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  بوك دوره دستیاري چشم گبرنامه ال اجرايوضعیت  اصالح:1-1 ختصاصیهدف ا                                                     چشم پزشکیارتقاي حوزه آموزش : 1هدف کلی

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

  تھیھ چک لیست ھاي الزم  الگ بوك  1

دکتر 

  اخالقی

دکتر 

  مرتضوي

1/3/97  15/3/97  100    

    100  انجام شد  انجام شد

2  
 گروهو دستیاران  اعضای ھیئت علمی برگزاري جلسات ھماھنگی با

 بھ منظور ورود اطالعات

دکتر 

  اخالقی

دکتر 

  مرتضوي

10/3/97  20/3/97  100    

    100  انجام شد  انجام شد

  در چک لیست ها بصورت الکترونیکورود اطالعات   3

کرمی دکتر 

  و دستیاران

دکتر 

  اخالقی

15/3/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

  نظارت بر ورود اطالعات  و صحت و دقت در اطالعات مذکور  4

دکتر 

  اخالقی

دکتر 

  مرتضوي

15/3/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

  باز خورد صحت و دقت اطالعات بھ دستیاران و رفع ابھامات   5

دکتر 

  اخالقی

دکتر 

  مرتضوي

15/3/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

   بوك   گچک لیست هاي ال :نحوه جمع آوري داده ها                                                        درصد 100به میزان  بوك گچک لیست هاي ال:  شاخص تحقق هدف

   



 

  )روتیشن(چرخشی  هاي دورهاز طریق اجراي افزایش کیفیت آموزشی دستیاران .:1-2 ختصاصیهدف ا                       چشم پزشکی                            ارتقاي حوزه آموزش : 1هدف کلی

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

1  
شـوراي آموزشـی و شـوراي    (گـروه هاي طرح موضـوع در جلسـه شـورا   

  )عمومی

دکتر 

  اخالقی

دکتر 

  مرتضوي

1/4/97  1/6/97  100    

    100  انجام شد  انجام شد

  جهت تدوین دوره چرخشی دستیارانول کارگروه ئمستعیین   2

دکتر 

  اخالقی

دکتر 

  مرتضوي

1/5/ 97  30/5/97  100    

    100  انجام شد  انجام شد

  سالی یکبار و تنظیم برنامه دوره چرخشی دستیاران هتشکیل جلس  3
 دکتر

  اخالقی

دکتر 

  دهقانی

1/6/97  1/6/98  50  100  

    100    انجام شد

  )ارزشیابی هاي ماهیانه (نظارت بر حسن اجراي برنامه  4
دکتر 

  اخالقی

دکتر 

  دهقانی

1/3/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

  یکبار نیمسالشورا هاي گروه چشم هر پایش برنامه و بازخورد به   5

دکتر 

  اخالقی

دکتر 

  دهقانی

1/3/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

   دستیاران و اعضاء هیأت علمی منديرضایت  ،و گزارش نحوه اجراي رتیشن تنظیم برنامه رتیشن:    شاخص تحقق هدف

  سنجی رضایتفرم های   - صورتجلسات گروه :نحوه جمع آوري داده ها



 

  

  تدوین برنامه آموزشی سالیانه دستیاران 1-3 ختصاصیهدف ا                                                                                                        چشم پزشکیارتقاي حوزه آموزش : 1هدف کلی

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

  اعالم برنامه هاي آموزشی زیرگروه قرنیه و آنتریور سگمنت  1
  100  50  1/4/98  1/3/97  دکتر اخالقی  دکتر پیمان

    100    انجام شد

  اعالم برنامه هاي آموزشی زیرگروه ویتره و رتین  2

  100  50  1/4/98  1/3/97  دهقانیدکتر   دکتر قنبري

    100    انجام شد

  اعالم برنامه هاي آموزشی زیرگروه استرابیسم و آکولوپالستی  3

  100  50  1/4/98  1/3/97  دکتر اخالقی  دکتر زندي

    100    انجام شد

  آموزشی زیرگروه گلوکوماعالم برنامه هاي   4

  100  50  1/4/98  1/3/97  دکتر اخالقی  دکتر نادري

    100    انجام شد

  در شوراي گروهو ابالغ جمعبندي و تصویب   5

  100  50  1/6/98  1/5/97  مرتضويدکتر   دکتر اخالقی

    100    انجام شد

  درج برنامه  در سامانه گروه چشم – برنامه هاي آموزشی زیرگروه هاي چشم پزشکی: شاخص تحقق هدف

  برنامه هاي آموزشی زیرگروه هاي چشم پزشکی :نحوه جمع آوري داده ها



 

  

  از طریق کارگاههاي توانمندسازي پژوهشی اعضاء هیات علمیفعالیت هاي  کیفی کمی وء ارتقا :2-1 ختصاصیهدف اارتقاي حوزه پژوهش                      : 2هدف کلی

  ردیف

   فعالیت هافهرست 

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

1  
ـــی  در ـــت علم ـــای ھیئ ـــرکت اعض ـــاه  ۴ش  کارگ

  دانشگاه  توانمندسازی پژوھشی
دکتر 
  پیمان

دکتر 
  مرتضوی

  

1/3/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

2  
ـــزاری   ـــی  از ۴برگ ـــازی پژوھش ـــد س ـــه توانمن برنام

ــروه ــاون پژوھشــی گ ــق مع ــر  طری ــز  edoو  دفت مرک
 با ھماھنگی امور پژوھشی دانشکده

دکتر 
  پیمان

 

دکتر 
 مرتضوی

 

1/3/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

3  

ـــویب  ـــم در تص ـــات چش ـــز تحقیق ـــاری مرک ھمک
ـــــاتی  ـــــه طـــــرح ھـــــای تحقیق طـــــرح  ٢٠(کلی

  )تحقیقاتی

دکتر 
  رزمجو

 

دکتر 
 مرتضوی

1/3/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

  کارگاه هاي آموزشی توانمند سازي اعضاي هیئت علمی دانشگاهتعداد گواهی هاي صادر جهت شرکت اعضاي محترم هیئت علمی گروه در   – 1: شاخص میزان تحقق هدف

  در مقایسه با دوره مشابه قبل  1398-1397افزایش تعداد طرح هاي مصوب شده در طی سال هاي   –2

   در مقایسه با دوره مشابه قبل 1398 -1397افزایش تعداد مقاالت چاپ شده  در طی سال هاي   -3

 بر اساس گزارشات و مستندات واحد توانمندسازي اساتید دانشگاه مستقر در مرکز توسعه آموزش دانشگاه - 1 :نحوه جمع آوري داده ها

 بر اساس گزارشات و مستندات معاونت محترم پژوهشی و فن آوري دانشگاه - 2



 

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

  اصالح روند برگزاري جلسات شوراي پژوهشی و جلسات دفاعیه دستیاران :2-2 ختصاصیهدف اارتقاي حوزه پژوهش                                                                                 : 2هدف کلی

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

1  
ــاه     ــر م ــار در ه ــروه یکب ــی گ ــوراي پژوهش ــکیل ش ــدول   تش ــق ج طب

  تقویمی

دکتر   دکتر پیمان 

  مرتضوي

1/3/97  25/12/98  50  100  

    80    انجام شد

2  
ــراي   ــات ب ــنظم جلس ــزاري م ــتیاران  برگ ــوزال دس ــوان و  پروپ ــت عن ثب

  )مورد  8ساالنه (دستیاري 3به  2قبل از معرفی به امتحان کتبی 

دکتر   دکتر پیمان 

  مرتضوي

1/3/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

3  
دفاع از مقالـه منـتج از پایـان نامـه بـراي دسـتیاران سـال        برگزاري جلسه 

  )مورد  8ساالنه (چهارم حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هرسال 

دکتر کیان   دکتر پیمان 

  ارثی

1/3/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

4  
ــداقل  ــزاري ح ــه    12برگ ــان نام ــوزال و پای ــاع از پروپ ــه دف ــورد جلس م

  دانشجویان پزشکیدستیاران و 

دکتر   دکتر پیمان 

  مرتضوي

1/3/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

 1398 -1397افزایش تعداد مقاالت چاپ شده  در طی سال هاي  - در مقایسه با دوره مشابه قبل   1398-1397افزایش تعداد طرح هاي مصوب شده در طی سال هاي  -شوراي پژوهشی   صورتجلسات:    شاخص تحقق هدف

                                                                                                                                                                                                                                                                            در مقایسه با دوره مشابه قبل

  مستندات معاونت پژوهشی در ارتباط با تعداد پروپوزال هاي ثبت شده در هر سال   -گزارشات کارشناس گروه   – صورتجلسات  شوراي پژوهشی  :نحوه جمع آوري داده ها

  



 

  تعیین اولویت هاي پژوهشی گروه:2-3 ختصاصیهدف ا                                            ارتقاي حوزه پژوهش                                                                       :  2هدف کلی

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

1  

 )بطور ساالنه ( نیازسنجی از اعضاي هیئت علمی گروه و دستیاران

 

کیان دکتر   دکتر پیمان

  ارثی

1/7/97  1/8/98  50 100  

   ١٠٠    انجام شد

  طرح نتایج حاصله از نیازسنجی در جلسات شوراي پژوهشی  2

دکتر   دکتر پیمان

  مرتضوي

1/7/97  1/8/98  50 100  

   ١٠٠    انجام شد

 بررسی  مباحث با اولویت دادن به اقدامات مداخله اي   3

دکتر کیان   دکتر پیمان

  ارثی

1/7/97  1/8/98  50 100  

   ١٠٠    انجام شد

 راي گیري  ، انتخاب و تدوین اولویت ها در صورتجلسه شورا  4

دکتر   دکتر پیمان

  مرتضوي

1/7/97  1/8/98  50 100  

   ١٠٠    انجام شد

5  
اعضــاي هیئــت علمــی گــروه درج درسـایت گــروه و اطــالع رســانی بـه   

  و دانشجویان پزشکی و دستیاران

دکتر   دکتر پیمان

  مرتضوي

1/8/97  30/8/98  ۵٠ 100  

    100    انجام شد

       لیست اولویت هاي پژوهشی گروه  ، درج در سایت :  شاخص تحقق هدف

  هیئت علمی گروه و دستیاران نیازسنجی اعضاي :نحوه جمع آوري داده ها 



 

  )بیماران اورژانسی(تدوین پروتکل هاي درمانی مدیریت شده  :3-1 ختصاصیهدف ا                                       ارتقاي حوزه درمان                                  : 3هدف کلی

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

 درمانی مدیریت شده ویتره و رتینکلتدوین پروت  1

  قنبريدکتر 

  

  دهقانیدکتر

  

1/3/97  30/6/98  50  100  

    100    انجام شد

  قرنیه و آنتریور سگمنت درمانی مدیریت شدهکلتدوین پروت  2

   پیماندکتر

  

 دکترمرتضوي 

 

1/3/97  30/6/98  50  100  

    100    شدانجام 

 گلوکوم درمانی مدیریت شدهکلتدوین پروت  3

  نادريدکتر

  

 دکترمرتضوي 

 

1/3/97  30/6/98  50  100  

    100    انجام شد

  آکولوپالستی و استرابیسمدرمانی مدیریت شدهکلتدوین پروت  4

  زنديدکتر 

  

 دکترمرتضوي 

 

1/3/97  30/6/98  50  100  

    100    انجام شد

5  
هر زیرگروه ها به  در گروه و بازخورد مکتوبگزارشات ، بررسی و تصویب مطالعه 

 ماه یکبار 6

  دکتردهقانی

  

  100  50  25/12/98  1/6/97 دکترمرتضوي 

    100    انجام شد

  زیر گروه هاگزارش مسیول  :نحوه جمع آوري داده ها                                                                                                   پروتکل تدوین شده 4   :  شاخص تحقق هدف

  



 

  و اتاق عملاعضاي هیئت علمی در درمانگاه بیمارستان برنامه حضور تدوین :3- 2 ختصاصیهدف ا                                                     ارتقاي حوزه درمان       : 3هدف کلی

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

 )ماه یکبار 6هر( برنامه هفتگی اعضاي هیئت علمی تدوین   1

دکتر 

  دهقانی

دکتر 

  مرتضوي

1/3/97  31/6/98  50  100  

    100    انجام شد

  برنامه ماهیانه کشیک و آنکالی  اعضاي هیئت علمی تدوین   2

دکتر 

  اخالقی

دکتر 

  مرتضوي

1/3/97  30/11/98  50  100  

    100    انجام شد

  ماه یکبار توسط مسئول بخش  6ارائه گزارش اصالح وضعیت هر   3

دکتر   دکتر فاضل

  مرتضوي

1/3/97  30/11/98  50  100  

    100    انجام شد

 در شوراي  گروهبررسی  طرح و مطالعه گزارشات و  4

دکتر   دکتر فاضل

  مرتضوي

1/3/97  30/11/98  50  100  

    100    انجام شد

 ، رئیس بخش و دانشکده  پزشکی اعضا گروهنتیجه بررسی به  بازخورد وارائه   5

دکتر 

  دهقانی

دکتر 

  مرتضوي

1/3/97  30/11/98  50  100  

    100    انجام شد

  گزارشات رئیس بخش و معاون آموزشی:نحوه جمع آوري داده ها                صورتجلسات گروه و کمیته تخلفات ، تعداد موارد اقدام و ارجاع تخلفات به دانشکده پزشکی  تعداد: شاخص تحقق هدف

  



 

 Ret Cam  خرید و راه اندازي دستگاه :3- 3 ختصاصیهدف اارتقاي حوزه درمان                                                                : 3هدف کلی

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

  مکاتبه وبرنامه ریزي براي آموزش یکی از اعضاي هیئت علمی  1

دکتر 

  دهقانی

دکتر 

 مرتضوي

1/5/97  29/12/97  50  100  

    100    نجام شد

  در مرکز آموزشی درمانی فیض Ret Camخرید و نصب دستگاه   2

دکتر 

  صالحی

دکتر 

  دهقانی

1/5/97  1/6/98  40  100  

    0    انجام نشد

3  
برگــزاري کــالس هــاي آموزشــی بــراي اعضــاي هیئــت علمــی و        

  Ret Cam دستیاران در استفاده از دستگاه

دکتر 

  دهقانی

دکتر 

 مرتضوي

1/6/98  30/6/98    100  

        

  در غربال گري رتینو پاتی نوزادان نارس Ret Camدستگاه  راه اندازي  4

دکتر 

  دهقانی 

دکتر 

 مرتضوي

1/6/98  25/12/98    100  

        

   پرونده مراجعات :نحوه جمع آوري داده ها                                                                            بیماران و گزارشات مسئول درمانگاهمراجعات :     شاخص تحقق هدف

  

  



 

فلوشیپ قرنیه ، فلوشیپ استرابیسم و فلوشیپ  ( جدیدهیات علمیاعضاي جذب  :4-1 ختصاصیهدف ا                                                                                 ارتقاي حوزه مدیریت    : 4هدف کلی

    )ودو نفر چشم پزشک عمومی از فارغ التحصیالن جدید جهت گذراندن تعهدات قانونی آکولوپالستی هر کدام یک نفر

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

1  
جذب یک نفر هیئت علمی (ادامه اقدامات الزم مربوط به فراخوان پانزدهم 

  )قرنیه و آنتریور سگمنت

دکتر   دکتر پیمان

  مرتضوي

1/3/97  31/3/97  100    

    100  انجام شد  

  نیازسنجی از زیرگروه هاي فوق تخصصی چشم  2

دکتر 

  دهقانی 

دکتر 

 مرتضوي

1/4/97  1/5/97  100    

    100  انجام شد  

  طرح موضوع در جلسه شوراي عمومی گروه  3

دکتر 

  دهقانی

دکتر 

 مرتضوي

1/5/97  1/6/97  100    

    100  انجام شد  

  پزشکی ه دانشکد ریاست با مکاتبه صورت به نیاز اعالم  4

دکتر 

  دهقانی

دکتر 

 مرتضوي

1/6/97  1/7/97  100    

    100  انجام شد  

  پیگیري جذب و بکارگیري اعضاي هیئت علمی مورد نیاز  5

دکتر 

  دهقانی

دکتر 

 مرتضوي

1/7/97  25/12/98  30  80  

    80  انجام شد  

  پرونده پرسنلی اعضاي هیئت علمی :نحوه جمع آوري داده ها                                                                        احکام صادره اعضاي هیئت علمی جدید:   شاخص تحقق هدف

  



 

  ماهیانه بصورتچشم   گروه عمومی برگزاري شوراياصالح روند  :4-2 ختصاصیهدف اارتقاي حوزه مدیریت                                                                              : 4هدف کلی

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  شروع زمان

 گروه عمومی جلسات شورايساالنه  تدوین جدول زمانبندي   1

دکتر 

  دهقانی

دکتر 

  مرتضوي

15/1/97  15/1/98  50  100  

    100    انجام شد

 به همکاران گروهماهیانه جلسات  اطالع رسانی جدول   2

خانم 

  رنجکش

دکتر 

  مرتضوي

16/1/97  16/1/98  50  100  

    100    انجام شد

 در زمان و مکان مقرر برگزاري جلسات  3

خانم 

  رنجکش

دکتر 

  مرتضوي

25/1/97  25/12/98  40  80  

    100    انجام شد

 و پیگیري مصوبات تهیه صورتجلسات  4

خانم 

  رنجکش

دکتر 

  مرتضوي

25/1/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

  درج تاریخ و موضوع جلسات در سایت  5

دکتر 

  موسوي

دکتر 

  مرتضوي

27/1/97  25/12/98  50  100  

    100    انجام شد

  صورتجلسات  و سایت گروه چشم :نحوه جمع آوري داده ها                                                                تطبیق برگزاري جلسات با جدول زمانبندي:  شاخص تحقق هدف

  



 

  راه اندازي درمانگاه غربالگري رتینوپاتی در نوزادان نارس :4-3 ختصاصیهدف اارتقاي حوزه مدیریت                                                                                  : 4هدف کلی

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

 مسئول

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

  شرکت در دوره آموزشی پیشگیري از رتینوپاتی نوزادان نارس  1

دکتر 

  دهقانی

دکتر 

  مرتضوي

1/5/97  30/5/98  50  100  

    100    انجام شد

  فراهم نمودن فضا و امکانات وبکارگیري نیروي انسانی مورد نیاز  2

دکتر 

  صالحی

دکتر 

  مرتضوي

1/6/98  1/7/98    100  

        

  در برنامه هفتگی اعضاي هیئت علمی  ROPقرار گرفتن درمانگاه   3

دکتر 

  دهقانی

دکتر 

  مرتضوي

1/7/98  25/12/98    100  

        

  تشکیل پرونده الکترونیک بیماران   4

مهندس 

  همت

دکتر 

  دهقانی

1/7/98  25/12/98    100  

        

  درمانگاه به گروه  ساالنهبازخورد عملکرد   5

دکتر 

  دهقانی

دکتر 

  مرتضوي

1/8/98  20/12/98    100  

        

  ،   برنامه هفتگی اعضاي عیئت علمی   پرونده الکترونیک بیماران :نحوه جمع آوري داده ها                                           پرونده الکترونیک بیماران،  آمار مراجعات: شاخص تحقق هدف

  


