
 

 نظارت بر عملکرد اعضای هیأت علمی بالینی:  کلی هدف

 اعضای هیأت علمی همه بهبود فرآیند نظارت بر عملکرد :  عنوان برنامه

 

شرح وظایف فرم های خود اظهاری فرایند اصالح شده :  ها داده یآور جمع نحوه                            میزان اعضای هیات علمی ارزیابی شده:  هدف تحقق شاخص  

  

 تهایفهرست فعال فیرد
 مسئول اجرا

 
 شیمسئول پا

 تیفعال یزمان اجرا
 تیفعال شرفتیدرصد پ

 99 سال انیپا در

 شرفتیدرصد پ

 سال انیپا در تیفعال

   انیپا زمان شروع زمان 1400

 دکتر رحیمی خانم دکتر مختاری گروههای بالینیبازنگری فرمهای خود اظهاری  1
1/5/99 1/11/99 100%  

 ؟100%  1/11/99 1/5/99

 تعیین شرح وظایف هر یک از رده های علمی گروههای بالینی 2
مدیران گروههای بالینی ـ خانم 

 دکتر مختاری
 دکتر رحیمی

1/5/99 1/1/1400 100%  

 
طوالنی خیلی 

 است
 100% 

3 
بهتر است بعنوان فعالیت اول در نظر گرفته شود این برنامه می تواند فعالیتهای 

 بیشتر و منسجم تری داشته باشد

خانم دکتر مختاری ـ دکتر رحیمی 

 ـ دکتر اسماعیلیان
 دکتر رحیمی

1/1/1400 29/12/1400  100% 

    

4 
می تواند در قالب یک برنامه جداگانه در نظر به برگزاری کارگاه آموزشی 

  گرفته شود .
 کتر رحیمید دکتر رحیمی ـ خانم دکتر مختای

1/1/1400 29/12/1400  100% 

    



 بهینه سازی سامانه های مربوط به امور هیأت علمی:  هدف

 توسط مدیران گروه ها و اعضای هیأت علمی موجود در سامانه نگاه نواقصدرصد  50شناسایی و گزارش : برنامه عنوان

 

 های تکمیل شده پرسشنامه:  ها داده یآور جمع نحوه                                                                درصد فیدبک ارائه شده توسط گروه ها:  هدف تحقق شاخص

  

 شیمسئول پا مسئول اجرا تهایفهرست فعال فیرد
 تیفعال یزمان اجرا

 تیفعال شرفتیدرصد پ

 99 سال انیپا در

 شرفتیدرصد پ

 سال انیپا در تیفعال

   انیپا زمان شروع زمان 1400

 گروههای آموزشیتهیه پرسشنامه و ارسال آن به  1
خانم محمدی ـ خانم 

 شهیدی
 آقای سعیدفر

1/4/99 31/5/99 %100  

    

 آقای سعیدفر آقای بهرامیان جمع آوری پاسخنامه ها 2
1/6/99 31/6/99 %100  

    

 دسته بندی اطالعات پاسخنامه ها و استخراخ نواقص ذکر شد  3
خانم محمدی ـ آقای 

 سعیدفر
 دکتر حیدری

1/7/99 30/8/99 %100  

    

 دکتر رحیمی دکتر حیدری ارائه گزارش به معاونت آموزشی دانشگاه 4
1/9/99 30/10/99 %100  

    



 افزایش آشنایی اعضای هیات علمی با نرم افزارهای کاربردی:  هدف

 ویرایش آنجهت آشنایی اعضای هیأت علمی با نحوه ضبط صوت و فیلم در محیط پاورپوینت و ویندوز و صوتی و تصویری یا بصورت پاورپوینت  تهیه فایل های آموزشی: برنامه عنوان

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسئول اجرا

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 99سال 

پیش بینی 

پیشرفت  میزان

فعالیت سال 

1400 

زمان 

 شروع

 زمان پایان

 آیا نیازسنجی انجام می شود ؟ 1
  %100 1/8/99 15/4/99 کیانمهر خ محمدی ـ سعیدفر

    

 ZD Softو Powerpointتهیه و تدوین فایل آموزشی نرم افزارهای  2

  %100 1/12/99 1/8/99 کیانمهر سعیدفرخ محمدی ـ 

    

 بارگذاری در سایت معاونت امور هیات علمی دانشکده پزشکی 3
 %90 %10 1/4/1400 1/12/99 کیانمهر خ محمدی ـ سعیدفر

    

 اطالع رسانی به اعضای هیات علمی جهت استفاده از فایل ها 4
 %100  1/5/1400 1/4/1400 کیانمهر خ محمدی ـ سعیدفر

    

 نظرسنجی اعضای هیات علمی 5
 %100  1/10/1400 1/5/1400 کیانمهر خ محمدی ـ سعیدفر

    

 ارائه گزارش 6

کل این برنامه در  1/10/1400 دکتر رحیمی دکتر حیدری

یک بازه زمانی دو 

 ماهه قابل انجام است 

 100% 

    

 

 : مستندات تهیه فایل های آموزشی  ها داده یآور جمع نحوه           سایت  شده دربارگذاری میزان فایل های آموزشی تهیه و  :  هدف تحقق شاخص



 هدف : ارتقاء فرآیند جذب هیات علمی 

 لینی گروههای آموزشی پایه و با نیاز سنجیعنوان برنامه: تعیین و تکمیل فرم 

 علمی گروه و تکمیل فرم مربوطه تعیین تعداد اعضا هیات علمی موجود و مورد نیاز                  نحوه جمع آوری داده ها : جلسه با مدیران ، مسئول بخش و مسئول هیاتشاخص تحقق هدف : 

 

 

 فهرست فعالیتها ردیف
 مسئول اجرا

 

 زمان اجرای فعالیت مسئول پایش
درصد پیشرفت فعالیت 

 99در پایان سال 

درصد پیشرفت 

فعالیت در پایان سال 

 زمان پایان   زمان شروع 1400

1 

 

طراحی فرم نیازسنجی به تفکیک تعداد دانشجو در مقاطع مختلف، تعداد 

اعضا هیات علمی، مرتبه علمی و سابقه کار اعضا، تعداد درمانگاه و بیمارستان 

و تخت اشغال شده، تعداد تخصصهای گروه و تعداد اعضا مورد نیاز در 

   1402فراخوان و تعهدات تا سال 

  رحیمیدکتر 

هفته دوم  کیان مهر

فروردین 

 1399ماه

هفته دوم خرداد 

 1399ماه 
100  

    

  رحیمیدکتر  تشکیل جلسه با مدیر گروه، رئیس بخش و مسئول هیات علمی گروه   2
  100 99آبان  99تیر  دکترمختاری

    

 رحیمیدکتر  طرح فرمهای تکمیل شده و تائید شده توسط گروه در شورای معاونین 3
  100 99دی  99آذر  دکترسلطانی 

    

  رحیمیدکتر  ارائه گزارش به  معاونت آموزشی دانشگاه  4
  100 99بیستم اسفند  99اول اسفند  دکترسلطانی

    



 هدف : افزایش هماهنگی واحدهای مختلف مصاحبه کننده فراخوان های جذب هیات علمی

 ت علمی أجذب هی 13و  12بر اساس نظر شرکت کنندگان در فراخوان های  چک لیست های مخصوص مصاحبهطراحی  عنوان برنامه:

 جذب هیأت علمی 13و  12فراخوان های های نظر خواهی از داوطلبان شاخص تحقق هدف : ارائه چک لیست مصاحبه استاندارد                                                    نحوه جمع آوری داده ها : فرم

ر

د

ی

 ف

 مسئول اجرا فهرست فعالیتها

 زمان اجرای فعالیت مسئول پایش
درصد پیشرفت فعالیت 

 99در پایان سال 

درصد پیشرفت 

فعالیت در پایان 

 1400سال 

 زمان شروع

 
 زمان پایان

1 

 دکتر مختاری 13و12بررسی فرمهای رضایتمندی شرکت کنندگان فراخوانهای 

 رحیمیدکتر 
 1399خرداد 

شهریور 

1400 
 100 

    

2 
 کیان مهر استخراج مشکالت در حوزه تیم مصاحبه کننده

 100  1400مهر  1399مهر کیان مهر

    

طراحی چک لیست برای تیم مصاحبه کننده ، داور خارجی،  3

 نماینده دانشکده و دانشگاه 
  رحیمیدکتر 

 100  1400آبان  1399آبان  دکتر مختاری

    

4 

 رحیمیدکتر  ارائه چک لیست در شورای معاونین

 کیان مهر

 1399آبان 

اطالعات  اگر

در دسترس و 

موجود است 

بهتر است زمان 

برنامه کوتاه تر 

در نظر گرفته 

 شود 

 100 

    



 سایت انگلیسی زبان دانشکده درصد  100عنوان برنامه : تکمیل و به روز رسانی 

 هدف: ارتقای واحد بین الملل امور هیات علمی

 

 درصد ورود اطالعات به سایت                نحوه جمع آوری داده ها :سایت دانشگاه علوم پزشکی) مستندات(  100شاخص تحقق هدف : میزان 

 فهرست فعالیتها ردیف
 مسئول اجرا

 زمان اجرای فعالیت مسئول پایش
درصد پیشرفت فعالیت در 

 99پایان سال 

 درصد پیشرفت

فعالیت در پایان 

 1400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
جمع آوری اطالعات گروههای آموزشی به زبان 

 دکتر سلطانی مهندس محمدی  انگلیسی

هفته آخر 

خرداد ماه 

99 

هفته آخر 

شهریور ماه 

99 

100  

    

 دکتر سلطانی و دکتر حسینی بازنگری و ویرایش اطالعات جمع آوری شده  2

 رحیمیدکتر 
 99اول مهر 

سی آبان 

99 
100  

  

  
  

 مهندس محمدی بارگزاری اطالعات تائید شده در سایت دانشکده  ۳

  100 99سی اذر  99اول آذر   کیان مهر

    



  % ایرادات پرونده های واصله از متقاضیان ارتقا مرتبه هیات علمی60کاهش هدف کلی: 

 شنایی با آئین نامه ارتقا جهت آشنایی اعضای هیأت علمی: برگزاری کارگاه آعنوان برنامه

         

 

 نحوه جمع آوری داده ها : منطبق با دستورالعملها و مصوبات آئین نامه ارتقاء                 واصله یها پرونده نواقص و راداتیا زانیمشاخص تحقق هدف : 

 

 

 

 فهرست فعالیتها ردیف
 مسئول اجرا

 
 مسئول پایش

 زمان اجرای فعالیت
درصد پیشرفت فعالیت 

 99در پایان سال 

درصد پیشرفت 

فعالیت در پایان سال 

 زمان پایان   زمان شروع 1400

 دکتر رحیمی دکتر حمید بهرامیان هیات علمیاعضاء  ءدستورالعمل های ارتقابررسی  1

هفته دوم 

فروردین 

 1399ماه

  100 99تیرماه 

  100 99 شهریور 99تیرماه  رحیمیدکتر  حمید بهرامیاندکتر  ءبررسی ایرادات پرونده های واصله جهت ارتقا 2

3 
برگزاری دو کارگاه آشنایی با آئین نامه ارتقاء و ارائه کلیه مصوبات داخلی 

 هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 رحیمی دکتر  دکتر حمید بهرامیان

 99 مهرماه

 99دی ماه 

 99اسفند 

 99اسفند 
100 
100 

 

 دکتر رحیمی دکتر حمید بهرامیان ارائه گزارش 4
 99دی ماه 

 99بهمن ماه 

 99اسفند 

 99اسفند 
100 
100 

 


