
 1400-1399 دانشکده پزشکی  ژنتیک و بیولوژی مولکولی گروه آموزشی  جدول برنامه عملیاتی در 

در دروس تئوری برای فراگیران ارشد و دکتری گروه ژنتیک و    آموزش های مجازی گروه ژنتیک  کیفیت  بهبود : 1-1 ختصاصی هدف اارتقای حوزه آموزش                                :  1هدف کلی

 در دوره پیش رو   نیز دروس تئوری سایر گروههای آموزش گیرنده از گروه ژنتیک

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 

ارائه  یخارج دانشگاه برا ا یداخل  دیاسات  ای  یهماهنگ  یبرا یزیبرنامه ر

 جلسه( 4در هر نیم سال  (  یجلسات مجاز

 50 50 12/1400 2/1399 دکتر شریفی کاظمی دکتر 

    

2 
مناسب،   وتریکامپ لیاز قب یملزومات ارتباط مجاز  ارتقاء کیفی وکمی 

 مودم و ....... 

 20 80 12/1399 1/1399 دکتر شریفی ی دکتر کاظم

    

    یارائه جلسات مجاز تیفیاز ک یو نظر سنج  یابیو ارزش ش یپا 3

 50 50 12/1400 2/1399 دکتر شریفی ی دکتر کاظم

    

4 
از درس به صورت   یاز ارائه جلسات انیدانشجو یتمندیسنجش رضا

 یمجاز

 50 50 12/1400 2/1399 دکتر شریفی ی دکتر کاظم

    

5  

      

    

 ان یدانشجو  فرم های نظر سنجی از دانشجویانی که در دوره شرکت کرده اند  نحوه جمع آوری داده ها:       میزان بهبود کیفیت آموزش مجازی   بررسیشاخص تحقق هدف: 

 

 



 

 سمینار(   12سال  ، هر نیم  رسمینا   48نیم سال )به صورت هفتگی در طول    برگزاری منظم سمینارهای علمی گروهادامه  : 1-2 ختصاصیهدف ا                      ارتقای حوزه آموزش  :  1هدف کلی

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 

  ای انیدعوت منظم از سخنرانان مختلف اعم از دانشجو یبرا یزیبرنامه ر

 جلسه برای هر نیم سال(   2) خارج دانشگاه ای داخل دیاسات

دکتر خان  دکتر مرادیان

 احمد

2/1399 12/1400 50 50 

    

2 

جهت شرکت فعال   شانیو دعوت از ا دی و اسات انیبه دانشجو یاطالع رسان

 ها  یسخنران در

دکتر خان  انی مراددکتر 

 احمد

2/1399 12/1400 50 50 

    

3 

دکتر خان  انی دکتر مراد    لیمیگروه و ا  تیوب سا قیاز طر حایگروه ترج  ینارهایسم یاطالع رسان

 احمد

2/1399 12/1400 50 50 

    

4 

با   یگروه و هماهنگ  یعلم ینارهایجهت سم ی زمان ثابت هفتگ کی نییتع

مورد  ی زمان ثابت هفتگ نکهیگروه با هدف ا یو معاون آموزش گروه ریمد

 گروه همواره آزاد باشد.  ی علم اتیه یاعضا همه ینظر برا

دکتر خان  انی دکتر مراد

 احمد

2/1399 12/1400 50 50 

    

5 

جهت   ی هماهنگ لیاز قب ی هفتگ یها یانجام سخنران ییامور اجرا یریگیپ 

 و ...  ،یی رایپذ ،یبصر یسمع امور سالن،

دکتر خان  انی دکتر مراد

 احمد

2/1399 12/1400 50 50 

    

 ان یو دانشجو  دیگروه، سوال از اسات  تیمراجعه به وب سا  نحوه جمع آوری داده ها:                                         گروه  یبرگزارشده علم  ینارها یتعداد سمشاخص تحقق هدف:  

 

 



 

 زیست فن آوری ارشد    یدوره کارشناس Course plans      5ژنتیک و    دوره کارشناسی ارشد  Course plans    5رسانی  روز  به  و  نگری  باز :1-3  ختصاصیهدف ا            ارتقای حوزه آموزش :  1هدف کلی

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 

توسط  Course plans ینقاط قوت و ضعف نسخه کنون  یابیو ارز یبررس

هر درس و ارائه گزارش مکتوب به معاون  مسئول یعلم اتیعضو ه

 گروه یآموزش

دکتر  دکتر زینلیان

 طباطبایی فر

2/1399 12/1400 50 50 

    

2 
 ی علم اتیتوسط عضو ه Course plans ینسخه کنون یبه روزرسان

 همان درس  سیهمکاران تدر کی نزد یبا همکار درس هر مسئول

دکتر  ان ی نلی دکتر ز

 طباطبایی فر

2/1399 12/1400 50 50 

    

3 

گروه و   یتوسط معاون آموزش Course plans دینسخه جد یبررس

  ییتا نها یریگیدرس مربوطه و پ  مسئولبه  ی احتمال ضعف انعکاس نقاط

 Course plans دینمودن نسخه جد

دکتر  ان ی نلی دکتر ز

 طباطبایی فر

2/1399 12/1400 50 50 

    

 گروه  تیدر وب سا Course plans دینسخه جد یبارگزار 4

دکتر  ان ی نلی دکتر ز

 طباطبایی فر

2/1399 12/1400 50 50 

    

 گروه   تیسا  مراجعه به وبگزارشات مکتوب و   نحوه جمع آوری داده ها:       ارشد  یدوره کارشناس  درس  با تعداد  سهیبه روز شده در مقا Course plans درصد  60حداقل  شاخص تحقق هدف:    

 

 

 

 

 



دوره   5ژنتیک پزشکی و تعداد  (PhD) یتخصص یدوره دکترا  Course plans 5تعداد  یو به روز رسان  یباز نگر :1-4  ختصاصیهدف اارتقای حوزه آموزش            :  1هدف کلی

 دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 

توسط  Course plans ینقاط قوت و ضعف نسخه کنون  یابیو ارز یبررس

هر درس و ارائه گزارش مکتوب به معاون  مسئول یعلم اتیعضو ه

 گروه یآموزش

دکتر  شریفیدکتر 

 خیرالهی 

2/1399 12/1400 50 50 

    

2 
 ی علم اتیتوسط عضو ه Course plans ینسخه کنون یبه روزرسان

 همان درس  سیهمکاران تدر کی نزد یبا همکار درس هر مسئول

دکتر  یفی دکتر شر

 خیرالهی 

2/1399 12/1400 50 50 

    

3 

گروه و   یتوسط معاون آموزش Course plans دینسخه جد یبررس

  ییتا نها یریگیدرس مربوطه و پ  مسئولبه  ی احتمال ضعف انعکاس نقاط

 Course plans دینمودن نسخه جد

دکتر  یفی دکتر شر

 خیرالهی 

2/1399 12/1400 50 50 

    

 گروه  تیدر وب سا Course plans دینسخه جد یبارگزار 4

دکتر  یفی دکتر شر

 خیرالهی 

2/1399 12/1400 50 50 

    

 گروه   تیمراجعه به وب ساگزارشات مکتوب و    نحوه جمع آوری داده ها:           PhDدوره    درس  با تعداد  سهیبه روز شده در مقا Course plans درصد  60حداقل  شاخص تحقق هدف: 

  



 ی پزشک  هیدوره علوم پا Course plans 4تعداد  یو به روز رسان یباز نگر : 1-5هدف اختصاصی ارتقای حوزه آموزش                                           :  1هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 

توسط  Course plans ینقاط قوت و ضعف نسخه کنون  یابیو ارز یبررس

هر درس و ارائه گزارش مکتوب به معاون  مسئول یعلم اتیعضو ه

 گروه یآموزش

دکتر منصور 

 یصالح

 50 50 12/1400 2/1399 قیصریدکتر 

    

2 
 ی علم اتیتوسط عضو ه Course plans ینسخه کنون یبه روزرسان

 همان درس  سیهمکاران تدر کی نزد یبا همکار درس هر مسئول

دکتر منصور  
 ی صالح

 50 50 12/1400 2/1399 ی صری دکتر ق

    

3 

گروه و   یتوسط معاون آموزش Course plans دینسخه جد یبررس

  ییتا نها یریگیدرس مربوطه و پ  مسئولبه  ی احتمال ضعف انعکاس نقاط

 Course plans دینمودن نسخه جد

دکتر منصور  
 ی صالح

 50 50 12/1400 2/1399 ی صری دکتر ق

    

 گروه  تیدر وب سا Course plans دینسخه جد یبارگزار 4

دکتر منصور  
 ی صالح

 50 50 12/1400 2/1399 ی صری دکتر ق

    

 گروه   تیمراجعه به وب ساگزارشات مکتوب و  نحوه جمع آوری داده ها: علوم پایه پزشکی             با تعداد درس دوره    سهیبه روز شده در مقا  Course plans  درصد  50حداقل    شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

 

 



 دوره پیراپزشکی     Course plans  4تعداد    رسانی  روز  به  و  نگری  باز : 1-6هدف اختصاصی ارتقای حوزه آموزش                                                            :  1هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 

توسط  Course plans ینقاط قوت و ضعف نسخه کنون  یابیو ارز یبررس

هر درس و ارائه گزارش مکتوب به معاون  مسئول یعلم اتیعضو ه

 گروه یآموزش

دکتر 

 خیرالهی 

 50 50 12/1400 2/1399 کاظمی دکتر 

    

2 
 ی علم اتیتوسط عضو ه Course plans ینسخه کنون یبه روزرسان

 همان درس  سیهمکاران تدر کی نزد یبا همکار درس هر مسئول

دکتر 
 یرالهی خ

 50 50 12/1400 2/1399 ی دکتر کاظم

    

3 

گروه و   یتوسط معاون آموزش Course plans دینسخه جد یبررس

  ییتا نها یریگیدرس مربوطه و پ  مسئولبه  ی احتمال ضعف انعکاس نقاط

 Course plans دینمودن نسخه جد

دکتر 
 یرالهی خ

 50 50 12/1400 2/1399 ی دکتر کاظم

    

 گروه  تیسا در وب Course plans دینسخه جد یبارگزار 4

دکتر 
 یرالهی خ

 50 50 12/1400 2/1399 ی دکتر کاظم

    

 گروه   تیمراجعه به وب ساگزارشات مکتوب و   نحوه جمع آوری داده ها:     پیراپزشکیدوره    درس  با تعداد  سهیبه روز شده در مقا Course plans درصد  60حداقل  شاخص تحقق هدف:     

 

 

 

 

 



هر عضو هیات    نامه بطوریکهتحصیالت تکمیلی بین اعضای هیات علمی گروه جهت اخذ پایان  ندانشجویاایجاد عدالت در توزیع   :2-1  ختصاصیهدف ا         ارتقای حوزه پژوهش             :  2هدف کلی

 دکتری همزمان نداشته باشد.   2دانشجوی اشد و    4علمی بیشتر از  

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 

 ییراهنما  یبرا  یعلم  اتیهر عضو ه  یخال   تیو اعالم ظرف  ن،ییمحاسبه، تع

 PhDارشد و    یکارشناس  کیبه تفک  یلیتکم  التیتحص  انیدانشجو  امشاورهی

 )بصورت مستمر در هر نیم سال( 

رسول  دکتر 

 صالحی

دکتر 

 خیرالهی 

2/1399 12/1400 50 50 

    

2 

  یعلم  اتیبه هر عضو ه  یینها  یتهایو ابالغ ظرف  یبه اعتراضات احتمال  یدگیرس

 گروه 

دکتر رسول  
 ی صالح

دکتر 
 یرالهی خ

2/1399 12/1400 50 50 

    

 تحصیلی  سال طول در  شده  اعالم ظرفیتهای صحیح  اجرای  پیگیری  3

دکتر رسول  
 ی صالح

دکتر 
 یرالهی خ

2/1399 12/1400 50 50 

    

 توزیع دانشجویان بر اساس ظرفیت خالی اساتید  4

دکتر رسول  
 ی صالح

دکتر 
 یرالهی خ

2/1399 12/1400 50 50 

    

 گروه  علمی  هیات محترم اعضای  از  سوال  نحوه جمع آوری داده ها:                                                                                  تعداد دانشجویان هر استاد شاخص تحقق هدف:   

 

 

 

 



 آزمایشگاه تحقیقاتی گروه ایمنی در  فرآیند    10  بهبود :2-2  ختصاصیهدف اارتقای حوزه پژوهش                                                                                 :  2هدف کلی

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  پایش  مسئول اجرامسئول 
پیشرفت فعالیت  

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
کار در   یراهنما"و ابالغ مجدد دستورالعمل  بیو تصو یبه روز رسان

 "شگاهیآزما

  دکتر شریفی

با همکاری 

 خانم امینی 

نیک دکتر 

 پور

2/1399 12/1400 100  

    

2 
  شگاهی قبل از شروع به کار در آزما یدوره آموزش یبه ط انیالزام دانشجو

 )بصورت مستمر در هر نیم سال( گروه یقاتیتحق

  یفی دکتر شر
  یبا همکار
 ین ی خانم ام

  کی دکتر ن 
 پور

2/1399 12/1400 50 50 

    

3 
کار در   یراهنما" یمستمر نسبت به حسن اجرا  ماهیانه   د یبازد

 "شگاهیآزما

  یفی دکتر شر
  یبا همکار
 ین ی خانم ام

  کی دکتر ن 
 پور

2/1399 12/1400 50 50 

    

 مستمر   یدوره ا   یدها یبازدی  گزارش ها   یگروه، بررس  یاستناد به مکاتبات رسم  نحوه جمع آوری داده ها:                            درصد از روند بهبود فرآیند ایمنی آزمایشگاه  80تحقق  شاخص تحقق هدف: 

 

 

 

 

 

 

 



 آزمایشگاه های تخصصی جدید در گروه  4 و راه اندازی تتجهیز خرید  : 2-3 ختصاصیهدف اارتقای حوزه پژوهش                                                                         :  2هدف کلی

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

 آزمایشگاه تخصصی پروتئین و وسترن بالت  خرید تجهیزات و آماده سازی 1

دکتر خان 

 احمد

  100 12/1399 3/1399 دکتر شریفی

    

 Gene Deliveryآزمایشگاه تخصصی  خرید تجهیزات و آماده سازی 2

دکتر خان 

 احمد

  100 12/1399 3/1399 دکتر شریفی

    

3 
ه تخصصی کشت ارگانوئید بافت اآزمایشگ خرید تجهیزات و آماده سازی

 های مختلف 

دکتر خان 

 احمد

 50 50 12/1400 7/1399 دکتر شریفی

    

 NGSآزمایشگاه تخصصی  خرید تجهیزات 4

دکتر خان 

 احمد

 50 50 12/1400 7/1399 دکتر شریفی

    

 تعداد آزمایش انجام شده در هر بخش جدید  نحوه جمع آوری داده ها:              آزمایشگاه تخصصی 3آماده سازی شاخص تحقق هدف:   

  



 

برای دانشجویان   کارگاه مرتبط با پژوهش 12 برگزاری : 2-4 ختصاصیهدف اارتقای حوزه پژوهش                                                                         :  2هدف کلی
 تحصیالت تکمیلی گروه 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
)یک کارگاه در هر   در علوم مولکولی برگزاری کارگاه های روش پژوهش

 با هدف ارتقا توانمندی های پژوهشی دانشجویان ارشد و دکتری  نیم سال(

دکتر نیک 

 پور

 50 50 12/1400 2/1399 دکتر قیصری

    

2 
برگزاری کارگاه های عملی آزمایشات تخصصی مولکولی )دو کارگاه در هر  

 جهت آشنایی با روشهای نوین مولکولی نیم سال(

دکتر نیک 

 پور 

 50 50 12/1400 2/1399 دکتر قیصری

    

 تعداد کارگاه های برگزاری شده نحوه جمع آوری داده ها:      ها کارگاه درصد 60برگزاری شاخص تحقق هدف:      

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارتقای حوزه پژوهش :  2هدف کلی

فعالیت پژوهشی مرتبط با مسائل و مشکالت روز که اهم آن در حال   4به ترغیب همکاران  : 2-4  ختصاصیهدف ا                                    گروهپژوهش های جامعه نگر 
 می باشد.  COVID19حاضر 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

 COVID19دادن طرح های در ارتباط با مشکالت روز بویژه  1

دکتر خان 

 احمد

نیک دکتر 

 پور

2/1399 12/1400 50 50 

    

 اجرای طرح های مصوب و ارائه برونداد  2

دکتر خان 

 احمد

نیک دکتر 

 پور

2/1399 12/1400 50 50 

    

 تعداد کارگاه های برگزاری شده  نحوه جمع آوری داده ها: پژوهش                            3 حداقل انجامشاخص تحقق هدف:      

 

 

 

 

 

 

 

 



وب   یمحتوادرصدی  80بهبود  قیگروه از طر یها تیها و فعال یتوانمند یبهبود اطالع رسان :3- 1 ختصاصیهدف ا                                   ارتقای حوزه مدیریت :  3هدف کلی
 گروه  تیسا

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
  یو کارشناسان گروه و بارگزار یدکتر انیدانشجو  د،یاسات  CV یجمع آور

 )بصورت مستمر(  آن

نیک دکتر  ی دکتر کاظم

 پور

2/1399 12/1400 50 50 

    

2 

 آن یو بارگزار  گروه  دیاسات یو برنامه هفتگ سیبرنامه تدر یجمع آور

 )بصورت مستمر در هر نیم سال( 

  کی دکتر ن  ی دکتر کاظم
 پور

2/1399 12/1400 50 50 

    

3 

 آن ی و بارگزار گروه ی کارگاهها و کنگره ها نارها،یبرنامه سم یجمع آور

 مستمر در هر نیم سال(  )بصورت

  کی دکتر ن  ی دکتر کاظم
 پور

2/1399 12/1400 50 50 

    

4 
بر   دیبار با تاک  ک ی یدست کم ماه  تیوب سا یمنظم محتوا یبه روزرسان

 شده در بال  اشاره  نیعناو

  کی دکتر ن  زینلیان دکتر 
 پور

2/1399 12/1400 50 50 

    

 سایت بزبان انگلیسی برای گروه  ایجاد وب 5

  کی دکتر ن  زینلیان دکتر 
 پور

2/1399 12/1400 50 50 

    

6 
بارگذاری نامه ها و بخشنامه های جدید مرتبط با همه اعضا   بر 

 سایت گروه 

  کی دکتر ن  زینلیان دکتر 
 پور

2/1399 12/1400 50 50 

 گروه  سایت  وب  به  مراجعه    نحوه جمع آوری داده ها:     گروه  تی شده در وب سا  یبارگزار   ناریسم  و برنامه  یبرنامه هفتگ  س،ی، برنامه تدر CV تعداد شاخص تحقق هدف:  

 

 



ژنتیک در یکی از   تخصصی  اندازی یک آزمایشگاه راه   برنامه ریزی برای:3-2 ختصاصی هدف ا                                 ارتقای حوزه مدیریت                                      :  3هدف کلی

 بیمارستان های دانشگاه 

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
برنامه ریزی و راه اندازی یک آزمایشگاه ژنتیک در یکی از بیمارستان های  

 دانشگاه 

دکتر 

 طباطبایی 

دکتر منصور 

 صالحی

2/1399 12/1400 50 50 

    

2 
آزمایشگاه مورد نظر از طریق منابع   ازیو امکانات مورد ن  ی منابع مال جذب

 دانشگاهی یا خارج دانشگاهی 

دکتر 

 یی طباطبا

دکتر منصور 

 صالحی

2/1399 12/1400 50 50 

    

 بررسی مستندات فعال شدن آزمایشگاه   نحوه جمع آوری داده ها:           آزمایشگاه تشخیصی ژنتیک در یک مرکز درمانی دانشگاه   یک  فعال شدن  شاخص تحقق هدف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرتبط با رشته تحصیلی     ، پژوهشی   آموزشی  فرآیندهایترغیب و تسهیل درگیر شدن دانشجویان تحصیالت تکمیلی در   :3-3  ختصاصیهدف ا                      ارتقای حوزه مدیریت :  3هدف کلی

 ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

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

 99سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت  

 400سال 
 زمان پایان زمان شروع

 گروه  یلیتکم التیمقاطع تحص  ندگانیانتخابات نما یبرگذار 1

دکتر رسول  

 صالحی

  100 12/1400 2/1399 دکتر شریفی

    

 منتخب ندگانیبا نما  ماهیانه جلسات  یبرگزار 2

دکتر رسول  

 صالحی

 50 50 12/1400 2/1399 دکتر شریفی

    

3 
سامان دهی دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه از طریق نمایندگان منتخب در  

     آموزشی و پژوهشیکارگروههای  

دکتر رسول  

 صالحی

  100 12/1400 2/1399 دکتر شریفی

    

4 
از کار   کیمنتخب به عنوان مسؤل هر  ان یاز دانشجو یکیمشخص نمودن 

 گروهها 

دکتر رسول  

 صالحی

  100 12/1400 2/1399 دکتر شریفی

    

5 
که با آنها کار   ی انیو دانشجو  ندگانینما تیفعالدو ماهانه  شی و پا یابیارز

 کنند  یم

دکتر رسول  

 صالحی

 50 50 12/1400 2/1399 دکتر شریفی

    

 بررسی تعداد جلسات با نمایندگان دانشجویان  نحوه جمع آوری داده ها:                    فرایند های آموزشی و پژوهشی مرتبط با رشتهدانشجویان در  درصد 70 مشارکتشاخص تحقق هدف: 

 
 

 

 


