
 رحیملبسم اهلل الرحمن ا

  97-98برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 نشست ساالنه اساتید برنامه اول : 

 جهت عملیاتی کردن هدف کلی گروه معارف تبادل نظر و دریافت دیدگاههای اساتید :۱- ۱ختصاصیهدف ا                             گروه مدیریتی حوزه ح کیفی ارتقاء سط : ۱هدف کلی 

 

 (پیوست ،دینشست ساالنه اسات 1برنامهفایل )ستندات نشست هام نحوه جمع آوری داده ها:     جمعبندی                  نشست در طی دوسال همراه با ارائه  ۲برگزاری شاخص تحقق هدف:  

 
 محقق نگردید، متاسفانه هدف در سال دوم ؛ بدلیل بازسازی مکان گروه و هچنین تعطیلی دانشگاه درآبان ماه  -٪۱۰۰میزان تحقق هدف در سال اول: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

۱ 
برگزاری نشست اساتید گروه اعم از مکان  برنامه ریزی و هماهنگی  

 -در مهرماه هرسال -نفر( 70هیأت علمی و اساتید مدعو )حدود 
 معاون گروه:

 دکتر علی غالمی دهقی

 مدیر گروه

دکتر قدرت 

 ومنیاهلل م

مهر ۱۵تا ۱

97 

مهر ۱۵تا ۱

98 
 درصد ۱00 درصد ۵0

 درصد 0  درصد ۵0 انجام نشد انجام شد

2 
 سخنرانی ریاست نهاد، دانشگاه و دانشکده پزشکی)برگزاری نشست

نظر و ارائه نظرات و  تبادل و (و سخنرانی و ارائه گزارش فعالیتهای دو ساالنه

 محترم در خصوص مباحث مدیریتی گروهپیشنهادها و انتقادات از سوی اساتید 

 دکتر قدرت اهلل مومنی(  )مدیر گروه

 با مشارکت  اساتید حاضر در نشست

 معاون گروه:

دکتر علی 

 غالمی دهقی

رگزاری در طی ب

نشست)یکی از 

روزهای دوهفته 

 (97مهر پایانی 

در طی برنامه 

نشست)یکی از 

روزهای دوهفته 

 (98مهر پایانی 

 درصد ۱00 درصد ۵0

 درصد 0 درصد ۵0 انجام نشد انجام شد

3 
تهیه گزارش و ارائه بازخورد  ؛نتیجه گیری و جمع بندی

 نشست
 دکتر علی غالمی دهقی

 مدیر گروه

دکتر قدرت 

 اهلل مومنی

مهر هفته آخر

97 

مهر هفته آخر

98 
 درصد ۱00 درصد ۵0

 درصد 0 درصد ۵0 انجام نشد انجام شد



  97-98برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 علوم بین رشته ای دیجیتال تخصصی کتابخانهو تجهیزراه اندازی وم : برنامه د

 دیجیتالس و تجهیز کتابخانه یبا تاسگروه و تسریع انجام وظایف محوله توسعه خدمات و تسهیل  :۱ -2ختصاصیهدف اگروه                              مدیریتیارتقاء سطح کیفی حوزه   : ۱هدف کلی

 تخصصی علوم بین رشته ای معارف اسالمی و علوم سالمت                                                                                                         

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

 پایش

ش بینی پی زمان اجرای فعالیت

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 97سال 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 98سال 

 زمان پایان زمان شروع

۱ 
برنامه ریزی و طراحی کتابخانه تخصصی دیجیتال علوم بین رشته ای معارف  

متناسب با  مقتضیات و شرایط گروه معارف اسالمی و  ،  اسالمی وسالمت

 دانشکده پزشکی
 ت نقیبفرشته سادا

دکتر حمیدرضا 

 طالقانی

 - درصد ۱00 ۳0/8/97 ۱۵/۲/97

 انجام شد
درزمان مقرر پایان 

 نیافت
 درصد۱00 درصد ۵0

2 

تامین اعتبار الزم جهت راه اندازی و تجهیز کتابخانه دیجیتال از تالش در جهت 

)بجز مکان کتابخانه که حداقل یک دانشکده و عمرانی محل اعتبارات پژوهشی

جهت راه از مجموعه اتاق های موجود دانشکده خواهد بود، مبلغ اولیه  اتاق

ریال پیش بینی می 000/000/۲00اندازی و تجهیز حداقلی ،  تامین مبلغ 

 گردد.

دکتر حمیدرضا 

 طالقانی
دکتر قدرت 

 اهلل مومنی

 - درصد ۱00 ۱۵/۱۲/97 ۱/9/97

 انجام شد
در دست اقدام می 

 باشد
 درصد۱00 درصد ۶0

3 

جهت محول نمودن  متخصصنیروی  یک بکارگیری

)مامور به خدمت از  مسوولیت کتابخانه دیجیتال

 کتابخانه مرکزی دانشگاه(

 فرشته سادات نقیب
دکتر حمیدرضا 

 طالقانی

 درصد ۱00 - ۱۵/۵/98 ۱۵/۲/98

 درصد۱00 درصد۱00 انجام شد انجام شد

 ورود به فاز تجهیز و بهره برداری 4

 ت نقیبفرشته سادا

با مشارکت نیروی 

متخصص مامور به 

 خدمت

دکتر قدرت 

 اهلل مومنی

 درصد ۱00 - ۲9/۱۲/98 ۱/۶/98

منتظرتکمیل خرید سیستم ازسوی  انجام شد

 درصد9۵ - دانشکده

کتابخانه  یراه انداز 2برنامه فایل کتابخانه)و تجهیزمستندات  تاسیس  :نحوه جمع آوری داده ها              علوم بین رشته ای دیجیتالتخصصی  کتابخانه و تجهیزتاسیس  شاخص تحقق هدف:  

 %9۵میزان تحقق هدف در سال دوم --٪۵۵میزان تحقق هدف درسال اول :                                                                                              (پیوست، تالیجید
  



  97-98ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های  برنامه عملیاتی دو

 های گروه معارف کالس ”جلسه اول ”تدریس  در های روش  نبهتریانتخاب و معرفی   برنامه سوم :

 ازبین ایده های  ارسالی اساتید گروههای گروه معارف کالس  ”جلسه اول ”در تدریس های  انتخاب و معرفی بهترین روش  :۱ -3هدف اختصاصی    * گروه مدیریتیارتقاء سطح کیفی حوزه  :  ۱هدف کلی 

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

 اجرا
 مسئول پایش

 زمان اجرای فعالیت
پیش 

بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 97سال 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 98سال 

 مان پایانز زمان شروع

۱ 
  کالس دروس معارف“اولین جلسه  ”تعیین شاخصه های ایده آل تدریس در

  وابالغ به اساتید گروه

دکتر محمود ایوبی  

با مشارکت کار 

گروه اساتید 

 برگزیده

مدیر گروه معارف، 

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 - درصد ۱00 97اسفند ماه  97آبان ماه  

 - درصد ۵۰ رحال اتمام  می باشدد درکمیته تخصصی مطرح شد

2 
فراخوان ایده های روش تدریس در اولین جلسه دروس معارف از اساتید 

 گروه و دریافت ایده ها

کارشناس 

آموزش گروه: 

حمید رضا 

 شریفیان

 دکترمحمود ایوبی

 درصد ۱00 - 98مردادماه  98اردیبهشت ماه 

 - - هاتعویق فراخوآن ایده  ایده ها فراخوآن تعویق 

 برتر ایده ۳ داوری ایده های دریافتی و تعیین 3

دکتر محمود ایوبی  

با مشارکت کار 

گروه اساتید 

 برگزیده

مدیر گروه معارف، 

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 درصد ۱00 - 98مهرماه  98شهریورماه 

تعویق به دلیل بازسازی مکان گروه 

 وتعطیلی اجباری بخشی ازفعالیت گروه

دلیل بازسازی مکان گروه وتعطیلی  تعویق به

 - - اجباری بخشی ازفعالیت گروه

4 
تقدیر از اساتید ایده های برترو انتشار بهترین روش 

 های تدریس در جلسه اول دروس معارف
دکتر علی غالمی ، 

 معاون گروه

مدیر گروه معارف، 

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 درصد۱00 - 98آبان ماه  98آبان ماه 

وان ایده ها انجام لیکن داوری و تقدیر از ایده فراخ

های برتر بدلیل بازسازی گروه و تعطیلی دانشگاه به 

 موکول شد 99سال 

فراخوان ایده ها انجام لیکن داوری و تقدیر از ایده های برتر 

 - - موکول شد 99بدلیل بازسازی گروه و تعطیلی دانشگاه به سال 

 (ستیوپ؛ سیروش تدر نیبهتر یمعرف 3رنامه بفایل  )مستندات منتشر شده ایده های برتر و گزارشات  مربوطه نحوه جمع آوری داده ها:             کالس های گروه معارف ”جلسه اول ”روش تدریس  در ایده برتر ۳فی تعین و معر   شاخص تحقق هدف:  

 %30میزان تحقق هدف در سال دوم  - ٪۵۰میزان تحقق هدف : 
 

 دوساالنه مدیریتی معرفی می گردد. طرح به عنوان برنامه ،داخله مدیر گروه در انجام به موقع و موثرمولزوم مکاتبات و  باشد،اما باتوجه به اهمیت فراخوان بین اساتید محترم گرچه این برنامه دربخش آموزش گروه نیز قابل اجرا می توضیح:*



 

  97-98برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 * دانشگاهمرتبط با گروه معارف   گروه های آموزشیان مدیرنشست مشترک با برنامه چهارم : 

گروه مرتبط با حوزه فعالیت گروه های آموزشی مدیریتی بهره مندی از تجارب  ۱ -4ختصاصیهدف اگروه                              مدیریتیارتقاء سطح کیفی حوزه  : ۱هدف کلی 

                                                         درجهت نیل به هدف کلی ذکر شدهمعارف 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 97سال 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 98سال 

 انزمان پای زمان شروع

۱ 

و مدیران جلسه مشترک و تبادل نظر با  ۲برنامه ریزی و برگزاری

مرتبط )ازجمله گروه اخالق پزشکی ،  آموزشیگروه های معاونان 

در جهت  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و....( پزشکی اجتماعی گروه 

 تبین شاخصه های مدیریت موفق و کارآمد گروهی

 آقای دکتر غالمی

  مدیر گروه معارف

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

آبان هفته چهارم 

97 

هفته چهارم 

 98 آبان 
 درصد ۱00 درصد ۵0

 - درصد ۵۰ - انجام شد

2 
منشور  تشکیل کارگروه مشترک جهت تدوین 

 موفق گروه های مرتبطشاخصه های مدیریت 

آقای دکتر غالمی با 

آموزشی معاونان مشارکت 

ی  و پژوهشی گروه ها

 مرتبط

 ه معارف مدیر گرو

دکتر قدرت اهلل مومنی با 

مشارکت مدیران گروه های 

 مرتبط

 درصد ۱00 درصد ۵0 98 آذرماه 97ماه آذر

 - - - انجام نشد

3 
  ۲در قالب منشور تدوین شدهانتشار و یا کار بست 

 نشست علمیکارگاه و  ۲یا مقاله،

آقای دکتر غالمی با 

مشارکت معاونان آموزشی 

ی  و پژوهشی گروه ها

 مرتبط

 مدیر گروه معارف 

دکتر قدرت اهلل مومنی با 

مشارکت مدیران گروه های 

 مرتبط

 درصد ۱00 درصد ۵0 98اسفند ماه  97ماه  اسفند

 - - - انجام نشد

 

 (وستیپ؛رانینشست مشترک با مد 4برنامه )فایل و مقاالت و.. مستندات برگزاری نشست ها  ه ها:نحوه جمع آوری داد     مرتبط با گروه معارف اسالمی نشست مشترک با مدیران گروه های آموزشی ۲برگزاری شاخص تحقق هدف:  

 شته باشندوه معارف اسالمی دامنظور از گروه های آموزشی مرتبط با گروه معارف اسالمی ، گروه های آموزشی می باشد که وجه و یا وجوه اشتراک تئوری ویا عملکردی با گر -*
 

 %0؛ و...(98)حوادث آبان  ق هدف در سال دوم بدلیل بازسازی گروه و تعطیلی دانشگاهمیزان تحقمتاسفانه       -٪۳۳میزان تحقق هدف در سال اول: 

 



  97-98برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 کارگاه های آموزشی توانمند سازی اساتید برنامه اول: 

        گروه                     آموزشی ارتقاء سطح کیفی حوزه   : 2هدف کلی 

  در جهت نیل به هدف کلی ذکر شده ارتقاء سطح کیفی تدریس اساتید :2 -۱ختصاصیهدف ا                                                                                                                                                             

 ردیف
 لیت هافهرست فعا

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

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 97سال 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 98سال 

 زمان پایان زمان شروع

۱ 

و برنامه مورد نیازو اساتید  شناسایی موضوعات 

توانمدسازی آموزشی  کارگاه  ۲ هت برگزاریج ریزی

 اساتید گروه

 

دکتر محمود ایوبی با 

 شورای گروهمشارکت 

همکاری نهاد مقام معظم و

 دانشگاه رهبری

 

دکتر قدرت هللا 

 مومنی

 

 درصد ۱00 درصد ۵0 ۹۸آذرماه  ۹۷ماه آذر

 - درصد ۵۰ انجام نشد انجام شد

 برگزاری کارگاه 2

با دکتر محمود ایوبی 

 شورای گروهمشارکت 

وهمکاری نهاد مقام معظم 

 رهبری دانشگاه

دکتر قدرت هللا 

 مومنی

 هفته اول بهمن

 ۹۷ 
هفته اول بهمن 

۹۸ 
 درصد ۱00 درصد ۵0

 - - انجام نشد رسیدنبه حد نصاب 

جمع بندی و تهیه خالصه مباحث طرح شده در کارگاه  3

 .جهت انشار و انعکاس در صفحه سایت گروه و..
 دکتر محمود ایوبی حمید رضا شریفیان

هفته چهارم بهمن 

۹۷ 
هفته چهارم  

 ۹۸بهمن 
 درصد ۱00 درصد ۵0

 - - انجام نشد انجام نشد

 در طی دو سال تحصیلی کارگاه ۲بر گزاری شاخص تحقق هدف:  

  (پیوست؛دیاسات یآموزش یکارگاه ها 1برنامه فایل مستندات برگزاری کارگاه ها)   نحوه جمع آوری داده ها:        

 

 % ۰میزان تحقق هدف در سال دوم عدم تحقق شرایط مذکور در گروه ؛و  گارگاه ها  قوانین و شرایط برگزاریبا توجه به -٪33میزان تحقق هدف درسال اول : 

 



  97-98برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 کرسی های آزاد اندیشی:  دومبرنامه 

 گروهآموزشی ارتقاء سطح کیفی فعالیت های  : 2کلیهدف  

 

حاکم شدن فضای عقالنی و منطقی بین دانشجویان، آشنایی دانشجویان با مسائل مهم روز و اساسی کشور، ایجاد فضای  تالش درجهت ترویج روحیه آزاد اندیشی، :2-2 ختصاصیهدف ا

 دف نیل به هدف کلی ذکر شده                  با ه مناسب برای طرح شبهات و چالش ها و پاسخ گویی به آن

 (پیوست؛یشیآزاداند یها یکرس ۲برنامه )فایل مستندات برگزاری کرسی های آزاد اندیشی نحوه جمع آوری داده ها: طی دوسال برنامه عملیاتیکرسی آزاد اندیشی در  ۲4اقلبرگزاری حدشاخص تحقق هدف:   

 %1۰۰میزان تحقق هدف در سال دوم  -٪۷۰میزان تحقق هدف در سال اول:          کرسی آزاد اندیشی در طی سال اول ۱۲برگزاری شاخص تحقق هدف:  

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق حجم)

 مشخص شود(
 مسئول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت
میزان 

پیشرفت 
فعالیت 

 97سال 

پیش بینی 
میزان 

پیشرفت 
فعالیت 

 98سال 

 انزمان پای زمان شروع

۱ 
 تصویب موضوعات کرسی های آزاد اندیشی

 

معاون آموزشی 

گروه با مشارکت 

 شورای گروهاعضای 

دکتر قدرت اهلل 

مومنی با مشارکت 

 شورای گروه

 درصد ۱00 درصد ۵0 98هفته سوم مهرماه  97 مهرماههفته سوم 

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

2 
توضیح  وانتخاب اساتید برگزار کننده 

 برنامه
 دکتر محمود ایوبی

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 درصد ۱00 درصد ۵0 98هفته چهارم مهرماه  97هفته چهارم مهرماه 

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

 آقای ابطحی هماهنگی مکان و زمان برگزاری 3
دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 درصد ۱00 صددر ۵0 98هفته اول آبان  97هفته اول آبان ماه 

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

4 
 برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

 کرسی آزاد اندیشی( ۱۲برگزاری)درهر سال 
 اساتید تعیین شده

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 درصد ۱00 درصد ۵0 98هفته چهارم آبان و هفته اول آذر 97هفته چهارم آبان و هفته اول آذر 

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

 دکتر محمود ایوبی نظارت براجرا کرسی هاوتهیه گزارش نهایی ۵
دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 درصد ۱00 درصد ۵0 98هفته چهارم آبان و هفته اول آذر 97هفته چهارم آبان و هفته اول آذر 

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد



  97-98ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های  برنامه عملیاتی دو

 کمیته های تخصصی دروس گروه معارف: سومبرنامه 

  گروه آموزشیارتقاء سطح کیفی فعالیت های : 2هدف کلی 

 در جهت نیل به هدف کلی ذکر شده  آموزشیقوانین و مقررات  آشنایی باوحدت رویه در اداره کالس و جهت ایجاد هماهنگی الزم   تخصصی هم سو  ،س ومعرفی بهترین روش ها در تدریس در، ارائه راهکارها ی برگزاری مطلوب کالس ها  :2-3ختصاصیهدف ا            

 (پیوست؛یتخصص یها تهیکم 3برنامه فایل مستندات برگزاری کمیته های تخصصی )  نحوه جمع آوری داده ها:  کمیته های تخصصی در گرایش های شش گانه 1۰ برگزاریشاخص تحقق هدف:       

 گانه در سال های قبل تشکیل ، شرح وظایف مشخص و مسوالن آن ها معیّن شده است. توضیح : کمیته های تخصصی شش          

 

 ٪۱۰۰: دوممیزان تحقق هدف در سال  -٪۱۰۰ان تحقق هدف در سال اول: میز

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

 مسئول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت
میزان 

پیشرفت 
الیت سال فع

97 

پیش بینی 
میزان 

پیشرفت 
فعالیت 

 98سال 
 زمان پایان زمان شروع

۱ 
 تعیین موضوعات و مطالب مطروحه در کمیته ها

 

 مسئوالن کمیته ها

 

دکتر محمود ایوبی 
شورای با مشارکت 
 گروه

 

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ ۹۸دی ماه هفته سوم  ۹۷دی ماه هفته دوم 

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

هماهنگی با مسئوالن کمیته ها و تعیین زمان و  2
 مکان برگزاری

 دکتر محمود ایوبی
 قدرت هللادکتر

 مومنی
چهارم دی ماه هفته  ۹۷دی ماه هفته چهارم 

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ ۹۸

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

دعوت از اساتید مربوطه جهت شرکت در کمیته  3
 ها

 ابطحیقای آ
 قدرت هللادکتر

 مومنی

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ ۹۸هفته آخر دی ماه  ۹۷هفته آخر دی ماه 

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

 برگزاری کمیته های تخصصی 4
 مسئولپنج 

 کمیته ها 

قدرت هللا دکتر
 مومنی

دوم بهمن ماه هفته  ۹۷اول بهمن ماه هفته 
 درصد1۰۰ درصد ۵۰ ۹۸

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد ام شدانج

 زاری جلساتگارائه گزارش نهایی از بر ۵
 مسئولپنج 

 کمیته ها 

قدرت هللا دکتر
با مشارکت  مومنی

 شورای گروه

 بهمن ماه سومهفته  ۹۷ سوم بهمن ماههفته 
 درصد1۰۰ درصد ۵۰ ۹۸

 درصد1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد



 

  97-98برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 طرح تدریس نیاز محور: چهارمبرنامه 

 گروه آموزشیارتقاء سطح کیفی فعالیت های : 2هدف کلی 

 در هر ترم( در جهت نیل به هدف کلی ذکر شدهن ) خود اظهاری نیاز دانشجویان  نیاز سنجی  ترمی دانشجویا برآیند  حث معارف اسالمی  براساستدریس هدفمند  و به روز برخی مبا :2-4 ختصاصیهدف ا

           (یوستپ؛ ازمحورین سیطرح تدر 4برنامه ) فایل طی دوسال برنامه عملیاتیدر  بر اساس طرحکالس ۱۶تعدادزاری برگ شاخص تحقق هدف:

 ٪1۰۰میزان تحقق هدف در سال دوم: -٪1۰۰اول: میزان تحقق هدف در سال                                                                                                              مستندات برگزاری کالس های نیاز محورنحوه جمع آوری داده ها:  

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

بینی  پیش زمان اجرای فعالیت

زان پیشرفت می

فعالیت سال 

97 

بینی  پیش

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 
 زمان پایان زمان شروع

 قدرت هللادکتر ایوبی محمود دکتر توانمند در ارائه طرح شناسایی اساتید ۱
 مومنی

هر  قبل از شروع هفته دو
 نیمسال تحصیلی

 درصد ۱00 درصد ۱00 در هر ترم تحصیلی

 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰ شد انجام انجام شد

2 

در هرترم  اجراء طرح به منظورکالس 4تعیین 

 تحصیلی

 

 با ایوبی  محمود دکتر

 اساتید مربوطهمشارکت 

 

 قدرت هللادکتر
 مومنی

هر  قبل از شروع هفته 
 نیمسال تحصیلی

 درصد ۱00 درصد ۱00 در هر ترم تحصیلی

 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰ انجام شد انجام شد

3 
 طرح تدریس نیاز محوراجراء 

 
 شورای گروه استاد مربوطه

 درصد ۱00 درصد ۵0 98در هر ترم تحصیلی ۹۷ در هر ترم تحصیلی

 درصد 1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

 یری و نظارت بر روند اجراء طرحگپی 4
 

 ایوبیمحمود دکتر 

قدرت هللا دکتر 
 مومنی

 درصد ۱00 درصد ۵0 98در هر ترم تحصیلی ۹۷ در هر ترم تحصیلی

 درصد 1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

 ارائه گزارش نهایی از کالس های برگزار شده ۵
 

 ایوبی محموددکتر
 شورای گروه

 پایان هر نیمسال تحصیلی
۹۷ 

پایان هر نیمسال 
 درصد ۱00 درصد ۵0 ۹۸ تحصیلی

 درصد 1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد



 توضیح:                                        

 محترم آموزشی پژوهشی استادان  از سوی معاونت 13۹3طرح نیاز محور در تدریس دروس معارف اسالمی در سال 

 ف تعمیق معارف اسالمی، ایجاد نشاطودروس معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، با هد

 وارتباط فعال آموزشی دانشجویان در کالس وبر طرف کردن نیازهای فکری وپاسخگویی به شبهات اعتقادی

 آنان با روش نظر خواهی از دانشجو در حوزه نیازهای معرفتی است. این طرح در بسیاری از دانشگاه ها

 وباز خوردهای بسیار مثبتی داشته است.  گردیده از جمله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اجرا

 گنجاندن آن در برنامه عملیاتی دوساالنه گروه به منظور توسعه کّمی وکیفی این طرح می باشد. ضمنا این طرح

 در برخی از کالسها ودر تمامی جلسات درس و با رعایت سر فصل ها می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  97-98ه معارف اسالمی در سال های برنامه عملیاتی دو ساالنه گرو

 فرهنگی -بازدید های علمی: پنجمبرنامه 

 گروه آموزشیارتقاء سطح کیفی فعالیت های  : 2هدف کلی 

 هدف کلی ذکر شدهیری وعینیت بخشی به برخی مفاهیم اساسی معارف اسالمی و ایجاد تنوع در فضای تدریس به جهت نیل به  پذ ارتقاء سطح تاثیر و باور :2-۵ ختصاصیهدف ا

 

 درخواست شده از سوی دانشجویان و اساتید. بازدید ۱۶برگزاری شاخص تحقق هدف:  

 (پیوست؛ یفرهنگ یعلم یدهایبازد ۵برنامه فایل مستندات برگزاری بازدیدها ی انجام شده)نحوه جمع آوری داده ها:         

 

 %۱۰۰: دوممیزان  تحقق هدف در سال  -٪۱۰۰میزان  تحقق هدف در سال اول: 
 
 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

 شود(
 مسئول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 97سال 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 98سال 

 زمان پایان زمان شروع

 اهای اساتید و دانشجویانو بررسی تقاض  دریافت ۱

 کالس در هر ترم 4 حداکثر انجام بازدیدجهت 
 ایوبی محموددکتر

 قدرت هللادکتر  

با مشارکت مومنی 

 شورای گروه

هر نیمسال  هفته سوم 

 تحصیلی

نیمسال هر  هفته هشتم

 تحصیلی
 درصد ۱00 درصد ۵0

 درصد 1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

محترم فرهنگی دانشجویی  هماهنگی با معاونت  2

 دانشگاه جهت برگزاری کالس ها

با  ابطحیآقای 

 گان نمایندمشارکت 

 ها کالس

 قدرت هللادکتر

 مومنی

هر نیمسال  هفته چهارم 

 تحصیلی
هفته دوازدهم هر 

 نیمسال تحصیلی
 درصد ۱00 درصد ۵0

 درصد 1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

اتیید و ارائه آن دریافت گزارش برگزاری از اس 3

 به مدیر گروه 
 ابطحیآقای 

قدرت هللا دکتر 

 مومنی

هفته دوازدهم هر نیمسال 

 تحصیلی
 درصد ۱00 درصد ۵0 نیمسال تحصیلی هفته پایانی هر

 درصد 1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد



  97-98برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

  رگاه های اختصاصی پیش زمینه پژوهشی معارف اسالمی و علوم سالمتکابرنامه اول: 

 EDOتوسط ارائه شده  ،پژوهشی گزینش شده شرکت اساتید گروه در کارگاه های :3-۱ ختصاصیهدف ا            گروه                  پژوهشی هایارتقاء سطح توانمندی : 3هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 مشخص شود( بطور کمی با عدد یا درصد ر دقیقفعالیت بطو حجم)

مسئول 

 اجرا

مسئول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 98سال 
 زمان پایان زمان شروع

۱ 
ها از میان لیست اعالمی کارگاه  و تعیین موضوع کارگاه نیاز سنجی

 داقل یک کارگاه در هر ترمح – EDOهای 

دکتر حمید 

 رضا طالقانی

دکتر قدرت 

 اهلل مومنی

هفته دوم هر 

 ترم تحصیلی

ترم هر ۲هفته پایان 

 تحصیلی
 درصد ۱00 درصد ۵0

 درصد 1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

2 
اطالع رسانی به اساتید جهت شرکت فعال در کارگاه های مشخص 

 شده

محسن 

 ابطحی

 دکتر حمید

 رضا طالقانی

هفته سوم هر 

 ترم تحصیلی

پایان هر ترم 

 تحصیلی
 درصد ۱00 درصد۵0

 درصد 1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

 گرفتن بازخورد و برآیند نظرات اساتید شرکت کننده درکارگاه ها 3
دکتر حمید 

 رضا طالقانی

دکتر قدرت 

 اهلل مومنی

هفته پایانی 

هر ترم 

 تحصیلی

پایان هر ترم 

 تحصیلی
 درصد ۱00 درصد ۵0

 درصد 1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

کارگاه  ۱برنامه )فایل مستندات شرکت در کارگاهها نحوه جمع آوری داده ها جهت سنجش میزان تحقق اهداف کارگاه: در طول برنامه عملیاتی کارگاه؛4شرکت  اساتید گروه در حداقل شاخص تحقق هدف:  

 (پیوست؛ یاختصاص یها

 

 
 ٪۱۰۰: دوممیزان  تحقق هدف در سال  -٪۱۰۰میزان  تحقق هدف در سال اول: 

 

 



 

  97-98برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 )درسنامه( تدوین و انتشار کتب و منابع درسیبرنامه دوم: 

 گروه پژوهشیارتقاء سطح توانمندیهای :  3هدف کلی 

 های علوم بین رشته ای معارف اسالمی و علوم سالمت موئلفهمبتنی نیاز دانشجویان و عارف اسالمی )درسنامه( توسط اعضای هیأت علمی گروه دروس م منبععنوان کتاب یا  4تهیه و انتشار  :3-2هدف اختصاصی 

 در گرایشهای شش گانه و موضوعات مبتال به گروه       98عنوان کتاب و یا متون درسی توسط اعضای رسمی گروه تا پایان سال  4 تالیفشاخص تحقق هدف:  

 (پیوست؛ و کتاب و درسنامه نیتدو 2برنامه فایل منتشر شده)  -کتب -مستندات  درسنامه هانحوه جمع آوری داده ها:  

 %۷۵سال دوم و ... میزان تحقق هدف در  98اه بدلیل شرایط خاص گروه در ایام بازسازی و نیز تعطیلی دانشگاه در آبان م -٪1۰۰میزان تحقق هدف در سال اول : 

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

 اجرا

مسئول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

پیشرفت  میزان

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

۱ 
 برای تعیین موضوعاتمسوولین کمیته های تخصصی هماهنگی با 

 درسنامه و تصویب آنها در شورای گروه
دکتر حمید رضا 

 طالقانی

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 - درصد ۱00 ۳0/8/97 ۱/8/97

 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰ انجام شد م شدانجا

 تهیه پروپوزال 2
دکتر حمید رضا 

 طالقانی

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 درصد ۱00 درصد ۵0 ۱۵/4/98 ۱/9/97

 درصد 1۰۰ درصد ۵۰ انجام شد انجام شد

 تصویب پروپوزال در شورای گروه 3
دکتر حمید رضا 

 طالقانی

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 درصد ۱00 - ۳۱/4/98 ۱۶/4/98

 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰ انجام شد انجام شد

4 
پژوهشی دانشکده و معاونت پژوهشی تصویب پروپوزال در شورای 

 دانشگاه

دکتر حمید رضا 

 طالقانی

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 درصد ۱00 - ۳۱/۶/98 ۱/۵/98

 - - انجام نشد انجام نشد

 تدوین ، تألیف  و انتشار درسنامه ۵
 ینمؤلف

ها)درسنامه کتاب

 ها(

دکتر قدرت اهلل 

با مومنی 

شورای مشارکت 

 گروه

 درصد ۱00 - ۱۵/۱۲/98 ۳۱/۶/98

 - - انجام نشد انجام نشد



 (پژوهشی) 97-98برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 

 تدوین و انتشار مقاالت پژوهشیبرنامه سوم : 
 گروه  پژوهشیارتقاء سطح توانمندی :  3هدف کلی 

  ناظر بر نیاز جامعه پزشکی ISI , ISCبه مقتضیات زمانی و نیاز سنجی های انجام شده در مجالت علمی پژوهشی معتبر   عنایت با ن رشته ای بودن واولویت میا با علمی همقال 8تدوین و انتشار  :3-3هدف اختصاصی

 

             طی برنامه دوساالنهعنوان مقاله علمی پژوهشی توسط اساتید گروه؛ در مجالت علمی پژوهشی، در  8انتشار یشاخص تحقق هدف:  

 (یوستپ؛ انتشار مقاالت ۳برنامه فایل ) مستندات انتشار مقاالت  نحوه جمع آوری داده ها: 

 ٪1۰۰: دوممیزان تحقق هدف در سال  -٪1۰۰میزان تحقق هدف در سال اول :

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

نی پیش بی زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

۱ 
تبادل نظر با اساتید گروه برای تعیین موضوعات و تصویب موضوعات در شورای 

 موضوع مقاله( 8موضوع در هر سال جمعا 4گروه )

دکتر حمید رضا 

طالقانی با مشارکت 

رائه هریک ازاساتید ا

 دهنده موضوع مقاله

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 - درصد ۱00 ۳0/9/97 ۱/8/97

 درصد ۱00 - ۳0/4/97 ۱/۲/98

 انجام شد انجام شد
 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰

 انجام شد انجام شد

 تدوین مقاله 2
هر یک از اساتید 

 مقاله دهندهارائه 

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 - درصد ۱00 ۲9/۱۲/97 ۱/۱0/97

 درصد ۱00 - ۳0/۱۱/98 ۱/۵/98

 انجام شد انجام شد
 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰

 انجام شد انجام شد

 اخذ پذیرش از مجله معتبرو انتشارمقاله 3
هر یک از اساتید 

 نده مقالههارائه د

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 - درصد ۱00 ۲9/۱۲/97 ۱/۱۲/97

 درصد ۱00 - ۲9/۱۲/98 ۱/۱۲/98

 انجام شد انجام شد
 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰

 انجام شد انجام شد



 

  97-98برنامه عملیاتی دو ساالنه گروه معارف اسالمی در سال های 
 ارتقاء سطح کیفی کتابخانه تخصصی گروهبرنامه چهارم : 

 به روز رسانی کتابخانه تخصصی گروه با تهیه منابع ، مجالت علمی  و پژوهشی جدید  درجهت نیل به هدف کلی ذکر شده :3-4هدف اختصاصی          گروه  پژوهشیارتقاء سطح توانمندی : 3هدف کلی                              
 

رنامه در اوین فعالیتهای ذکر شده در برنامه  نمی باشد ولیکن برآیند کلی اجرای بعنبرنامه به دلیل مصادف شدن با بازسازی و نوسازی مکان گروه و به تبع آن کتابخانه گروه ؛منطبق با  فرایند اجرای این /* - عنوان کتاب و مجله علمی پژوهشی به کتابخانه گروه ۵۵0افزودن   شاخص تحقق هدف:

 اهداف کلی و اختصاصی برنامه را محقق نمود.؛ قالب طرح بازسازی گروه 
 (پیوست؛ کتابخانه گروه یفیارتقاع سطح ک 4برنامه ایلفمستندات تهیه کتب و مجالت ) نحوه جمع آوری داده ها: 

 %۱۰۰: دوممیزان تحقق هدف در سال  -٪۱۰۰قق هدف در سال اول : میزان تح

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

 زمان اجرای فعالیت
پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت سال 

97 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 98سال 
 زمان پایان زمان شروع

۱ 
 وجین کتب، از طریق واگذاری و انتقال

 نقیب اصفهانی خانم  عنوان( ۵0عنوان سال دوم  ۵00)سال اول 
ضا دکتر حمید ر

 طالقانی

 - درصد ۱00 ۱/۶/97 ۱/4/97

 درصد۱00 - ۱/۶/98 ۱/4/98

 انجام شد انجام شد
 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰

 انجام شد انجام شد

 دکتر حمید رضا طالقانی شناسایی منابع علمی جدید؛ اعم از کتب، مجالت و نرم افزار ها 2

دکتر قدرت اهلل 

مومنی با مشارکت 

 شورای گروه

 - درصد ۱00 ۳0/9/97 ۱/8/97

 درصد ۱00 - ۳0/9/98 ۱/8/98

 انجام شد انجام شد
 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰

 انجام شد انجام شد

 تالش در جهت تأمین منابع مالی 3
با  دکتر حمید رضا طالقانی

دانشکده و معاونت مشارکت 

 پژوهشی دانشگاه

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 - درصد ۱00 ۳0/۱0/97 ۱/8/97

 درصد ۱00 - ۳0/۱0/98 ۱/8/97

 انجام شد انجام شد
 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰

 انجام شد انجام شد

 عنوان( ۵0و سال دوم  ۵00)سال اول خرید منابع علمی 4

با  دکتر حمید رضا طالقانی

نقیب  مشارکت خانم

 اصفهانی

دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 - درصد ۱00 ۱۵/۱۲/97 ۱/۱۱/97

 درصد ۱00 - ۱۵/۱۲/98 ۱/۱۱/98

 انجام در حال  انجام شد
 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰

 انجام شد انجام شد

 نقیب اصفهانی خانم  ثبت منابع علمی جدید در کتابخانه گروه ۵
دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

 - درصد ۱00  ۲9/۱۲/97 ۱۵/۱۲/97

 درصد ۱00 - ۲9/۱۲/98 ۱۵/۱۲/98

 انجام در حال  انجام شد
 درصد 1۰۰ درصد 1۰۰

 انجام شد انجام شد


