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                                                    عمومی  پزشکیدکتری دانشجویان مقطع تحصیلی آموزشی  ارتقاء :                                    

 تغییر چیدمان فعلی دروس کارآموزی و کارورزی :                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      ری درسی ساعات آموزشی دانشجویان پزشکی در مرحله بالینیافزایش بهره و :          
                                           

        

   پس از انجام ارزشیابی از وضعیت کنونی افزایش رضایتمندی دانشجویان  -2و کارورزی  ایجاد چیدمان جدید کارآموزی -1 شاخص تحقق هدف :

 در این رابطه برگزار شده و بررسی صورتجلسات کارآموزی و کارورزی در گروه های آموزشی مرحله و دانشجویان پزشکی عمومی نظر سنجی از مسئولین آموزشی  نحوه جمع آوری داده ها :

 مسئول پایش جرامسئول ا فهرست فعالیتها ردیف

میزان پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

   پیشرفت فعالیت 

 79سال 

میزان پیش بینی 

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

 زمان پایان زمان شروع

1 
ادامه اجرای تغییرچیدمان بخشهای مرحله کارآموزی در دروس طب اورژانس، 

 حذف درس مسمومین  –جراحی اعصاب ) عملی ، نظری ( 

 ی اورولوژی )عملی ، نظری ( جراح

 کارشناسی بالینی
 ) مرحله کارآموزی(

 رئیس اداره

 % 155 % 05 79اسفند  79فروردین 

    

2 
، 2ادامه اجرای تغییرچیدمان بخشهای کارورزی در دروس شامل حذف جراحی 

   ENTواحدی  4چشم ، اورولوژی ، جراحی اعصاب ، عفونی و تبدیل دروس 

 و مسمومینواحدی و اضافه نمودن درس درمانگاه  2به  پوست ، اعصاب

 کارشناسی بالینی

 (ورزی) مرحله کار
 رئیس اداره

 % 155 % 05 79اسفند  79فروردین 

    

3 
 12جمعاً  ماه برگزاری جلسات مشترک با گروه آموزشی مرتبط در هر 

  در هر سال با نظارت آموزش و نظر خواهی از اساتید  مرتبه
 EDO ن پزشکی عمومی معاو

  دانشکده 

 % 155 % 05 79اسفند  79فروردین 

    

4 
 برگزاری جلسات مشترک با کارآموزان و کارورزان و دریافت نظرات ایشان

 مرتبه 9جمعاً  در هر سه ماه 
  EDO معاون پزشکی عمومی

  دانشکده 
 % 155 % 05 79اسفند  79فروردین 

    

5 
در در شورای معاونین دانشکده اجرا و پایش ه گزارش جمع بندی و ارائ

 پایان هر نیمسال

معاون آموزشی پزشکی 

 عمومی  دانشکده
 دانشکدهرئیس 

 % 155 % 05 79اسفند  پایان هر نیمسال

    

 ارائه  گزارش نهایی ارزشیابی در شورای معاونین دانشکده  6
معاون آموزشی پزشکی 

 عمومی  دانشکده
 کدهدانشرئیس 

 % 155 ـــ 79اسفند   79بهمن 

    

 در معاونت شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی

 عنوان برنامه 

 

  هدف کلی

 اختصاصیهدف 
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 ومی از بایگانی الکترونیکیستفاده کلیه کارکنان معاونت آموزشی پزشکی عما کامل اجرای  :                                                               حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی   درارتقاء کیفیت امور اداری  :                                  

        

 

       سوابق اداری و دانشجویی بصورت الکترونیک بایگانی منظم و قابل اعتماد :        
 

 مسئول پایش مسئول اجرا فهرست فعالیتها ردیف
میزان پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

 79پیشرفت فعالیت سال 

میزان پیش بینی 

 زمان پایان زمان شروع 79پیشرفت فعالیت سال 

1 
با پیش  از نرم افزار مربوطه برای استفاده  کلیه کارکنان استفاده پایش

 بینی فرم ارزشیابی میزان و کیفیت کاربرد نرم افزار برای کارکنان
 مدیر آموزشی دانشکده   کارشناس آموزش

 ـــ % 155 79 مهر 79فروردین 

    

2 
برای اجرای کامل ی یا اخطاری تشویق اهرم هایو اجرای  پیش بینی

 بر اساس پایش انجام شده بایگانی الکترونیک
 رئیس اداره آموزش

پزشکی آموزشی  معاون

 دانشکدهعمومی 

 ـــ % 155 79مهر  79فروردین 

    

3 
میزان یادگیری و استفاده کارکنان از نرم افزار بایگانی الکترونیک  پایش

 توسط کارشناس مربوطه 
 یر امور آموزشی دانشکدهمد

پزشکی آموزشی  معاون

 دانشکدهعمومی 

 ـــ % 155 79مهر 79فروردین 

    

  رئیس اداره آموزش دانشکده  گزارش تکمیل فرایند به معاون آموزشی دانشگاه  4
پزشکی  معاون آموزشی

 عمومی 

 ـــ % 155 79 اسفند 79بهمن 

    

 

 حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده توسط کلیه کارکنان  استفاده از بایگانی الکترونیکی تکمیل اجرا ق هدف :شاخص تحق

 حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده کنترل کارتابل هر یک از کارکنان نحوه جمع آوری داده ها :

        عنوان برنامه 

 

  هدف کلی

 اختصاصیهدف 

 در معاونت پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی شکل



 

F 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ع                                                                   
 

  حضور و غیاب الکترونیک در کلیه کالسهای درس  :                                                               نظم در حضور فیزیکی دانشجویان در کالسهای درس ارتقاء :                              

   

                                                                   کنترل دقیق میزان حضور و یا عدم حضور دانشجو در کالسهای درس جهت اجرای دقیق مفاد آئین نامه آموزشی حضور و غیاب :       
       

 

 مسئول پایش مسئول اجرا فهرست فعالیتها ردیف

میزان پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

پیشرفت فعالیت 

 79سال 

میزان پیش بینی 

پیشرفت فعالیت 

 79سال 
 زمان پایان زمان شروع

 در دانشکده ابتدای هر نیمسال ثبت اثر انگشت دانشجویان هر ورودی در  1
 معاونت دانشجویی

 کارشناس اداره آموزش
 معاونت پزشکی عمومی

 ــــ %155 ابتدای هر نیمسال ابتدای هر نیمسال

    

2 
اطالع رسانی جامع به اساتید و دانشجویان در خصوص مراحل فرایند 

 در ابتدای هر نیمسال  الکترونیک حضور و غیاب
 آموزش رئیس اداره اداره آموزشکارشناس 

 ــــ % 155 دای هر نیمسالابت ابتدای هر نیمسال

    

3 
گزارش گیری فیزیکی حضور و غیاب در هر کالس درس در آموزش دانشکده 

 در صورت نیاز و آموزش به اساتید برای کنترل میزان حضور دانشجو
 رئیس اداره آموزش اداره آموزشکارشناس 

 ــــ % 155 پایان هر نیمسال پایان هر نیمسال

    

4 
اعمال مقررات آموزشی توسط استاد درس بر اساس کنترل گزارش  کنترل

 حضور و غیاب
 رئیس اداره آموزش اداره آموزشکارشناس 

 ــــ % 155 پایان هر نیمسال پایان هر نیمسال

    

5 
 رئیس اداره آموزش اداره آموزشکارشناس  استاد از سامانه حضور و غیاب  On .Lineپیگیری امکان استفاده 

 ــــ % 155 پایان هر نیمسال پایان هر نیمسال

    

 رئیس اداره آموزش اداره آموزشکارشناس  ارزشیابی از میزان حضور دانشجو و ارائه گزارش 6
 ــــ % 155 پایان هر نیمسال پایان هر نیمسال

    

 

 درصد آئین نامه آموزشی  155اجرای کامل  -تکمیل اجرای فرآیند حضور و غیاب الکترونیک دانشجویان شاخص تحقق هدف :

 ارش گیری فیزیکی زاز طریق سرور مخصوص سامانه و گ نحوه جمع آوری داده ها :

 

  

 عنوان برنامه

            هدف اختصاصی

 هدف کلی

 در معاونت شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی



 

F 

 به رئیس دانشکده EDOمعاون پزشکی عمومی و مسئول گزارش  نحوه جمع آوری داده ها :

  

 

  

 
 اجرای تغییر برنامه   س جدید و قدیم برای کاهش مشکالت ناشی از وارائه در مدیریت و سازماندهی :                                                   عمومی ارتقاء آموزش دانشجویان مقطع پزشکی:                                  

  به موازات اجرای برنامه قبلی یراستای برنامه جدید پزشکی عمومدر  ( مرحله علوم پایه)پزشکی                                                                                                                                 

   پزشکی عمومی دکتری کوریکولوم جدید رشته اجرای  :                                    

 

 مسئول پایش مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف

 زمان اجرای فعالیت
میزان پیشرفت پیش بینی 

 79فعالیت سال 

میزان پیش بینی 

و میزان پیشرفت 

 زمان پایان  زمان شروع 79سال فعالیت تحقق 

1 
طبق ادامه تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی 

 دانشکده  EDOبا هماهنگی دفتر  زمانبندی مربوطه
آموزشی  معاون 

 پزشکی عمومی
 رئیس دانشکده

 درصد 155 درصد 05 79اسفند  79فروردین 

    

2 
ت برای ایجاد مدیریبا گروههای پایه برگزاری جلسه 

  ماه یکبار 6بهینه برنامه جدید و قدیم هر 

پزشکی  معاون آموزشی 

 عمومی
    رئیس دانشکده 

 درصد155 درصد 05 79سفند ا 79فروردین 

    

3 
در زمینه اعالم نیاز دروس از اجرای کوریکولوم تغییر یافته ادامه 

انتخاب   -پذیرش دانشجو کنترل ظرفیت –آموزشی گروه های 
 اساس برنامه جدید پزشکی عمومی بر واحد 

 کارشناسان علوم پایه
معاون آموزشی پزشکی 

 عمومی 

 درصد 155 درصد 05 79اسفند  79فروردین 

    

4 
برای ارائه دروس با گروه های آموزشی هماهنگی 

 کارشناسان علوم پایه قدیمی برای دانشجویان مردودی تا زمان مقتضی 
مدیر امور آموزشی 

 دانشکده 
 درصد155 درصد 05 79اسفند  79فروردین 

    

0 
ارائه گزارش نهایی  از اجرای برنامه جدید درسی 

  علوم پایه 
آموزشی  معاون 

 پزشکی عمومی
 رئیس دانشکده

 درصد 155 ــــ 79اسفند  79 بهمن 

    

  79تا اسفند  76لوم پایه از مهر اجرای برنامه جدید پزشکی عمومی در مرحله ع  ثبت و ادامه شاخص تحقق هدف :

 در معاونت شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی

 هعنوان برنام

 هدف اختصاصی 

 هدف کلی



 

F 

 

 پذیر افزایش سطح علمی دانشجویان آسیب:                       

                                                                                                                                                       

 ع مشکالت تحصیلی دانشجویان آسیب پذیر  علت یابی و مساعدت به رف:                                                                                                کاهش افت تحصیلی دانشجویان آسیب پذیر:                           

 یمسال تحصیلی نیان آسیب پذیر) دارای افت تحصیلی (در هر درصد دانشجو 111انجام فرایند فوق الذکر برای  شاخص تحقق هدف :  

 استخراج نتایج ارزشیابی از سامانه سما و بررسی کارنامه تحصیلی فراگیران آسیب نحوه جمع آوری داده ها :

 مسئول پایش مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
میزان پیشرفت پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

 79فعالیت سال 

میزان پیش بینی 

 زمان پایان  زمان شروع 79پیشرفت فعالیت سال 

 برگزاری کمیته پیشرفت تحصیلی دانشجویان 1
 رئیس اداره آموزش هر سه ماه یکبار

معاون آموزشی پزشکی 
 عمومی

 درصد 155 درصد 05 تحصیلیمسال پایان هر نی ابتدای هر  نیمسال 
    

 صدور ابالغ و تنظیم شرح وظایف اعضاء کمیته 2
معاون آموزش پزشکی 

 عمومی
 رئیس دانشکده 

 - درصد 155 79خرداد  79اردیبهشت 
    

3 
 

بر اساس آسیب پذیر در هر نیمسال تحصیلی شناسایی دانشجویان 
 تحصیلی  افت شاخص های

 رئیس اداره  آموزش کارشناس علوم پایه
 درصد155 درصد 05 هر نیمسال تحصیلی ابتدای  ابتدای هر نیمسال تحصیلی

    

 زشرئیس اداره  آمو کارشناس علوم پایه پیشرفت تحصیلیبرای تکمیل فرم هدف  دعوت از دانشجویان 4
 درصد 155 درصد 05 ابتدای  هر نیمسال تحصیلی ابتدای  هر نیمسال تحصیلی

    

5 
 

 
 ارجاع دانشجویان آسیب پذیر به مرکز مشاوره برای غربالگری

 
 رئیس اداره  آموزش کارشناس علوم پایه

 درصد 155 درصد 05 ابتدای هر نیمسال تحصیلی ابتدای هر نیمسال تحصیلی

    

6 
و کارشناس آموزش  اع دانشجویان آسیب پذیر به استاد مشاورارج

 برای تعیین آخرین وضعیت تحصیلی 
 رئیس اداره  آموزش کارشناس علوم پایه

 درصد155 درصد 05 ابتدای هر نیمسال تحصیلی ابتدای هر نیمسال تحصیلی

    

 ئیس اداره  آموزشر کارشناس علوم پایه پیگیری برای دریافت پاسخ از مراکز ارجاع  7
 درصد155 درصد 05 هر نیمسال تحصیلی پایان ابتدای هر نیمسال تحصیلی

    

8 
جمع تأیید نهایی فرم پیشرفت تحصیلی توسط رئیس اداره  و 

 بندی نظرات و اتخاذ تصمیم برای ارجاع پرونده به مراجع ذیصالح 
 رئیس اداره آموزش

معاون آموزشی پزشکی 

 عمومی

 درصد155 درصد 05 79پایان سال تحصیلی  79تحصیلی  پایان سال

    

 پایش و ارزشیابی  9
معاون آموزش پزشکی 

 رئیس دانشکده عمومی
 درصد 155 درصد 05 خاتمه زمان امتحانات هر نیمسال تحصیلی  پایان هر نیمسال تحصیلی

    

 ویانبرای کمک به دانشج T.Aنتخاب دانشجویان موفق به عنوان ا 11
معاونت دانشجویی و 

 رئیس دانشکده پزشکی عمومی 
 درصد155 درصد 05 خاتمه زمان امتحانات هر نیمسال تحصیلی  پایان هر نیمسال تحصیلی

    

  T.Aارجاع دانشجویان به عنوان  11
معاون آموزش پزشکی 

 عمومی
 رئیس دانشکده

 درصد 155 درصد 05 سال تحصیلیخاتمه زمان امتحانات هر  نیم پایان هر نیمسال تحصیلی
    

 پایش و ارزشیابی میزان پیشرفت تحصیلی  12
معاون آموزش پزشکی 

 عمومی
 رئیس دانشکده

    
    

 ارائه گزارش 13
معاون آموزش پزشکی 

 عمومی
 رئیس دانشکده

    
    

 در معاونت شکل پیشنهادی جدول برنامه عملیاتی

             هدف کلی

 عنوان برنامه هدف اختصاصی 


