
 

 آموزش حیطه

 Committee) competency (Clinical دستياران باليني صالحيت ارزيابي كميته تشكيل :1 اختصاصی هدف

 

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا %مشخص 

 شود(

 مسئول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

 فعالیت سال 99

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 سال 1011
 زمان پایان زمان شروع

1 
تهيه چك ليست هاي ارزيابي و فرم هاي جمع بندي عملكرد دستيار 

 در حيطه هاي مختلف صالحيت باليني و فرم هاي بازخورد به دستيار
 دكتر قيصري دكتر رحيمي

 - 111% دي 99 آبان 99

    

 دكتر قيصري دكتر رحيمي تدوين فرآيند تشكيل كميته )آيين نامه، شرح وظايف، اعضا( 2
 - 111% دي 99 آبان 99

    

 دكتر قيصري دكتر رحيمي تشكيل منظم جلسات كميته به صورت دوره اي 3
 81% 21% مستمر بهمن 99

    

 دكتر قيصري دكتر رحيمي ارزيابي فرآيند در انتهاي سال اول اجرا  4
 111% - مهر 1411 مهر1411

    

 

 فوق فرآيند با جلسات تشكيل و فوق هاي ليست چك تهيه  :هدف تحقق شاخص

 جلسه صورت ليست، چك :ها داده آوری جمع نحوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آموزش حیطه
 كودكان گروه پايلوت با دستياري الكترونيك كارپوشه ارتقا :2اختصاصی هدف

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

 فعالیت سال 99

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 سال 1011
 زمان پایان زمان شروع

 دكتر قيصري دكتر رحيمي فعال شدن تمام بخش هاي پيش بيني شده در كارپوشه الكترونيك 1
 - 111% بهمن 99 مهر 99

    

 دكتر قيصري دكتر رحيمي فراهم كردن امكان آپلود فيلم انجام پروسيجرها در قسمت الگ بوک  2
 - 111% آذر 99 مهر 99

    

 

                                                                                                                                       eportfolio قبلي اطالعات اصالح و تكميل  :هدف تحقق شاخص

 eportfolio به شده وارد جديد اطالعات :ها داده آوری جمع نحوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آموزش حیطه
 كودكان گروه پايلوت با كارورزي الكترونيك كارپوشه اندازي راه :3 اختصاصی هدف

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

 اجرا

مسئول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

 فعالیت سال 99

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 سال 1011
 زمان پایان زمان شروع

1 
تهيه سرفصل هاي آموزشي مورد نياز بر اساس كوريكولوم آموزشي دوره 

 كارورزي
 دكتر رحيمي دكتر ورد

 - 111% شهريور99 تير99

    

 ويرايش سرفصل هاي آموزشي توسط زيرگروه هاي فوق تخصصي اطفال  2

رؤسا و 

مسئولين 

 زير گروه ها

 دكتر رحيمي

 - 111% آبان 99 مهر 99

    

 دكتر قيصري دكتر رحيمي  مربوطه مهندسي شركت همكاري با portfolioe تهيه 3
 21% 81% فروردين 1411 آذر 99

    

 دكتر رحيمي دكتر ورد eportfolio تكميل نحوه مورد در كارورزان آموزش 4
 111% -- ارديبهشت 1411 1411 ارديبهشت

    

 دكتر رحيمي دكتر ورد eportfolio تكميل نحوه مورد در اساتيد آموزش 5
 111% - خرداد 1411 ارديبهشت 1411

    

 پيگيري تكميل اوليه توسط اساتيد و كارورزان 6
 دكتر رحيمي

 دكتر ورد
 دكتر قيصري

 111% - شهريور 1411 تير 1411

    

 دكتر قيصري دكتر رحيمي مربوطه مهندسي شركت با افزار نرم احتمالي مشكالت سازي برطرف 7
 111% - اسفند 1411 مهر 1411

    

 

                                                                                                                                       ortfolioep تكميل و تهيه  :هدف تحقق اخصش

 ortfolioep به شده وارد اطالعات افزاري، نرم برنامه :ها داده آوری جمع نحوه

  



 زشآمو حیطه
 كودكان احياي در درگير پرسنل آموزش با استان درماني مراكز در كودكان احياي كيفيت ارتقا :0 اختصاصی هدف

 

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا %مشخص 

 شود(

 مسئول پایش مسئول اجرا

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 سال 99

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 سال 1011
 زمان پایان زمان شروع

1 
برگزاري جلسات نهايي تصميم گيري و هماهنگي با معاونت درمان 

 دانشگاه 

 دكتر رحيمي

 دكتر محمدي زاده

 دكتر رحيمي

 دكتر محمدي زاده

 - 111% شهريور 99 مرداد 99

    

2 
پيگيري و مشاركت در تشكيل هسته هاي آموزشي احياي كودكان در 

 تمامي مراكز درماني استان 

 دكتر رحيمي 

 دكتر اميني 
 دكتر قيصري

  111% دي 99 مهر 99

    

3 
 هاي  هسته براي كودكان پيشرفته و پايه احياي هاي كارگاه برگزاري

 اول رينگ آموزشي
 دكتر اميني

 دكتر قيصري 

 دكتر رحيمي

 111% - آبان 1411 فروردين 1411

    

4 
 ها كارگاه برگزاري نحوه در الزم تغيييرات اعمال و ريزي برنامه

  كنندگان شركت و مدرسان از نظرسنجي براساس

 دكتر رحيمي 

 دكتر اميني
 دكتر قيصري

 111% - دي 1411 آذر 1411

    

 دكتر اميني برگزاري كارگاه هاي فوق براي هسته هاي آموزشي ساير مراكز 5
 دكتر قيصري 

 دكتر رحيمي

 مستمر بهمن 1411
21% %81 

 

                                                                                                                                        فوق هاي كارگاه تشكيل  :هدف تحقق شاخص

  (كنندگان شركت ارزشيابي و آموزش) ها كارگاه يبرگزار ستنداتم :ها داده آوری جمع نحوه

 

 

 

 

 

 

 

  



 آموزش حیطه
 نوزادان احياي در درگير پرسنل آموزش با استان درماني مراكز در نوزادان احياي كيفيت ارتقا :5 اختصاصی هدف

 شروع زمان    
 زمان

 پایان
  

 دكتر محمدي زاده دكتر محمدي زاده برگزاري جلسات نهايي تصميم گيري و هماهنگي با معاونت درمان دانشگاه 1
 - %111 99 مهر 99 مرداد

    

2 
برنامه ريزي براي چگونگي برگزاري كارگاه هاي آموزشي احياي 

 نوزادان بر پايه سناريوها

 دكتر صادق نيا

 دكتر بركتين
 دكتر محمدي زاده

 - %111 99 دي 99 آبان

    

3 
برنامه ريزي براي ارزشيابي شركت كنندگان در كارگاه ها با استفاده 

 از آزمون مگاكد 

 دكتر صادق نيا

 دكتر بركتين
 دكتر محمدي زاده

 - %111 99 بهمن 99 آذر

    

 تهيه مواد آموزشي سناريوها 4
 دكتر صادق نيا

 دكتر بركتين
 دكتر محمدي زاده

 - %111 99 بهمن 99 آذر

    

5 

مشاركت با معاونت درمان دانشگاه در اولويت بندي مراكز درماني 

 استان براي شركت هسته آموزشي مركز در كارگاه ها براساس 

 ارزيابي هاي ميداني انجام شده

 دكتر محمدي زاده دكتر محمدي زاده

 - %111 99 دي 99 آذر

    

 برگزاري كارگاه ها براي مراكز اولويت دار 6

اعضاي هسته 

آموزشي احياي 

 نوزادان دانشگاه

 دكتر محمدي زاده

 فروردين

1411 
 111% - 1411 آبان

    

 برگزاري آزمون براي شركت كنندگان در كارگاه هاي بند 6 7

اعضاي هسته 

آموزشي احياي 

 نوزادان دانشگاه

 دكتر محمدي زاده

 %111 - 1411 آذر 1411 خرداد

    

8 
تسري برگزاري كارگاه ها به هسته هاي آموزشي ساير مراكز درماني 

 استان

اعضاي هسته 

آموزشي احياي 

 نوزادان دانشگاه

 دكتر محمدي زاده

 %11 - 1411 اسفند 1411 دي

    

 (كنندگان شركت ارزشيابي و آموزش) ها كارگاه برگزاري مستندات :ها داده آوری جمع نحوه                                         فوق هاي كارگاه تشكيل  :هدف تحقق شاخص

 



 حیطه پژوهش

 

 كودكان گروه در هنام پايان انجام فرآيند ارتقا : 1 اختصاصی هدف

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 سال 1399

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 زمان پایان زمان شروع سال 1011

 تدوين فرآيند اجرايي )فلوچارت( انجام پايان نامه در گروه كودكان 1
معاون 

 پژوهشي گروه
 دكتر قيصري

 - 111% مهر 99 تير 99

    

2 
استخراج ليست پايان نامه هاي اجرا شده طي 4 سال اخير درگروه 

 كودكان

معاون 

 پژوهشي گروه
 دكتر قيصري

 - 111% شهريور 99 مرداد 99

    

3 
تعيين قواعد و ضوابط استاد راهنما از لحاظ اولويت و تعداد پايان نامه در 

 گروه كودكان 

معاون 

 پژوهشي گروه
 دكتر قيصري

 _ 111% آبان 99 مهر 99

    

4 
 راهنما استاد مسئوليت قبول جهت علمي هيات اعضاي نوبت ريزي برنامه

 

معاون 

 پژوهشي گروه
 دكتر قيصري

 _ 111% دي 99 آذر 99

    

5 
 فراهم نمودن ليست موضوعي از پيشنهادهاي تحقيق و ارائه آن به گروه

 

معاون 

 پژوهشي گروه
 دكتر قيصري

 _ 111% بهمن99 آذر 99

    

7 
اولويت بندي موضوعات براساس كمك به حل مشكالت نظام سالمت 

 جهت پيشنهاد به اساتيد راهنما 

معاون 

 پژوهشي گروه
 دكتر قيصري

 اسفند 99
ارديبهشت 

1411 
%21 %81 

    

 

 فوق فرآيند اساس بر اساتيد توسط ها نامه پايان راهنمايي :هدف تحقق شاخص

 ها نامه پايان راهنمايي براي علمي هيات اعضا نوبت برنامه شده اجرا فرآيند :ها داده آوری جمع نحوه

  



 

 حیطه پژوهش
 

 كودكان گروه در هنام پايان دفاع جلسات كيفيت ارتقا : 2 اختصاصی هدف

 

 ردیف

 ها فعالیت فهرست

 مشخص% یا عدد با کمی بطور دقیق بطور فعالیت حجم)

 (شود

 اجرا مسئول
 ولمسئ

 پایش

 میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان

 فعالیت پیشرفت

 99 سال

 میزان بینی پیش

 فعالیت پیشرفت

 پایان زمان شروع زمان 1011 سال

 موجود قوانين اساس بر نامه پايان انداور وظايف شرح تعيين 1
معاون پژوهشي 

 گروه
 قيصري دكتر

 - %111 99 شهريور 99 تير

    

 نامه پايان داوران انتخاب فرآيند تدوين 2
معاون پژوهشي 

 گروه
 قيصري دكتر

 - %111 99 مهر 99مرداد

    

3 
 هنام پايان از دفاع فرآيند تدوين براي هماهنگي جلسات تشكيل

 فراگير آمادگي اعالم از پس فراگيران

معاون پژوهشي 

 گروه
 قيصري دكتر

 _ %111 99 آذر 99 مهر

    

4 
 نامه پايان از دفاع جلسات برگزاري برنامه تدوين

 (روز هر در جلسه دو برگزاري هدف با)

معاون پژوهشي 

 گروه
 قيصري دكتر

 - %111 99 اسفند 99 دي

    

 فوق منظم فرآيند با نامه پايان از دفاع جلسات برگزاري 5
معاون پژوهشي 

 گروه

 فروردين قيصري دكتر

1411 

 %111 - مستمر

    

 

 شده تدوين فرآيند با گروه در نامه پايان از دفاع جلسات برگزاري :هدف تحقق شاخص

 نامه پايان دفاع جلسات برگزاري صورتجلسات و رانداو انتخاب فرآيند و وظايف شرح تبيين به مربوط مستندات :ها داده آوری جمع نحوه

 

 

 

 

 



 درمان و مدیریت حیطه
 مختلف هاي حيطه در گروه علمي هيات اعضاي به بازخورد ارائه و عملكرد ارزشيابي فرآيند ارتقا :1 اختصاصی هدف

 

 ردیف
 ها فعالیت فهرست

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

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

 فعالیت سال 99

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 سال 1011
 زمان پایان زمان شروع

 گروه علمي هيات اعضاي عملكرد پايش فرآيند و اهداف تدوين 1
  امور معاون

 گروه علمي هيئت
 دكتر قيصري

 - 111% آبان 99 شهريور 99

    

2 
 هاي فرم قراردادن مبنا با علمي هيات اعضاي عملكرد پايش فرم تدوين

 ...( و مرتبه ارتقا قرارداد، تمديد پايه، ترفيع) موجود ارزشيابي

 معاون امور 

 هيئت علمي گروه
 دكتر قيصري

 - 111% آذر 99 شهريور 99

    

 گروه آموزشي شوراي در فوق فرم و فرآيند تصويب و بررسي 3
 معاون امور 

 هيئت علمي گروه
 دكتر قيصري

 - 111% دي 99 دي 99

    

4 
 گروه علمي هيات اعضاي عملكرد پايش كميته تشكيل

 (اعضا وظايف، شرح نامه، آيين)

 معاون امور 

 دكتر قيصري هيئت علمي گروه

ارديبهشت  بهمن 99 

1411 

%41 %61 

    

 دكتر قيصري دكتر قيصري گروه عمومي شوراي هجلس در فرآيند تبيين و ارائه 5

ارديبهشت 

1411 

ارديبهشت 

1411 
- 

%111 

    

6 
 بازخورد ارائه و (موردي و اي دوره صورت به) كميته جلسات برگزاري

 گروه علمي هيات اعضاي به

 معاون امور 

 هيئت علمي گروه
 دكتر قيصري

 111% - مستمر خرداد 1411

    

 

                                                                                                                                        فوق كميته جلسات تشكيل  :هدف تحقق شاخص

 كميته برگزاري صورتجلسات عملكرد، پايش فرم كميته، تشكيل فرآيند :ها داده آوری جمع نحوه

 

 

 

 



 

 حیطه مدیریت و درمان
 فلوشيپ، و تخصصي فوق دستيار كننده تربيت هاي بخش رؤساي علمي، تهيئ امور پژوهشي، آموزشي، مسئوالن) گروه مديريتي مجموعه عملكرد پايش ارتقا :2 اختصاصی هدف

 (ها زيرگروه مسئوالن ساير

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا 

 %مشخص شود(

 مسئول پایش مسئول اجرا

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 سال 99

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 سال 1011
 زمان پایان زمان شروع

 تدوين اهداف و فرآيند پايش عملكرد مجموعه مديريتي گروه 1
 معاون امور 

 هيئت علمي گروه
 دكتر قيصري

 - 111% دي 99 آبان 99

    

 گروه مديريتي مجموعه عملكرد پايش فرم تدوين 2
 معاون امور 

 هيئت علمي گروه
 دكتر قيصري

 - 111% اسفند 99 آذر 99

    

 بررسي و تصويب فرآيند و فرم فوق در شوراي آموزشي گروه 3
 معاون امور 

 هيئت علمي گروه
 دكتر قيصري

فروردين 

1411 

فروردين 

1411 
- %111 

    

4 
 تشكيل كميته پايش عملكرد مجموعه مديريتي گروه

  )آيين نامه،شرح وظايف، اعضا(

 معاون امور 

 هيئت علمي گروه
 دكتر قيصري

 ارديبهشت

1411 
 111% - 1411 مرداد

    

 دكتر قيصري دكتر قيصري ارائه و تبيين فرآيند در جلسه شوراي عمومي گروه 5
 %111 - مرداد 1411 مرداد 1411

    

6 
 برگزاري جلسات كميته) به صورت دوره اي و موردي( 

 و ارائه بازخورد به مجموعه مديريتي گروه

 معاون امور 

 هيئت علمي گروه
 دكتر قيصري

 111% - مستمر شهريور1411

    

 

                                                                                                                                        فوق كميته جلسات تشكيل  :هدف تحقق شاخص

 كميته برگزاري صورتجلسات عملكرد، پايش فرم كميته، تشكيل فرآيند :ها داده آوری جمع نحوه

  



 

 حیطه مدیریت و درمان
 مادر شير بانك اندازي راه :3 اختصاصی هدف

 

 فردی
 ها فعالیت فهرست

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

 میزان بینی پیش فعالیت اجرای زمان

 فعالیت پیشرفت

 99 سال

 میزان بینی پیش

 فعالیت پیشرفت

 1011 سال
 پایان زمان شروع زمان

 مادر يرش كننده پاستوريزه دستگاه خريد براي پيگيري 1
 نيا صادق دكتر

 بركتين دكتر
 زاده محمدي دكتر

 - %111 99 مهر 99 تير

    

 زاده محمدي دكتر نيا صادق دكتر مصرفي لوازم و دائمي تجهيزات ساير خريد براي پيگيري 2
 - %111 99 مهر 99 تير

    

3 
 ظروف تهيه جهت اي شيشه ظروف كننده توليد كارخانه با تعامل

 نياز مورد شير ارينگهد
 زاده محمدي دكتر نيا صادق دكتر

  %111 99 آبان 99 تير

    

 مادران شيردوشي اتاق و مادر شير بانك استقرار محل سازي آماده 4
 نيا صادق دكتر

 بركتين دكتر
 زاده محمدي دكتر

 %111 - 99 بهمن 99 آذر

    

5 
 و دانشگاه درمان معاونت در مربوطه مسئوالن با نهايي جلسات برگزاري

 الزم هاي هماهنگي جهت مادر شير بانك استقرار مركز
 زاده محمدي دكتر زاده محمدي دكتر

 فروردين 99 تير

1411 

81% 21% 

    

 شيرمادر بانك اندازي راه 6

 نيا صادق دكتر

 بركتين دكتر

 زاده محمدي دكتر

 زاده محمدي دكتر
 ارديبهشت

1411 
 111%  مستمر
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