
 قلب و عروق جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 آموزشی دستیارانهدف کلی : ارتقاء 

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

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

   93مهر  93مهر  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی تعیین مسئول جمع آوری داده ها 1

   93دی  93آذر  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی جمع آوری هفتگی داده ها در هر گروه 2

   93اسفند  93اسفند  شورای آموزشی سیدمحمد هاشمیدکتر  تدوین نرم افزار بانک 3

4 
اطالع رسانی به اساتید و فراگیران برای بهره برداری 

 آموزشی و ارزشیابی

 94 اسفند 93 اسفند آموزشی شورای هاشمی سیدمحمد دکتر
  

 

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

  بررسی بانک های مربوطه  جمع آوری داده ها :نحوه 

 

 



 قلب و عروق جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ارتقاء عملکرد مدیریت و حرفه ای و آموزشی دستیارانهدف 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

   مستمر 93مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر سیدمحمد هاشمی نظارت بر تکمیل فرم کشیک شب به طور راندوم 1

   مستمر 93مهر  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی پیگیری موارد تخلف دستیاران کشیک شب 2

   مستمر 93مهر  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی ارائه نمره جهت دستیاران  3

   مستمر 93مهر  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی فیدبک به دستیاران 4

 

 بهبود عملکرد دستیاران در کشیک شب 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 دستیارانهدف کلی : ارتقاء 

 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

   مستمر 93مهر  شورای آموزشی دکتر سیدمحمد هاشمی C.Pبرنامه ریزی هفتگی  1

   مستمر 93مهر  شورای آموزشی دکتر علی اکبر توسلی C.Pاجرای برنامه هفتگی  2

   مستمر 93مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی اساتید حاضر تکمیل فرم ارزشیابی اساتید 3

   مستمر 93مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی هاشمیدکتر سیدمحمد  ارائه نمره به دستیار 4

 

 Case Presentationارتقای ارزشیابی  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 دستیارانهدف کلی : ارتقاء 

 مشاهده روند آموزشی هر دستیار توسط خودش و گروههدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

   94اسفند  93مهر  دکتر مسیح صبوری دکتر سیدمحمد هاشمی (رادتهیه نرم افزار  روند آموزشی دستیاران ) 1

 

 طراحی نرم افزار شاخص میزان تحقق هدف :

 نرم افزار مشاهده شود. نحوه جمع آوری داده ها :

 

 

 

 

  



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 کیفیت آموزشی دستیارانهدف کلی : ارتقاء 

 ارزشیابی پرونده نویسی دستیاران و ثبت اطالعات پرسنلیهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

   94مهر  93مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر فرشاد روغنی تشکیل کمیته شش ماه یکبار ارزیابی پرونده ها 1

   94مهر  93مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی کمیتهاعضای  تکمیل فرم ارزیابی پرونده ها 2

   94مهر  93مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی اعضای کمیته فیدبک به دستیاران و  اعطای نمره به دستیاران 3

 

 ارتقای پرونده نویسی دستیاران، رضایتمندی مسئول بایگانی 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 دستیارانهدف کلی : ارتقاء 

 ارتقاء عملکرد حرفه ای دستیارانهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

   مستمر 93مهر  اعضای کمیته دکتر سیدمحمد هاشمی ماهه 3برنامه ریزی جلسات  1

   مستمر 93مهر  اعضای کمیته دکتر سیدمحمد هاشمی اخذ گزارشات درمورد دستیاران 2

   مستمر 93مهر  کمیتهاعضای  دکتر سیدمحمد هاشمی بررسی گزارشات در جلسات دستیاران 3

   مستمر 93مهر  اعضای کمیته دکتر سیدمحمد هاشمی 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

 در حیطه عملی آموزشی دستیارانهدف کلی : ارتقاء 

 صالحیت های بالینی دستیارانارتقاء هدف اختصاصی : 

 مسئول پایش و ارزشیابی مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
زمان 

 شروع
 زمان پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 دومسال  سال اول

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

 سلیمانی، دکتر داود شفیعی
   94شهریور  93مهر 

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

 سلیمانی، دکتر داود شفیعی
   94شهریور  93مهر 

شورای آموزشی، دکتر اعظم  دکتر سیدمحمد هاشمی سؤاالتپایش  3

 سلیمانی، دکتر داود شفیعی
   94شهریور  93مهر 

شورای آموزشی، دکتر اعظم  دکتر سیدمحمد هاشمی پایش پاسخنامه 4

 سلیمانی، دکتر داود شفیعی
   94شهریور  93مهر 

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

 سلیمانی، دکتر داود شفیعی
   94شهریور  93مهر 

 

 ارتقای صالحیت بالینی دستیاران شاخص میزان تحقق هدف :

 مقایسه نمرات دستیاران نحوه جمع آوری داده ها :



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 درمانی(ارتقاء آموزش سرپایی )آموزشی، مدیریتی، 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

   94مهر  93شهریور  دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر افشین امیرپور راه اندازی برنامه ریزی و اجرای درمانگاه جنرال کاردیولوژی 1

   94مهر  93شهریور  حمید صانعیدکتر  دکتر سیدمحمد هاشمی راه اندازی برنامه ریزی و اجرای درمانگاه تخصصی 2

   94مهر  93مهر  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

 آموزشی دستیارانهدف کلی : ارتقاء 

 کارورزی و کارآموزیآموزشی در بین فراگیران دستیاری، ارتقاء کیفیت هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

   مستمر 93مهر  هاشمیدکتر سیدمحمد  دستیار ارشد آموزشی برنامه ریزی، اجراء و ارزیابی مباحثه گروهی دستیاران 1

   مستمر 93مهر  دکتر اعظم سلیمانی دستیار ارشد آموزشی برنامه ریزی، اجراء و ارزیابی کالس کارورزان توسط دستیاران 2

   مستمر 93مهر  دکتر اعظم سلیمانی دستیار ارشد آموزشی برگزاری کالس آموزشی دانشجویان توسط دستیاران 3

 

 افزایش رضایتمندی فراگیران: شاخص میزان تحقق هدف 

 نظرسنجی نحوه جمع آوری داده ها :

  



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 آموزشی دستیاران –پژوهشی هدف کلی : ارتقاء 

 توانمندی در مطالعه و ارائه مقاالتهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

   93مهر  93مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر اعظم سلیمانی برنامه ریزی ماهانه ژورنال کالب  1

مسئول گروه قلب بیمارستان  اجرای هفتگی ژورنال کالب 2

 خورشید و چمران

   مستمر 93مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی

   مستمر 93مهر  دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر اعظم سلیمانی ارزشیابی دستیار 3

 

 ارزشیابی دستیاراننمره ارتقای  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

 آگاهی دستیارانارتقاء هدف کلی : 

 تکمیل شناسنامه گروه شامل مجموعه مقررات آموزشی و انضباطی و عملکردیهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

   94مهر  93مهر  شورای آموزشی هاشمیدکتر سیدمحمد  تکمیل دفترچه شناسنامه گروه 1

   93آبان  93آبان  هاشمی سیدمحمد دکتر منشی گروه ارائه در سایت گروه 2

   93 آبان 93 آبان هاشمی سیدمحمد دکتر گروه منشی اطالع رسانی به فراگیران 3

 

 دستیاران آموزشی دفترچهتکمیل  شاخص میزان تحقق هدف :

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

 

 

  



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 آموزشی دستیارانهدف کلی : ارتقاء 

 آشنایی دستیاران با شرح وظایفهدف 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
   93آبان  93 مهر دکتر سیدمحمد هاشمی مسئول گروه مربوطه

   93آذر  93آذر  دکتر سیدمحمد هاشمی منشی گروه بارگزاری در سایت گروه 2

 

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

 بررسی شرح وظایف مربوطه نحوه جمع آوری داده ها :

 

 

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 گروه قلب کارآموزانهدف کلی : ارتقاء سطح آموزش 

 بار در سال( 2هر دوره از دانشجویان )حداکثر هدف اختصاصی : برگزاری آزمون آسکی در پایان 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

 مشخص کردن لیست مواد امتحانی در آزمون آسکی 1
سلیمانی و  اعظم دکتر

 دکتر تیموری

دکتر سیدمحمد 

   12/93 5/93 هاشمی

دکتر سیدمحمد  دکتر اعظم سلیمانی جهت زمان آزمون Skill Labهماهنگی با  2

 هاشمی
5/93 12/93   

دکتر اعظم سلیمانی،  تهیه شناسنامه سؤال آزمون 3

 دکتر زهرا تیموری

دکتر سیدمحمد 

 هاشمی
5/93 12/93   

دکتر سیدمحمد  دکتر اعظم سلیمانی اجرای آزمون آسکی 4

 هاشمی
5/93 12/93   

 

 بهبود صالحیت بالینی دانشجویان شاخص میزان تحقق هدف :

 و مقایسه با وضع موجود بررسی و آنالیز نمرات دانشجویان نحوه جمع آوری داده ها :

  



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 گروه قلب کارآموزان و کارورزانهدف کلی : ارتقاء سطح آموزش 

 ارزشیابی درس توسط دانشجوهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

   12/93 7/93 دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر اعظم سلیمانی EDOتهیه فرم ارزشیابی درس از  1

   12/93 7/93 دکتر اعظم سلیمانی دکتر تیموری ارزشیابی در پایان هر دوره به دانشجویانارائه فرم  2

   12/93 7/93 دکتر اعظم سلیمانی دکتر تیموری EDOاخذ نتایج آنالیز از  3

   12/93 7/93 دکتر سیدمحمد هاشمی دکتر اعظم سلیمانی فیدبک به اساتید 4

   12/93 7/93 دکتر سیدمحمد هاشمی سلیمانیدکتر اعظم  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

 گروه قلبارتقای 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

   93مهر  93مرداد 

   93مهر  93مرداد  پورمقدس علی دکتر دکتر اعظم سلیمانی بازبینی طرح درس و نهایی کردن طرح درس 2

   93مهر  93مرداد  پورمقدس علی دکتر دکتر اعظم سلیمانی ارائه به مسئول سایت و ورود به سایت 3

   93مهر  93مرداد  پورمقدس علی دکتر دکتر اعظم سلیمانی اطالع رسانی به دانشجو و اتندینگ 4

   93مهر  93مرداد  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 بالینی گروه قلبهدف کلی : 

 ( جهت کارآموزانStudy guideتهیه کتاب راهنمای )هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

بررسی فرآیند آموزشی دانشجو در بیمارستان های  1

 نور و چمران
 دکتر اعظم سلیمانی

 شفيعی داوود دکتر
   93اسفند  93مرداد 

   93 اسفند 93مرداد  شفيعی داوود دکتر دکتر زهرا تیموری تدوین الگوی کتاب 2

   93 اسفند 93مرداد  شفيعی داوود دکتر دکتر اعظم سلیمانی اساتید جهت همکاریارائه فرآیند آموزشی به  3

تدوین نهایی کتاب الکترونیک و چاپی )قابل نصب  4

 روی گوشی تلفن همراه( 
 دکتر زهرا تیموری

 شفيعی داوود دکتر
   93 اسفند 93مرداد 

   93 اسفند 93مرداد  شفيعی داوود دکتر دکتر زهرا تیموری ارائه به دانشجویان 5

 

 ارائه کتاب راهنمای الکترونیکی در سایت گروه شاخص میزان تحقق هدف :

 مراجعه به سایت نحوه جمع آوری داده ها :

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ارتقای سطح آموزش کارآموزان و کارورزانهدف کلی : 

 کارآموزی گروه قلب Log Bookاصالح هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

   94خرداد  93شهریور  شفيعی داوود دکتر دکتر اعظم سلیمانی EDOموجود از واحد  Log Bookتهیه  1

   94خرداد  93شهریور  شفيعی داوود دکتر دکتر اعظم سلیمانی کارآموزی Log Bookاصالح  2

   94خرداد  93شهریور  شفيعی داوود دکتر دکتر زهرا تیموری به کارآموزان در ابتدای دوره Log Bookارائه  3

   94خرداد  93شهریور  شفيعی داوود دکتر دکتر زهرا تیموری توسط کارآموزان و ارائه به دفتر گروه Log Bookتکمیل  4

   94خرداد  93شهریور  شفيعی داوود دکتر دکتر اعظم سلیمانی و نمره دهی به ایشان Log Bookارزیابی تکمیل  5

 

 آماده جیبی در گروه Log Bookوجود  شاخص میزان تحقق هدف :

 در سایت Log Bookقرارگیری  نحوه جمع آوری داده ها :

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 هدف کلی :ارتقای سطح آموزش کارآموزان و کارورزان گروه قلب

 دوره کارورزی گروه قلب Log Bookتهیه هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

   94خرداد  93شهریور  هاشمی سيدمحمد دکتر دکتر اعظم سلیمانی کارورزی Log Bookتدوین فرمت  1

   94خرداد  93شهریور  هاشمی سيدمحمد دکتر دکتر زهرا تیموری ارائه به کارورزان و اجرا 2

   94خرداد  93شهریور  هاشمی سيدمحمد دکتر دکتر زهرا تیموری ان و ارائه به دفتر گروهورزاتوسط کار Log Bookتکمیل  3

   94خرداد  93شهریور  هاشمی سيدمحمد دکتر دکتر اعظم سلیمانی و نمره دهی به ایشان Log Bookارزیابی تکمیل  4

 

 آماده جیبی در گروه Log Bookوجود  شاخص میزان تحقق هدف :

 در سایت Log Bookقرارگیری  نحوه جمع آوری داده ها :

 

 



 عروق و قلب آموزشیجدول برنامه عملیاتی در گروه 

 ارتقاء حوزه پژوهش گروه قلب در راستای ارتقاء توانمندی های فردی اعضاءهدف کلی : 

 ترویج و تشویق فرصت های مطالعاتیهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت فعالیت

 دومسال  سال اول

 %20 %80 93مهر  93مهر  پورمقدس علی دکتر روغنی فرشاد دکتر برگزاری جلسه توجیهی 1

   93 آبان 93 آبان پورمقدس علی دکتر روغنی فرشاد دکتر ارائه نظرات افراد گروه و کاندیداها 2

   93 آذر 93 آذر پورمقدس علی دکتر روغنی فرشاد دکتر انتخاب افراد واجد شرایط 3

   93 دی 93 دی پورمقدس علی دکتر روغنی فرشاد دکتر جدول زمان بندی اعزام اعضاء 4

   93بهمن  93بهمن  پورمقدس علی دکتر مدير گروه 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 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ارتقاء حوزه پژوهشی )پژوهش در آموزش(هدف کلی : 

 جشنواره شهید مطهریدر  ICMاصالح و به روزرسانی کتابچه راهنمای مطالعاتی جهت دانشجویان دوره ارائه فرایند هدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

  %100 93مهر  93مهر  معاون پژوهشی سليمانی اعظم دکتر ICMبرگزاری جلسه توجیهی با اساتید و مسئول  1

   93آذر  93آبان  معاون پژوهشی سليمانی اعظم دکتر تقسیم بندی فصول پیشنهادی جدول زمان بندی 2

   93دی  93دی  معاون پژوهشی سليمانی اعظم دکتر گردآوری و اصالح 3

   93بهمن  93بهمن  معاون پژوهشی سليمانی اعظم دکتر ارائه به مسئول سایت و نصب در سایت 4

   93بهمن  93بهمن  معاون پژوهشی سليمانی اعظم دکتر اطالع رسانی به فراگیران 5

 

 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

 پژوهش در آموزش گروه قلبارتقای حوزه هدف کلی : 

 –، مجله آموزشی «خالصه مقاله»( کارورزی )فرآیند جشنواره شهید مطهری، همایش کشوری هر ساله Log Bookتدوین الگ بوک )هدف اختصاصی : 

 ، ارائه حداقل یک فرآیند یا مقاله یا یک چکیده در حوزه پژوهش در آموزش«( پژوهشی -علمی »پژوهشی 

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

 سال دوم سال اول

 ICMبرگزاری جلسه توجیهی با اساتید و مسئول  1
 دکتر گرک یراقی

 سلیمانی اعظم دکتر
  %100 93مهر  93مهر  معاون پژوهشی

 بندیتقسیم بندی فصول پیشنهادی جدول زمان  2
 دکتر گرک یراقی

 سلیمانی اعظم دکتر
   93آذر  93آبان  معاون پژوهشی

 گردآوری و اصالح 3
 دکتر گرک یراقی

 سلیمانی اعظم دکتر
   93دی  93دی  معاون پژوهشی

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

 
   93بهمن  93بهمن  معاون پژوهشی

 اطالع رسانی به فراگیران 5
 سلیمانی اعظم دکتر دکتر گرک یراقی

 
   93بهمن  93بهمن  معاون پژوهشی

 

 ارائه یک فرآیند به جشنواره مطهری شاخص میزان تحقق هدف :

 با همکاری اساتید گروه های قلب ، ارائه در سایت Log Bookتدوین و چاپ نهایی  نحوه جمع آوری داده ها :



 عروق و قلب عملیاتی در گروه آموزشیجدول برنامه 

 هدف کلی : ارتقاء حوزه مدیریت اداری و آموزشی

 ارتقاء کیفیت مستندسازی و پرونده نویسی در بیمارستانهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت فعالیت

 دومسال  سال اول

   30/5/93 1/5/93 هاشمی محمد دکتر دکتر حمید صانعی تکمیل اعضاء کمیته مستندسازی مرکز 1

   30/5/93 1/5/93 هاشمی محمد دکتر دکتر حمید صانعی صدور احکام 2

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

   مستمر مستمر هاشمی محمد دکتر اعضاء کمیته اساتید و پرستاران به کمیتهدعوت نوبتی  4

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

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

   مستمر مستمر هاشمی محمد دکتر معاونت آموزشی پرونده در قالب چک لیستارائه نمره به هر  7

   مستمر مستمر هاشمی محمد دکتر معاونت آموزشی بررسی مجدد عملکرد استاد، دستیار و بخش مربوطه و تأثیر فیدبک ها 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

 هدف کلی : ارتقاء خدمات رفاهی به اساتید و دستیاران و کارورزان خواهر

 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

   93مرداد  93مرداد  دکتر حمید صانعی دکتر سیدمحمد هاشمی انتخاب محل مناسب 1

   93مرداد  93مرداد  دکتر حمید صانعی محمدرضا شفیعی آقای بازسازی محل 2

   93شهریور  93شهریور  دکتر حمید صانعی آقای محمدرضا شفیعی خرید وسایل مورد نیاز 3

   93شهریور  93شهریور  دکتر حمید صانعی آقای محمدرضا شفیعی انتخاب مسئول پاویون 4

 

 ارتقاء رضایتمندی اساتید، دستیاران و کارورزان خواهر 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  چمرانآموزشی مرکزهدف کلی : ارتقاء حوزه مدیریت اداری و 

 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

   93شهریور  93مرداد  دکتر حمید صانعی آقای محمدرضا شفیعی انتخاب شرکت مناسب 1

   93آبان  93شهریور  دکتر حمید صانعی بخش ها جمع آوری نیاز بخش های مختلف 2

   93اسفند  93آبان  محمد هاشمیدکتر  دکتر حمید صانعی طراحی نرم افزار الزم 3

   مستمر مستمر دکتر حمید صانعی خانم زهرا رجبی ثبت اطالعات 4

 

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

 مراجع ذیصالح

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

 



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ء حوزه مدیریت و آموزش مرکزهدف کلی : ارتقا

 ارتقاء فضا، کتب و امکانات کتابخانه و بهبود دسترسیهدف اختصاصی : 

 مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسئول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

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

 محمد هاشمی
   93شهریور  93شهریور 

 دکتردکتر حمید صانعی،  آقای محمدرضا شفیعی بازسازی محل جدید 2

 هاشمی محمد
   93مهر و آبان  93مهر و آبان 

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

 هاشمی محمد
   مستمر مستمر

 دکتردکتر حمید صانعی،  آقای محمدرضا شفیعی انتخاب کتابدار 4

 هاشمی محمد
   93شهریور  93شهریور 

 

 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 نحوه جمع آوری داده ها :

  



 عروق و قلب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 هدف کلی : ارتقاء حوزه مدیریت و آموزش بیمارستان

 بهبود کیفیت عملکرد کمیته مرگ بیمارستانهدف اختصاصی : 

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

 سال دوم سال اول

   93مرداد  93مرداد  دانشکده پزشکی دکتر حمید صانعی تکمیل اعضاء کمیته مرگ 1

   93مرداد  93مرداد  دانشکده پزشکی دکتر حمید صانعی صدور احکام الزم 2

   93مرداد  93مرداد  دانشکده پزشکی دکتر حمید صانعی کمیتهانتخاب دبیر و منشی  3

   مستمر مستمر دکتر افشین امیرپور کمیته تشکیل جلسات ماهیانه 4

   93مرداد  93مرداد  کمیته کمیته تدوین فرم های مربوطه 5

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

   مستمر مستمر کمیته کمیته کامپیوترورود اطالعات به  7

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

   مستمر مستمر کمیته کمیته تصمیم سازی توسط کمیته 9

 صورتجلسات کمیته، پایش تعداد، محل و علت مرگ در مرکز و کاهش آن توسط کمیته شاخص میزان تحقق هدف :

 راه اندازی نرم افزار مربوطه و مقایسه آمار در هر بخش و کل بیمارستان نحوه جمع آوری داده ها :


