
 قلب و عروق جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 آموزشی دستیارانی ارتقاهدف کلی : 

 و هولتر و ..... ETT  ،Pace، آنزیو ، هولتر ،  ECGبانک آموزشی و عملکردی دستیاران در قالب فعال نمودن ارتقای هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 100 95مهر  95مهر  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی تعیین مسئول جمع آوری داده ها 1

 100 100 95آبان  95آبان  دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر سیدمحمد هاشمی تعیین سرگروه ها  2

 10 40 95دی  95آذر  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی در هر گروه جمع آوری هفتگی داده ها 3

 0 0 95اسفند  95اسفند  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی تدوین نرم افزار بانک 4

5 
اطالع رسانی به اساتید و فراگیران برای بهره برداری 

 از طریق تلگرام آموزشی و ارزشیابی

 96 اسفند 95 اسفند آموزشی شورای هاشمی سیدمحمد دکتر
50 100 

 

 در بانک ماه 3تعیین سرگروه ها ، تعداد داده ها در هر گروه در هر  شاخص میزان تحقق هدف :

  بررسی بانک های مربوطه  نحوه جمع آوری داده ها :



 قلب و عروق جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 آموزشی دستیارانعملکرد مدیریت و حرفه ای و ارتقای هدف کلی : 

 ارزشیابی عملکرد دستیاران در کشیک شبهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 30 20 مستمر 95مهر  سیدمحمد هاشمیدکتر  دکتر سیدمحمد هاشمی نظارت بر تکمیل فرم کشیک شب به طور راندوم 1

 20 20 مستمر 95مهر  کمیته رفتار  حرفه ای دکتر سیدمحمد هاشمی پیگیری موارد تخلف دستیاران کشیک شب 2

 100 80 مستمر 95مهر  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی ارائه نمره جهت دستیاران  3

 100 100 مستمر 95مهر  شورای آموزشی هاشمیدکتر سیدمحمد  بصورت حضوری فیدبک به دستیاران 4

 

 دستیاران در کشیک شبنمره بهبود  شاخص میزان تحقق هدف :

 با وضع موجود مقایسه نمرات دستیاران نحوه جمع آوری داده ها :

 

 

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 آموزشی دستیاران یارتقاهدف کلی : 

 دستیاران Case Presentationارزشیابی هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 80 مستمر 95مهر  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی C.Pبرنامه ریزی هفتگی  1

 100 100 مستمر 95مهر  شورای آموزشی دکتر علی اکبر توسلی C.Pاجرای برنامه هفتگی  2

 40 20 مستمر 95مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی اساتید حاضر تکمیل فرم ارزشیابی اساتید 3

 40 20 مستمر 95مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر سیدمحمد هاشمی ارائه نمره به دستیار 4

 

 Case Presentationکیفیت ارتقای  شاخص میزان تحقق هدف :

 با وضع موجود مقایسه نمرات دستیاران نحوه جمع آوری داده ها :

 

 

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 آموزشی دستیاران یارتقاهدف کلی : 

 دستیار آموزشی روند افزار نرم ارزیابی و اجرا طراحی،هدف اختصاصی : 

 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

1 
تهیه نرم افزار  روند آموزشی دستیاران درخواست 

 (راد)
 100 100 96اسفند  95مهر  دکتر مسیح صبوری دکتر سیدمحمد هاشمی

 80 80 95اسفند 95آبان  سیدمحمد هاشمی دکتر دکتر سیدمحمد هاشمی برگزاری جلسه با شرکت تهیه کننده 2

 

 نرم افزارارائه  شاخص میزان تحقق هدف :

 نرم افزار مشاهده شود. نحوه جمع آوری داده ها :

 

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 کیفیت آموزشی دستیاران یارتقاهدف کلی : 

 ثبت اطالعات پرسنلی ارزشیابی پرونده نویسی دستیاران وهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 50 50 96مهر  95مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر فرشاد روغنی تشکیل کمیته شش ماه یکبار ارزیابی پرونده ها 1

 90 90 96مهر  95مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی اعضای کمیته ارزیابی پرونده هاتکمیل فرم  2

3 
 فیدبک به دستیاران و  اعطای نمره به دستیاران

 بصورت رویت خطا
 90 90 96مهر  95مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی اعضای کمیته

 

 بایگانیارتقای پرونده نویسی دستیاران، رضایتمندی مسئول  شاخص میزان تحقق هدف :

 از مسئول بایگانیمقایسه نمرات دستیاران، نظرسنجی  نحوه جمع آوری داده ها :

 

 

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 حوزه آموزش دستیاران یارتقاهدف کلی : 

 عملکرد حرفه ای دستیارانارتقای هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش 

 ارزشیابیو 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 100 مستمر 95مهر  اعضای کمیته دکتر سیدمحمد هاشمی ماهه 3برنامه ریزی جلسات  1

2 
 از اساتید، اخذ گزارشات درمورد دستیاران

 سرپرستاران،کمیته های بیمارستانی ،دستیاران  و اساتید
 100 100 مستمر 95مهر  اعضای کمیته سیدمحمد هاشمیدکتر 

 80 100 مستمر 95مهر  اعضای کمیته دکتر سیدمحمد هاشمی بررسی گزارشات در جلسات دستیاران 3

 70 100 مستمر 95مهر  اعضای کمیته دکتر سیدمحمد هاشمی بصورت حضوری فیدبک نقاط ضعف و قوت به دستیاران 4

 بهبود نسبی عملکرد حرفه ای دستیاران شاخص میزان تحقق هدف :

 تعداد جلسات برگزار شده ، مقایسه نمرات دستیاران در حیطه عملکرد حرفه ای نحوه جمع آوری داده ها :

 

 

 



 

 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

  آموزشی دستیارانی ارتقاهدف کلی : 

 OSCEی صالحیت های بالینی دستیاران با برگزاری ارتقا  هدف اختصاصی :

 مسئول پایش و ارزشیابی مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
زمان 

 شروع
 زمان پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

، دکتر اعظم شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی ماه 6هر  OSCEبرنامه ریزی تقویم برگزاری  1

 دکتر داود شفیعی سلیمانی،
 100 100 96شهریور  95مهر 

شورای آموزشی، دکتر اعظم  دکتر سیدمحمد هاشمی اخذ و جمع آوری سؤاالت 2

 سلیمانی، دکتر داود شفیعی
 100 100 96شهریور  95مهر 

شورای آموزشی، دکتر اعظم  دکتر سیدمحمد هاشمی پایش سؤاالت 3

 سلیمانی، دکتر داود شفیعی
 100 100 96 شهریور 95مهر 

شورای آموزشی، دکتر اعظم  دکتر سیدمحمد هاشمی پایش پاسخنامه 4

 سلیمانی، دکتر داود شفیعی
 100 100 96شهریور  95مهر 

شورای آموزشی، دکتر اعظم  دکتر سیدمحمد هاشمی مربوطه وارد کردن در نرم افزار 5

 سلیمانی، دکتر داود شفیعی
 100 100 96شهریور  95مهر 

 

 بهبود کمی و کیفی آزمون، بهبود عملکرد دستیاران میزان تحقق هدف :شاخص 



 با وضع موجود مقایسه نمرات دستیاراننتایج آنالیز سواالت،  نحوه جمع آوری داده ها :

 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 آموزش سرپایی )آموزشی، مدیریتی، درمانی(ارتقای هدف کلی : 

 راه اندازی درمانگاه جنرال و تخصصی و ویژه با حضور دستیارهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 90 10 96مهر  95شهریور  دکتر سیدمحمد هاشمی افشین امیرپوردکتر  راه اندازی برنامه ریزی و اجرای درمانگاه جنرال کاردیولوژی 1

 90 90 96مهر  95شهریور  حمید صانعیدکتر  دکتر سیدمحمد هاشمی راه اندازی برنامه ریزی و اجرای درمانگاه تخصصی 2

 50 50 96 مهر 95مهر  صانعی حمیددکتر  دکتر سیدمحمد هاشمی راه اندازی برنامه ریزی و اجرای درمانگاه ویژه 3

 

 افزایش تعداد درمانگاه فعال در هفته شاخص میزان تحقق هدف :

 با حضور دستیار تعداد درمانگاهنحوه جمع آوری داده ها :

 

 



عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی  

 فراگیران آموزشای هدف کلی : ارتق

 ی آموزش آبشاریارتقاهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا هافهرست فعالیت  ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 100 مستمر 95مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی دستیار ارشد آموزشی و ارزیابی مباحثه گروهی دستیاران  اجرابرنامه ریزی،  1

 100 100 مستمر 95مهر  دکتر اعظم سلیمانی دستیار ارشد آموزشی کارورزان توسط دستیارانو ارزیابی کالس   اجرابرنامه ریزی،  2

 100 100 مستمر 95مهر  دکتر اعظم سلیمانی دستیار ارشد آموزشی برگزاری کالس آموزشی دانشجویان توسط دستیاران 3

 

 افزایش رضایتمندی فراگیران تعداد جلسات برگزار شده، :شاخص میزان تحقق هدف 

 و بررسی صورتجلسات نظرسنجی نحوه جمع آوری داده ها :

  



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 آموزشی دستیاران –پژوهشی  یارتقاهدف کلی : 

 توانمندی در مطالعه و ارائه مقاالتبرگزاری هفتگی ژورنال کالب برای افزایش هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 100 95مهر  95مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی داوود شفیعیدکتر  برنامه ریزی ماهانه ژورنال کالب  1

بیمارستان مسئول گروه قلب  اجرای هفتگی ژورنال کالب 2

 خورشید و چمران

 100 100 مستمر 95مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی

 100 100 مستمر 95مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی داوود شفیعیدکتر  ارزشیابی دستیار 3

 

 ارزشیابی دستیاراننمره ارتقای  تعداد ژورنال کالب برگزار شده،  شاخص میزان تحقق هدف :

 با وضع موجود مقایسه ارزشیابی هفتگی دستیاران نحوه جمع آوری داده ها :

 

 

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 دستیاران ارتقای حوزه آموزشهدف کلی : 

 شناسنامه گروه شامل مجموعه مقررات آموزشی و انضباطی و عملکردیطراحی هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 100 96مهر  95مهر  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی دفترچه شناسنامه گروهطراحی  1

 100 100 95آبان  95آبان  هاشمی سیدمحمد دکتر منشی گروه ارائه در سایت گروه 2

 100 100 95 آبان 95 آبان هاشمی سیدمحمد دکتر گروه منشی فراگیراناطالع رسانی به  3

 

 دستیاران آموزشی دفترچهارائه  شاخص میزان تحقق هدف :

 دفترچه ، مراجعه به سایت بررسی نحوه جمع آوری داده ها :

 

 

  



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 آموزشی دستیاران یارتقاهدف کلی : 

 دستیاران  شرح وظایفطراحی هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

1 
، درمانگاه،  EPSتعیین شرح وظایف دستیاران در 

 تست ورزش، هولتر
 50 50 95 95 مهر دکتر سیدمحمد هاشمی مسئول گروه مربوطه

 50 50 95اسفند 95مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی مدیر گروه ابالغ به اساتید و دستیاران از طریق تلگرام 2

 s95 95 100 100 دکتر سیدمحمد هاشمی منشی گروه بارگزاری در سایت گروه 3

 

 گروه، ابالغ به اساتید و دستیاران از طریق تلگرامآشنایی دستیاران با شرح وظایف، بارگزاری در سایت  شاخص میزان تحقق هدف :

 سایتبررسی  نحوه جمع آوری داده ها :

 

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

  کارآموزان و کارورزانسطح آموزش  یارتقاهدف کلی : 

 ارزشیابی درس توسط دانشجوهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
پایش و  مسئول

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 100 12/95 7/95 دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر اعظم سلیمانی EDOتهیه فرم ارزشیابی درس از  1

 100 100 12/95 7/95 دکتر اعظم سلیمانی دکتر تیموری ارائه فرم ارزشیابی در پایان هر دوره به دانشجویان 2

 100 100 12/95 7/95 دکتر اعظم سلیمانی دکتر تیموری EDOاخذ نتایج آنالیز از  3

 100 100 12/95 7/95 دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر اعظم سلیمانی فیدبک به اساتید بصورت کتبی 4

 100 100 12/95 7/95 دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر اعظم سلیمانی رفع نقایص آموزشی 5

 

 ارتقای وضعیت آموزش کارآموزی و کارورزی شاخص میزان تحقق هدف :

 مقایسه نتایج آنالیز دوره های مختلف نحوه جمع آوری داده ها :

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ارتقای سطح آموزش کارآموزان و کارورزان هدف کلی : 

 در دوره قلب Course Plan( و به روزرسانی Lesson Planتهیه طرح درس )هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

1 
تهیه طرح درس در فرمت مربوطه توسط مدرس هر 

 درس

 دکتر اعظم سلیمانی

 دکتر زهرا تیموری

 پورمقدس علی دکتر

 100 100 95مهر  95مرداد 

 100 100 95مهر  95مرداد  پورمقدس علی دکتر دکتر اعظم سلیمانی بازبینی طرح درس و نهایی کردن طرح درس 2

 100 100 95مهر  95مرداد  پورمقدس علی دکتر دکتر اعظم سلیمانی ارائه به مسئول سایت و ورود به سایت 3

 100 100 95مهر  95مرداد  پورمقدس علی دکتر دکتر اعظم سلیمانی اطالع رسانی به دانشجو و اتندینگ 4

 100 100 95مهر  95مرداد  پورمقدس علی دکتر دکتر اعظم سلیمانی ارائه طرح درس در سایت گروه 5

 

 وجود طرح درس و شناسنامه درس در سایت گروه شاخص میزان تحقق هدف :

 مراجعه به سایت گروه نحوه جمع آوری داده ها :



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ارتقای سطح آموزش کارآموزان هدف کلی : 

 کارآموزی  Log Book و اجرای اصالحهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 50 96خرداد  95شهریور  شورای آموزشی دکتر اعظم سلیمانی EDOموجود از واحد  Log Bookتهیه  1

 100 50 96خرداد  95شهریور  آموزشی شورای دکتر اعظم سلیمانی کارآموزی Log Bookاصالح  2

 100 50 96خرداد  95شهریور  آموزشی شورای دکتر زهرا تیموری به کارآموزان در ابتدای دوره Log Bookارائه  3

 80 60 96خرداد  95شهریور  آموزشی شورای دکتر زهرا تیموری توسط کارآموزان و ارائه به دفتر گروه Log Bookتکمیل  4

 80 50 96خرداد  95شهریور  آموزشی شورای دکتر اعظم سلیمانی و نمره دهی به ایشان Log Bookارزیابی تکمیل  5

 

 ، بهبود تکمیل الگ بوکآماده جیبی در گروه Log Bookوجود  شاخص میزان تحقق هدف :

 مقایسه نمرات ، در سایت Log Bookقرارگیری  نحوه جمع آوری داده ها :

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 هدف کلی :ارتقای سطح آموزش کارورزان 

 دوره کارورزی  Log Bookطراحی و اجرای هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 100 96خرداد  95شهریور  هاشمی سیدمحمد دکتر دکتر اعظم سلیمانی کارورزی Log Bookتدوین فرمت  1

 100 100 96خرداد  95شهریور  هاشمی سیدمحمد دکتر دکتر زهرا تیموری ارائه به کارورزان و اجرا 2

 100 100 96خرداد  95شهریور  هاشمی سیدمحمد دکتر دکتر زهرا تیموری ن و ارائه به دفتر گروهاورزاتوسط کار Log Bookتکمیل  3

 100 100 96خرداد  95شهریور  هاشمی سیدمحمد دکتر دکتر اعظم سلیمانی و نمره دهی به ایشان Log Bookارزیابی تکمیل  4

 

 ، بهبود تکمیل الگ بوکآماده جیبی در گروه Log Bookوجود  شاخص میزان تحقق هدف :

 ، مقایسه نمراتدر سایت Log Bookقرارگیری  نحوه جمع آوری داده ها :

 

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 حوزه پژوهش ارتقای هدف کلی : 

 ءتوانمندی های فردی اعضا یدر راستای ارتقا و تشویق فرصت های مطالعاتی ترویجهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 20 80 95مهر  95مهر  پورمقدس علی دکتر روغنی فرشاد دکتر برگزاری جلسه توجیهی 1

 100 70 95 آبان 95آبان  پورمقدس علی دکتر روغنی فرشاد دکتر ارائه نظرات افراد گروه و کاندیداها 2

 100 50 95آذر  95آذر  پورمقدس علی دکتر روغنی فرشاد دکتر انتخاب افراد واجد شرایط 3

 0 100 95 دی 95دی  پورمقدس علی دکتر روغنی فرشاد دکتر ءجدول زمان بندی اعزام اعضا 4

 100 0 95بهمن  95بهمن  پورمقدس علی دکتر گروه مدیر اطالع رسانی به ریاست دانشکده پزشکی  5

 اعزام اعضای هیئت علمی جهت فرصت مطالعاتی  شاخص میزان تحقق هدف :

 خارج از کشورتبر از مراکز تخصصی ارائه گواهی مع نحوه جمع آوری داده ها :

 

 



 عروق و قلب گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در

 ارتقاء حوزه پژوهشی )پژوهش در آموزش(هدف کلی : 

 ICMجهت دانشجویان  درسنامه تهیههدف اختصاصی :

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 100 95مهر  95مهر  معاون پژوهشی سليمانی اعظم دکتر ICMبرگزاری جلسه توجیهی با اساتید و مسئول  1

 100 100 95آذر  95آبان  معاون پژوهشی سليمانی اعظم دکتر جهت تهیه فصولتقسیم بندی فصول پیشنهادی  2

 100 50 95دی  95دی  معاون پژوهشی سليمانی اعظم دکتر داوری مباحث گردآوری و 3

 20 0    سليمانی اعظم دکتر تهیه کتاب)توسط انتشارات دانشگاه( 54

 100 100 95بهمن  95بهمن  معاون پژوهشی سليمانی اعظم دکتر اطالع رسانی به فراگیران 5

 40 20 96اسفند 95مهر   قرار دادن کتاب در اختیار فراگیران 

 

 ارائه فرآیند در جشنواره شهید مطهری با مجله آموزش پزشکی شاخص میزان تحقق هدف :

 تدوین و چاپ کتابچه با همکاری اساتید گروه قلب و ارائه در سایت نحوه جمع آوری داده ها :



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ارتقای حوزه پژوهش در آموزش هدف کلی : 

 و مقاله به  مجله آموزش پزشکیهمایش کشوری و ارسال خالصه مقاله به جشنواره شهید مطهری،  درکارورزی  بوکالگ ارائه فرایند هدف اختصاصی : 

 پایان زمان شروع زمان ارزشیابی و پایش مسئول اجرا مسئول ها فعالیت فهرست ردیف
 فعالیت پیشرفت درصد

 دوم سال اول سال

  اساتید با توجیهی جلسه برگزاری 1

 یراقی گرک دکتر

 سلیمانی اعظم دکتر
 100 100 95 مهر 95 مهر پژوهشی معاون

 بندی زمان جدول پیشنهادی فصول بندی تقسیم 2
 یراقی گرک دکتر

 سلیمانی اعظم دکتر
 100 100 95 آذر 95 آبان پژوهشی معاون

 اصالح و گردآوری 3
 یراقی گرک دکتر

 سلیمانی اعظم دکتر
 100 100 95 دی 95 دی پژوهشی معاون

 سایت در نصب و سایت مسئول به ارائه 4
 یراقی گرک دکتر

 سلیمانی اعظم دکتر
 100 100 95 بهمن 95 بهمن پژوهشی معاون

 فراگیران به رسانی اطالع 5
 یراقی گرک دکتر

 سلیمانی اعظم دکتر
 100 100 95 بهمن 95 بهمن پژوهشی معاون

 

  مقاله یا یک چکیده در حوزه پژوهش در آموزش ارائه حداقل یک فرآیند یا شاخص میزان تحقق هدف :



 گروه سایتمراجعه به  نحوه جمع آوری داده ها :

 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 هدف کلی : ارتقاء حوزه مدیریت اداری و آموزشی

 ارتقاء کیفیت مستندسازی و پرونده نویسی در بیمارستانهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فعالیت هافهرست  ردیف
مسئول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 80 40 30/5/95 1/5/95 هاشمی محمد دکتر دکتر حمید صانعی تکمیل اعضاء کمیته مستندسازی مرکز 1

 80 40 30/5/95 1/5/95 هاشمی محمد دکتر دکتر حمید صانعی صدور احکام 2

 90 60 مستمر مستمر هاشمی محمد دکتر اعضاء کمیته روز و بررسی پرونده ها 15برگزاری جلسات هر  3

 30 10 مستمر مستمر هاشمی محمد دکتر اعضاء کمیته دعوت نوبتی اساتید و پرستاران به کمیته 4

 80 70 مستمر مستمر هاشمی محمد دکتر معاونت آموزشی عملیاتی کردن مصوبات کمیته  5

 60 40 مستمر مستمر هاشمی محمد دکتر معاونت آموزشی استخراج نقاط ضعف و فیدبک به اساتید و دستیاران 6

 100 100 مستمر مستمر هاشمی محمد دکتر معاونت آموزشی ارائه نمره به هر پرونده در قالب چک لیست 7

 40 30 مستمر مستمر هاشمی محمد دکتر معاونت آموزشی فیدبک هابررسی مجدد عملکرد استاد، دستیار و بخش مربوطه و تأثیر  8

 بهبود نمره مستندسازی اساتید به تفکیک بخش ها، به تفکیک کل بیمارستان و مقایسه فردی و نوبتی آنها شاخص میزان تحقق هدف :



  چک لیست مربوطه نحوه جمع آوری داده ها :



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ی حوزه مدیریتی گروههدف کلی : ارتقا

 احداث پاویون موقت خواهران مرکزهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 90 40 95مرداد  95مرداد  دکتر حمید صانعی دکتر سیدمحمد هاشمی انتخاب محل مناسب 1

 100 40 95مرداد  95مرداد  دکتر حمید صانعی آقای محمدرضا شفیعی بازسازی محل 2

 100 40 95شهریور  95شهریور  دکتر حمید صانعی آقای محمدرضا شفیعی خرید وسایل مورد نیاز 3

 100 0 95شهریور  95شهریور  دکتر حمید صانعی آقای محمدرضا شفیعی انتخاب مسئول پاویون 4

 

 رضایتمندی اساتید، دستیاران و کارورزان خواهر یارتقا شاخص میزان تحقق هدف :

 نظرسنجی از اساتید، دستیاران و کارورزان خواهر به طور شفاهی، بازدید ماهیانه، پرسشنامه ترمی نحوه جمع آوری داده ها :

 

  



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 و گروه قلب  چمرانحوزه مدیریت اداری و آموزشی مرکزارتقای هدف کلی : 

 تدوین و تکمیل پرونده الکترونیک بیمارانهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 0 95شهریور  95مرداد  دکتر حمید صانعی آقای محمدرضا شفیعی انتخاب شرکت مناسب 1

 50 10 95آبان  95شهریور  دکتر حمید صانعی بخش ها جمع آوری نیاز بخش های مختلف 2

 100 0 95اسفند  95آبان  دکتر محمد هاشمی دکتر حمید صانعی طراحی نرم افزار الزم 3

 0 0 مستمر مستمر حمید صانعیدکتر  خانم زهرا رجبی ثبت اطالعات 4

 

پرونده نویسی، ثبت داده های بیماران و تحویل مستندات به طور تایپ شده و پرینت به بیماران و سایر مراجع ارتقای  شاخص میزان تحقق هدف :

 ذیصالح

 پایش پرونده ها براساس چک لیست کمیته مستندسازی بیمارستان نحوه جمع آوری داده ها :

 



 عروق و قلب عملیاتی در گروه آموزشی جدول برنامه

 حوزه مدیریت و آموزش مرکزارتقای هدف کلی : 

 فضا، کتب و امکانات کتابخانه و بهبود دسترسیارتقای هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت فعالیت

 دومسال  سال اول

دکتر حمید صانعی، دکتر  آقای محمدرضا شفیعی انتخاب محل مناسب 1

 محمد هاشمی
 60 50 95شهریور  95شهریور 

 دکتردکتر حمید صانعی،  آقای محمدرضا شفیعی بازسازی محل جدید 2

 هاشمی محمد
 60  95مهر و آبان  95مهر و آبان 

 دکتردکتر حمید صانعی،  آقای دکتر غالمرضا معصومی خرید کتب و وسایل الزم 3

 هاشمی محمد
 80 50 مستمر مستمر

 دکتردکتر حمید صانعی،  آقای محمدرضا شفیعی انتخاب کتابدار 4

 هاشمی محمد
 100 50 95شهریور  95شهریور 

 

 دسترسی بهتر اساتید و سایر آموزش گیرندگان به کتب و مجالت مورد نیاز شاخص میزان تحقق هدف :

 نظرسنجی شفاهی از مدیر گروه های آموزشی و اساتید و دستیاران بررسی معاونت آموزشی ها : نحوه جمع آوری داده

  



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 حوزه مدیریت و آموزش بیمارستانارتقای هدف کلی : 

 بهبود کیفیت عملکرد کمیته مرگ بیمارستانهدف اختصاصی : 

 زمان پایان زمان شروع مسئول پایش و ارزشیابی مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 100 100 95مرداد  95مرداد  دانشکده پزشکی دکتر حمید صانعی کمیته مرگ یتکمیل اعضا 1

 100 100 95مرداد  95مرداد  دانشکده پزشکی دکتر حمید صانعی صدور احکام الزم 2

 100 100 95مرداد  95مرداد  دانشکده پزشکی دکتر حمید صانعی انتخاب دبیر و منشی کمیته 3

 100 100 مستمر مستمر دکتر افشین امیرپور کمیته تشکیل جلسات ماهیانه 4

 100 100 95مرداد  95مرداد  کمیته کمیته تدوین فرم های مربوطه 5

 100 100 مستمر مستمر کمیته منشی بخش تکمیل هر فرم برای هر مرگ 6

 100 40 مستمر مستمر کمیته کمیته ورود اطالعات به کامپیوتر 7

 0 0 مستمر مستمر کمیته کمیته بررسی آماری و استنتاج نتایج و ارائه به کمیته 8

 100 100 مستمر مستمر کمیته کمیته تصمیم سازی توسط کمیته 9

  مرگ و میر کاهش راه اندازی نرم افزار مربوطه ،  شاخص میزان تحقق هدف :

 با پایش تعداد، محل و علت مرگ در مرکز، بررسی صورتجلسات کمیته مقایسه آمار در هر بخش و کل بیمارستان نحوه جمع آوری داده ها :


