
 خرد و جان خداوند نام  به

 

 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی گروه کلی اهداف

G1          -  یرانفراگ یلدو ف ینیآموزش بال یفیتک یارتقا 

-G2                           گروه یپژوهش یها یتفعال یفیتک یارتقا 

G3        - گروه یدرمان یها یتفعال یفیتک یارتقا 

G4         - گروه یریتیمد یندهایفرا یفیتک یارتقا 

 

 یرانفراگ یلدو ف ینیآموزش بال یفیتک ی: ارتقا G1یکل هدف

 : اختصاصی اهداف

G1O1     خانواده پزشک دستیاران بالینی آموزش کیفیت ارتقای 

 G1O2              یاجتماع پزشکی دستیاران مدیریتی و بالینی آموزش کیفیت ارتقا منظور به سینا ابن سالمت جامع خدمات مرکز مدیریتی پانل تدوین 

G1O3             مدیریتی و بالینی آموزش کیفیت ارتقا منظور به سینا ابن سالمت جامع خدمات مرکز پوشش تحت جمعیت غیرواگیردر بیماریهای از مراقبت ارائه عملیاتی برنامه تدوین 

                                                                                                                          اجتماعی پزشکی دستیاران                               



G1O4         مدیریتی و بالینی آموزش منظورارتقاکیفیت به سال هر در هدف گروه%  20 میزان به سینا ابن سالمت جامع خدمات مرکز پوشش تحت سال 30 باالی افراد غربالگری       

 اجتماعی پزشکی دستیاران                        

 G1O5                   100 میزان به اجتماعی پزشکی کارورزی آموزشی برنامه اجرای و ،طراحی بازنگری% 

          G1O6           کارآموزیاستاندارد سازی ارزشیابی دانشجویان در فیلد 

                   G1O7   افزایش کیفیت آموزش سرپایی کارورزی پزشک خانواده 

 

     

 گروه یپژوهش یها یتفعال یفیتک ی: ارتقا G2 یکل هدف 

 : اختصاصی اهداف

G2O1     گروه یپژوهش یها یتاولو یینتع 

G2O2      یناتحت پوشش مرکز ابن س یتکوهورت سالمندان در جمع یو راه انداز یطراح 

G2O3       گروه در مجالت  یددرصد چاپ مقاالت اسات یشافزاQ1 

 

 



 گروه یدرمان یها یتفعال یفیتک ی: ارتقا    G3 یکل هدف

 : اختصاصی اهداف

G3O1      سال دوم یانتا پا  %55یزانبه م یناسالمندان در مرکز ابن س یپوشش مراقبت ها یشافزا 

G3O2      سالمت سالمندان حداقل دو برنامه در سال یشاخصها یارتقا یدر راستا یبرنامه مداخالت یطراح 

G3O3       50 یزانبازخورد از سطح دوم ارجاع به م یافتدر یشافزا% 

G3O4       چمران یمارستانسالمت ب یو ارتقا یشگیریپ ینیککل یراه انداز 

     G3O510میزان به غیرواگیر بیماریهای بیماریابی در اجتماعی پزشکی کارورزان مشارکت افزایش% 

 

 گروه یریتیمد یندهایفرا یفیتک ی: ارتقا G4 کلی هدف          

 : اختصاصی اهداف

G4O1     اول(بار در سال  3 یفیتک )کنترل یاتیبرنامه عمل یابینظارت و ارزش یفیتبهبود ک 

G4O2    (97تا آخر سال  ینیبال یجلسه با گروهها 3 )حداقل یبخش ینارتباطات ببهبود 

G4O3    100در ارتباط با سامانه نگاه به صورت  یدنظارت بر عملکرد اساتبهبود% 

 

 



 

 گلشیری دکتر خانم ، سیادت دکتر خانم ، خیرمند مهندس خانم ، زادگان فرج دکتر خانم:  مدیریت تیم اعضای

 حسینی خانم ، ثنایی شاه دکتر خانم:  پژوهشی تیم اعضای

 خیرمند مهندس خانم ، خدیوی دکتر آقای:  اجتماعی پزشکی دستیاری تیم اعضای

 شمسایی دکتر خانم ، بابک دکتر خانم  ، محمودیان دکتر آقای ، روزبهانی دکتر آقای:  خانواده پزشک دستیاری تیم اعضای

 حسینی خانم ، فرد توکلی دکتر خانم ، معتمدی دکتر خانم ، بابک دکتر خانم:  کارورزی تیم اعضای

 ایرانپور آقای ، واعظی دکتر خانم:  کارآموزی تیم اعضای

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 

 فراگیران فیلد و بالینی آموزش کیفیت ارتقای :G1 کلی هدف

 خانواده پزشک دستیاران بالینی آموزش کیفیت ارتقای: G1O1 اختصاصی هدف

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

 

بینی میزان            پیش فعالیت  اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسوول

 پیشرفت فعالیت 

 98 سال 97سال  پایانزمان  شروعزمان 

 بالینی بخشهای های  Coordinatorبا هماهنگی جلسه 6 برگزاری 1

  و روزبهانی دکتر

 دستیاری تیم

 خانواده پزشک

دکتر سیادت 

 دکتر توکلی

 %100 %30 98 مرداد 97 مرداد

2 

 بخشهای های  Coordinatorبا هماهنگی جلسه آنالیز و های داده آوری جمع

 بالینی

  و روزبهانی دکتر

 دستیاری تیم

 خانواده پزشک

دکتر سیادت 

 دکتر توکلی

 %100 %20 98 مرداد 97 مرداد

3 
                 های  Coordinatorبا هماهنگی جلسات از حاصل نتایج کردن عملیاتی

 بالینی بخشهای

  و روزبهانی دکتر

 دستیاری تیم

 خانواده پزشک

دکتر سیادت 

 دکتر توکلی

 97 مرداد
 

 %100 %20 98 مرداد

 

 :هدف تحقق شاخص

 %10 زانیم به دوره طول در شده برگزار  یتئور یها کالس ازدستیاران پزشک خانواده  تیرضا شیافزا -1

 %10 زانیم به دوره نیا ازدستیاران پزشک خانواده  تیرضا یکل نمره شیافزا -2

 سال در  morning report وweekly report یبرا شده برگزار جلسات تعداد -3

 

 نمرات مقایسه -فعالیتها بندی زمان جدول -قبل دوره با مقایسه ودستیاران پزشک خانواده  توسط سنجی رضایت فرم تکمیل: ها داده آوری جمع نحوه       



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 فراگیران فیلد و بالینی آموزش کیفیت ارتقای G1: کلی هدف

 اجتماعی پزشکی دستیاران مدیریتی و بالینی آموزش کیفیت ارتقا منظور به سینا ابن سالمت جامع خدمات مرکز مدیریتی پانل تدوین:  G1O2 اختصاصی  هدف

ف
دی

ها فعالیت فهرست ر  

 
اجرا مسوول پایش مسوول   

  فعالیت اجرای زمان
میزان  بینی پیش

  فعالیت پیشرفت

97سال  زمان پایان  زمان شروع  98 سال   

 اصفهان شهرستان بهداشت مرکز ستادی واحدهای محترم مسولین با هماهنگی 1

                        و خدیوی دکتر

                     دستیاری تیم

اجتماعی پزشکی  

97 اردیبهشت دکتر سیادت 97 خرداد   100%   

2 
                           از سرشماری های داده گردآوری و،به روزرسانی  استخراج

 مرکز پوشش تحت جمعیت

                         و خدیوی دکتر

                   دستیاری تیم

اجتماعی پزشکی  

دکتر سیادت 

توکلیدکتر   
97 اردیبهشت 97اسفند    100%   

3 
 در مختلف های رده حسب بر استاندارد مدیریتی پانل های شاخص گردآوری

 دردوره های سه ماهه سالمت جامع خدمات مرکز

                         و خدیوی دکتر

                       دستیاری تیم

اجتماعی پزشکی  

دکتر سیادت 

 دکتر توکلی
97اردیبهشت 97اسفند     100%   

4 
 حسب بر مرکز مدیریت پانل شاخصهایارزیابی و به روزرسانی 

 در سامانه سیب سالمت جامع خدمات مرکز در شاغل مختلف های رده

                         و خدیوی دکتر

                     دستیاری تیم

اجتماعی پزشکی  

دکتر سیادت 

 دکتر توکلی
97خرداد 97اسفند    100%   

 

 

 وجود در پانل مدیریت مرکز نسبت به شاخص استانداردم شاخص های  :شاخص تحقق هدف 

 

   خروجی های سامانه سیبنحوه جمع آوری داده ها:



                                                                         خانواده                                                                                                                       پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 نفراگیرا فیلد و بالینی آموزش کیفیت ارتقای  G1 :کلی هدف

     و بالینی آموزش کیفیت ارتقا منظور به سینا ابن سالمت جامع خدمات مرکز پوشش تحت جمعیت غیرواگیردر بیماریهای از مراقبت ارائه عملیاتی برنامه تدوین :G1O3  اختصاصی هدف 

 اجتماعی پزشکی دستیاران مدیریتی

 

 

 نگارش شدهتعداد برنامه های عملیاتی :شاخص تحقق هدف 

 

 مربوط به پایش برنامه عملیاتیگزارش گیری نحوه جمع آوری داده ها:

 

ف
دی

 ر

ها فعالیت فهرست اجرا مسوول  پایش مسوول   
فعالیت  اجرای زمان  

                     میزان  بینی پیش

  فعالیت پیشرفت

97سال  زمان پایان  زمان شروع  98 سال   

1 
  سینا ابن سالمت جامع خدمات مرکز در عملیاتی تیم تشکیل

 درفواصل دوره ای سه ماهه

دکترخدیوی وتیم دستیاری 

 پزشکی اجتماعی
سیادت دکتر  

 دکترتوکلی
97 خرداد 97اسفند    100%   

2 
 در سالمت جامع خدمات مرکز در شاغل ها رسته همه آموزش

 عملیاتی برنامه پایش و اجرا ، تدوین چگونگی و اهمیت مورد

دکترخدیوی وتیم دستیاری 

 پزشکی اجتماعی
 دکتر سیادت

 
97 تیرماه 97 تیرماه   100%   

3 

 مسولین حضور با حیطه هر در عملیاتی  های برنامه نگارش

                   خانواده پزشکی و اجتماعی پزشکی دستیاران و واحدها

 یکبار در سال

دکترخدیوی وتیم دستیاری 

توکلی دکتر پزشکی اجتماعی 97اسفند   97اسفند    100%   

4 

 مسولین حضور با حیطه هر در عملیاتی  های برنامه پایش 

 خانواده پزشکی و اجتماعی پزشکی دستیاران و واحدها

 هرسه ماه یکبار

 تیم و خدیوی دکتر

اجتماعی پزشکی دستیاری  

سیادت دکتر  

توکلی دکتر  

 

97 تیرماه 97اسفند    %100  



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

                                                                                                                                                                                                          فراگیران فیلد و بالینی آموزش کیفیت ارتقای : G1کلی هدف

 مدیریتی و بالینی آموزش منظورارتقاکیفیت به سال هر در هدف گروه%  20 میزان به سینا ابن سالمت جامع خدمات مرکز شپوش تحت سال 30 باالی افراد غربالگری:  G1O4 اختصاصی هدف

 اجتماعی پزشکی دستیاران

 

ف
دی

ها فعالیت فهرست ر  

 
اجرا مسوول پایش مسوول   

فعالیت  اجرای زمان  
میزان                 بینی پیش

  فعالیت پیشرفت

اول سال زمان پایان  زمان شروع  دوم سال   

1 
 محلی دولتی ارگانهای و سازمانها ، ادارات مسئولین با هماهنگی

 و بسیج های کانون ها، فرهنگسرا ، مدارس شهرداری، جمله از)

 ( دولتی غیر سازمانهای

 تیم و خدیوی دکتر

پزشکی  دستیاری

خانواده و اجتماعی  
سیادت دکتر 97 خرداد  97 تیرماه   100%   

محلی مساجد امنای های هیئت یا و شورا با هماهنگی 2  

 تیم و خدیوی دکتر

 یپزشک دستیاری

خانواده و اجتماعی  
سیادت دکتر 97 خرداد  97 تیرماه   100%   

دولتی غیر مردمی نهادهای با هماهنگی 3  

 تیم و خدیوی دکتر

 یپزشک دستیاری

خانواده و اجتماعی  
سیادت دکتر 97 خرداد  97 تیرماه   100%   

آموزشی های بسته توزیع و تکثیر 4  

 تیم و خدیوی دکتر

 یپزشک دستیاری

خانواده و اجتماعی  

سیادت دکتر 97 خرداد  97 تیرماه   100%   



خانوارها فراخوان  جدول تهیه 5  

 تیم و خدیوی دکتر

 پزشکی  دستیاری

خانواده و اجتماعی  

سیادت دکتر 97 ماه تیر  97 تیرماه   100%   

آزمایشگاه مسئولین با هماهنگی 6  

 تیم و خدیوی دکتر

پزشکی  دستیاری

خانواده و اجتماعی  

سیادت دکتر 97 خرداد  97 خرداد   100%   

7 
سال 30 باالی افراد فراخوان  

(نفر 15 حداکثر روزانه)  

 تیم و خدیوی دکتر

پزشکی  دستیاری

خانواده و اجتماعی  

سیادت دکتر 97 تیرماه   - 
 هر در 20%

 سال

 پایان در 100%

سال 5  

8 

 افزاری نرم برنامه در ها داده ثبت و سال 30 باالی افراد معاینه

 سالمت جامع ماتخد مرکز غربالگری اختصاصی افزار نرم و سیب

سینا ابن  

 

 تیم و خدیوی دکتر

 یپزشک دستیاری

خانواده و اجتماعی  

سیادت دکتر 97 تیرماه   - 
 هر در 20%

 سال

 پایان در 100%

سال 5  

 

 :هدف تحقق شاخص

 رخداد سنجی خطر آنها، برای و گرفته قرار مراقبت تحت آنها، اصلی خطر عوامل و غیرواگیر بیماریهای نظر از سینا، ابن سالمت جامع خدمات مرکز پوشش تحت سال 30 باالی افراد کلیه 100%  -1       

 .باشد شده انجام عروقی قلبی حوادث

 .باشد شده انجام عروقی قلبی حوادث رخداد سنجی خطر آنها، برای ساالنه سینا، ابن سالمت جامع خدمات مرکز پوشش تحت سال 30 باالی افراد کلیه %100 -2      

      قابل اعتماد قابل افزاری نرم برنامه تحت سینا، ابن سالمت جامع خدمات مرکز پوشش تحت سال 30 باالی افراد به مربوط عروقی قلبی حوادث رخداد سنجی خطر و غربالگری  به مربوط های داده 100% -3     

   .باشد کردن رصد و رویت             

 سیب سامانه از گیری گزارش : ها داده اوری جمع ه نحو



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 فراگیران فیلد و بالینی آموزش کیفیت ارتقای:  G1کلی هدف

 %100 میزان به اجتماعی پزشکی کارورزی آموزشی برنامه اجرای و ،طراحی بازنگریG1O5: اختصاصی هدف

ف
دی

ر
 

ها فعالیت فهرست  

 
 پایش مسوول اجرا مسوول

 فعالیت  اجرای زمان
                  میزان  بینی پیش

  فعالیت پیشرفت

97 سال پایان زمان شروع زمان 98 سال   

1 
                      منظور به کارورزی کارگروه حضوراعضای با  ماه در جلسه 1 برگزاری

 آموزشی های برنامه  اصالح

                   و فرد توکلی دکتر

 کارورزی تیم

 سیادت  دکتر

 توکلی دکتر

2/97 12/98 50% 100% 

2 
                     و فرد توکلی دکتر آموزشی کارگاه برنامه بازطراحی

 کارورزی تیم

 - %100 3/97 2/97 سیادت دکتر

3 
                      و فرد توکلی دکتر عرصه در کارورزان تکوینی ارزشیابی جهت گانت جدول طراحی

 کارورزی تیم

 - %100 3/97 2/97 سیادت دکتر

4 
                   و فرد توکلی دکتر کارورزان بوک الگ بازطراحی

 کارورزی تیم

 - %100 3/97 2/97 سیادت دکتر

5 
                   و فرد توکلی دکتر آموزشی کارگاه های کالس در شده تدریس مباحث برای درس طرح طراحی

 کارورزی تیم

 - %100 2/97 2/97 سیادت دکتر

6 

                    و فرد توکلی دکتر جدید کارورزی برنامه اساس بر آسپی سواالت تهیه

 کارورزی تیم

 سیادت  دکتر

  توکلی دکتر

2/97 12/98 50% 100% 

 



 

 :هدف تحقق  شاخص

 شده برگزار کارورزی شورای جلسات تعداد-1

 آسپی سواالت و تکوینی ارزیابی گانت جدول کارگاه، برنامه بوک، الگ درس، طرح تدوین-2

 

 :ها داده آوری جمع نحوه

 شده برگزار صورتجلسات از استفاده-1

 برنامه ارزیابی و پایش به مربوط نهایی های گزارش-2

 

 

 

 

 

 

 



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 فراگیران فیلد و بالینی آموزش کیفیت ارتقای G1 :کلی هدف

 کارآموزی فیلد در دانشجویان ارزشیابی سازی استاندارد: G1O6 اختصاصی هدف

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

                   میزان  بینی پیش فعالیت  اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسوول

 ها فعالیت پیشرفت

 دوم سال اول سال پایانزمان  شروعزمان 

 کنونی ارزشیابی فرایند تدوین 1
                  و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

  %100 97 خرداد 97  اردیبهشت سیادت دکتر

 کنونی فرایند بررسی برای نظران صاحب با جلسه تشکیل 2
            و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

  %100 97 تیر 97 خرداد سیادت دکتر

 موجود گپ استخراج و نظرات بندی جمع 3
                    و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

  %100 97 مرداد 97 تیر سیادت دکتر

 کاراموزی فیلد در استفاده قابل ارزشیابی های شیوه از لیستی تهیه 4
                  و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

  %100 97 مهر 97 شهریور توکلی دکتر

 آمده دست به گپ و کاراموزی فیلد با شده تهیه لیست انطباق 5
                   و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

  %100 97 ابان 97 مهر توکلی دکتر

 ارزشیابی روش انتخاب 6

                   و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

  %100 97 ذرا 97 ابان توکلی دکتر

 اجرایی روش و فرایند تدوین 7
                   و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

  %100 97 دی 97 اذر توکلی دکتر



 نظرات اخذ و ارزیابان و مدرسین برای ارزشیابی روش توضیح 8
                     و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

  %100 97 بهمن 97 دی توکلی دکتر

 آمده دست به نظرات براساس روش اصالح 9
                  و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

  %100 97 بهمن 97 دی توکلی دکتر

 مربوطه های هماهنگی انجام 10
                    و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

  %100 97 اسفند 97 بهمن توکلی دکتر

 (98 فروردین و 97 اسفند) پایلوت شکل به جدید ارزشیابی روش اجرای 11
                   و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

 %100 %50 98 فروردین 97 اسفند توکلی دکتر

 پایلوت برنامه با ارتباط در دانشجویان و ارزیابان نظرات اخذ 12
                   و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

 %100 %30 98 اردیبهشت 97 اسفند توکلی دکتر

 نظرات از مندی بهره با فرایند اصالح 13
                  و واعظی دکتر

 کارآموزی تیم اعضای

 %100  98 خرداد 98 اردیبهشت توکلی دکتر

 

 ارزشیابی سوال با ارتباط در کاراموزی دوره ارزشیابی نمره: هدف تحقق شاخص

 درس ارزشیابی های فرم :ها داده آوری جمع نحوه

 

 

 

 



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 فراگیران فیلد و بالینی آموزش کیفیت ارتقای:  G1کلی هدف

 خانواده پزشک کارورزی سرپایی آموزش کیفیت افزایش : G1O7 اختصاصی هدف

 

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

 

                       میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش  مسوول اجرا  مسوول

   فعالیت پیشرفت

 98 سال 97 سال پایان زمان شروع زمان

 بار یک ماه 3 هر کارورزان های نماینده از آموزشی نیازسنجی 1

 بابک دکتر

                 واعضای

 کارورزی تیم

 سیادت دکتر

 دکتر توکلی

1/97 12/98 50% 100% 

2 
 با کشوری مراقبت های بوکلت اساس بر درسی منابع بازنگری و تعیین

 بهداشتی معاونت همکاری

 بابک دکتر

                واعضای

 کارورزی تیم

 سیادت دکتر

 دکتر توکلی

1/97 12/98 40% 100% 

 کارورزی کارگروه اعضاء با  جلسه 12 برگزاری 3

 بابک دکتر

                  واعضای

 کارورزی تیم

 سیادت دکتر

 دکتر توکلی

1/97 12/98 50% 100% 

4 
 شبکه گسترش کارشناسان با نیاز مورد مراکز هماهنگی جلسه 8 برگزاری

 2 و 1 اصفهان

 بابک دکتر

                 واعضای

 کارورزی تیم

 سیادت دکتر

 دکتر توکلی

1/97 12/98 50% 100% 

 آینده ماه 3 تا کارورز حضور امکان جهت جدید مراکز بررسی 5

 بابک دکتر

                  واعضای

 کارورزی تیم

 سیادت دکتر

 دکتر توکلی

1/97 12/98 50% 100 % 



 :هدف تحقق شاخص      

 %10 زانیم به دوره طول در شده برگزار  یتئور یها کالس از  کارورزان تیرضا شیافزا-1

 %10 زانیم به دوره نیا از  کارورزان تیرضا یکل نمره شیافزا-2

 

 :ها داده آوری جمع نحوه   

 قبل دوره با مقایسه و کارورزان توسط سنجی رضایت فرم تکمیل    

 نمرات مقایسه   

 

 

 

 

 

 

 

 



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 گروه پژوهشی های فعالیت آموزش کیفیت ارتقای: G2 کلی هدف          

 گروه پژوهشی های اولویت تعیین G2O1 :  اختصاصی هدف           

 

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

 

                       میزان بینی پیش  فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسوول

  فعالیت پیشرفت

 98 سال 97 سال پایان زمان شروع زمان

 پژوهشی های اولویت بررسی برای گروه در جلسات تشکیل 1
 ثنایی شاه دکتر

 پژوهشی تیم واعضای

 سیادت دکتر

 دکتر توکلی

3/97 7/97 100 - 

 پژوهشی های اولویت لیست تعیین 2
 با ثنایی شاه دکتر

 گروه اعضای همکاری

 - 100 8/97 7/97 توکلی دکتر

 سایت در بارگذاری 3

دکتر شاه ثنایی و 

 سایت مسول

 - 100 9/97 8/97 دکتر توکلی

 

 شده تعیین پژوهشی های اولویت تعداد: هدف تحقق شاخص

 وهگر اعضای وگزارش ها اولویت لیست تهیه:ها داده آوری جمع نحوه

 



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 گروه پژوهشی های فعالیت آموزش کیفیت ارتقای:  G2 کلی هدف

 سینا ابن مرکز پوشش تحت جمعیت در کوهورت اندازی راه و طراحی :  G2O2  اختصاصی هدف

ف
دی

ر
 

 ها  فعالیت فهرست

 

              میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسوول

  فعالیت پیشرفت

 پایان زمان شروع زمان
 98 سال 97 سال

 تعیین موضوع کوهورت  1
 با زادگان فرج دکتر

 گروه اعضای همکاری

 سیادت دکتر

 دکتر توکلی

3/97 7/97 100 - 

 کوهورت پروپوزال طراحی 2
 با ثنایی شاه دکتر

 گروه اعضای همکاری

 100 50 7/98 7/97 توکلی دکتر

 100 - 9/98 8/98 توکلی دکتر ثنایی شاه دکتر دانشگاه پژوهشی معاونت برای ارسال 3

 ان وبودجه طرح تصویب 4

و ثنایی  شاه دکتر

 پژوهشی معاونت

 دانشگاه

 100 - 12/98 9/98 توکلی دکتر

 

 ان وبودجه طرح تصویب   :هدف تحقق شاخص

 دانشگاه پژوهشی معاونت در  شده تایید پروپوزال:ها داده آوری جمع نحوه

 



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 گروه پژوهشی های فعالیت آموزش کیفیت ارتقای G2: کلی هدف

 سال در مقاله یک میزان به Q1 مجالت در گروه اساتید مقاالت چاپ افزایش :G2O3  اختصاصی هدف

 

 

 :هدف تحقق شاخص

 شده چاپ مقاالت کل به  Q1 شده چاپ مقاالت نسبت

 :ها داده آوری جمع نحوه

 معتبر  هایسایت از گیری گزارشو اعضا گزارش

 

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

 

  فعالیت پیشرفت میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسوول

 پایان زمان شروع زمان
 98 سال 97 سال

1 
 scientific writing اختصاصی کارگاههای  در شرکت

 

                  اعضای

 پژوهشی تیم

              دکتر سیات 

 توکلی دکتر

 100 40 97اسفند  97تیر 

2 
 تخصصی کارگروههای توسط سابمیشن از قبل مقاالت بررسی

 

                اعضای

 پژوهشی تیم

               دکتر سیات 

 توکلی دکتر

 100 60 97اسفند 97تیر



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 گروه درمانی  های فعالیت آموزش کیفیت ارتقای:  G3 کلی هدف

 دوم سال پایان تا %55 میزان به سینا ابن مرکز در سالمندان های مراقبت پوشش افزایش: G3O1اختصاصی هدف

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

 

  فعالیت پیشرفت میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسوول

 پایان زمان شروع زمان
 98 سال 97 سال

 سیب سامانه از خانوارها فراخوان  جدول تهیه 1

 معتمدی دکتر

 یکارورز یمت یاعضابا

 یپزشک یاریو دست

 یاجتماع

 

 سیادت دکتر

 

  %100 97 خرداد 97 فروردین

2 
 و رسانی اطالع منظور به محلی مساجد امنای های هیئت یا و شورا با هماهنگی

 محله افراد فعال غیر فراخوان

 معتمدی دکتر

 یکارورز یمت یاعضابا

 یپزشک یاریو دست

  یاجتماع

 سیادت دکتر

 

  %100 97 شهریور 97 فروردین

3 

 جمله از) محلی دولتی ارگانهای و سازمانها ، ادارات مسئولین با هماهنگی

 رسانی اطالع منظور به...(  و بسیج های کانون ها، فرهنگسرا ، مدارس شهرداری،

 محله افراد فعال غیر فراخوان و

 معتمدی دکتر

 یکارورز یمت یاعضابا

 یپزشک یاریو دست

  یاجتماع

 

  %100 97 شهریور 97 فروردین سیادت دکتر



4 
 دوران های مراقبت اهمیت بیان هدف با آموزشی بروشورهای و پمفلت تهیه

 سالمندان به مرکز خدمات و سالمندی

 معتمدی دکتر

 یکارورز یمت یاعضابا

 یپزشک یاریو دست

 یاجتماع

 

  %100 97 تیر 97 فروردین سیادت دکتر

5 
    در ثبت و اجتماعی پزشکی گروه کارآموزان توسط سالمندان فعال فراخوان

 بوک الگ

 معتمدی دکتر

 یکارورز یمت یاعضابا

 یپزشک یاریو دست

 یاجتماع

 

 سیادت دکتر

 دکتر توکلی

 %55 %35 98 اسفند 97 فروردین

6 
 مستندات طریق از کارآموزان توسط سالمندان فعال فراخوان ارزیابی و نظارت

 بوک الگ در شده ثبت

 معتمدی دکتر

 یکارورز یمت یاعضابا

 یپزشک یاریو دست

 یاجتماع

 

 سیادت دکتر

 دکتر توکلی

  %100 98 اسفند 97 فروردین

 

 (پوشش تحت منطقه سالمندان کل/   دارند سیب سامانه در فعال سالمت الکترونیک پرونده که سالمندانی تعداد)  سینا ابن مرکز در سالمندان های مراقبت پوشش   :هدف تحقق شاخص

 سیب سامانه اطالعات :ها داده آوری جمع نحوه

 



 

 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 گروه درمانی  های فعالیت آموزش کیفیت ارتقای G3 :  کلی هدف

 اول سال در برنامه دو حداقل سالمندان سالمت شاخصهای ارتقای راستای در مداخالتی برنامه طراحیG3O2  :  اختصاصی هدف

 

 

 ها فعالیت فهرست

 

            میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسئول

  فعالیت پیشرفت

 پایان زمان شروع زمان
 98 سال 97 سال

 سینا ابن سالمت جامع خدمات مرکز در عملیاتی تیم تشکیل 1

 یاعضابا معتمدی دکتر

 یاریو دست یکارورز یمت

 یاجتماع یپزشک

  %100 97 تیر 97 تیر سیادت دکتر

 شده تکمیل های پرونده از سالمندان سالمت های شاخص استخراج     2

 یاعضابا معتمدی دکتر

 یاریو دست یکارورز یمت

 یاجتماع یپزشک

 دکتر سیادت

 دکتر توکلی

 

  %100 97 شهریور 97 فروردین



 

 

 :هدف تحقق شاخص

 شده نگارش عملیاتی  های برنامه  تعداد -1

 (ها سرطان غربالگری ، عروقی قلبی خطر ، تعادل عدم ، افسردگی ، فشارخون ، دیابت)  مداخله از بعد و قبل سالمندان سالمت های شاخص میزان -2

      :ها داده آوری جمع نحوه

 سیب سامانه اطالعات  

 

3 

 

 با سالمتی های شاخص ارتقای راستای در  عملیاتی  های برنامه نگارش

                     خانواده پزشکی و اجتماعی پزشکی دستیاران و واحدها ولینئمس حضور

 (سال هر در برنامه 2)

 

 

 یاعضابا معتمدی دکتر

 یاریو دست یکارورز یمت

 یاجتماع یپزشک

 

 

 دکتر توکلی

 

 

 97 شهریور

 

 

 97 مهر

 

100% 

 

 

4 

 با سالمتی های شاخص ارتقای راستای در  مداخالتی  های برنامه  اجرای

           خانواده پزشکی و اجتماعی پزشکی دستیاران و واحدها مسولین حضور

 (سال هر در برنامه 2)

 یاعضابا معتمدی دکتر

 یاریو دست یکارورز یمت

 یاجتماع یپزشک

  %100 97 اسفند 97 مهر دکتر توکلی

5 
 الگ مستندات طریق از  مداخالتی  های برنامه  اجرای بر ارزیابی و نظارت

 مداخله از بعد و قبل سالمندان سالمت های شاخص مقایسه و بوک

 یاعضابا معتمدی دکتر

 یاریو دست یکارورز یمت

 یاجتماع یپزشک

  %100 97 اسفند 97 مهر دکتر توکلی



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 اجتماعی پزشکی گروه درمانی  های فعالیت آموزش کیفیت ارتقای: G3 کلی هدف

 %50 یزانبه م ینامرکز جامع سالمت ابن س دربازخورد از سطح دوم ارجاع  یافتدر یشافزاG3O3: اختصاصی هدف

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

 

                  میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسوول

  فعالیت پیشرفت

 98 سال 97 سال پایان زمان شروع زمان

1 
 سالمت جامع خدمات مرکز در خانواده پزشکان برای توجبهی جلسه تشکیل

 سینا ابن

 واعضای معتمدی دکتر

 دستیاری و کارورزی تیم

 سیادت دکتر

 دکترتوکلی 

  %100 97 اسفند 97 فروردین

 خانواده پرشک کارورزان توسط ارجاعی بیماران پیگیری 2

 واعضای معتمدی دکتر

 دستیاری و کارورزی تیم

 

 سیادت دکتر

 دکترتوکلی 

 %100 %25 98 اسفند 97 فروردین

3 
 بوک الگ مستندات طریق از ارجاعی بیماران پیگیری بر ارزیابی و نظارت

 سیب سامانه و کارورزان

 واعضای معتمدی دکتر

 دستیاری و کارورزی تیم

 سیادت دکتر

 دکترتوکلی

 %100 %50 98 اسفند 97 فروردین

  

 ( ارجاعی بیماران کل/  اند کرده دریافت بازخورد که ارجاعی بیماران  تعداد) ارجاع دوم سطح از بازخورد دریافت میزان :هدف تحقق شاخص

 سیب سامانه اطالعات: ها داده آوری جمع نحوه           



                                                                                                                                                                                             خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

                                                                                                                                                                                                                                       درمانی فرایندهای کیفیت ارتقای:  G3 کلی هدف

 چمران بیمارستان در سالمت تقایار و پیشگیری  کلینیک اندازی راه: G3O4 اختصاصی  هدف

 

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

 

 میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسوول

  فعالیت پیشرفت

 98 سال 97 سال پایان زمان شروع زمان

2 
 منظور به قلب تحقیقات مرکز و بیمارستان مسئولین با  مشترک جلسات برگزاری

 اول سال در جلسه سه حداقل برنامه شدن اجرایی

  %100  97اسفند 2/97 گلشیری دکتر زادگان فرج دکتر

 هفته در روز 6 پیشگیری کلینیک در اساتید حضور برنامه تدوین 3

  %100 7/97 6/97 زادگان دکترفرج گلشیری دکتر

4 
                                                                           کلینیک در مستمر حضور

 (زیر در یک شماره شده ارائه شاخص اساس بر ارزشیابی و پایش)

  %100 مستمر 7/97 گلشیری دکتر اساتید

5 
 دریافت برای تهران رجایی قلب بیمارستان پیشگیری کلینیک با ارتباط برقراری

 آنها تجارب دریافت و آموزشی محتوای

  %100 97خرداد 97 فروردین دکترگلشیری زادگان فرج دکتر

 

 



 

 :هدف تحقق شاخص

 (سال در روز  60=  10* 6)  سال در کلینیک فعالیت روزهای تعداد -1

 شده ویزیت  بیماران تعداد -2

 :ها داده آوری جمع نحوه

 اساتید حضور ماهیانه جدول -1

 بیماران مراقبت  های فرم -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 گروه درمانی  های فعالیت آموزش کیفیت ارتقای: G3 کلی هدف

 برنامه شروع به نسیت سال هر پایان در افسردگی و دیابت فشارخون، %10 میزان به کارورزان توسط بیماریابی موارد تعداد افزایشG3O5:  اختصاصی  هدف

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

 

 فعالیت  پیشرفت میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسوول

 

 98 سال 97 سال پایان زمان شروع زمان

 فردو توکلی دکتر برنامه شروع در بهداشتی مراکز در بیماریابی به مربوط های شاخص تهیه 1

 کارورزی تیم اعضای

  %100 4/97 2/97 سیادت دکتر

2 
 فرایند در کاروزان مشارکت افزایش جهت بهداشتی مراکز مدیران با هماهنگی

 بیماریابی

فردو  توکلی دکتر

 کارورزی تیم عضایا

  %100 5/97 2/97 سیادت دکتر

3 
 فردو توکلی دکتر مراقبتی های دستورالعمل آخرین اساس بر کارگاه اموزشی محتوای تدوین

 کارورزی تیم اعضای

 سیادت دکتر

 دکترتوکلی 

4/97 8/97 100%  

4 

 فردو توکلی دکتر کارورزان توسط شده بیماریابی موارد ثبت فرایند بهبود

 کارورزی تیم اعضای

 سیادت دکتر

 دکترتوکلی

3/97 12/97 100%  

5 

 فردو توکلی دکتر ارجاع و پیگیری و فعال بیماریابی اساس بر کارورزی بوک الگ طراحی

 کارورزی تیم عضایا

  %100 4/97 4/97 سیادت دکتر

 



 :هدف تحقق شاخص

 قبل سال به نسبت سال هر پایان در بیماریابی درصد-1

 :ها داده آوری جمع نحوه

 مراکز در شده محاسبه اماری های شاخص از استفاده با-1

 برنامه ارزیابی و پایش به مربوط نهایی های گزارش-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی  آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 مدیریتی فرایندهای کیفیت ارتقای: G4 کلی هدف

 % 100عملیاتی برنامه بر ارزشیابی و نظارت کیفیت بهبود:  G4O1 اختصاصی هدف

                                                                                                                                                                                                                                                                                           :هدف تحقق شاخص

                                                                                                                                                                                                     ( سال در جلسه چهار حداقل)  آموزشی های  تیم توسط شده برگزار جلسات تعداد-1

 ماهانه گزارش)  شده ارائه های گزارش تعداد-2

                                                                                                                                                                                                                                                                                :ها داده آوری جمع نحوه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             جلسات صورت-1

 گزارش فرم-2

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

 

                        میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا  مسوول

  فعالیت پیشرفت

 پایان زمان شروع زمان
 98 سال 97 سال

  %100 2/97 2/97 زادگان فرج دکتر گلشیری دکتر درس مسئولین توسط ارزشیابی شاخصهای تدوین بر نظارت 1

  %100 3/97 2/97 گلشیری دکتر زادگان فرج دکتر اطالعات آوری جمع ابزارهای تدوین بر نظارت 2

 اطالعات گردآوری فرآیندهای تدوین بر نظارت 3
  %100 3/97 2/97 زادگان دکترفرج گلشیری دکتر

 برنامه عملکرد گزارش  مستمر  ارائه 4
  %100  97اسفند 2/97 دکترگلشیری دوره مسئولین



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی  آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 مدیریتی فرایندهای کیفیت ارتقای:G4 کلی هدف

 بخشی بین ارتباطات افزایش: G4O2 اختصاصی هدف

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

 

                  میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسوول

  فعالیت پیشرفت

 پایان زمان شروع زمان
 98 سال 97 سال

1 
                     سال در جلسه سه  استان و شهرستان بهداشت مرکز با مشترک جلسات برگزاری

                                    آموزشی فیلدهای ارتقای هدف با

  %100  97اسفند  2/97 دکترگلشیری زادگان فرج دکتر

  %100 97اسفند  1/2/97 گلشیری دکتر زادگان فرج دکتر سال در جلسه دو پزشکی دانشکده رئیسه هییت با مشترک جلسات برگزاری 2

3 
 مشترک آموزش و پژوهش منظور به بالینی گروههای با مشترک جلسات برگزاری

 سال در جلسه 3 حداقل

  %100 97اسفند  1/2/97 دکترگلشیری زادگان فرج دکتر

 

 :هدف تحقق شاخص

 (سال در جلسه چهار) استان و شهرستان بهداشت مرکز با شده برگزار جلسات تعداد

 (یکبار ماه 3 هر جلسه یک حداقل) پزشکی دانشکده رئیسه هییت با  برگزارشده جلسات تعداد

  مشترک آموزش و پژوهش منظور به بالینی گروههای با  شده برگزار مشترک جلسات تعداد

 جلسات صورت :ها داده آوری جمع نحوه



 خانواده پزشک و اجتماعی پزشکی  آموزشی گروه  در عملیاتی برنامه جدول

 مدیریتی فرایندهای کیفیت ارتقای: G4کلی هدف

 نگاه سامانه بر نظارت:  G4O3 اختصاصی هدف

ف
دی

ر
 

 ها فعالیت فهرست

 

  فعالیت پیشرفت میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان پایش مسوول اجرا مسئول

 

 پایان زمان شروع زمان
 98 سال 97 سال

  %100 15/3/97 2/97/ا دکترگلشیری زادگان فرج دکتر نگاه سامانه با ارتباط در اساتید توجیه 1

  %100  97اسفند  1/2/97 زادگان فرج دکتر گلشیری دکتر % 100 میزان به اساتید توسط پروفایل تکمیل بر نظارت 2

 

 :هدف تحقق شاخص

 %100به میزان  سامانه در اساتید پروفایل بودن روزه ب

 :ها داده آوری جمع نحوه

 فوق فعالیتهای بر نظارت بندی زمان جدول تدوین


