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 %5/0به  %1عمومی از   کاهش افت تحصیلی دانشجویان پزشکی هدف اختصاصی:            افزایش سطح علمی دانشجویان آسیب پذیر                                       هدف کلی :                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  درصد دانشجویان آسیب پذیر)دارای افت تحصیلی( در هر نیمسال100انجام فرایند فوق الذکر برای شاخص تحقق هدف :               

 یلی فراگیران آسیب پذیر،فرم های فرآیند پیگیری پیشرفت تحصیلی،صورتجلسات مربوطهاستخراج نتایج ارزشیابی از سامانه سما و کارنامه تحص : نحوه جمع آوری داده ها               

 

 فهرست فعالیت ها ردیف

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت مسئول پایش  مسئول اجرا

  99پیشرفت فعالیت سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت سال 

 زمان پایان زمان شروع 1400

1 

تقاء ای ارهای ارزیابی اساتید مشاور توسط دانشجویان آسیب پذیر براصالح فرم 

 کیفیت عملکرد اساتید مشاور 
کارشناس 

آموزشی عضو 

کمیته پیشرفت 

 تحصیلی

رئیس ادراه 

آموزش پزشکی 

 عمومی

ابتدای هر 

 نیمسال
 پایان هر نیمسال

50% 100% 

  
  

2 

ات طالعشاوره جهت تبادل اپیگیری تعامل اساتید مشاور با کارشناسان مرکز م

شرفت ی پیدر زمینه دانشجویان مذکور در هر نیمسال از ظریق فرم فرآیند پیگیر

 تحصیلی

کارشناس 

آموزشی عضو 

کمیته پیشرفت 

 تحصیلی

رئیس ادراه 

آموزش پزشکی 

 عمومی

ابتدای هر 

 نیمسال
 % 100 %100 پایان هر نیمسال

    

3 
 عضاءشجویان مشروط هر نیمسال با حضور ابرگزاری جلسات پیگیری موردی دان

 کمیته پیشرفت تحصیلی 

کارشناس 

آموزشی عضو 

کمیته پیشرفت 

 تحصیلی

رئیس ادراه 

آموزش پزشکی 

 عمومی

 %90 پایان هر نیمسال پایان هر نیمسال
100% 

    

 پایش و ارزشیابی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان آسیب پذیر 4

کارشناس 

آموزشی عضو 

یته پیشرفت کم

 تحصیلی

رئیس ادراه 

آموزش پزشکی 

 عمومی

 پایان هر نیمسال پایان هر نیمسال
90% 

100% 
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                                                                                                                                             دروس عملی بهبود کیفیت ارائه دف اختصاصی  : ه                                                                        دانشجویان پزشکی عمومی دوره کارورزی  ارتقاء آموزش :   هدف کلی              

 

 

 طه،فرم های نظرسنجیصورتجلسات مربو  ها : داده نحوه جمع آوری                                                        دانشجویانو افزایش رضایتمندی اساتید  شاخص تحقق هدف :                              

 

         

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

 

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

 مسئول پایش مسئول اجرا

 پیش بینی  ن اجرای فعالیتزما

میزان پیشرفت 

 99فعالیت سال 

 پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 400فعالیت سال 
 زمان پایان  زمان شروع

1 

در خصوص ارتقاء  تشکیل جلسات با گروههای بالینی

آموزش کارورزان پزشکی در قالب شرح وظایف و 

 ماه یکبار( 6)هر  حداقل های یادگیری

وزش رئیس اداره آم

 دانشکده پزشکی

آموزشی  معاون 

 پزشکی عمومی

 %100 %40 1400اسفند  1398مرداد 

 
    

2 
مربوطه  انق نمایندگنظرسنجی از کارورزان از طری

  ماه یکبار( 6بصورت دوره ایی)هر 

رئیس اداره آموزش 

 دانشکده پزشکی

آموزشی  معاون 

 پزشکی عمومی

 %100 %50 1400اسفند  1399مرداد 

    

3 

ماه  6) هر جمع بندی نظرات اساتید و کارورزان 

و تالش جهت رسیدن به راههای عملی ارتقا یکبار( 

 آموزشی  

رئیس اداره آموزش 

 دانشکده پزشکی

آموزشی  معاون 

 پزشکی عمومی

 %100 %50 1400اسفند  1399مرداد 

    

4 
)  ارائه گزارش نهایی از نتیجه اقدامات جهت ارزیابی

 ماه یکبار( 6هر 

رئیس اداره آموزش 

 دانشکده پزشکی

آموزشی  معاون 

 پزشکی عمومی
 %100 %50 1400اسفند  1399مرداد 
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                                                                                                                                              ولوم جدید پزشکی عمومی تدریس درس معاینه فیزیکی طبیعی بر اساس کوریکبهبود کیفیت هدف اختصاصی  :                ICMارتقاء آموزش دانشجویان پزشکی عمومی دوره :   هدف کلی 

 

 

 افزایش رضایتمندی دانشجویان از تدریس درس معاینه فیزیکی طبیعی با توجه به کوریکولوم جدیدپزشکی عمومی شاخص تحقق هدف :                         

  صورتحساب مربوطه ،ی از دانشجویانجپرسشنامه رضایت سن نحوه جمع آوری داده ها :                        

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

 

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

 مسئول پایش مسئول اجرا

 پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

 99 فعالیت سال

 پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 400فعالیت سال 

 زمان پایان  زمان شروع

1 

هماهنگی و اطالع رسانی با گروههای  تشکیل جلسات

 سی،اطفال ، داخلی ، روانپزشکی، قلب ، اعصاب، پرتو شنا

جراحی و... در خصوص اجرای برنامه ملی پزشکی عمومی 

ا توجه به بخش تئوری و عملی ) تعداد جلسات ب 2در 

 نیاز اجرائی (

 

با همکاری  ICMکارشناس 

 مسئول درس

معاون آموزشی پزشکی 

 عمومی

 %100 %100 99ماه  تیر 98آذر ماه 

 
    

2 

جهت اجرای درس معاینه فیزیکی  یبرنامه ریزی ابتدای

طبیعی در بخش نظری)کالس های تئوری( به صورت 

 ماهیانه

با همکاری  ICMکارشناس 

 مسئول درس

معاون آموزشی پزشکی 

 عمومی

 %100 %100 99خرداد ماه  98دی ماه 

    

3 
 طبیعی) کالس  یاجرای برنامه ریزی جدید معاینه فیزیک

 راییجا -تئوری ( توسط کمیته علمی 

با همکاری  ICMکارشناس 

 مسئول درس

معاون آموزشی پزشکی 

 عمومی

 مدیر گروه داخلی

 %100 %100 99مرداد ماه   99خرداد ماه 

    

4 
طبیعی ) کالس  یارزشیابی برنامه جدید معاینه فیزیک

 جراییا -تئوری ( توسط کمیته علمی 

با همکاری  ICMکارشناس 

 مسئول درس

معاون آموزشی پزشکی 

 عمومی

 %100 %100 99شهریور ماه  99مرداد ماه  
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 روه های پایه و بالینیگبرگزاری آزمونهای الکترونیک در کلیه :  هدف اختصاصی                                                  برگزاری آزمونهای رشته پزشکی عمومی               هدف کلی :

 

مکاتبات موجود،صورتجلسات آزمون و گزارشات کارگاههای توجیهی : نحوه جمع آوری داده ها صورت الکترونیک به پزشکی دانشکده پزشکی عمومی کلیه آزمونهای نمودن ی یاجرا: شاخص تحقق هدف 

  

 

 
 

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

 پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت

پیشرفت فعالیت سال 

99 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 زمان پایان زمان شروع 400سال 

1 
 فاصله های برنامه ریزی جهت هرچه بهتر برگزار شدن آزمونها با توجه به پروتکل

 گذاری اجتماعی

رئیس اداره 

آموزش دانشکده 

 پزشکی

معاون آموزشی 

 پزشکی عمومی

 %100 %60 99شهریور  99فروردین 

    

2 
مقاطع تحصیلی مختلف و برگزاری جلسات مختلف با گروه مشاورین جوان 

 عوامل دخیل در اجرای آزمونها ) هر سه ماه یکبار(

رئیس اداره 

آموزش دانشکده 

 پزشکی

معاون آموزشی 

 پزشکی عمومی
 99اسفند  99 تیر

70% 80% 

  

3 
و  ماعیبه پروتکل فاصله گذاری اجت ارزشیابی آزمونهای برگزار شده با توجه

 محقق شدن اهداف روز چشم انداز سال کاری

رئیس ادراه 

آموزش دانشکده 

 پزشکی

معاون آموزشی 

 پزشکی عمومی
 99شهریور  99 شهریور

90% 100% 

  

      

  

  



 

Sa 

 
 

 

 

 ومیو کارآموزی با برنامه ملی پزشکی عم ICMانطباق صد درصدی برنامه  :هدف اختصاصی               موزیو کارآ  ICMاجرای برنامه ملی پزشکی عمومی در دوره  هدف کلی :

 

 یستم سماصورتجلسات موجود و اطالعات وارد شده در س : نحوه جمع آوری داده ها                          نتایج ارزشیابی طرح دوره های موجود در وب سایت گروه های آموزشی مربوطهشاخص تحقق هدف :              

 

 فهرست فعالیت ها ردیف

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت مسئول پایش  مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت سال 

99  

یش بینی میزان پیشرفت پ

   400فعالیت سال

 زمان پایان زمان شروع

1 

 

و  ICMمسئول  ماه یکبار3ریزی درسی هر  ادامه تشکیل کمیته برنامه

 کارآموزی
EDO 

 %100 %50 400اسفند  99فروردین 

  
  

2 

 

م و قدی برگزاری جلسه با گروه های بالینی برای ایجاد مدیریت بهینه برنامه

 ماه یکبار 3جدید هر 

رئیس اداره آموزش 

 دانشکده پزشکی

معاون آموزشی 

 پزشکی عمومی

 % 100 %50 400اسفند  99فروردین 

    

3 
ی ردودمهماهنگی با گروه های آموزشی در ارائه دروس قدیمی برای دانشجویان 

 تا زمان مقتضی

کارشناسان آموزشی 

ICMو کارآموزی 

رئیس اداره 

آموزش دانشکده 

 پزشکی

 99فروردین 
 %100 %50 400اسفند 

 
   

 ارائه گزارش نهائی از اجرای برنامه جدید درسی 4

 

معاون آموزشی 

 EDO پزشکی عمومی

 99فروردین 
 %50 400اسفند 

100% 
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 و تجهیزات مورد نیاز جهت آزمون صالحیت     بانک سؤاالتارتقاء هدف اختصاصی:                                       و تجهیزات مورد نیاز جهت آزمون صالحیت بالینی سؤاالت فی بانکارتقاءکی هدف کلی :             

 یالینی بر اساس حداقل توانمندی های دوره پزشکی عمومب                                                                                                                                                                                                               

 

 مربوطه  \جلساتصورت ،چک لیست ،فرم های ارزشیابی : نحوه جمع آوری داده ها                                                                                         تهیه بانک سؤاالت استاندارد شاخص تحقق هدف :                    
 

 فهرست فعالیت ها ردیف

 (دقیق بطور کمی با عدد یا در صد مشخص شودحجم فعالیت بطور ) 

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت مسئول پایش  مسئول اجرا

  99پیشرفت فعالیت سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت سال 

 زمان پایان زمان شروع 1400

 بار در سال (   1برگزاری کارگاه های طراحی سؤال کشوری )  1
کمیته  مسئول 

 لمیع

معاون آموزشی 

 عمومیپزشکی 

 %80 %50 400اسفند  99فروردین 

   
 

2 
 ونآزمونگرها جهت افزایش پایانی آزم برایبرگزاری کارگاه های آموزشی 

 بار در سال (   2) 

مسئول  کمیته 

 علمی

معاون آموزشی 

 پزشکی عمومی

 %50 400اسفند  99فروردین 
80% 

    

3 
با  مورد نیاز جهت برگزاری آزمون مطابق بروزژهای خرید تجهیزات و موال

 نیازهای روز 

 مسئول 
SKill lab 

 

 
EDC 

 

 %90 %60 400اسفند  99فروردین 

    

4 
هت جدانشگاه در  EDCو  EDOارزشیابی آزمون صالحیت بالینی ) همکاری با 

 ارزشیابی آزمونهای برگزار شده ( 

EDO 

 

 

 

 
EDC 
 

 

 %20 400اسفند  99فروردین 
50% 

    


