیه پروپوزال و ورود به مرحله پژوهشی کارگاه 2 برگزاری :2-2اختصاصی هدف 

 فهرست فعالیتها ردیف

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت

 میزان پیشرفت

 فعالیت سال

1399 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

1400 

 زمان پایان زمان شروع

تشکیل جلسه جهت بررسی نقاط ضعف و نیاز های دانشجویان به  1

 منظور ورود به مرحله پژوهشی

  %100 99مهر  99مهر  دکتر یوسفی بهادرانمهندس 

برنامه ریزی و تهیه فهرستی از کارگاه های مورد نیاز وتعیین  2

 مدرسین و ارائه کنندگان کارگاه ها

  %100 99آبان  99آبان  دکتر یوسفی مهندس بهادران

  %100 99آذر  99آبان  یوسفیدکتر  مهندس بهادران تعیین مسئول اجرایی جهت پیگیری برای برگزاری کارگاه ها 3

ارزیابی مهارت دانشجویان قبل و پس از شرکت در کارگاه ها جهت  4

 بررسی توانمندی آنها برای ورود به مرحله پزوهشی

 %73 %27 1400بهمن 99آذر  دکتر یوسفی مهندس بهادران

 آزموننحوه جمع آوری داده ها:                                                  درصد کارگاه های برگزار شده                                                                                                   : شاخص تحقق هدف

 

                                                                                                                                

 

 



 برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

       گروه  : ارتقاء فعالیت های پژوهشی2کلی  هدف

 کیفیت جلسات دفاع  از پروپوزال و پایان نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی %50 ارتقاء: 3-2هدف اختصاصی 

 فهرست فعالیتها ردیف

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت

 میزان پیشرفت

 فعالیت سال

1399 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 سال  فعالیت

1400 

زمان  زمان شروع

 پایان

برگزاری جلسه جهت  اصالح  نحوه برگزاری  جلسات دفاع از پروپوزال و  1

 پایان نامه ها

 

  %100 99مهر 99مهر  دکتر اسکتدریان دکتر سلیمانی فرد

نوشتن آیین نامه داخلی با استناد به  آیین نامه ها و دستور العمل های   2

 تحصیالت تکمیلیجدید معاونت 

  %100 99بهمن  99آبان  دکتر اسکتدریان دکتر سلیمانی فرد

برگزاری جلسه توسط معاون پژوهشی گروه با کلیه دانشجویان تحصیالت  3

 تکمیلی جهت اطالع رسانی از روند فرآیند دفاع از پروپوزال و پایان نامه ها

  %100 99اسفند 99اسفند دکتر اسکتدریان دکتر سلیمانی فرد

فروردین  دکتر اسکتدریان دکتر سلیمانی فرد اجرای جلسات دفاع  با برنامه جدید 4

1400 

بهمن 

1400 

 100% 

 %100   1400بهمن  دکتر اسکتدریان دکتر سلیمانی فرد نظرسنجی از اساتید و دانشجویان از کیفیت جلسات دفاع 5

 تهیه چک لیستنحوه جمع آوری داده ها :                                                                                              دفاعرضایت دانشجویان از کیفیت جلسات   شاخص تحقق هدف : 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                  



 برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

 : ارتقاء حوزه مدیریت  گروه     3 هدف کلی

  جلسه در طی دو سال( 12) هر دو ماه برگزاری جلسات هم اندیشی با دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت آشنایی با مشکالت آنها: 1-3هدف اختصاصی  

 فهرست فعالیتها ردیف 

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت

 میزان پیشرفت

 فعالیت سال

1399 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

1400 

 زمان پایان زمان شروع

دعوت از دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت شرکت در جلسه هم  1

 اندیشی با حضور مدیر گروه

 %50 %50 00شهریور  99شهریور  دکتر غیور دکتر غیور

 %50 %50 00شهریور  99شهریور  دکتر غیور دکتر غیور بیان مشکالت و پیشنهادات توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی 2

برگزاری جلسه شورای گروه جهت بررسی مشکالت و پیشنهادات  3

 دانشجویان

 %50 %50 00مهر 99مهر دکتر غیور دکتر غیور

مشکالت و انجام ارائه راه کار توسط اعضای گروه جهت رفع  4

 پیشنهادات

 %54 %46 00آبان  99مهر دکتر غیور دکتر غیور

 %73 %27 1400بهمن  99آذر  دکتر غیور دکتر غیور تشکیل جلسه و اطالع رسانی به دانشجویان 5

 اخبار جلسات بارگذاری شده در سایتنحوه جمع آوری داده ها :                                                                                                                     شده برگزار جلسه تعداد هدف : شاخص تحقق     

                                                                                                                                                              

                                                                    

 



 برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی

 : ارتقاء حوزه مدیریت  گروه                  3 هدف کلی

 راه اندازی آزمایشگاه تخصصی اکتوپارازیت در گروهاز فاز  %80عملیاتی سازی : 2-3هدف اختصاصی 

 فهرست فعالیتها ردیف 

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

میزان  پیش بینی زمان اجرای فعالیت 

 فعالیت سال پیشرفت

1399 

میزان  پیش بینی

 سال  الیتفع پیشرفت

1400 

 زمان پایان  زمان شروع 

 موجود یها ازین یبررس جهت گروه یاعضا حضور  با جلسه یبرگزار 1

  شگاهیآزما یانداز راه یبرا

 

  %100 99مرداد  99مرداد  دکتر ابطحی دکتر ابطحی

  %100 99مرداد  99مرداد  دکتر ابطحی دکتر ابطحی تیاکتوپاراز شگاهیآزما یبرا مسئول نییتع 2

  %100 99شهریور  99شهریور  دکتر ابطحی دکتر ابطحی یکیزیف یفضا نییتع 3

 راه منظور به دانشکده از ازین مورد مواد و لیوسا دیخر  درخواست 4

 شگاهیآزما یانداز

  %100 99آذر  99مهر  دکتر ابطحی دکتر ابطحی

 %73 %27 1400بهمن  99آذر  دکتر ابطحی ابطحی دکتر زاتیتج دیخر صورت در شگاهیآزما تیفعال شروع 5

 گزارش مسئول اجرا حوه جمع آوری داده ها : ن                                                                                                           میزان پیشرفت فاز راه اندازی آزمایشگاه : شاخص تحقق  هدف

 

 

 قارچ شناسیبرنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و 



 مدیریت  گروه              ارتقاء حوزه  :3هدف کلی 

 %60به میزان  ساماندهی  آزمایشگاه ها و دستگاه های آزمایشگاهی و ارتقاء عملکرد آنها: 3-3هدف اختصاصی 

 فهرست فعالیتها ردیف

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

میزان  پیش بینی زمان اجرای فعالیت

فعالیت  پیشرفت

 1399سال

میزان  پیش بینی

فعالیت  پیشرفت

 1400 سال

 

 زمان پایان زمان شروع

 تشکیل جلسات با حضور کارشناسان گروه 1

 

  %100 99شهریور  99مرداد  دکتر غیور دکتر غیور

فرد مسئول جهت ثبت دستگاه های موجود، نظارت و ارائه تعیین یک  2

 گزارش از وضعیت دستگاه ها و وسایل  و مواد موجود در آزمایشگاه

  %100 99شهریور  99شهریور  دکتر غیور دکتر غیور

نصب  پروتوکل  کار با دستگاه ها و وسایل آزمایشگاهی در کنار  3

 دستگاه ها

  مهندس رحمانی

 مهندس فالحتی

  %100 99آبان  99شهریور  دکتر ماهرالنقش

ثبت زمان های ورود و خروج از آزمایشگاه ، ثبت ساعت های استفاده  4

 از دستگاه ها و وسایل

مهندس رحمانی  

 مهندس فالحتی

 %61 %39 1400بهمن  99شهریور  دکتر ماهرالنقش

بررسی کمبود های آزمایشگاه و تهیه لیست خرید و پیگیری جهت  5

 کمبود های موجود رفع

مهندس رحمانی  

 مهندس فالحتی

 %61 %39 1400بهمن  99شهریور  دکتر ماهرالنقش

مهندس رحمانی   تگاه ها جهت ساماندهی آزمایشگاه ارائه گزارش ماهانه از عملکرد دس 6

 مهندس فالحتی

 %61 %39 1400بهمن  99شهریور  دکتر ماهرالنقش

 تعداد گزارشات از کارکرد دستگاه ها  نحوه جمع آوری داده ها :                                                ها                       دستگاه عملکرد ارتقاسازماندهی و  زانیم هدف : شاخص تحقق              

 

 برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی



 : ارتقاء حوزه مدیریت  گروه                  3 هدف کلی   

 %100به میزان لیشمانیا بیماری های انگلی روده ای و  بهمشکوک بیماران مراجعه کننده اطالعات  ثبت منظم  : سامان دهی4-3هدف اختصاصی 

 فهرست فعالیتها ردیف

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت

 پیشرفت فعالیت سال

1399 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت  

 سال

1400 

 زمان پایان زمان شروع

برگزاری جلسات جهت تعیین  محل نمونه گیری و زمان نمونه گیری  1

 از بیماران

 

  %100 99شهریور  99مرداد  دکتر غیور مهندس یوسفی

مشخص شدن اعضای هیات علمی و کارشناسان  دخیل در امر نمونه  2

 گیری

  %100 99شهریور  99شهریور  دکتر غیور مهندس یوسفی

 %61 %39 1400بهمن  99شهریور  دکتر نیلفروشان مهندس خزائلی ثبت بیماران مراجعه کننده ، موارد مثبت و منفی بیماری 3

 %61 %39 1400بهمن  99شهریور  دکتر نیلفروشان مهندس خزائلی بیماران مراجعه کننده به تفکیک بیماریتهیه گزارش ماهانه از  4

 %61 %39 1400بهمن  99شهریور  دکتر نیلفروشان مهندس خزائلی ارسال گزارشات سه ماهه به  مدیریت دانشکده 5

 گزارش تعداد مراجعین  نحوه جمع آوری داده ها :                                  اطالعات مراجعین مشکوک به بیماری های انگلی روده ای و لیشمانیا  یسامانده زانیمشاخص تحقق  هدف : 

                                                                                                                                             

 

 

 برنامه عملیاتی گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی



 : ارتقاء حوزه مدیریت  گروه                  3 هدف کلی   

 %100به میزان بیماران مراجعه کننده مشکوک به بیماری های قارچی اطالعات  : سامان دهی ثبت منظم 5-3هدف اختصاصی 

 فعالیتهافهرست  ردیف

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت

 پیشرفت فعالیت سال

1399 

پیش بینی میزان 

 پیشرفت فعالیت  سال

1400 

 زمان پایان زمان شروع

زمان نمونه گیری برگزاری جلسات جهت تعیین  محل نمونه گیری و  1

 از بیماران

 

  %100 99شهریور  99مرداد  دکتر دهقان دکتر دهقان

مشخص شدن اعضای هیات علمی و کارشناسان  دخیل در امر نمونه  2

 گیری

  %100 99شهریور  99شهریور  دکتر دهقان دکتر دهقان

 دکتر ماهرالنقش ثبت بیماران مراجعه کننده ، موارد مثبت و منفی بیماری 3

 مهندس میراحسنی

 %61 %39 1400بهمن  99شهریور  دکتر دهقان

 دکتر ماهرالنقش تهیه گزارش ماهانه از بیماران مراجعه کننده به تفکیک بیماری 4

 مهندس میراحسنی

 %61 %39 1400بهمن  99شهریور  دکتر دهقان

 دکتر ماهرالنقش ارسال گزارشات سه ماهه به  مدیریت دانشکده 5

 میراحسنیمهندس 

 %61 %39 1400بهمن  99شهریور  دکتر دهقان

                                                                                                                                      نحوه جمع آوری داده ها :  گزارش تعداد مراجعین                                                        شده  انجاماطالعات  مراجعین مشکوک  به بیماری های قارچی میزان ساماندهی شاخص تحقق  هدف :   


