
 

 89-89برنامه عملیاتی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی در سال های 

 

 1989مشکالت گروه انگل شناسی و قارچ شناسی سال  -1

 الف: آموزشی 

 طوالنی بودن دوره آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی -1

 رشته پزشکیعدم وجود درسنامه برای درس انگل شناسی و قارچ شناسی -2

 عدم وجود درسنامه مناسب برای درس قارچ شناسی رشته علوم آزمایشگاهی -9

 برای درس های ارائه شده در گروه  lesson planعدم وجود  -4

 ب:پژوهشی   

 عدم توانایی الزم در دانشجویان تحصیالت تکمیلی در نگارش پروپزال پایان نامه -1

 ی جهت نگارش مقاله عدم توانایی الزم در دانشجویان تحصیالت تکمیل-2

 عدم برگزاری ژورنال کالپ به صورت منظم -9

 در بین اعضاء هیئت علمی  Research  planعدم وجود -4

 

 

 



 ج: اجرائی 

 عدم ثبت منظم بیماران مراجعه کننده به گروه -1

 گروه  webپایین بودن امتیاز -2

 عدم توانایی الزم در دانشجویان در استفاده از نرم افزارهای نگارش مقاله و پایان نامه -9

 عدم نظارت بر شرکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی جلسات دفاع پایان نامه و پروپزال  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی -2
                                                                                  

                                                             

 قارچ شناسی و انگل شناسی شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

  دانشجویان در جلسات دفاع از پایان نامه و پرو پزال و غیابحضور: 1-1 هدف اختصاصی                      ارتقاء حوزه مدیریت  گروههدف کلی : 

 

 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

89 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

89 

 زمان پایان  زمان شروع 

 %25 %25 22/12/89 1/4/89 چادگانیدکتر  خانم موسوی  اطالع رسانی زمان جلسات دفاع از پایان نامه و پروپزال  1

 %25 %25 22/12/89 1/4/89  چادگانی پوردکتر  خانم موسوی  در پایان هر ترمتهیه لیست دانشجویان حاضر در هر جلسه  2

و مقایسه ان محاسبه میزان حضور هر دانشجو در جلسات در هر ترم  9

 با ترم قبل

 %25 %25 22/12/98 95/15/89 دهقاندکتر  خانم موسوی 

4        

2        

                                                                                          نحوه جمع آوری داده ها : مشاهده حضوری و چک لیست     وجود لیست دانشجویان شرکت کننده در جلسات دفاع در پایان هر ترم شاخص تحقق هدف :     



                                                                                                                                                              

                                                                    

 

 قارچ شناسی  وانگل شناسیشکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی                                                                

  ارتقاء مهارت استفاده از کامپیوتر در دانشجویان و اعضا ء هیئت علمی :1-2هدف اختصاصی                      گروه حوزه مدیریت ارتقاء :  1هدف کلی

 

 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

89 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

89 

 زمان پایان  زمان شروع 

 %25 %25 12/12/89 12/1/89 دکتر میرهندی  دکتر ابطحی  برگزاری منظم هفته ای کالس های مهارتی  1

 %25 %25 12/12/98 95/6/89 " " توزیع پرسشنامه اثر بخش کالس ها در پایان هر ترم  2

 %25 %25 12/12/89 1/4/89 " " مقایسه نمره در پایان ترم های مختلف 9

4        

2        

 نحوه جمع آوری داده ها : پرسشنامه                                                                    پرسشنامه کسب مهارتنمره کسب شده از شاخص تحقق  هدف : 

                                                                     

 



                                                                

 

 قارچ شناسی و انگل شناسی ل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشیشک

                                                      گروه   web site:ارتقاء  1-9هدف اختصاصی                      ارتقاء حوزه مدیریت  گروه هدف کلی :.

 

 

 فهرست فعالیتها ردیف 

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت 

 میزان پیشرفت

 فعالیت سال

89 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

89 

 زمان پایان  زمان شروع 

  %155 1/2/89 1/4/89 دکتر حجازی  مهندس بهادران    web siteشناسایی نقاط ضعف  1

  %155 1/9/89 1/2/89 خانم دکتر دهقان  خانم موسوی  تهیه مشخصات بازنشستگان گروه  2

  %155 1/8/89 1/4/89 خانم دکتر دهقان  خانم موسوی  اعضاء هیئت علمی و قرار دادن روی سایت   cvجمع آوری  9

4        

2        

                                                       مشاهده و مصاحبهنحوه جمع آوری داده ها :                                                                                                 web ارزشیابی درصد در 82کسب نمرهشاخص تحقق هدف :  

                                                                     



                                                               

 

 چ شناسی و انگل شناسیقار شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی                                                                        

                                                         ثبت منظم بیماران مراجعه کننده به گروهسامان دادن به : 1-4اختصاصی هدف                      ارتقاء حوزه مدیریت  گروه هدف کلی :

 

 فهرست فعالیتها ردیف 

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت 

 میزان پیشرفت

 فعالیت سال

89 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

89 

زمان 

 شروع 

 زمان پایان 

 %25 %25 25/12/89 1/4/89 دکتر محمدی  دکتر ابطحی  گال ثبت بیماران مراجعه کننده جهت تشخیص  1

 %25 %25 25/12/89 1/4/89 دکتر محمدی  دکتر حجازی  ثبت بیماران مراجعه کننده جهت تشخیص لیشمانیوز  2

 %25 %25 25/12/89 1/4/89 دکترمحمدی  دکتردهقان  ثبت بیماران مراجعه کننده جهت تشخیص بیماریهای قارچ  9

خانم  تهیه گزارش ماهانه از بیماران  4

 موسوی 

 %25 %25 25/12/89 1/2/89 دکتر محمدی 

2        

                                                          

 چک لیست نحوه جمع آوری داده ها :                                                                                               گزارشات ماهانه ثبت بیماران شاخص تحقق هدف :    



                                                                                                                                                                                                           

 قارچ شناسی و انگل شناسیشکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی                                                               

 Research   plan:تشویق اعضای هیئت علمی به ارائه 2-1 هدف اختصاصی                              گروه  : .ارتقاء فعالیت های پژوهشی 2هدف کلی

 

 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

89 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

89 

 زمان پایان  زمان شروع 

برگزاری جلسه با اعضاء هیئت علمی و توضیح در مورد مزایای  1

Research  plan 
 5 %155 95/4/89 1/4/89 دکتر غیور  دکتر محمدی 

 5 %155 12/12/89 1/2/89 دکتر غیور  دکتر محمدی  Research   planمورد  2ارائه  2

 %155 - 12/12/89 1/1/89 دکتر غیور  دکتر محمدی   Research  plan  4پیگیری ارائه 9

4        

2        

                                                                         مشاهده نحوه جمع آوری داده ها :                                                                                   Research  plan 6ارائه شاخص تحقق هدف :  

                                                                    

                                                               



 

 

 قارچ شناسی و انگل شناسیشکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی                                                                         

 :برگزاری منظم ژورنال کالپ 2-2اختصاصی هدف               گروه .     پژوهشیهدف کلی : ..ارتقاء فعالیت های 

 

 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

89 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

89 

 زمان پایان  زمان شروع 

  %155 2/9/89 1/9/89 دکتر حجازی  دکتر اسکندریان  تهیه لیست دانشجویان تحصیالت تکمیلی  1

 %25 %25 25/12/89 1/9/89 دکتر حجازی  دکتر اسکندریان  ارائه برنامه ژورنال کالپ در هر ترم  2

 %25 %25 25/12/89 1/9/89 دکتر حجازی خانم موسوی اطالع رسانی برنامه در سایت 9

4        

2        

                                        چک لیست نحوه جمع آوری داده ها:                                                                               ژورنال کالپ در هر ترم 2برگزاری شاخص تحقق هدف                   

                                                              

 

 



 قارچ شناسی و انگل شناسی شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 سازی دانشجویان در نگارش مقاله  توانمند: 2-9هدف اختصاصی                                   گروه .   پژوهشیکلی : ارتقاء فعالیت های  هدف

 

 

 فهرست فعالیتها ردیف 

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

 مسئول

 اجرا

 مسوول

 پایش

 پیش بینی زمان اجرای فعالیت 

 میزان پیشرفت

 فعالیت سال

89 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

89 

 زمان پایان  زمان شروع 

 %25 %25 25/12/89 1/9/89 مهندس بهادران  دکتر یوسفی  کارگاه مقاله نویسی در هر ترم  یک برگزاری 1

  %155 25/9/89 1/9/89 مهندس بهادران  دکتر یوسفی  تهیه فرم ارتقاء مهارت دانشجویان  2

 %25 %25 25/12/89 1/9/89 مهندس بهادران  دکتر یوسفی  با پرسشنامهارزشیابی مهارت دانشجویان  9

4        

2        

                                                        پرسشنامه نحوه جمع آوری داده ها :                                                                                                 دانشجویانرضایت یا بیشتر  درصد 85شاخص تحقق هدف :  

                                                                     

 

 

 



 قارچ شناسی و انگل شناسیشکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی                                                                                

 توانمند سازی دانشجویان در تهیه پروپزال پایان نامه  :2-4اختصاصی هدف           گروه  کلی : ارتقاء فعالیت های پژوهشی 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

89 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

89 

 زمان پایان  زمان شروع 

دکتر  درر هر ترمکارگاه روش تحقیق یک برگزاری  1

 اسکندریان 

 %25 %25 25/12/89 1/9/89 دکتر حجازی 

دکتر  ارتقاء مهارت دانشجویان  پرسشنامهتهیه  2

 اسکندریان 

  %155 95/9/89 1/9/89 دکتر حجازی 

دکتر  با پرسشنامهدانشجویان ارزشیابی مهارت  9

 اسکندریان 

 %25 %25 25/12/89 1/9/89 دکتر حجازی 

4        

2        

                                                          

 پرسشنامه نحوه جمع آوری داده ها :                                                                                                رضایت دانشجویان یا بیشتر %85شاخص تحقق هدف :   

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 



 قارچ شناسی و انگل شناسیشکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی                                                                

 برای درس های ارائه شده در گروه  lesson  plan:تهیه 9-1ختصاصی اهدف                   گروه   زشیلیت های آموهدف کلی : .ارتقاء فعا

 

 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 

89 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

89 

 زمان پایان  زمان شروع 

تشکیل شورای گروه و توجیه و آشنائی اعضائ هیئت علمی در مورد  1

 lesson  planتهیه 

  %155 95/11/89 95/15/89 دکتر پسته چیان  مهندس یوسفی 

 %95 %95 95/11/98 95/11/89 " مهندس یوسفی   lesson  planپیگیری هر هفته در مورد تهیه  2

 %95 %95 22/12/98 1/12/89 " مهندس یوسفی  گروه  webتهیه شده در   lesson  planقرار دادن  9

4        

2        

 چک لیست نحوه جمع آوری داده ها :                                                           توسط هر کدام از ا عضای هیئت علمی  lesson planتهیه یک شاخص تحقق هدف :      

                                                                     

 

 

 

 



 

 قارچ شناسی و انگل شناسییاتی در گروه آموزشی شکل پیشنهادی جدول برنامه عمل                                                               

 تهیه درسنامه برای درس قارچ شناسی  رشته علوم آزمایشگاهی  :9-2اختصاصی گروه .    هدف ء فعالیت های آموزشی هدف کلی : ..ارتقا

 

 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

89 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

89 

 زمان پایان  زمان شروع 

دکتر سید حسین  تهیه درسنامه قارچ شناسی علوم آزمایشگاهی  1

 میرهندی 

 %155  95/6/89 12/1/89 دکتر یوسفی 

 %155  95/9/89 1/9/89 " دکتر میرهندی  تهیه فرم نظرسنجی از دانشجویان  2

 %155  15/11/89 1/11/89 " دکتر میرهندی  نظرسنجی از ذانشجویان در مورد درسنامه  9

 %155  12/12/89 1/12/89 دکتر میرهندی دکتر یوسفی EDOارائه درسنامه تهیه شده به  4

2        

                                       مشاهده پرسشنامه نحوه جمع آوری داده ها:                                     میزان رضایت دانشجویان از درسنامه درسنامه تهیه شده و شاخص تحقق هدف :    

                                                                     

 

 

 



 پ

 قارچ شناسی و انگل شناسیشکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی                                                                            

 تهیه درسنامه برای درس انگل شناسی و قارچ شناسی رشته پزشکی )بخش قارچ شناسی ( :9-9هدف اختصاصی                             گروه .   الیت های آموزشیهدف کلی : ارتقاء فع

 

 

 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

89 

 پیش بینی

 میزان پیشرفت

 فعالیت  سال

89 

 زمان پایان  زمان شروع 

  %155 95/6/89 12/1/89 دکتر یوسفی  دکتر میرهندی  تهیه درسنامه قارچ شناسی رشته پزشکی  1

  %155 95/9/89 1/9/89 " " تهیه فرم نظرسنجی از دانشجویان  2

  %155 15/11/89 1/11/89 " " نظرسنجی از دانشجویان در مورد درسنامه  9

  %155 15/12/89 1/12/89 دکتر میرهندی دکتر یوسفی EDOارائه درسنامه تهیه شده به  4

2        

                                                          مشاهده پرسشنامه نحوه جمع آوری داده ها :                                                                      میزان رضایت دانشجویان و درسنامه تهیه شده شاخص تحقق هدف :  

                                                                   

 

 



 

 ارچ شناسی و انگل شناسیقشکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی                                                                

 کاهش طول دوره آموزش دانشجویان تحصیالت تکمیلی  :.9-4اختصاصی هدف ................... ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه هدف کلی :

 

 فهرست فعالیتها
 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

89 

 پیش بینی
 میزان پیشرفت
 فعالیت  سال

89 

 زمان پایان  زمان شروع 

 PhDبازبینی نیمرخ دانشجویان 

 ترم 9ترم به  4از 

عباسعلی دکتر 
 اسکندریان 

دکتر حسین 
  یوسفی 

1/4/89 
 

91/6/89 155%  

 آموزشی برایانتصاب استاد راهنمای 
 ارشد انگل شناسی کارشناسی دانشجویان دوره

دکتر حسین 
 یوسفی 

دکتر سید حسین 
 حجازی 

1/9/89 95/9/89 155%  

 انتصاب استاد  راهنمای آموزشی برای
 قارچ شناسیدوره کارشناسی ارشد دانشجویان 

دکتر پروین 
 دهقان 

سید حسین دکتر 
 حجازی 

1/9/89 95/9/89 155%  

حسین دکتر   پایان نامه دانشجویان استاد راهنمای  موقع تعیین به
 یوسفی 

دکتر سید حسین 
 میرهندی 

1/9/89 12/12/89 25% 25% 

دکتر حسین  تعیین به موقع دفاع از پروپوزال پایان نامه ها در گروه
 یوسفی 

دکتر سید حسین 
 میرهندی 

1/9/89 12/12/89 25% 25% 

                                                          

                                                                                             نحوه جمع آوری داده ها : مشاهده                          و تعداد دفاع پروپوزال به موقعمدت زمان دوره آموزشی دانشجویان در مقایسه با دانشجویان قبل  کاهش شاخص تحقق هدف : 

                                                                                                                                             


