
 و خانواده پزشکی اجتماعی گروه آموزشی برنامه عملیاتی 

 ارتقای حیطه آموزش                         : هدف کلی

   1399-1400در بازه زمانی دوساله  دجدیهای بر طبق کوریکولوم  فراگیرانمتناسب سازی برنامه های آموزشی   :1 هدف اختصاصی  

 ردیف

  فهرست فعالیت ها

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

  شود(

میزان پیش بینی  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

میزان پیش بینی 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 

 زمان پایان زمان شروع

1 
 3بازبینی سرفصل های آموزش تئوری و عملی فراگیران ) 

 جلسه(

 گلشیریدکتر 

 دکتر بابک

 دکترامینی

 دکتر توکلی فرد

 دکتر خدیوی

 دکتر زاهدنژاد

  1/6/99 29/12/1400 30% 70% 

    

2 
توجیه پزشکان مراکز درگیر در امر آموزش فراگیران در خصوص 

 جلسه( 6شرح وظایف کارورزان و انتظارات آموزشی از پزشکان) 

 دکتر بابک

 دکترامینی 

 دکتر توکلی فرد 

 

 

 دکتر خدیوی

 دکتر زاهدنژاد

  1/6/99 29/12/1400 30% 70% 

    



3 

هماهنگی با مسئولین امور دانشجویی معاونت بهداشتی و شبکه 

های بهداشت و درمان جهت تعیین فیلد آموزشی مورد نظر) 

 جلسه(3

 آقای ایرانپور

خانم حسینی 

 مهندس خیرمند 

 دکتر خدیوی

 دکتر زاهدنژاد

1/6/99 29/12/1400 30% 70% 

    

4 
نیازسنجی آموزشی و جمع بندی نظرات و پیشنهادات نمایندگان 

 جلسه(6منتخب دانشجویی ) 

 دکتر گلشیری

 دکتر بابک

 دکترامینی 

 دکتر توکلی فرد 

خانم حسینی 

 مهندس خیرمند

 اقای ایرانپور

 دکتر خدیوی

 دکتر زاهدنژاد

1/8/99 29/12/1400 30% 70% 

    

5 

تکمیل طرح درس دروس النه گزینی شده )اصول منطقی نسخه 

، مدیریت اپیدمی، سالمت palliative careنویسی، 

سالمندان، کارآفرینی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، پدافند 

 سرفصل( 7غیرعامل( )

 دکتر بابک

 دکترامینی 

 دکتر گلشیری

 دکتر توکلی فرد

 دکتر خدیوی

 دکتر زاهدنژاد

 

1/5/99 31/6/99 100% -- 

    



6 

برنامه ریزی جهت ویزیت خانگی بیماران مبتال به مراحل انتهایی 

سرطان تحت پوشش مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سالمت آال 

 ویزیت در سال( 12توسط کارورزان درمانگاه پزشک خانواده  )

 بابک دکتر 

 دکترامینی 

 خانم حسینی 

 دکتر خدیوی

 دکتر زاهدنژاد

1/4/99 29/12/1400 30% 70% 

    

7 

 

 

برنامه ریزی جهت اجرای کوریکولوم بازنگری شده دستیاری 

 برنامه( 1پزشکی اجتماعی در بخش های بالینی )

 دکتر بابک

 دکتر صفاییان 

 مهندس خیرمند

 دکتر فرج زادگان

 دکتر توکلی مقدم 

1/4/99 29/12/1400 30% 70% 

    

8 

جهت اجرای کوریکولوم بازنگری شده دستیاری برنامه ریزی 

 1پزشکی اجتماعی در کلینیک طب پیشگیری و ارتقاء سالمت)

 برنامه(

 دکتر بابک

 دکتر گلشیری 

 خانم حسینی

 دکتر فرج زادگان

 دکتر توکلی مقدم

1/4/99 29/12/1400 30% 70% 

    



9 
متناسب بازبینی روتیشن بخش داخلی دستیاران پزشک خانواده 

 برنامه( 1با کوریکولوم  )

 دکتر خدیوی

 دکتر شمسایی

 دکتر فرج زادگان 

 دکتر توکلی مقدم

1/4/99 29/12/1400 30% 70% 

    

 بارگزاری طرح درس در وب سایت گروه 10

 دکتر گلشیری

 دکتر بابک

 دکترامینی 

 

 دکتر توکلی فرد

 دکتر فرج زادگان 

 دکتر توکلی مقدم

1/4/99 29/12/1400 30% 70% 

    

 شاخص تحقق هدف: 
 م هاومیزان برنامه های درسی اجرا شده طبق کوریکول

 نحوه جمع آوری داده ها:
 صورت جلسات تنظیمی

 فرم های تایید حضور کارورز به همراه تیم مراقبت در منزل

 ابالغ تدریس اساتید

 توسط فراگیر ارزشیابی استادفرم های تکمیل 

 سایت گروه   وب طرح درس در بارگزاری

 

 

 

 

 



 

 یطه آموزشارتقای ح هدف کلی:

 (وکارورزی پزشکی خانواده   اجتماعی پزشکی کارورزی کارآموزی،) فراگیران آموزشی بعمن 5 گردآوری  و تالیف  :2هدف اختصاصی 

 

 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 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

1 
تالیف و گردآوری کتابچه آموزشی  بیماری های شایع طب عمومی با 

 عنوان( 12) رویکرد پزشک خانواده

 دکتر بابک

 دکترامینی 

 دکتر شمسایی

دکتر  

 معتمدی

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

    

 ) ا مورد ( 1تدوین درسنامه کارورزی پزشکی اجتماعی  2

دکتر  دکتر توکلی فرد

 معتمدی

1/4/99 1/7/99 100% ---- 

    



 مورد( 1)   2تدوین درسنامه کارورزی پزشکی اجتماعی  3

دکتر  دکتر توکلی فرد

 معتمدی

1/7/99 31/6/1400 50% 50% 

    

4 
تالیف و گردآوری رفرانس  آموزشی درون گروهی متناسب با اهداف 

 مورد( 1)آموزشی دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی

 دکتر گلشیری

 آقای ایرانپور

دکتر 

 معتمدی 

1/7/99 31/6/1400 50% 50% 

    

 شاخص تحقق هدف:
 تعداد منابع آموزشی تالیف شده

 جمع آوری داده ها:نحوه 
 سرفصل آموزشی گردآوری شده برای کارورزی پزشک خانواده 12

 درسنامه تدوین شده کارورزی پزشکی اجتماعی  2

 پزشکی اجتماعیکتابچه تدوین شده کاراموزی  1
 

 

 

 

 



                       ارتقای حیطه آموزش هدف کلی:

 %100 به میزان  فراگیران دوره ، مراکز ، اساتید و ارزشیابی بهبود فرایند  :3هدف اختصاصی     

 

 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 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان شروعزمان 

1 
 ) دوره، مراکز، اساتید و فراگیر (بازبینی فرم های ارزشیابی 

 فرم(9متناسب با اهداف آموزشی دوره) 

 دکتر بابک

 دکترامینی 

 دکتر گلشیری

 دکتر توکلی فرد

مهندس خیرمند 

 آقای ایرانپور

 خانم حسینی 

 ---- %100 31/6/99 1/4/99 دکتر انصاری

    



2 
ماهانه )   ) دوره، مراکز، اساتید و فراگیر (ارزشیابی و نظرسنجی 

 ماه* تعداد دانشجو(

 دکتر بابک

 دکتر گلشیری 

دکتر توکلی فرد 

 آقای ایرانپور

خانم حسینی 

 مهندس خیرمند

 %70 %30 29/12/1400 1/7/99 دکتر انصاری

    

3 
ماه  3 نظارت بر تکمیل کارپوشه الکترونیک توسط دستیاران هر

 یک بار

 دکتر خدیوی اساتید مرتبط گروه

 دکتر بابک

1/4/99 29/12/1400 50% 50% 

    

4 
ماه  3ارائه بازخورد به دستیاران بر اساس کارپوشه الکترونیک هر 

 یک بار

 دکتر خدیوی اساتید مرتبط گروه

 دکتر بابک

1/4/99 29/12/1400 50% 50% 

    

 

 شاخص تحقق هدف: 
   عدد9به تعداد  بازبینی و بروزرسانی شده فرم های ارزشیابی  

 نمره 18میانگین نمره رضایت فراگیران به تعداد  

 بار6توسط اساتید به تعداد   بازخورد ارائه شده به دستیاران

 نحوه جمع آوری داده ها:
 فرم های ارزشیابی 

 کارپوشه الکترونیک دستیاران 

 تکمیل فرم ارائه بازخورد  

 



 ارتقای حیطه آموزش   هدف کلی:

  %100 فراگیران آموزش و نظارت بر رفتار حرفه ای  بهبود  :4هدف اختصاصی 

 

 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 

 99فعالیت سال 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

زمان 

 شروع

 زمان پایان

1 
 "در فیلد professionalism"گنجاندن مباحث هماهنگی جهت 

 برای فراگیران دوره عمومی )هر ماه (

 دکتر بابک

 دکترامینی 

 دکتر گلشیری

 دکتر توکلی فرد

 %70 %30 29/12/1400 1/4/99 دکتر توکلی مقدم

    

2 
برگزاری جلسه نقد یک مورد رفتار حرفه ای در فیلد با کارورزان درمانگاه 

 (هرماه یک جلسه  )پزشک خانواده 

 دکتر بابک 

 دکترامینی 

 

 %70 %30 29/12/1400 1/4/99 دکتر توکلی مقدم

    

 ماه یک بار 3ارزشیابی رفتار حرفه ای دستیاران هر های  فرم تکمیل  3

اساتید مرتبط  

 گروه

 دکتر خدیوی

 دکتر بابک 

1/4/99 31/6/99 30% 70% 

    



4 
ماه یک  3بازخورد درخصوص رفتار حرفه ای دستیار هر  گزارش و ارائه

 به مدیرگروه بار

اساتید مرتبط 

 گروه

 دکتر خدیوی

 دکتر بابک

1/4/99 29/12/1400 30% 70% 

    

 

 دف:شاخص تحقق ه
 به ازاء هر رده فراگیر )کارآموز، کارورز درمانگاه پزشک خانواده، کارورز فیلد پزشکی اجتماعی( "در فیلد professionalism"در سال   یآموزش جلسه 12

 نقد رفتار حرفه ای در فیلد  در سال  جلسه 12

 فرم10به تعداد تکمیل فرم ارزشیابی رفتار حرفه ای فراگیران در فیلد 

 %100به میزان  به فراگیران بازخورد ارائه شده درصد

 نحوه جمع آوری داده ها:
 فرم ارزشیابی رفتار حرفه ای فراگیران در فیلد

 نقد رفتار حرفه ای در فیلد گزارش جلسات 

 ابالغ تدریس اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      شقای حیطه آموزارت هدف کلی:

 %30به میزان 1400محتوای آموزش مجازی تولید شده توسط اعضای هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده تا پایان سال  یارتقا کم :5هدف اختصاصی   

 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 

1399 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

1 
 نوید سامانه در علمی هیئت اعضای توسط شده ارائه مجازی آموزش فعالیت بررسی

 ماه( )هردو

دکتر فرج  دکتر امینی

 زادگان

1/4/99 29/12/1400 50% 50% 

    

 ترم( )هر علمی هیئت اعضای توسط شده تولید محتواهای ارزیابی 2

دکتر فرج  دکتر امینی

 زادگان

1/5/99 29/12/1400 50% 50% 

    

  ترم هر گروه یشورا در گزارش ارائه 3
دکتر فرج  دکتر امینی

 زادگان

15/5/99 29/12/1400 50% 50% 

    

4 
در گروه پزشکی اجتماعی و  یجاد بانک اطالعات محتوای آموزش مجازیا

 بانک( 1خانواده ) 

دکتر فرج  دکتر امینی

 زادگان

1/6/99 29/12/1400 50% 50% 

    

 تعداد محتوای تولید شده و بارگذاری شده                                                                  شاخص تحقق هدف:

 فرم و چک لیست نحوه جمع آوری داده ها:  



 هدف کلی: ارتقای حیطه پژوهش                        

 %50ارتقای روند تصویب و داوری پروپوزالهای پژوهشی گروه به میزان  :1هدف اختصاصی    

 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 

1399 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

 تدوین فرایند تهیه و تصویب پروپوزالهای پژوهشی گروه   1

 دکتر کریمی 

  مهندس خیرمند 

آقای دکتر 

  صفاییان 

20/3/99 31/4/99 100%  

    

 تهیه لیست موضوعات پژوهشی بر اساس اولویت های گروه 2
  دکتر کریمی 

  مهندس خیرمند 

آقای دکتر 

  صفاییان 

30/3/99 30/4/99 100% - 

    

 تدوین و اجرای فرایند داوری پروپوزالهای پژوهشی گروه   3
 دکتر کریمی 

 مهندس خیرمند  

آقای دکتر 

  صفاییان 

30/3/99 29/12/1400 50% 50% 

    

4 
تهیه فرم توافق نامه استاد راهنما و دانشجو برای پایان نامه 

 های ماخوذه 

 دکتر کریمی 

 مهندس خیرمند 

آقای دکتر 

  صفاییان 

30/3/99 15/4/99 100% - 

    

   شاخص تحقق هدف:

 به تعدادیک عدد  شیوه نامه تهیه شده

 به تعدادیک عدد چک لیست تهیه شده

 به تعدادیک عدد توافق نامه تهیه شدهفرم 

 نحوه جمع آوری داده ها: 

 چک لیست نظارتی



  

 ارتقای حیطه پژوهش                            هدف کلی:

 %50به میزان بانک فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی تکمیل و اصالح  :2هدف اختصاصی 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

1 

تهیه مشخصات فعالیت های پژوهشی )مقاله، کنگره، پایان نامه، طرح 

 ماه یک بار 6گروه هر پژوهشی( اعضای 

 

  دکتر کریمی 

مهندس 

  خیرمند 

دکتر 

 صفاییان 

15/7/99 29/12/99 50% 50%  

    

2 

دکتر توکلی  ت های پژوهشی در سایت گروه یبارگذاری فعال

 فرد 

دکتر 

 صفاییان

1/4/99 29/12/1400 50% 50%  

    

  شاخص تحقق هدف:

 سایت  اطالعات پژوهشی اعضای هیئت علمی بر روی وب بروز بودن 

 نحوه جمع آوری داده ها:  

 بانک فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی



                مدیریت حیطه ارتقای   هدف کلی:

 یکبار (ماه  2) ارائه گزارش هر %100به میزان بهبود  نظارت برفرایند اجرای برنامه عملیاتی   :1هدف اختصاصی    

 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 

99 

ش بینی پی

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

1 
تدوین جدول گانت برگزاری جلسات نظارت بر حسن اجرای برنامه 

 عملیاتی 

 توکلیدکتر 

مهندس 

    خیرمند 

فرج دکتر

 زادگان  

15/3/99 15/4/99 100% - 

    

 تهیه چک لیست های نظارتی  2

 توکلی دکتر 

مهندس 

      خیرمند 

فرج دکتر

 زادگان  

15/3/99 15/4/99 100% - 

    

 تهیه فرم فیدبک  3

 توکلی دکتر 

مهندس 

      خیرمند 

فرج دکتر

 زادگان  

15/3/99 15/3/99 100% - 

    



 نظارت میدانی  4

 توکلی دکتر 

مهندس 

      خیرمند 

فرج دکتر

 زادگان  

4/1/99 29/12/1400 50% 50% 

    

  :  شاخص تحقق هدف

 یک عدد جدول گانت  

 عدد 3به تعداد  چک لیست نظارتی 

 عدد15فرم فیدبک به تعداد

 

   نحوه جمع آوری داده ها:

 چک لیست 

 فرم فیدبک 

 

 

 

 



                 ارتقای  حیطه مدیریت  هدف کلی:

 ماه یک گزارش( 6) هر 1400تا پایان سال  اعتباربخشی اهداف راستای در ها فعالیت سازی مستندگزارش در خصوص فرایند نظارت بر  4تهیه  :2هدف اختصاصی      

 

 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 سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 پایانزمان  زمان شروع

 تدوین لیست موارد نیاز به مستند سازی   1

 گلشیری دکتر 

 خانم حسینی 

فرج دکتر 

 زادگان 

1/4/99 30/4/99 100% - 

    

  مستندسازی هر حیطه تهیه فرمت  2

 گلشیری دکتر 

 خانم حسینی

فرج دکتر 

 زادگان 

1/4/99 30/4/99 100% - 

    

 تهیه فرمت نظارت  3

 گلشیری دکتر 

 خانم حسینی

فرج دکتر 

 زادگان 

1/4/99 30/4/99 100%  

    

 تهیه فرم گزارش  4

 گلشیری دکتر 

 خانم حسینی

فرج دکتر 

 زادگان 

1/4/99 30/4/99 100%  

    



 تدوین برنامه زمانبندی نظارت  5

 گلشیری دکتر 

 خانم حسینی

فرج دکتر 

 زادگان 

1/4/99 30/4/99 100% - 

    

 نظارت مستمر بر مستندسازی و گزارش طبق برنامه  6

 گلشیری دکتر 

  

فرج دکتر 

 زادگان

31/4/99 29/12/1400 50% 50% 

    

7 
پایش اعضا هیات علمی در زمینه جمع آوری مستندات مورد نیاز 

 ماه 3برای ترفیع پایه ساالنه و ارتقا از طریق سامانه نگاه هر 

فرج دکتر  دکتر صفاییان

 زادگان

1/4/99 29/12/1400 50% 50% 

    

 بروز رسانی سایت گروه  8

دکتر فرج  دکتر توکلی فرد

 زادگان

1/4/99 29/12/1400 50% 50% 

    

  شاخص تحقق هدف :

 گزارش ارائه شده در فواصل زمانی منظم شش ماهه4

   نحوه جمع آوری داده ها:

نظارت فرم   

 فرم گزارش 
 

 
 
 
 
 

 

 



 مدیریت ارتقای حیطه  هدف کلی:

 %10به میزان : افزایش پذیرش بیماران ارجاع شده از سطح اول مراقبت به کلینیک تخصصی پزشک خانواده ابن سینا3هدف اختصاصی    

 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 

1399 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

1 
ارجاعات به کلینیک تخصصی پزشک خانواده پذیرش برنامه ریزی جهت 

 ابن سینا  

دکتر 

 محمودیان

دکتر 

 معتمدی

30/3/99 30/5/99 100% - 

    

2 
برنامه ریزی برای تعریف کلینیک تخصصی پزشک خانواده ابن سینا در 

 سامانه سیب 

دکتر 

 محمودیان

 

دکتر 

 معتمدی

30/3/99 30/5/99 100% - 

    



    تحقق هدف:شاخص 

  %10 به میزان ارجاعات پذیرفته شده  در کلینیک تخصصی پزشک خانواده ابن سینا  افزایش 

  نحوه جمع آوری داده ها:   

  در سامانه سیبتوسط متخصص پزشک خانواده  فیدبک های تکمیل شده 

 بروشورهای تهیه شده

3 
تهیه بروشور جهت معرفی کلینیک تخصصی پزشک خانواده ابن سینا به 

 ضیح مزایای مراجعه به این مرکز بیماران نیازمند ارجاع و تو

دکتر 

 شمسایی

دکتر 

 معتمدی

30/3/99 31/6/99 100% - 

    

 در مراکز جامع خدمات سالمتبروشورها توزیع  4

دکتر 

 شمسایی

دکتر 

 معتمدی

30/3/99 31/6/99 100%  

    

 پذیرش ارجاعات  5

دکتر 

 محمودیان

دکتر 

 شمسایی

 

دکتر 

 معتمدی

31/6/99 29/12/1400 50% 50% 

    



                         مدیریت ارتقای حیطه  هدف کلی:

 %20 به میزان  مراقبت از بیماران سرپایی  بهبود :4هدف اختصاصی  

             

 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 

1399 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

1 
برای کارورزان و دستیاران  case reportبرگزاری ماهانه جلسات 

 جلسه  18 پزشک خانواده

دکتر 

 محمودیان

دکتر 

 شمسایی

دکتر 

 معتمدی

1/4/99 29/12/1400 50% 50% 

    

 موضوع در دو سال  10 راه اندازی آموزش بیماران در فضای مجازی 2

خانم امین 

 الرعایا

دکتر 

 معتمدی

 

30/6/99 29/12/1400 50% 50% 

    

3 
آموزش استفاده از منابع مبتنی بر شواهد به کارورزان و دستیاران پزشک 

 هر ماه یک جلسه  خانواده

دکتر 

 شمسایی

 

دکتر 

 معتمدی

 

1/7/99 29/12/1400 50% 50% 

    

 

 



   هدف:شاخص تحقق 

 های برگزار شدهcase report    جلسه 18

  آموزش مجازی تهیه شده برای بیمارانسرفصل 10

 داستفاده از منابع مبتنی بر شواه کالس جلسه 18

 :نحوه جمع آوری داده ها

 های برگزار شدهcase report    گزارش 

 آموزش مجازی تهیه شده برای بیماران سرفصل گزارش 

 داستفاده از منابع مبتنی بر شواه کالس گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         مدیریت ارتقای حیطه : هدف کلی

 %50با برگزاری اموزش های درون گروهی به میزان اعضا هیات علمی گروه در زمینه فردی، آموزشی، پژوهشی  افزایش توانمندسازی   :5هدف اختصاصی     

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

 بینی پیش زمان اجرای فعالیت 

 پیشرفت میزان

 سال فعالیت

1399 

 بینی پیش

 پیشرفت میزان

 سال فعالیت

1400 

 زمان پایان زمان شروع

1 
 توانمندسازی درون گروهی اساتید آموزش و تدوین برنامه 

 موضوع اموزشی 12

دکتر 

 صفائیان

 - %100 30/4/99 1/4/99 دکتر کریمی

    

2 
با الزامات ترفیع پایه ساالنه اعضای برگزاری اموزش درون گروهی 

 هیات علمی

دکتر 

 صفائیان 

 - %100 29/12/99 1/7/99 دکتر کریمی

    

3 
هیات با الزامات ارتقاء مرتبه اعضای برگزاری اموزش درون گروهی 

 علمی

دکتر 

 صفائیان 

 %50 %50 29/12/1400  1/7/99 دکتر کریمی 

    

 

 



     شاخص تحقق هدف:

  میزان ارتقا مهارت اعضای هیات علمی

  نحوه جمع آوری داده ها:

 توانمندسازی درون گروهی اساتیدآموزش و برنامه 


