
 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 بازنگری برنامه ی روزانه درمانگاه و برنامه ریزی جهت راه اندازی درمانگاه های تخصصی  :1هدف اختصاصی ارتقای حوزه مدیریت                           هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  اجرای فعالیتزمان 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 اینترنتی-تلفنی-عیب یابی و ارتقاء سیستم نوبت دهی حضوری 1

ابوالفضل 

قدرتی)مسئول 

 درمانگاه(

  %100 97اسفند  97مهر  دکتر امیرپور
  %100  انجام شد

2 
بازنگری برنامه روزانه درمانگاه جهت توزیع متعادل درمانگاه های جنرال و اینترونشن 

 EPS،جراحی،اطفال و 

آقای ابوالفضل 

دکتر -قدرتی

 امیرپور

  %100  97مهر  دکتر صانعی
  %100  انجام شد

 ایجاد فضای مناسب جهت راه اندازی درمانگاه های تخصصی 3
آقای محمد 

 رضا شفیعی

-دکتر هاشمی

 دکتر صانعی

 %100 %10 98اسفند  97اسفند 

  %10  انجام شد

 تظرسنجی از بیماران و اساتید و فراگیران از تغییرات ایجاد شده و رضایتمندی آنها 4

ابوالفضل 

قدرتی)مسئول 

 درمانگاه(

 %100 %30 98مهر  97مهر  دکتر امیرپور

  %30  انجام شد

 شاخص تحقق هدف:   

 (%100) سیستم نوبت دهی با کاربری جهت مراجعه کنندگان -1

 (%100) تعدیل درمانگاه های جنرال و تخصصی در طول هفته -2

 نحوه جمع آوری داده ها:    

 ارائه برنامه هفتگی درمانگاه توسط مسئول درمانگاه -1

 نظرسنجی از اساتید -2

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 تکمیل اطالعات و بروزرسانی سایت گروه  :2هدف اختصاصی                                                  ارتقاء حوزه مدیریت: هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

بینی  پیش

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 به روزرسانی اخبار گروه به صورت هفتگی در سایت گروه 1
 %100 %50 98اسفند  97خرداد  دکتر تیموری مهندس داوری

  %50  انجام شد

2 
روز رسانی تهیه و تدوین طرح درس دوره کارآموزی، کارورزی،دستیاری و فلوشیپ و به 

 در دوره های مختلف

دکتر کیان 

دکتر -حشمت

دکتر -امیرپور

 خسروی

  %100 97دی  97مرداد  دکتر تیموری

  %100  انجام شد

 تکمیل و به روز رسانی فعالیت های پژوهشی گروه 3
 -دکتر صادقی

 مهندس داوری

 %100 %50 98اسفند  97مهر  دکتر تیموری

  %50  انجام شد

 سایت slide showبه روز رسانی پوستر های مرتبط با حیطه قلب و عروق در  4
 %100 %50 98اسفند  97مهر  دکتر صادقی دکتر تیموری

  %50  انجام شد

 (%100) :97میزان تحقق هدف در سال                                                                  تکمیل شدن قسمت های مختلف سایت گروهشاخص تحقق هدف:   

 EDOبازخورد ارزشیابی سایت گروه توسط  نحوه جمع آوری داده ها:

 

 

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 در بیمارستان چمرانسالن مطالعه و مرکز کامپیوتر ی راه اندازی فضای جدید کتابخانه ، پیگیر  :3هدف اختصاصی                                                ارتقاء حوزه مدیریت: هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 جهت اختصاص ارزیابی و انتخاب فضای فیزیکی مناسب 1
آقای محمد 

 رضا شفیعی

دکتر حمید 

 صانعی

  %100 97آذر  97مهر 
  %100  انجام شد

 بازسازی طراحی مناسب فضای اختصاص داده شده برای سالن مطالعه و کتابخانه 2

-دکتر معصومی

آقای محمد 

 رضا شفیعی

دکتر حمید 

 صانعی

 %100 %50 98اردیبهشت  97آذر 

  %50  انجام شد

 تهیه تجهیزات شامل میز و صندلی مناسب کامپیوتر و سایر تجهیزات 3
آقای محمد 

 رضا شفیعی

دکتر حمید 

 صانعی

 %100 %25 98تیر  97اسفند 
  %25  انجام شد

 به روزرسانی و تامین بانک الکترونیک کتاب و مقاالت 4
دکتر معصومه 

 صادقی

دکتر حمید 

 صانعی

 %100 - 98اسفند  98خرداد 

    

 بررسی بازخورد اساتید و فراگیران از فضا و امکانات جدید 5

دکتر معصومه 

دکتر -صادقی

 امیرپور

دکتر حمید 

 صانعی

 %100 - 98اسفند  98مهر 

    

 (%100) :97میزان تحقق هدف در سال                                           فضای فیزیکی جدید مطالعه و پژوهش در بیمارستان چمران استفاده ازشاخص تحقق هدف: 

 نظرسنجی از اساتید و فراگیراننحوه جمع آوری داده ها:

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 طراحی، و اجرای پرونده الکترونیک در بیمارستان قلب شهید چمران  :4هدف اختصاصی                     ارتقای حوزه مدیریت اداری و آموزشی مرکز چمران و گروه قلب هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 انتخاب شرکت مناسب جهت طراحی و تدوین نرم افزار 1
آقای محمد 

 رضا شفیعی

 - %100 97بهمن  97مهر  دکتر صانعی
  %100  انجام شد

2 
برگزاری جلسه مشترک با حضور اساتید، مسئولین بیمارستان و شرکت طراحی نرم افزار 

 جهت نیازسنجی

آقای محمد 

-شفیعیرضا 

-دکتر امیرپور

-دکتر صادقی

 دکتر تیموری

 %100 %50 98خرداد  97بهمن  دکتر صانعی

  %50  انجام شد

 فراهم کردن ابزار و امکانات سخت افزاری جهت اجرای برنامه در بخشهای بیمارستان 3
آقای محمد 

 رضا شفیعی

-دکتر صانعی

 دکتر امیرپور

 %100 %25 98اسفند  97اسفند 

  %25  انجام شد

 CCUاجرای پایلوت پرونده الکترونیک در بخش  4
-دکتر امیرپور

 دکتر تیموری

-دکتر صانعی

 دکتر صادقی

 %100 %10 98آذر  97اسفند 

  %10  انجام شد

 رفع نواقص موجود و اجرای کامل در کلیه ی بخشهای بیمارستان 5

-دکتر امیرپور

آقای محمد 

-رضا شفیعی

 دکتر صادقی

 %50 - 99اسفند  98 آذر دکتر صانعی

    

 %100: 97میزان تحقق هدف در سال                                                                                    ثبت اطالعات بیمار در  پرونده الکترونیکشاخص تحقق هدف:  

 الکترونیک ثبت شده در نرم افزارآمار پرونده های  نحوه جمع آوری داده ها:

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 ICMطراحی و اجرای درسنامه قلب و عروق دانشجویان دوره   :1هدف اختصاصی                                   (ICMدانشجویان دوره )  ارتقاء آموزش: هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 نهایی سازی متن درسنامه 1
  %100 97تیر  97تیر  دکتر صانعی دکتر سلیمانی

  %100  انجام شد

 کمیته نشر دانشکده پزشکیارجاع درسنامه به  2
  %100 97مرداد  97تیر  دکتر سلیمانی دکتر وفامهر

  %100  انجام شد

 ICMارائه درسنامه به دانشجویان قلب دوره ی  3

  %100 97آذر  97مهر  دکتر صانعی دکتر منصوری
  %100  انجام شد

 سواالت آزمون( %80)ارائه درسنامه به اساتید گروه قلب جهت طراحی سئوال 4
  %100 97آذر  97مهر  دکتر صانعی دکتر منصوری

  %100  انجام شد

 توسط استاتید و فیدبک به اساتید و مدیرگروه  ارزیابی سئواالت طراحی شدهآنالیز و  5
 %100 %50 98آذر  97آذر  دکتر صانعی دکتر منصوری

  %50  انجام شد

 %100: 97میزان تحقق هدف در سال                                                    طراحی سواالت از درسنامه ی تدوین شده                 شاخص تحقق هدف:      

  ICM ارزیابی سواالت طراحی شده توسط مسیول دوره نحوه جمع آوری داده ها:   

 

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 کارآموزی و کارورزی Log Bookارتقاء  :2هدف اختصاصی                                                 ) قلبدوره پزشک عمومی گروه (ارتقاء آموزش هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 کارآموزی و کارورزی Log Book اجرایآنالیز و فیدبک از نحوه  1
  %100 97/12 97/4 مدیر گروه دکتر سلیمانی

  25%  

 ارسال فیدبک به اساتید گروه 2
 دکتر سلیمانی

 دکتر حشمت

  %100 97/12 97/7 مدیر گروه

  25%  

 با توجه به فیدبک قبلی Log Bookجهت بازبینی  اتبرگزاری جلس 3
 %100 %30 2/98 8/97 مدیر گروه حشمتدکتر 

  10%  

 جدید بر اساس فیدبک ها و نتایج جلسه Log Bookتهیه  4
 حشمتدکتر 

 

 %100 %20 6/98 12/97 مدیرگروه

  10%  

 

 %25: 97میزان تحقق هدف در سال                  فیدبک به گروه و اجرای الگ بوک بازنگری شده در دوره ی کارآموزی و کارورزیارائه شاخص تحقق هدف:   

 گزارش مسئول کارورزی به گروه و نظر سنجی از اساتید و فراگیران نحوه جمع آوری داده ها:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 بازنگری و به روزرسانی دفترچه دستیاری گروه قلب و تدوین شیوه ی نامه جدید ارزشیابی درون گروهی دستیاران :3هدف اختصاصی                                 (دوره دستیاری)ارتقاء آموزش هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  فعالیت زمان اجرای

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 بازنگری و به روزرسانی دفترچه دستیاری گروه قلب بر اساس فرمت دانشکده 1
  %100 97تیر  97فروردین  مدیر گروه دکتر امیرپور

  %100  انجام شد

2 
شیوه نامه ی جدی ارزشیابی و برگزاری آزمونها و تصویب در شورای آموزشی تدوین 

 گروه

-دکتر هاشمی

 دکتر امیرپور

  %100 97تیر  97فروردین  مدیر گروه
  %100  انجام شد

 برنامه و برگزاری ماهیانه آزمون کوئیز از دستیاران  3
-دکتر امیرپور

 دکتر تیموری

 %100 %50 98اسفند  97تیر  مدیر گروه

  %50  انجام شد

 به مدیریت گروه قلب اصفهان OSCEهماهنگی برگزاری کشوری آزمونهای پره ارتقاء و  4
 %100 %50 98اسفند  97مهر  مدیر گروه دکتر هاشمی

  %50  انجام شد

 ش نمرات دستیاران در آزمون هاآنالیز و گزار 5
-دکتر هاشمی

 دکتر امیرپور

 %100 %50 98اسفند  97 بهمن مدیر گروه

  %50  انجام شد

 %100 :97میزان تحقق هدف در سال                                           و پره ارتقاء بر اساس شیوه ی نامه جدید گروه OSCEبرگزاری آزمون های ماهانه و شاخص تحقق هدف:   

 آزمون و آنالیز نمراتگزارش مسئولین برگزاری نحوه جمع آوری داده ها:   

 

 

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 بازنگری و تدوین برنامه ی ماهیانه و کالس های آموزشی دستیاران  :4هدف اختصاصی       (دوره دستیاری)ارتقا آموزش   هدف کلی:

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  فعالیتزمان اجرای 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 دکتر امیرپور نظر سنجی از اساتید و نیاز سنجی جهت تدوین برنامه آموزشی 1

 

  %100  انجام شد  %100 97تیر  97خرداد  دکتر صانعی
 اموزشی مبحث اکوکاردیوگرافی و تعداد جلسات مورد نیاز برای یک سال تحصیلیمشخص نمودن عناوین  2

  %100 97مرداد  97تیر  دکتر امیرپور دکتر دهقان -دکتر زوار
  %100  انجام شد

 مشخص نمودن عناوین اموزشی مبحث الکتروفیزیولوژی و نوار قلب و تعداد جلسات مورد نیاز برای یک سال تحصیلی 3

  %100 97مهر  97شهریور  دکتر امیرپور دکتر شهابی -ازهریدکتر 
  %100  انجام شد

 مشخص نمودن عناوین اموزشی مبحث کاتتریسم و تعداد جلسات مورد نیاز برای یک سال تحصیلی 4

  %100 97مهر  97شهریور  دکتر امیرپور دکتر تیموری -دکتر کرمانی
  %100  انجام شد

 دکتر امیرپور دکتر تیموری -دکتر کرمانی عناوین اموزشی مبحث گرافی قفسه سینه و تعداد جلسات مورد نیاز برای یک سال تحصیلیمشخص نمودن  5

  %100 97مهر  97شهریور 
  %100  انجام شد

 یکسال تحصیلیمشخص نمودن عناوین اموزشی مرور کتاب رفرنس و مرور گایدالین ها و تعداد جلسات مورد نیاز برای  6
 دکتر حشمت

 دکتر منصوری
 دکتر امیرپور

  %100 97مهر  97شهریور 
  %100  انجام شد

 تدوین و ارائه برنامه ماهیانه در روز بیست و پنجم هر ماه و اعالم به اساتید و دستیاران 7

 دکتر امیرپور

 دکتر تیموری

 مهندس داوری

 دکتر صانعی

 %100 %50 98اسفند  97شهریور 

  %50  انجام شد

 دکتر امیرپور مهندس داوری نظارت بر تشکیل جلسات آموزشی و حضور و غیاب فراگیران 9
 %100 %50 98اسفند  97مهر 

50%  
 %100  97مرداد 97تیر  دکتر صانعی دکتر تیموری-دکتر امیرپور 88-98و برنامه ریزی جهت سال تحصیلی  98-97نظر سنجی از اساتید و دستیاران در پایان سال تحصیلی  10

        

 %100 :97میزان تحقق هدف در سال                                                           برگزاری جلسات آموزشی به صورت منظم بر اساس برنامه ی قبلیشاخص تحقق هدف:   

 و نظر سنجی از دستیاران داوری مهندسآمار جلسات تشکیل شده توسط نحوه جمع آوری داده ها:    

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 

   به روز رسانی اطالعات رزومه اساتید و ارزیابی وضعیت موجود:1هدف اختصاصی                                                    ارتقاء حوزه پژوهش: هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 آماده کردن قالب رزومه و آموزش به اساتید جهت تکمیل 1

دکتر معصومه 

 صادقی

دکتر حمید 

 صانعی

  %100 97خرداد  97فروردین 

  %100  انجام شد

 پیگیری تکمیل رزومه توسط اساتید 2

دکتر معصومه  مهندس داوری

 صادقی

  %100 97تیر  97خرداد 

  %100  انجام شد

 مطالعه رزومه های ارسالی و برگشت موارد ناقص 3

دکتر معصومه 

 صادقی

دکتر حمید 

 صانعی

  %100 97شهریور  97تیر 

  %100  انجام شد

 بارگذاری رزومه در سایت دانشکده و بیمارستان چمران 4

دکتر معصومه  مهندس داوری

دکتر -صادقی

 صانعی

  %100 97مهر  97شهریور 

  %100  انجام شد

 رزومه پژوهشی ارزیابی رزومه های اساتید گروه قلب و ارسال بازخورد به آنها جهت ارتقاء 5
دکتر معصومه 

 صادقی

 %100 %50 98خرداد  97آذر  دکتر صانعی
  %50  انجام شد

 %100 :97میزان تحقق هدف در سال                                                                                     تکمیل رزومه های اساتید در گروهشاخص تحقق هدف:  

 گروه می باشد فایل اساتید که در سایت نحوه جمع آوری داده ها:   

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 

   اساتید ارتقاء توانمندی های پژوهشی :2هدف اختصاصی                                     ارتقاء حوزه پژوهشهدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 در برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشیارزیابی وضعیت موجود و نیازسنجی در  1

دکتر معصومه 

 صادقی

 - %100 97تیر  97فروردین  دکتر صانعی

  %100  انجام شد

2 
برنامه ریزی کارگاه های پژوهشی شامل روش تحقیق ، آنالیز آماری، استفاده از نرم افزار 

 END NOTEو  SPSSهای 

دکتر معصومه 

 صادقی

 

 %100 %50 98مهر  97تیر  دکتر صانعی

  %50  انجام شد

 اعالم برنامه ها و اخذ امتیاز بازآموزی 3

دکتر معصومه 

 -صادقی

 مهندس داوری

 %100 %50 98اسفند  97تیر  صانعیدکتر 

  %50  انجام شد

 ماه یکبار در بیمارستان چمران  2اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی ،حداقل  4

دکتر معصومه 

 صادقی

 

 %100 %50 98اسفند  97مرداد  دکتر صانعی

  30%  

 ارزشیابی برنامه ها و نیازسنجی برنامه های آتی 5
معصومه دکتر 

 صادقی

 

 %100 %50 98اسفند  97مرداد  دکتر صانعی

  40%  

   %100 :97سال  میزان تحقق هدف در                                                                                                                                   کارگاه های برگزار شده تعدادشاخص تحقق هدف:  

 :گزارش جلسات برگزار شده و میزان مشارکتنحوه جمع آوری داده ها

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 و استفاده در امور پژوهشی درمانیجهت جمع آوری داده ها  STEMIراه اندازی سیستم ثبت بیماران  :3هدف اختصاصی   ارتقای سطح پژوهشی گروه قلب و عروقهدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 STEMIتهیه الگوریتم اجرایی ثبت بیماران  1
  100% 4/97 1/97 دکتر صانعی خسروی دکتر

  100%  انجام شد

 ر و سیستم سخت افزاری جهت ورود داده هاتهیه کامپیوت 2
محمدرضا 

 شفیعی

  100% 6/97 1/97 خسروی دکتر
  100%  انجام شد

 طراحی و تدوین نرم افزار ثبت اطالعات 3
  100% 6/97 1/97 دکتر صانعی خسروی دکتر

  100%  انجام شد

4 
 در بیمارستان چمران STEMIثبت داده های بیماران 

 

اساتید و 

دستیاران گروه 

 قلب

 100% %50   12/98 6/97 دکتر صانعی
  %50    انجام شد

 عرضه نرم افزار و اطاالعات فوق به وزارت خانه و بیمارستان های داوطلب کشور 5
 100% %50    /1 دکتر صانعی خسروی دکتر

  %50    انجام شد

 آنالیز داده ها جهت اهداف تحقبقاتی 6
و  خسروی دکتر

اساتید عالقه 

 مند

 100%  12/98 1/98 دکتر صانعی

    

   %100 :97هدف در سال میزان تحقق                                                                                                                      شاخص تحقق هدف:

 تعداد مقاالت چاپ شدهو گزارش تعداد موارد ثبت شده نحوه جمع آوری داده ها:                                                      اجرای سیستم ثبت داده ها در نرم افزار ثبت داده -1

2-  

 گزارش اطالغات ثبت شده -3

              چاپ مقاله بر اساس اطالعات ثبت شده -4

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 ایجاد گروه پژوهش در فضای مجازی جهت ارتقا دانش پژوهشی اساتید و دستیاران و اطالع از مقاالت جدید و متدولوژی آنها :4هدف اختصاصیارتقاء حوزه پژوهشی :4هدف کلی

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

)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 

97 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

1 
و  ایجاد گروه در شبکه مجازی با شرکت اساتید

 دستیاران

دکتر معصومه 

 صادقی

دکتر حمید 

 صانعی

  %100 97مهر 97مهر

  %100  انجام شد

2 
نیاز سنجی از اساتید و دستیاران جهت ارائه مطالب 

 مورد نیاز و طراحی سواالت الکترونیک

دکتر معصومه 

 صادقی

دکتر حمید 

 صانعی

 %100 %50 98اسفند  97آبان 

  %50  انجام شد

3 
صفحه سواالت الکترونیکی در مورد روش تحقیق و 

 پیام های اصلی مقاالت بارگزاری شده

 دکتر معصومه

 صادقی

دکتر حمید 

 صانعی

 %100 %50 98اسفند  97آذر

  %50  انجام شد

4 
آموزشی در حیطه پژوهش و ارسال مطالب بارگزاری 

 مقاالت جدید

دکتر معصومه 

 صادقی

دکتر حمید 

 صانعی

 %100 %50 98اسفند  97مهر

  %50  انجام شد

  مشارکت در به روز رسانی مطالب و میزان مشارکت در پاسخ به سواالتمیزان  -تعداد اعضا گروه تشکیل شدهشاخص تحقق هدف:   

 در شورای پژوهشیگزارش ادمین گروه  نحوه جمع آوری داده ها:

 %100: 97میزان تحقق اهداف در سال 

 

                                    



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 راه اندازی درمانگاه تخصصی بیماریهای دریچه ای  :1اختصاصی هدف                     ارتقاء حوزه درمان                 : هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان شروعزمان 

1 
برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و مسئولین 

 بیمارستان

دکتر -دکتر صانعی

آقای محمد -هاشمی

 رضا شفیعی

  %100 97دی  97مهر  دکتر صانعی

  %100  انجام شد

2 
 تدوین آیین نامه درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاه

 

 %100 %50 98اردیبهشت  97بهمن  دکتر صانعی هاشمیدکتر 

  50%  

3 
 تدوین پرسشنامه و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی

 

-دکتر هاشمی -

دکتر  -دکتر تیموری

 حشمت

-دکتر هاشمی

 دکتر صانعی

  %100 97اسفند  97 مهر

  %100  انجام شد

 بیمارستان HISتدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به  4
 

آقای محمد رضا 

 شفیعی

-دکتر هاشمی

 دکتر حشمت

 %100  98شهریور 98فروردین 

    

 تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه 5
 

آقای -دکتر معصومی

 شفیعی

-دکتر صانعی

 دکتر هاشمی

 %100 %10 98اسفند  97اسفند 

  %10  انجام شد

 اطالع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی 6
 

 %100  98اسفند  98خرداد  دکتر صانعی دکتر هاشمی

    

 اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود 7
 

دکتر  -دکتر حشمت

 هاشمی

 %50  98اسفند  98مهر  دکتر صانعی

    

 اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبارراه  8
 

دکتر  -دکتر حشمت

 هاشمی

 %50  98اسفند  98مهر  دکتر صانعی

    

 %100 :97 میزان تحقق هدف در سال                                                          یک روز در هفته درمانگاه تخصصی بیماریهای دریچه ایبرقراری شاخص تحقق هدف: 

 بیمارستانHISگزارش گیری سیستم -گزارش مسئول درمانگاهنحوه جمع آوری داده ها:

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 راه اندازی درمانگاه تخصصی بیماریهای قلبی در زنان باردار  :2هدف اختصاصی                                                      ارتقاء حوزه درمان                         هدف کلی:

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان شروعزمان 

1 
برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و مسئولین 

 بیمارستان

-دکتر صانعی

-دکتر هاشمی

آقای محمد 

 رضا شفیعی

  %100 97دی  97مهر  دکتر صانعی

  %100  انجام شد

 تدوین آیین نامه درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاه 2
 

 %100 %50 98اردیبهشت  97بهمن  دکتر صانعی هاشمیدکتر 

  %50  انجام شد

 تدوین پرسشنامه و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی 3
 

-دکتر تیموری

-دکتر هاشمی

 دکتر ستار

-دکتر هاشمی

 دکتر صانعی

  %100 97اسفند  97بهمن 

  %100  انجام شد

 بیمارستان HISتدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به  4
 

مرکز کامپیوتر 

 آقای شفیعی–

-دکتر هاشمی

 دکتر تیموری

 %100  98شهریور 98فروردین 

    

 تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه 5
 

-دکتر معصومی

 آقای شفیعی

-دکتر صانعی

 دکتر هاشمی

 %100 %10 98اسفند  97اسفند 

  %10  انجام شد

 اطالع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی 6
 

 %100  98اسفند  98خرداد  دکتر صانعی دکتر هاشمی

    

 اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود 7
 

-دکتر تیموری

 دکتر ستار

 %50  98اسفند  98مهر  دکتر صانعی

    

 راه اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبار 8
 

-دکتر تیموری

 دکتر ستار

 %50  98اسفند  98مهر  دکتر صانعی

    

 %100 :97میزان تحقق هدف در سال یک روز در هفته                                                           بیماریهای قلبی در زنان بارداردرمانگاه تخصصی برقراری شاخص تحقق هدف: 

 بیمارستانHISگزارش گیری سیستم -گزارش مسئول درمانگاهنحوه جمع آوری داده ها:

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 راه اندازی درمانگاه تخصصی بیماری نارسایی قلب پیشرفته  :3هدف اختصاصی    ارتقاء حوزه درمان                          هدف کلی:

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

1 
مسئولین برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و 

 بیمارستان

-دکتر صانعی

-دکتر هاشمی

آقای محمد 

 رضا شفیعی

  %100 97دی  97مهر  دکتر صانعی

  %100  انجام شد

 تدوین آیین نامه درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاه 2
 

 %100 %50 98اردیبهشت  97بهمن  دکتر صانعی دکتر هاشمی

  %50  انجام شد

 و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی تدوین پرسشنامه 3
 

-دکتر هاشمی دکتر شفیعی

 دکتر صانعی

 %100 %50 98 اردیبهشت  97بهمن 

  20%  

 بیمارستان HISتدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به  4
 

آقای محمد 

 رضا شفیعی

-دکتر هاشمی

 دکتر حشمت

 %100  98شهریور 98 اردیبهشت

    

 تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه 5
 

-دکتر معصومی

 آقای شفیعی

-دکتر صانعی

 دکتر هاشمی

 %100 %10 98اسفند  97اسفند 

  %10  انجام شد

 اطالع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی 6
 

 دکتر هاشمی

 دکتر شفیعی

 %100  98اسفند  98خرداد  دکتر صانعی

    

 اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود 7
 

 دکتر صانعی دکتر شفیعی

 دکتر هاشمی

 %50  98اسفند  98مهر 

    

 راه اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبار 8
 

 دکتر صانعی دکتر شفیعی

 دکتر هاشمی

 %50  98اسفند  98مهر 

    

 %90 :97میزان تحقق هدف در سال یک روز در هفته                                                           نارسایی قلب پیشرفتهدرمانگاه تخصصی برقراری شاخص تحقق هدف: 

 بیمارستانHISگزارش گیری سیستم -گزارش مسئول درمانگاهنحوه جمع آوری داده ها:

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 مبولیآعروقی و راه اندازی درمانگاه تخصصی بیماریهای   :4هدف اختصاصی                                                      ارتقاء حوزه درمان                         هدف کلی:

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

1 
برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و مسئولین 

 بیمارستان

-دکتر صانعی

-دکتر هاشمی

آقای محمد 

 رضا شفیعی

  %100 97دی  97مهر  صانعیدکتر 

  %100  انجام شد

 تدوین آیین نامه درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاه 2
 

 %100 %50 98اردیبهشت  97بهمن  دکتر صانعی دکتر هاشمی

  %50  انجام شد

 تدوین پرسشنامه و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی 3
 

-هاشمیدکتر  دکتر منصوری

 دکتر صانعی

 %100 %50 98 اردیبهشت  97بهمن 

  10%  

 بیمارستان HISتدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به  4
 

-دکتر هاشمی دکتر منصوری

 دکتر منصوری

 %100  98شهریور 98 اردیبهشت 

    

 تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه 5
 

-معصومیدکتر 

 آقای شفیعی

-دکتر صانعی

 دکتر هاشمی

 %100 %10 98اسفند  97اسفند 

  %10  انجام شد

 اطالع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی 6
 

 -دکتر هاشمی

 دکتر منصوری

 %100  98اسفند  98خرداد  دکتر صانعی

    

 اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود 7
 

 %50  98اسفند  98مهر  دکتر صانعی دکتر منصوری

    

 راه اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبار 8
 

 %50  98اسفند  98مهر  دکتر صانعی دکتر منصوری

    

 %80 :97میزان تحقق هدف در سال یک روز در هفته                                                           مبولیآعروقی و بیماریهای درمانگاه تخصصی برقراری شاخص تحقق هدف: 

 بیمارستانHISگزارش گیری سیستم -گزارش مسئول درمانگاهنحوه جمع آوری داده ها:

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 AFراه اندازی درمانگاه تخصصی   :5هدف اختصاصی                                                      ارتقاء حوزه درمان                          هدف کلی:

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

 پیش بینی

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

1 
برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و مسئولین 

 بیمارستان

-دکتر صانعی

-دکتر هاشمی

آقای محمد 

 رضا شفیعی

  %100 97دی  97مهر  دکتر صانعی

  %100  انجام شد

 درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاهتدوین آیین نامه  2
 

 دکتر هاشمی

 دکتر ازهری

 %100 %50 98اردیبهشت  97بهمن  دکتر صانعی

  %50  انجام شد

 تدوین پرسشنامه و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی 3
 

 دکتر ازهری

 دکتر شهابی

-دکتر هاشمی

 دکتر صانعی

 %100 %50 98 اردیبهشت  97بهمن 

  10%  

 بیمارستان HISتدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به  4
 

-دکتر هاشمی آقای شفیعی

 دکتر ازهری

 %100  98شهریور 98 اردیبهشت 

    

 تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه 5
 

-دکتر معصومی

 آقای شفیعی

-دکتر صانعی

 دکتر هاشمی

 %100 %10 98 اسفند 97اسفند 

  %10  انجام شد

 اطالع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی 6
 

 -دکتر ازهری

 دکتر شهابی

 %100  98اسفند  98خرداد  دکتر صانعی

    

 اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود 7
 

 -دکتر ازهری

 دکتر شهابی

 دکتر صانعی

 دکتر هاشمی

 %50  98اسفند  98مهر 

    

 راه اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبار 8
 

 -دکتر ازهری

 دکتر شهابی

 دکتر صانعی

 دکتر هاشمی

 %50  98اسفند  98مهر 

    

 %80 :97میزان تحقق هدف در سال                              یک روز در هفته                                                        AFدرمانگاه تخصصی برقراری شاخص تحقق هدف: 

 بیمارستانHISگزارش گیری سیستم -گزارش مسئول درمانگاهنحوه جمع آوری داده ها:

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 post Angioplastyراه اندازی درمانگاه تخصصی   :6هدف اختصاصی                                                      ارتقاء حوزه درمان                          هدف کلی:

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

1 
برگزاری جلسات نیازسنجی و هم اندیشی با حضور اساتید گروه قلب و مسئولین 

 بیمارستان

-دکتر صانعی

-دکتر هاشمی

آقای محمد 

 رضا شفیعی

  %100 97دی  97مهر  دکتر صانعی

  %100  انجام شد

 تدوین آیین نامه درمانگاه تخصصی و نحوه اداره درمانگاه 2
 

-دکتر هاشمی

 -دکتر خسروی

 دکتر امیرپور

 %100 %50 98اردیبهشت  97بهمن  دکتر صانعی

  %50  انجام شد

 تدوین پرسشنامه و فرم ارزیابی بیمار در درمانگاه تخصصی 3
 

 -دکتر خسروی

 دکتر امیرپور

-دکتر هاشمی

 دکتر صانعی

 %100 %50 98 اردیبهشت  97بهمن 

  10%  

 بیمارستان HISتدوین فرم پرسشنامه به نسخه الکترونیک و اتصال به  4
 

-دکتر هاشمی آقای شفیعی

 دکتر ازهری

 %100  98شهریور 98 اردیبهشت 

    

 تهیه و تجهیز فضای فیزیکی و ابزار و پرسنل درمانگاه 5
 

-دکتر معصومی

 آقای شفیعی

-دکتر صانعی

 دکتر هاشمی

 %100 %10 98اسفند  97اسفند 

  %10  انجام شد

 اطالع رسانی به گروه های هدف در سایر مراکز درمانی 6
 

 -دکتر خسروی

 دکتر امیرپور

 %100  98اسفند  98خرداد  دکتر صانعی

    

 اجرای آزمایشی درمانگاه و بررسی نواقص موجود 7
 

 -دکتر خسروی

 امیرپوردکتر 

 دکتر صانعی

 دکتر هاشمی

 %50  98اسفند  98مهر 

    

 راه اندازی درمانگاه به صورت مداوم هفته یکبار 8
 

 -دکتر خسروی

 دکتر امیرپور

 دکتر صانعی

 دکتر هاشمی

 %50  98اسفند  98مهر 

    

 %80 :97میزان تحقق هدف در سال یک روز در هفته                                                           post Angioplastyدرمانگاه تخصصی برقراری شاخص تحقق هدف: 

 بیمارستانHISگزارش گیری سیستم -گزارش مسئول درمانگاهنحوه جمع آوری داده ها:

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 تعداد اکوی انجام شده به منظور ارائه خدمت درمانی بیشتر و بهره برداری آموزشی و پژوهشی افزایش :7هدف اختصاصی                                 ارتقاء حوزه درمانهدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

پیشرفت میزان 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 توسعه فضای فیزیکی زیرساختی 1

 %100 %25 98اسفند  97اسفند  دکتر معصومی آقای شفیعی

  %25  انجام شد

 معرفی دو نفر از اعضاء هیئت علمی گروه جهت گذراندن و اخذ مدرک فلوشیپ اکو 2

دانشکده  دکتر صانعی

 پزشکی

 %100 %50 98اسفند  97مهر 

  %50  انجام شد

 پیگیری خرید دو دستگاه اکوی جدید 3

  %100 97اسفند  97مهر  دکتر معصومی آقای شفیعی

  %100  انجام شد

4 
و -اکو مری-مادرزادی-یکسان سازی فرم گزارش اکوکاردیوگرافی در چهار حوزه جنرال

 استرس اکو

 %100 %50 98اسفند  97مهر  دکتر صانعی دکتر زوار

  20%  

 طراحی فرمت الکترونیک گزارش اکو 5
 %100 %20 98اسفند  97اسفند  دکتر زوار آقای شفیعی

  10%  

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 بیمارستان و پرونده الکترونیکHISپیگیری اتصال فرم الکترونیک به سیستم  6

 %100 %30 98اسفند  98فروردین  دکتر صانعی آقای شفیعی

  %30  انجام شد

 فرم الکترونیک در غالب پرونده الکترونیکارزیابی و عیب یابی  7

دکتر -دکتر زوار

 دهقان

 %100  98اسفند  98اردیبهشت  دکتر امیرپور

    

 افزایش تعداد مقاالت چاپ شده بر اساس داده های اکوکاردیوگرافی ) پنج مقاله( 8

 %100 %50 98اسفند  97فروردین  دکتر صانعی دکتر زوار

  %50  انجام شد

 راه اندازی واحد استرس اکو )تردمیل و بای سیکل( در بخش اکوکاردیوگرافی 9

 %100 %50 98اسفند  97فروردین  دکتر معصومی آقای شفیعی

  50%  

 %80 :97میزان تحقق هدف در سال                                                                                                شاخص تحقق هدف:  

 افزایش اکوی انجام شده بر اساس واحد آمار مرکز -1
 98مقاله چاپ شده توسط مدیر گروه اکو و همکاران در پایان سال  5حداقل  -2

 گزارش اکو در پرونده بیماران ضمیمه فرم الکترونیک -3

 نحوه جمع آوری داده ها:

 آمار ارائه شده واحد آمار مرکز -1
 ارائه مقاله توسط مدیر گروه  -2

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 ساماندهی درمان مبتالیان به نارسایی قلب پیشرفته و پیوند قلب :8هدف اختصاصی   ارتقاء حوزه درمان                       هدف کلی:

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 تکمیل تیم پیوند قلب دانشگاه و ابالغ احکام  1
 %100 %50 98مهر  97مهر  دکتر صانعی دکتر شفیعی

  %50  انجام شد

 تدوین پروتکل مراقبت بعد از عمل در بیماران پیوند قلب 2
  %100 97اسفند  97خرداد  دکتر صانعی دکتر شفیعی

  %100  انجام شد

 تدوین پروتکل مراقبت پس از ترخیص در بیماران نارسائی پیشرفته قلب 
  %100 97اسفند  97خرداد  صانعی دکتر دکتر شفیعی

  %100  انجام شد

  EECPپیگیری راه اندازی مجدد واحد  3
  %100 97اسفند  97خرداد  دکتر صانعی دکتر شفیعی

  %100  انجام شد

 ECMOخرید و راه اندازی دستگاه  4
  %100 97اسفند  97خرداد  دکتر صانعی دکتر شفیعی

  %100  انجام شد

5 
ویزیت بیماران نارساییی پیشرفته قلب با حضور اتندینگ و دستیار سال چهار یک روز در 

 هفته

 %100 %20 98اسفند  97اسفند  دکتر صانعی دکتر شفیعی

  0  

 ویزیت بیماران پیوند قلب در درمانگاه یک روز در هفته 6
 %100  98اسفند  97اردیبهشت  دکتر صانعی دکتر شفیعی

    
 

 %80 :97میزان تحقق هدف در سال                                                                                                   شاخص تحقق هدف:  

 افزایش تعداد موارد ویزیت بیماران نارسائی پیشرفته قلب -1

 افزایش تعداد موارد پیوند قلب انجام شده -2

 داده ها:نحوه جمع آوری 

 گزارش فصلی واحد آمار مرکز -1



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 ساماندهی درمان بیماران نیازمند آنژیوگرافی و آنژیوپالستی: 9 ختصاصیهدف ا                  حوزه درمان ارتقاءهدف کلی: 

 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 توسعه فضای فیزیکی زیر ساختی 1

 آقای شفیعی

 

دکتر 

 معصومی

 100% 50% 98اسفند 97فروردین

  50%  انجام شد

2 
 ساعت  24یکسان سازی فرم گزارش آنژیوگرافی و آنژیوپالستی در طول 

 و پرونده الکترونیک بیمار و قابلیت دسترسی HISو اتصال به 

دکتر 

 خسروی

  100% 97اسفند  97فروردین دکتر صانعی

  100%  انجام شد

 97نفر دستیار فلوشیپ اینترونشن از مهر ماه  3جذب  3

دانشکده  دکتر صانعی

 پزشکی

 50% 50% 98اسفند  97مهر 

  50%  انجام شد

 ساعته 24ورود اطالعات آنژیوگرافی در سامانه بصورت  4
دکتر 

 خسروی

  100% 97اسفند  97فروردین دکتر صانعی

  100%  انجام شد

 استفاده از داده های موجود برای امور پژوهشی 5
دکتر 

 خسروی

 100%  98اسفند  98فروردین دکتر صانعی

    

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

  )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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

6 
و  TAVIهای علمی جهت پروسجورها در بخش های جدید)تشکیل تیم 

IVAR-PVAR--)میترال کلیپ 

دکتر 

 خسروی

 100% 25% 98اسفند 97مهر دکتر صانعی

  25%  انجام شد

 راه اندازی اتاق عمل هیبرید 7
آقای محمد 

 رضا شفیعی

 100% 50% 98اسفند 97فروردین  دکتر صانعی

  50%  انجام شد

 تدوین درسنامه دستیاری فلوشیپ اینترونشنطراحی و  8
دکتر 

 خسروی

  100% 97مهر 97خرداد دکتر صانعی

  100%  انجام شد

 در گروه قلب IVUS و  FFRراه اندازی روش  9
دکتر 

 خسروی

 100% 50% 98اسفند 97مهر دکتر صانعی

  50%  انجام شد

 Rot ablatorراه اندازی روش  10
دکتر 

 خسروی

 100% 50% 98اسفند 97مهر صانعیدکتر 

  0  

11 
گسترش و نهادینه سازی سیستم گزارش دهی کشوری و اتصال به شبکه 

 قلب و عروق کشوری

دکتر 

 خسروی

 100% 50% 98اسفند 97مهر دکتر صانعی

  50%  انجام شد

 %100 :97میزان تحقق هدف در سال                                                                                                                                                      شاخص تحقق هدف:         

 افزایش تعداد آنژیوگرافی و آنژیوپالستی انجام گرفته  -1

 ساعت 24ساعت به  8سامانه ثبت آنژیوگرافی و آنژیوپالستی از افزایش ورود اطالعات به  -2

 نحوه جمع آوری داده ها:

 اطالعات فصلی اعالم شده توسط واحد آمار

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

  ارتقاء ظرفیت آموزشی پژوهشی درمانی بخش الکتروفیزیولوژی :10 ختصاصیهدف ا                     ارتقاء حوزه درمانهدف کلی: 

 

 ردیف
  هافهرست فعالیت 

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 3D Mappingخرید دستگاه  1

دکتر  آقای شفیعی

 معصومی

  100% 97آذر  97فروردین 

  100%  انجام شد

 جدید( الکتروفیزیولوژیکامل)خرید دستگاه  EP Labراه اندازی  2

دکتر  آقای شفیعی

-معصومی

 یعیشف یآقا

  100% 97اسفند  97فروردین 

  100%  انجام شد

3 
توسط اساتید فلوشیپ  Ablation PVC Ischemicانجام 

 الکتروفیزیولوژی

 ازهری دکتر

 دکتر شهابی 

 دکتر حکمت

 100% 50% 98اسفند  97فروردین  دکتر صانعی

  50%  انجام شد

 جذب یک نفر هیئت علمی گروه الکتروفیزیولوژی 4

دانشکده  دکتر صانعی

 پزشکی

 100% 50% 98اسفند  97اسفند

  50%  انجام شد

5 
مقاالت پژوهشی چاپ شده با واحد الکتروفیزیولوژی افزایش تعداد 

Source الکتروفیزیولوژی  

 دکتر ازهری

 دکتر شهابی

 100% 50% 98اسفند  97مهر  مدیر گروه

  30%  

 

 

 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 

  ارتقاء ظرفیت آموزشی پژوهشی درمانی بخش الکتروفیزیولوژی :10 ختصاصیهدف ا                     ارتقاء حوزه درمانهدف کلی: 

 ردیف
  فعالیت هافهرست 

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 EPارتقاء به دانشیاری مدیر گروه  6

 100%  98اسفند 98فروردین  دکتر صانعی دکتر ازهری

    

 راه اندازی درمانگاه رفرانس الکتروفیزیولوژی صبح و عصر در کلینیک ویژه 7

  100% 97اسفند  97فروردین  دکتر صانعی دکتر ازهری

  %100  انجام شد

  CRYO Ablationخرید دستگاه  8

مدیر 

 بیمارستان

رئیس 

 بیمارستان

 100%  98اسفند 98مهر 

    انجام شد

 تکمیل و ارتقاء کلینیک های فشار و ریتم 9

  100% 97اسفند  97مهر  دکتر صانعی دکتر ازهری

  100%  انجام شد

 استاندارد Tiltارتقاء و خرید یک دستگاه تخت  10

مدیر 

 بیمارستان

رئیس 

 بیمارستان

 100% %20 98مهر  97اسفند 

  20%  

 %100 :97میزان تحقق هدف در سال                                                                                                                              شاخص تحقق هدف:                

 افزایش تعداد بیماران درمان شده 

 کاهش صف انتظار بیمار

 مار بیمارستانآگزارش واحد    نحوه جمع آوری داده ها:                                                             اساتید الکتروفیزیولوژیارائه مقاله توسط 



 برنامه عملیاتی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی

 
 

 ارتقاء توان درمانی گروه در مدیریت بیماری های عروق محیطی استان اصفهان: 11هدف اختصاصی  ارتقای حوزه درمانهدف کلی: 

 %80 :97میزان تحقق هدف در سال                                        افزایش تعداد بیماران مدیریت شده در حیطه های مختلف عروق محیطیشاخص تحقق هدف:        

 گزارش دوره ای به مدیرگروه قلب نحوه جمع آوری داده ها:

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )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 

97 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

زمان 

 شروع

 زمان پایان

 فوقانی و کاروتید پرتابل بیمارستان نور راه اندازی سونوداپلر عروقی اندام تحتانی و 1

 100% %50 98اسفند  97تیر دکتر گلشاهی دکتر حیدری

  %50  انجام شد

2 
 اکو کاردیوکرافی پرتابل در بیمارستان نور

 

 100% %50 98اسفند  97تیر  دکتر گلشاهی دکتر حیدری

  0  

 راه اندازی کلینیک عروق بیمارستان خورشید 3
  100% 98اسفند  97مهر دکتر گلشاهی حیدریدکتر 

  %50  انجام شد

4 Catheter Directed Thrombolysis در بیمارستان نور 
 100% %50 98اسفند  97مهر  دکتر گلشاهی دکتر حیدری

  %50  انجام شد

 آنژیو پالستی وریدی در عروق محیطی و بیماران دیالیزی 5
 100% %50 98اسفند  97آذر  دکتر گلشاهی دکتر حیدری

  %50  انجام شد

6 
 راه اندازی ترومبکتومی شریان و  وریدی

 

 100%  98اسفند  98فروردین  دکتر گلشاهی دکتر حیدری

    


