
 برنامه عملیاتی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده

 تمديري

 در گروه پزشکی اجتماعی و خانوادهامور مدیریتی جدول برنامه عملیاتی 

 هدف کلی: بهبود کیفی و کمی مدیریت گروه پزشکی اجتماعی و خانواده

 : اجراي برنامه عملیاتی دو ساله تدوین شده در گروه  1اختصاصیهدف 

فعالیت هافهرست  ردیف  مسوول اجرا 
مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

1 
تدوين برنامه عملياتي دو ساله 

 گروه
   1/6/96 1/6/94 زمانی دكتر  زمانيدكتر 

2 
اصالح برنامه با همكاري مركز 

EDO 

فرج دكتر 

 -  زادگان

خانم 

 خيرمند

   30/9/95 1/9/95 زمانی دكتر 

3 
تصويب و ابالغ برنامه در شوراي 

 آموزشي گروه
زمانی دكتر  زمانيدكتر   1/10/95 15/10/95   

4 

پيگيري اجراي مصوبات در 

بازه هاي زماني برنامه ريزي 

شده براي هر برنامه در طي 

 تدوين و اجرا

فرج دكتر 

 - زادگان

خانم 

 خيرمند

زمانی دكتر   15/10/95 30/6/97   

5 
ارسال گزارش ساالنه به 

 EDOمركز
زمانی دكتر  زمانيدكتر   1/11/95 1/11/96   

6 

مقايسه ميزان دستيابي به اهداف 

تعيين شده در شوراي آموزشي 

 گروه

زمانی دكتر  زمانيدكتر   1/6/96 30/6/96   

7 
ارائه گزارش نهايي در شوراي 

 مديران دانشكده

 دكتر 

 زمانی
    برنامه پايان دكتر صبري

 

 ميزان دستيابی به اهداف از EDOگزارش ساالنه مركز شاخص میزان تحقق هدف: 

 پيگيري اجراي مصوبات و گزارش هاي دوره اي مسؤولين اجراي مصوباتنحوه جمع آوري داده ها: 



 برگزاري شوراي عمومی گروه بصورت ماهیانه: 2هدف اختصاصی

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

1 
تدوین جدول زمانبندی 

 جلسات شورای گروه

خانم 

 احساني
   95مهر  95مهر  دكتر زماني

2 
اطالع رسانی این جدول به 

 همکاران گروه
   95مهر  95مهر  دكتر زماني ميرشفيعي

   96شهريور  95مهر دكتر زماني دكتر زماني برگزاری جلسات 3

 تهیه صورتجلسات 4

 خانم

 احساني

دكتر 

 روزبهاني

   96شهريور  95مهر دكتر زماني

 پیگیری مصوبات جلسات 5
همكاران 

مسئول هر 

 بند

   96شهريور  95مهر دكتر زماني

 

  برگزاري يک جلسه شوراي گروه در هر ماهشاخص میزان تحقق هدف: 

  گزارش مربوط صورتجلسات مربوط به شوراي گروهنحوه جمع آوري داده ها: 

 

 

 

 



 

 امور هیت علمی 

 

 توانمندي اعضا هیات علمی                                 ارتقا  هدف کلی:

 هدف اختصاصی :

 بالینی  به تعداد سه نفر افزایش تعداد اعضای هیات علمی -1
 علمی در دوره فرصت مطالعاتی یا مشاهده گری  برای پزشک   خانوادهافزایش حضور اعضای هیات   -2

  حیطه و مستند سازی آن 7افزایش توانمندی اعضاء هیئت علمی در  -3

 

ف
دی

 ر

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

فعالیت درصد پیشرفت  

 سال دوم سال اول

1 

 رياست با مكاتبه صورت به نياز اعالم

 نفرمتخصص2 براي پزشكي ه دانشكد

 ويک اطفال نفرمتخصص2داخلي،

 برنامه براي روانپزشكي نفرمتخصص

خانواده پزشک دستياري  

3/1/95 - مدير گروه     تا تحقق 

2 

بررسي شرايط اعضاي هيات علمي  

براي انتخاب فرد مورد نظرو تععين 

 فرد واجد شرايط 

دكتر فرج 

 زادگان
31/1/95 دكتر زماني    مستمر 

3 

يگيري شركت اساتيد در كارگاههاي پ

جهت افزايش سطح بندي شده 

 توانمندي 

دكتر فرج 

 زادگان
31/1/95 دكتر زماني    مستمر 

 شاخص میزان تحقق هدف: 

 درصد100به ميزان تعداد هئيت علمي  باليني جذب شده  -

يک نفر در  به ميزانهاي مشاهده گري و فرصت مطالعاتي ه تعداد اعضاي هئت علمي شركت كرده در دور -

 .سال

 %100به ميزان. تعداد اعضاي هئيت علمي كه متناسب با رتبه در كارگاه ها شركت كردند -

 نحوه جمع آوري داده ها:



 فرم گزارش  -

 گواهي ارائه شده  -

 صورت جلسات -

 

 آموزش بالینی

 

 جتماعیا دستیاران مطابق با کوریکولوم دوره دستیاري پزشکیبهبود کیفیت برنامه آموزشی  هدف کلی:

 ف اختصاصی :اهدا

 امين بيمارستان  در فيلد تعريف شدهبهبود مهارت باليني دستياران پزشكي اجتماعي  با حضور  -1

 %  اعضاء هيئت علمي   50بهبود كيفيت ژورنال كالب  با حضور  -2

 بهبود نگرش و اگاهي  از موضوعات بين المللي  از طريق گزارش دهي از موضوعات سازمان بهداشت جهاني   -3

  Case Reportافزايش مهارت مسئله يابي در نظام سالمت  از طريق -4

 روتيشن  جهت برنامه  Lesson Planافزايش بهره برداري از تجارب اساتيد  از طريق تهيه  -5

 روند ارزشيابي دستياران بهبود كيفيت-6

ف
دی

 ر

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1 

تدوین برنامه حضور دستیاران 

در فيلد  پزشکی اجتماعی در

و  تعريف شده بيمارستان  امين

 نظارت بر حسن اجرای آن

گلشيريدكتر  فرج زادگان كترد   1/7/95  1/7/96    

2 

برنامه ریزی ساالنه ژورنال کالب و 

بهبود روشهای اطالع رسانی و 

 پیگیری آن

فرج زادگان كترد دكتر توكلي فرد  1/7/95  29/2/96    

3 
ارزشیابی جلسات ژورنال کالب و 

فرج زادگان كترد خانم خيرمند اصالح نواقص آن    - مستمر 

4 

ریزی ساالنه گزارش دهی از برنامه 

 موضوعات سازمان بهداشت جهانی

های اطالع رسانی و  و بهبود روش

فرج زادگان كترد دكتر انصاري  1/7/95  29/2/96    



 پیگیری آن

5 

پیگیری تکمیل چک لیست های 

ارزشیابی جلسات گزارش دهی از 

 موضوعات سازمان بهداشت جهانی

 و اصالح نواقص آن

فرج زادگان كترد خانم خيرمند     مستمر 

6 

برنامه ریزی ترمی )نیمسال 

Case Reportتحصیلی(  و بهبود  

روشهای اطالع رسانی و پیگیری 

 آن

فرج زادگان كترد دكتر معتمدي  1/7/95  29/2/96    

7 

پیگیری تکمیل چک لیست های 

Case Reportارزشیابی جلسات  و  

 اصالح نواقص آن

فرج زادگان كترد خانم خيرمند     مستمر 

8 

 Lessen Plan پیگیری تدوین

توسط اساتید جهت برنامه روتیشن 

 دستیاران

فرج زادگان كترد خانم خيرمند 31/6/95 حال     

9 
تهیه و پیگیری تکمیل چک لیست 

 ارزشیابی دستیاران
فرج زادگان كترد خانم خيرمند     مستمر 

10 
تدوین برنامه آموزش مبتنی بر 

استانپروژه  مرکز بهداشت   
فرج زادگانكترد  زماني  كترد   1/5/95  31/6/95    

فرج زادگان كترد تدوین برنامه  عملی تابستانی 11 زماني كترد   1/5/95  31/6/95    

 هدف:  تحققشاخص میزان 

 بار در سال  دو OSPEكسب حد نصاب نمره باليني در ازمون : 1هدف 

 در روز در هفته بر اساس سال تحصيلي         3-1  حضور 

 %70جلسه در سال با نمره كيفيت  9 : 2هدف 

 جلسه در سال   5 : 3 هدف

 جلسه در سال  5 :4هدف 

 %100برنامه روتيشن همه اساتيد در دسترس باشد   : 5هدف 

 %100هر ماه چک ليست  ارزشيابي  حرفه اي و اصلي دستياران  كامل شود   :6هدف

 نحوه جمع آوری داده ها:

 چک ليست ها و فرم هاي مربوطه 

 

 



 

 جدول برنامه عملیاتی دستیاري پزشکی خانواده

 موزش(آ)مشترک در حیطه مدیریت و راه اندازي آموزش دستیاري  تخصصی پزشکی خانواده در گروه پزشکی اجتماعی :1هدف کلی

 هدف اختصاصی : استقرار گروه پزشکی خانواده در گروه پزشکی اجتماعی و تهیه نمودار سازمانی 

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

1 

با ریاست دانشکده در خصوص  تشکیل جلسه

به امکانات فیزیکی و تسهیل دسترسی 

 زیرساختی مناسب در گروه

 دکتر زمانی دکتر روزبهانی
اردیبهشت 

95 
   96تیر

 تهیه پیشنویس نقشه درمانگاه و  پذیرش  بیمار  2
دکتر شاه 

 ثنایی
 دکتر زمانی

اردیبهشت 

95 

96تیر  
  

 تهیه سایت منوال درمانگاه پزشک خانواده 3
دکتر شاه 

 ثنایی
 دکتر زمانی

 اردیبهشت

95 

96تیر  
  

4 

 تعیین توانمندی هایی که دستیاران در بخش

روش  های بالینی می آموزند وشیوه آموزش و

های مستندسازی آن و تکالیف دستیاران در 

 بخش ودرمانگاه های بالینی

دکتر توکلی 

 فرد
 دکتر زمانی

اردیبهشت 

95 

96تیر  

  

 دستیاری برنامه مدیر وظایف تعیین شرح 5
دکتر فرج 

 زادگان
   96خرداد 95خرداد دکتر زمانی

6 
تعیین شرح وظایف مسئولین رابط بخش ها 

 دربخش های روتیشن بالینی

 دکتر سیادت

دکتر 

 محمودیان

 95خرداد دکتر زمانی

96تیر  

  

7 
تعیین شرح وظایف مسئولین رابط بخشها 

 دردرمانگاه های سرپایی
 95خرداد دکتر زمانی دکتر خدیوی

96تیر  
  

8 

هادربخش های advisorوظایفتعیین شرح 

روتیشن درعرصه های ارایه خدمات شهری و 

 روستایی

دکتر 

 محمودیان

 دکتر سیادت

 95خرداد دکتر زمانی

96تیر  

  

   96آبان  95شهریور دکتر زمانی احسانیخانم  تهیه چارت سازمانی گروه  9

10 
تعیین نحوه گردش بیمار در کلینیک پزشکی 

 خانواده

دکتر شاه 

 ثنایی
   96آبان  95شهریور دکتر زمانی

   96آبان  95شهریور دکتر زمانی دکتر معتمدی تهیه فرم ها و نحوه ارجاع بیماران 11

12 
مشخص کردن اساتید و بخش های بالینی به 

 تفکیک بیمارستان
   96اسفند 95شهریور دکتر زمانی دکتر زمانی



13 
تهیه لیست وسایل و تجهیزات مورد نیاز فیلد و 

 درمانگاه

 دکتر انصاری

دکتر توکلی 

 فرد

   96اسفند 95شهریور دکتر زمانی

14 
تهیه فرم ارزشیابی دستیاران و روتیشن های 

 پزشک خانواده

 دکتر معتمدی

دکتر توکلی 

 فرد

 95شهریور دکتر زمانی
اسفند 

96 
  

 

  درصد فهرست این فعالیت80انجام  شاخص میزان تحقق هدف:

 ارائه گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه ها:نحوه جمع آوري داده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جدول برنامه عملیاتی دستیاري پزشکی خانواده

 : ارتقاي آموزش دستیاري  تخصصی پزشکی خانواده2هدف کلی

  وب در : تهیه، تدوین و بارگذاري برنامه هاي درسی )کوریکولوم (رشته پزشکی خانواده و بارگذاري 1هدف اختصاصی

 سایت گروه

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

فعالیت درصد پیشرفت  

 سال دوم سال اول

1 
دريافت اهداف كوريكولوم پيشنهادي 

 وزارت

 دكتر روزبهاني

 دكتر زماني
95فروردين دكتر زماني 69ارديبهشت     

2 

تشكيل جلسات با رئيس و كارشناسان 

EDC   در خصوص ويرايش كوريكولوم

 وزارت با مدل دانشگاه امريكايي لبنان

 دكتر زماني

 دكتر يماني

 دكتر عقدک

 دكتر اميد

 دكتر زماني
ارديبهشت 

95 
96خرداد    

 دكتر زماني دكتر زماني اخذ مصوبه كورويكولوم نهايي 3
ارديبهشت 

95 
96خرداد    

4 
جلساتي  براي توجيه كوريكولوم تشكيل 

 و اموزش معلمان

 دكتر روزبهاني

دكتر فرج 

 زادگان

 دكتر زماني
ارديبهشت 

95 
96خرداد    

5 
بارگذاري كوريوكولوم بر روي وب سايت 

 گروه
95مرداد دكتر زماني احساني 96مرداد     

 

 گیرد درصد برنامه آموزشی طبق کوریوکولوم مصوب انجام100شاخص میزان تحقق هدف: 

 ارائه مستندات مصوبه کوریوکولوم و بارگذاری در وب سایت نحوه جمع آوري داده ها: 



 

 

 درسی  و رشته پزشکی خانواده:تهیه کتابچه راهنماي دستیاران در خصوص معرفی برنامه 2هدف اختصاصی

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

پیشرفتفعالیتدرصد   

 سال دوم سال اول

1 
جمع آوري اطالعات الزم در خصوص 

 تعريف رشته و چشم انداز و اهداف و ...
 دكتر زماني دكتر شاه ثنايي

ارديبهشت 

95 
96مرداد     

2 
جمع اوري اطالعات مربوط به قوانين 

 آموزشي و رفاهي دستياري باليني
 دكتر زماني دكتر شاه ثنايي

ارديبهشت 

95 

96مرداد   
  

3 

جمع آوري اطالعات مربوط به 

كوريكولوم و برنامه آموزشي دستياري 

 پزشكي خانواده

 دكتر شاه ثنايي

 احساني
 دكتر زماني

ارديبهشت 

95 

96مرداد   

  

4 
جمع اوري اطالعات مربوط به روتيشن 

 دستياران

 احساني

 دكتر شاه ثنايي
 دكتر زماني

ارديبهشت 

95 

96مرداد   
  

5 
آوري اطالعات مربوط به نحوه جمع 

 ارزشيابي دستياران
 دكتر زماني دكتر شاه ثنايي

ارديبهشت 

95 

96مرداد   
  

 دكتر زماني احساني بارگذاري در وب سايت گروه 6
ارديبهشت 

95 
96مرداد     

 

 تهیه کتابچه راهنمایی دستیاران  شاخص میزان تحقق هدف: 

 چاپ کتابچه و بارگذاری در وب سایت  نحوه جمع آوري داده ها:

 

 

 

 



 

 

 و سرفصل دروس به روز و بارگذاري در  وب سایت گروه Lesson Plan: تهیه   3هدف اختصاصی

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

فعالیت درصد پیشرفت  

 سال دوم سال اول

1 
محتواي آموزش و سرفصل مشخص نمودن 

 هر يک از دروس
95دي دكتر زماني اساتيد گروه 69اسفند      

2 
تشكيل جلسه هم انديشي به منظور تهيه 

 Lessonيک فرمت استاندارد براي تدوين 

Plan 

96فروردين  دكتر زماني اساتيد گروه 97فروردين     

زمانيدكتر  اساتيد گروه Lesson Planتدوين فرمت استاندارد  3 96ارديبهشت  79خرداد      

4 
طبق فرمت  Lesson Planتكميل 

 استاندارد توسط اساتيد
 اساتيد گروه

 دكتر زماني
96خرداد  79تير     

69مرداد دكتر زماني اساتيد گروه به مدير گروه Lesson Planارائه   79مرداد     

 

 شده در گروه درصد دروس ارائه50برای Lesson Planتدوین شاخص میزان تحقق هدف: 

 ارائه گزارش و بارگذاری در وب سایت گروهنحوه جمع آوري داده ها: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و سرفصل دروس به روز  و بارگذاري در  وب سایت گروه Course Plan: تهیه  4هدف اختصاصی

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

 زمان شروع
زمان 

 پایان

فعالیت درصد پیشرفت  

 سال دوم سال اول

1 

برگزاري دوره يک ماهه آشنايي با دوره 

دستياري پزشكي خانواده )دروس 

 مقدماتي (

دكتر روزبهاني 

 و اساتيد گروه
95ارديبهشت  دكتر زماني  

ارديبهشت 

69  
  

2 
برگزاري كارگاه ده جلسه اي 

 توانمندسازي سايكوسوماتيک

 دكتر روزبهاني

 احساني
زمانيدكتر  95ارديبهشت   69شهريور      

95خرداد  دكتر زماني دكتر سيادت text Reviewبرگزاري جلسات  3 97اسفند     

95خرداد  دكتر زماني دكتر شاه ثنايي case Reportبرگزاري جلسات  4 79اسفند     

 برگزاري جلسات ژورنال كلوب 5
دكتر فرج 

 زادگان
95خرداد  دكتر زماني 97اسفند     

 برگزاري جلسات پژوهشي 6
 دكتر خديوي

 دكتر شاه ثنايي
95خرداد  دكتر زماني 79اسفند     

 

 تهیه شده Lesson Planدرصد جلسات طبق برنامه زمانبندی و 80برگزاری شاخص میزان تحقق هدف: 

 اری در وب سایت دانشکدهذارائه گزارش و بارگ نحوه جمع آوري داده ها: 

 

 

 

 



 

 

 انجام شده در گروه پزشکی خانواده هاي درسیارزشیابی برنامه سازي نتایج مستند : 5هدف اختصاصی

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

فعالیت درصد پیشرفت  

 سال دوم سال اول

1 
تشكيل جلسه با اساتيد گروه به منظور 

درسيتدوين فرمت ارزشيابي برنامه هاي   

دكتر توكلي 

 فرد
95شهريور دكتر زماني 69آبان     

2 
تدوين فرمت ارزشيابي هر يک از برنامه 

 هاي درسي
95مهر دكتر زماني اساتيد گروه 96آذ     

3 
تكميل فرمت ارزشيابي برنامه هاي درسي 

 توسط اساتيد
95 دي دكتر زماني اساتيد گروه 96بهمن     

 جمع آوري و بررسي گزارشات 4

توكلي دكتر 

 فرد

 احساني

95بهمن دكتر زماني 69اسفند      

96فروردين دكتر زماني احساني ارائه گزارش به مدير گروه 5 79فروردين     

 

 درصد برنامه های درسی انجام شده در گروه80مستندسازی نتایج ارزشیابی شاخص میزان تحقق هدف: 

 شده توسط اساتیدتهیه گزارش از ارزشیابی تکمیل نحوه جمع آوري داده ها: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هاي ارزشیابی ادواري برنامه هاي گروه پزشکی خانواده تهیه و ثبت گزارش : 6هدف اختصاصی

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفتفعالیت

 سال دوم سال اول

1 

تشكيل جلسه با اساتيد گروه 

منظور اساين كردن به 

دستياران خانواده به ايشان و 

 تقسيم وظايف

95شهريور دكتر زماني دكتر فرج زادگان 96مه     

2 

تدوين فرمت تهيه  گزارشات 

ارزشيابي ادواري برنامه هاي 

 گروه

دكتر فرج زادگان 

 و اساتيد
95مهر  دكتر زماني 96آبان     

3 
ارائه فرمت نهايي به اساتيد 

 گروه
95آبان  دكتر زماني احساني 96آبان      

4 
تكميل فرم گزارشات توسط 

 اساتيد
95آبان  دكتر زماني اساتيد 69دي      

5 
جمع آوري گزارشات از 

 اساتيد
95دي دكتر زماني احساني 96بهمن      

6 
تهيه گزارش نهايي  و ارائه به 

 مدير گروه

 احساني

 فرج زادگان
95بهمن  دكتر زماني 97فروردين     

 

 درصد برنامه های گروه80مستندسازی نتایج ارزشیابی شاخص میزان تحقق هدف: 

 تهیه گزارش از ارزشیابی ادواری برنامه های گروهنحوه جمع آوري داده ها: 

 

 



 

 

 دستیاران پزشکی خانوادهفرآیند رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات  تدوین:7هدف اختصاصی 

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

فعالیت درصد پیشرفت  

 سال دوم سال اول

1 

برگزاري جلسه با اساتيد گروه در خصوص 

تدوين فرايند بررسي و رسيدگي به شكايات 

 دستياران

دكتر شاه 

 ثنايي و اساتيد
   96آذر 95آبان  دكتر زماني

 تدوين فرايند نهايي 2
دكتر شاه 

 ثنايي
   96دي 95آذر دكتر زماني

3 
تشكيل جلسه با دستياران و اعالم فرآيند 

 رسيدگي به شكايات

دكتر شاه 

ثنايي و 

اساتيد ساير

 گروه

   96بهمن 95بهمن  دكتر زماني

4 
بارگزاري فرآيند بررسي و پاسخگويي به 

 شكايات در وب سايت گروه
   96ارديبهشت  95فروردين  دكتر زماني احساني

 

 درصد موارد80اقدام توسط گروه طبق فرآیند تدوین شده در شاخص میزان تحقق هدف: 

 گزارشات مربوط به نتایج بررسی وپاسخگویی به اعتراضات نحوه جمع آوري داده ها: 

 

 

 

 

 

 



 

 

عملی و اعالم آن به دانشجویان )نحوه  ،هاي بالینی نحوه اجرا و نمره گذاري آزمون تدوین فرآیند  : 8هدف اختصاصی

 ها ....( چك لیست ،نمره گذاري 

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

فعالیت درصد پیشرفت  

سال 

 اول

 سال دوم

1 
برگزاري جلسه هماهنگي در گروه به منظور 

آزمون هاتدوين فرآيند هر يک از انواع   

دكتر توكلي 

 ساير فرد و

 اساتيد گروه 

95مهر  دكتر زماني  69آبان      

 تدوين الگ بوک بر اساس كوريكولوم  2
دكتر توكلي 

 فرد
95مهر  دكتر زماني 69آبان     

3 
تدوين فرآيند آزمون باليني بر اساس 

 كوريكولوم و تهيه چک ليست 

دكتر توكلي 

 فرد 

 دكتر انصاري 

95آبان  دكتر زماني 69دي      

4 
درجه بر اساس 360تدوين فرآيند ارزشيابي 

 كوريكولوم و تهيه چک ليست

دكتر توكلي 

 فرد 

 دكتر انصاري

95آبان  دكتر زماني 69دي      

5 
تدوين فرآيند آزمون باليني پايان دوره بصورت 

 كتبي بر اساس كوريكولوم و تهيه چک ليست

دكتر توكلي 

 فرد 

 دكتر انصاري

زمانيدكتر  95آبان   69دي      

6 

تدوين فرآيند آزمون باليني پايان دوره بصورت 

OSCEكتبي  براساس كوريكولوم و تهيه چک  

 ليست

دكتر توكلي 

 فرد 

 دكتر انصاري

95آبان  دكتر زماني 69دي      

7 
تدوين فرآيند ارزشيابي ادوايزرها از دستياران 

 مربوطه

دكتر فرج 

 زادگان 
95آبان  دكتر زماني 69دي      

 تدوين نحوه اطالع رساني نمره  به دستياران  8
دكتر فرج 

 زادگان
95دي  دكتر زماني 69اسفند      

 درصد موارد70های دستیاران  گروه طبق فرآیند تدوین شده در  برگزاری آزمونشاخص میزان تحقق هدف: 

 های دستیاران   گزارشات مربوط به آزموننحوه جمع آوري داده ها: 



 

 

 برنامه عملیاتی کارآموزي پزشکی اجتماعی و خانواده

  ارتقاء آموزش کارآموزان پزشکی در فیلد پزشکی اجتماعی هدف کلی:

 هدف اختصاصی :

 مهارت عملی کاراموزان در زمینه های بسته های خدمات نظام سالمت  ءارتقا -1

 جلب مشارکت مربیان آموزشگاه بهورزی در جهت یاددهی مهارت های عملی پایه  -2

  به روز کردن اطالعات اساتید و مربیان گروه پزشکی اجتماعی در زمینه طرح تحول نظام سالمت -3

ف
دی

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ر
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

فعالیت درصد پیشرفت  

 سال دوم سال اول

1 

جلسه با مسئولین آموزشگاه بهورزی به  2برگزاری 

منظور جلب مشارکت مربیان آموزشگاه برای ارائه 

های عملی آموزش  

و  آقاي ايرانپور

 همكاران گروه 
95مهر  دكتر گلشيري 97مهر      

2 

جلسه در ماه  با حضور تیم  1برگزاری حداقل 

های کارگاهکاراموزی به منظور اصالح برنامه   

و  آقاي ايرانپور

 همكاران گروه
95مهر  دكتر گلشيري 97مهر      

3 

تبیین انتظارات گروه از مربیان آموزشگاه بهورزی 

 بر اساس کوریکولوم کارآموزی 

و  آقاي ايرانپور

 همكاران گروه
95مهر  دكتر گلشيري 97مهر      

4 

تخصیص دو روز از برنامه کارگاه کاراموزی به 

عملی دانشجویان در آموزشگاه بهورزیآموزش   
95مهر  دکتر زمانی دكتر گلشيري 97مهر      

5 
هماهنگی مربیان آموزشگاه بهورزی و اساتید گروه 

 به منظور تدوین اهداف آموزشی
95مهر  دكتر گلشيري  آقاي ايرانپور 97مهر      

6 

برگزاری جلسات آموزشی با حضور کارشناسان 

رسانی اطالعات اساتید و ستادی برای به روز 

مربیان گروه در خصوص آخرین تحوالت نظام 

 سالمت

95مهر  دکتر زمانی دكتر گلشيري 97مهر      

7 

ارزشیابی برنامه های اجرا شده کارآموزی در 

آموزشگاه بهورزی با استفاده از پرسشنامه های 

 نظرسنجی

و  آقاي ايرانپور

 همكاران گروه
95مهر  دكتر گلشيري 97مهر      



 

 

 شاخص میزان تحقق هدف: 

 درصد موارد 80برگزاري جلسات تعيين شده در  .1

 درصد موارد 80تدوين صورت جلسات و گزارشات مربوطه در  .2

 درصد موارد 80اقدام توسط اعضاي تيم كاراموزي و اساتيد گروه در  .3

 افراد مذكوردرصد 80سنجش ميزان رضايت دانشجويان ، اساتيد و مربيان آموزشگاه بهورزي توسط  .4

 نحوه جمع آوري داده ها:

 با استفاده از صورتجلسات برگزار شده .5

 تكميل پرسشنامه هاي  تهيه شده  .6

 هاي نهايي مربوط به پايش و ارزيابي برنامه گزارش .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جدول برنامه عملیاتی کارورزي پزشکی اجتماعی 

 هدف کلی: ارتقاء آموزش دوره کارورزي پزشکی اجتماعی

 اهداف اختصاصی : 

 افزايش مشاركت مديران مراكز و پرسنل مراكز در آموزش كارورزان، ارائه منابع اطالعاتي و بوكلت ها ... -1

 افزايش مشاركت مديران و معاونين شبكه ها  -2

 افزايش كيفيت آموزش در عرصه توسط مربيان   -3

 افزايش همكاري و عالقه مندي كارورزان در فراگيري دوره   -4

 بهبود كيفيت سواالت آزمون آسپي و سواالت تستي   -5

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسئول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

1 
برگزاري جلسات بازاموزي پزشکان مراكز و 

 مرتبه 3مديران شبکه ها سالی 
   30/11/96 1/5/1395 فرج زادگاندكتر  دكتر محموديان

2 
برگزاري جلسه با مديران و معاونان شبکه ها 

 يک مرتبه در هر سال

 -دكتر زماني

 دكتر محموديان
   30/10/1396 1/5/1395 دكتر زماني

3 
شفاف سازي نقش مديران و مربيان گروه در 

 آموزش و ارزشيابی
   1396//30/6 1/5/1395 دكتر زماني دكتر محموديان 

4 

 3برگزاري جلسات اصالح سواالت تستی هر 

ماه )كاهش سواالت نامتناسب با اهداف 

 شغلی و تغيير توكسونومی(

 دكتر محموديان

 دكتر بابک
   30/11/1396 1/7/1395 دكتر فرج زادگان

   30/11/1396 1/7/1395 دكتر محموديان مدرسين تهيه و اصالح سواالت آسپی جديد 5

6 
هماهنگی و اصالح سواالت  برگزاري جلسات

 ماه يک بار 3آسپی هر 
   30/11/1396 1/7/1395 دكتر فرج زادگان دكتر محموديان

   29/12/1396 1/12/1395 دكتر زماني دكتر محموديان تشويق كتبی پزشکان و پرسنل سالی يک بار 7

 

 شاخص میزان تحقق هدف:

 يک بار در سال تعداد جلسات بازاموزي

 يک بار در سال مديران مراكز در جلسات بازاموزي، شركت تمام 

 يک بار در سال هماهنگي ، شركت تمام مديران و يا معاونان شبكه ها در جلسات

 مورد انتظار %70 رضايت كارورزان از پرسنل و مديرميزان ، 



 مورد انتظار %70مدير، ميزان رضايت مربي )نظر سنجي ( از پرسنل و 

 نات مراكز و نوع بيماران، تعداد سوال بدون خطا، رضايت كارورزان از امتحان اسپي، تعداد غلط در چک ليست سواالت اسپيمكاارضايت كارورزان از  
 مورد انتظار 70%

 نحوه جمع آوري داده ها: 

 نظرخواهي شفاهي و كتبي از مربيان، نظرخواهي شفاهي و كتبي از دانشجويان، خود ارزيابي مربيان، مديران و مسئولين

 

 حوزه پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی

 جدول برنامه عملیاتی امور پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی و پزشك خانواده

 گروه فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی کیفی کمی وء ارتقا :1هدف 

ف
دی

 ر

 فهرست فعالیت ها
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

فعالیت درصد پیشرفت  

 سال دوم سال اول

1 

شركت اعضاي هيئت علمي  و دستياران تخصصي 

گروه در كارگاه هاي آموزشي توانمند سازي اعضاي 

 هيئت علمي دانشگاه، شامل كارگاه هاي آموزشي :

 جستجوي منابع الكترونيک .1

 Peer Reviewنقد و داوري مقاالت)  .2

and Critical Appraisal) 

 پژوهشيتجزيه و تحليل داده هاي  .3

4. Systematic Review / Cochrane 
Review 

 علم سنجي .5

 پژوهش هاي كيفي .6

 اخالق در پژوهش .7

 دانش پژوهي .8

 ثبت بيماريها .9

 مقاله نويسي .10

 رفرانس نويسي .11

 اعضا گروه 

دكتر زيبا فرج 

دكتر  -زادگان

 زماني

95مهرماه   
مهرماه 

97 
  

2 
اطالع رساني در مورد فراخوان هاي معاونت محترم 

دانشگاهپژوهشي   

شاه دكتر 

 ثنايي

دكتر زيبا 

 فرج زادگان

مهرماه 

95 

مهرماه 

97 
  

  مهرماه مهرماه دكتر زيبا شاه دكتراطالع رساني در مورد فراخوان هاي ساير سازمانهاي  3



 97 95 فرج زادگان ثنايي استاني

4 
اطالع رساني در مورد فراخوان هاي موسسه ملي 

 تحقيقات سالمت

شاه دكتر 

 ثنايي

دكتر زيبا 

 فرج زادگان
مهرماه 

95 

مهرماه 

97 
  

 

 

 شاخص میزان تحقق هدف: 
 تعداد گواهی هاي صادر جهت شركت اعضاي محترم هيئت علمی گروه در كارگاه هاي آموزشی توانمند سازي اعضاي هيئت علمی دانشگاه  –1

 در مقايسه با دوره مشابه قبل  1395-1397هاي  هاي مصوب شده در طی سال افزايش تعداد طرح  –2

 در مقايسه با دوره مشابه قبل  1395 -1397هاي  افزايش تعداد مقاالت چاپ شده  در طی سال  -3

 

 نحوه جمع آوري داده ها:

 بر اساس گزارشات و مستندات واحد توانمندسازي اساتيد دانشگاه مستقر در مركز توسعه آموزش دانشگاه -1

 گزارشات و مستندات معاونت محترم پژوهشی و فن آوري دانشگاهبر اساس  -2

 بر اساس گزارشات و مستندات خود اعضاي محترم هيئت علمی گروه -3

 بر اساس گزارش گيري از سايت گوگل اسکوالر -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جدول برنامه عملیاتی امور پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی و پزشك خانواده

 ارتقا سطح کمی وکیفی فعالیت هاي پژوهشی دستیاران  وکاروزان  :2هدف 

ف
دی

 ر

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفتفعالیت

 سال دوم سال اول

شاه دكتر  تشكيل جلسه پژوهشي گروه ماهي يكبار 1

 ثنايي

فرج دكتر 

 زادگان
95مهر 97مهرماه      

 

برگزاري نشست مشترک با معاونت بهداشت 

استان  وگروههاي آموزشي در خصوص تعيين 

 موضوعات پژوهشي مشترک

شاه دكتر 

 ثنايي

دكتر زيبا 

 فرج زادگان
95مهرماه   

مهرماه 

97 
  

 

گزارش امكانات بالقوه وبالفعل معاونت بهداشتي 

استان وگروههاي آموزشي براي انجام طرح هاي 

مرتبط با اعضا گروهپژوهشي   
 اعضا گروه 

دكتر شاه 

 ثنايي
95مهرماه   

مهرماه 

97 
  

2 
مطرح كردن عنوان طرح هاي پژوهشي توسط 

 هر كدام از اعضاي هيات علمي در هر جلسه
 اعضا گروه

دكتر شاه 

 ثنايي
95مهر 97مهرماه      

 اعضا گروه ثبت نهايي عنوان 5
دكتر شاه 

95مهر ثنايي 97مهرماه      

 اعضا گروه  ارايه عناوين به دستياران وكارورزان  6
دكتر شاه 

95مهر ثنايي 97مهرماه      

 

 میزان تحقق هدف:  ايه شاخص

 افزايش امار پروپوزال هاي دستياري ارايه شده تا سقفف مجاز ساليانه براي هر عضو هيات علمی در هر سال

 نحوه جمع آوري داده ها:

 هاي ثبت شده در هر سال ارتباط با تعداد پروپوزالمستندات معاونت پژوهشی در 

  

 

 



 

 

 

 برنامه عملیاتی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده

 امور درمان

 : ارتقاي امور درمان گروه پزشکی خانواده1هدف کلی

 : ساماندهی و نظارت بر روتیشن دستیاران در بخش ها و درمانگاه بیمارستان ها 1هدف اختصاصی

فعالیت هافهرست  ردیف  
مسوول 

 اجرا

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 درصد پیشرفتفعالیت

 سال دوم سال اول

1 

تدوين جدول كلي روتيشن 

و حضور دستياران در بخش 

ها و درمانگاه هاي 

 بيمارستان ها

 دكتر فاطمي

 احسانيخانم 
95خرداد  دكتر زماني  96اسفند      

2 
دي نزمانبتدوين جدول 

بازديد اعضاي گروه از 

 دستياران در بيمارستان ها

 دكتر سيادت

 دكتر زماني 

95خرداد  96اسفند      

تدوين فرمت ارائه گزارش  3

 اساتيد از بازديد از دستيارن 

 احساني خانم 

 اساتيد گروه

 دكتر زماني 
95خرداد  95خرداد      

4 
ارائه گزارش انالين از 

بازديد طبق فرمت تهيه 

 شده

همه اعضا 

 گروه

 دكتر زماني 

95خرداد  96اسفند      

مطالعه گزارشات و بررسي  5

 موارد

احساني خانم 

 دكتر زماني

 دكتر زماني 
95خرداد  96اسفند      

ارائه فيدبک هفتگي به  6

 دستياران و اعضا گروه
95خرداد  دكتر زماني احساني خانم  96اسفند      

 

انجام بازدید ماهیانه اساتید گروه از دستیاران و ارائه گزارش شاخص میزان تحقق هدف:   

گزارشات بازدید اساتید از دستیاراننحوه جمع آوري داده ها:  

 



 

 

 خانواده در بیمارستان امیندرمانگاه : پیگیري راه اندازي 2هدف اختصاصی 

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1 
پيگيري و نظارت بر نقشه نهايي 

 درمانگاه

دكتر شاه 

 ثنايي
   95شهريور 95د خردا دكتر زماني

 پيگيري ساخت و احداث درمانگاه 2
دكتر شاه 

 ثنايي
   95شهريور 95خرداد دكتر زماني

3 
پيگيري خريد امكانات و تجهيزات 

 درمانگاه

دكتر شاه 

 ثنايي
   95آبان 95تيرماه  دكتر زماني

4 
با توجه  روند كار درمانگاهوين تد

 به فرايندگردش بيمار

دكتر شاه 

 ثنايي
   95بهمن  95آبان  دكتر زماني

 پيگيري پرونده الكترونيک 5
دكتر 

 روزبهاني
 95بهمن دكتر زماني

ارديبهشت 

96 
  

 

 درمانگاه خانواده و شروع بکار رسمی درمانگاهراه اندازی شاخص میزان تحقق هدف: 

 ارائه گزارشات مربوط به راه اندازی درمانگاه خانواده نحوه جمع آوري داده ها:

 

 

 

 

 



انعقاد تفاهم نامه همکاري  با مرکز بهداشت شماره یك جهت تامین جمعیت تحت  : 3هدف اختصاصی 

 پوشش درمانگاه خانواده در بیمارستان امین  

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول 

پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت فعالیت

 سال دوم سال اول

1 

هماهنگي تشكيل جلسه براي  

تامين جمعيت تحت پوشش 

 درمانگاه خانواده

   95آذر 95آبان  دكتر زماني احسانيخانم 

2 

تشكيل جلسه با رئيس  و 

گسترش مركز مسئول واحد 

 بهداشت شماره يک اصفهان

   95شهريور 95خرداد دكتر زماني دكتر زماني

3 

تشكيل كارگروه  و برگزاري 

جلسات با حضور نمايندگان 

گروه پزشكي خانواده و مدير و 

 مسئول گسترش شبكه

 دكتر زماني

دكتر فرج 

 زادگان

دكتر گلشيري 

دكتر شاه ثنايي 

 روزبهاني

 دكتر زماني
آذرماه 

95 
   95بهمن 

4 

تشكيل جلسه با رئيس مركز 

بهداشت استان و تهيه پيش 

نويس تفاهم نامه با توجه به 

 مذاكرات جلسات قبل

 دكتر زماني

دكتر شاه 

 ثنايي

   95بهمن  95 بهمن دكتر زماني

5 
انعقاد تفاهم نامه همكاري و 

 اجرا و پايبندي به آن
   95اسفند 95اسفند دكتر زماني دكتر زماني

 

درصدجمعیت 80انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز بهداشت شماره یک به منظورتامین شاخص میزان تحقق هدف: 

 تحت پوشش مورد نیازدرمانگاه خانواده 

 

ارائه گزارشات مربوط به انعقاد تفاهم نامه همکاری تامین جمعیت تحت پوشش درمانگاه نحوه جمع آوري داده ها:

 به مراجعه بیماران به درمانگاه خانواده و آمارهای مربوط
 


