
 

 EDO/AC-2/00کد:  پزشکیدانشکده 

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  خانواده پزشکی  نام گروه: پزشکی اجتماعی و

 

1 
 

 

 ارتقای حیطه آموزش  هدف کلی

 1402نی آشنایی کارآموزان گروه پزشکی اجتماعی با آموزش سبک زندگی سالم دربازه زما 1 هدف اختصاصی

 درصد  20به میزان 1401-

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره
 12 6 0 )کارگاه وکلینیک (شده  اجرا  های برنامه میزان 1

 دکترانصاری مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
کارآموزی به آموزش مباحث تخصیص یک  روز ازکارگاه 

 حیطه سبک زندگی سالم   مرتبط با 
 30/10/1402 1/3/1401 دکترگلشیری 

2 
منظورحضور در  به ازدوره کارآموزی روز  یک تخصیص

 کلینیک سبک زندگی سالم 
 30/10/1402 1/3/1401 دکترگلشیری

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی
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 آموزش حیطه ارتقای هدف کلی

 زمانی هباز در کوریکولوم طبق بر اجتماعی پزشکی کارورزان لدفی سازی متناسبافزایش  2هدف اختصاصی

 درصد 20 میزان به  1401-1402

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %70 %60 %50 طبق کوریکولوم  شده اجرا  های برنامهدرصد  میزان 1

 دکترانصاریمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
       کارورزان عملی و تئوری آموزش های سرفصل بازبینی

 (جلسه 1) 
 1/4/1401 1/3/1401 دکترمعتمدی 

2 

 جامع مراکز در کارورزان کلیه حضور جهت ریزی برنامه

 عدالت راستای در روتیشن صورت به اموزشی سالمت

 (ماه هر برنامه یک) اموزشی

 30/10/1402 1/4/1401 دکترمعتمدی

3 

 و پیشگیری کلینیک در کارورزان حضور جهت ریزی برنامه

 توانمندسازی راستای در روتیشن صورت به سالمت ارتقای

 (ماه هر برنامه یک) زندگی سبک اصالح حیطه در

 30/10/1402 1/4/1401 دکترمعتمدی

4 

 بهداشت مرکز در کارورزان حضور جهت ریزی برنامه

 در توانمندسازی راستای در روتیشن صورت به شهرستان

 (ماه هر برنامه یک) شبکه مدیریت حیطه

 30/10/1402 1/4/1401 دکترمعتمدی

5 
 پیشنهادات و نظرات بندی جمع و آموزشی نیازسنجی

 (جلسه4)  دانشجویی منتخب نمایندگان
30/10/1402 1/6/1401 دکترمعتمدی  

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 آموزش حیطه ارتقای هدف کلی

ن به میزا1401-1402 زمانی دربازهخانواده  پزشک کارورزان جامعه نیاز بر مبتنی آموزش ارتقا  3هدف اختصاصی

 درصد  20

 شاخصعنوان 
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 15 14 12 شده  فعال مراکزتعداد  1

 %60 %55 %50                                                        شده نیازسنجی آموزشی های سرفصل درصد  میزان 2

 توکلی فرد دکترمسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع اجرامسئول  فعالیت

1 
 زیرساخت دارای سالمت جامع خدمات مراکز شناسایی

 مناسب

 دکترامینی 

 
1/3/1401 1/7/1401 

2 
 خدمات مراکز به مراجعین در شایع مشکالت نیازسنجی

 سالمت جامع
 30/10/1402 1/3/1401 دکترامینی

3 
 و مرکز خصوص در کارورزان نمایندگان از نظرسنجی

 جلسه (4شده) انجام آموزشی های فعالیت
 30/10/1402 1/3/1401 دکترامینی

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 آموزش حیطه ارتقای هدف کلی

 1402 زمانی دربازه کوریکولوم کردن اجرایی راستای در دستیاران آموزش بهبود   4هدف اختصاصی

 درصد  20به میزان   1401-

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %70 %60 %50 کوریکولوم طبق شده اجرا  های برنامهدرصد  میزان 1

 دکترطالبان مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 بیمارستان آموزشی معاون با هماهنگی جلسه 2 برگزاری

 بیمارستان های بخش در دستیاران حضور جهت سیدالشهدا
 1/5/1401 1/3/1401 دکتربابک 

2 
 قلحدا اخذ منظور به بیمارستان های بخش در دستیاران حضور

 گیریپیش برنامه ارائه و ماه در بیماران اجتماعی حال شرح 8

مهندس /دکتربابک

 خیرمند 
1/5/1401 30/10/1402 

3 

 اناصفه استان بهداشتی معاونت با هماهنگی جلسه 2 برگزاری

 کارگروه جلسات در دستیاران حضور موافقت اخذ جهت

 استانداری غذایی امنیت و سالمت

 1/5/1401 1/3/1401 دکترخدیوی /دکتربابک

4 
 امنیت و سالمت کارگروه جلسه 2 حداقل در دستیاران شرکت

 استان سالمت مشکالت با آشنایی هدف با استانداری غذایی
 30/10/1402 1/5/1401 دکترخدیوی /دکتربابک

5 
 دانشگاه منتخب های گروه در دستیاران حضور سنجی امکان

 اندستیار ارتباطی های مهارت افزایش راستای در استان های
 30/10/1401 1/7/1401 دکترگلشیری /دکتربابک

 

 عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردددرصورت 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  پزشکیدانشکده 

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  خانواده پزشکی  نام گروه: پزشکی اجتماعی و

 

5 
 

 آموزش حیطه ارتقای هدف کلی

 درصد  20به میزان  1401-1402 زمانی دربازه درامورپژوهشی  دستیاران توانمندسازی افزایش  5هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %60 %50 %40  1401-1402 زمانی دربازه دستیاران پژوهشی  فعالیتدرصدمیزان  1

 دکترطالبان مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

 تحقیقات مشاوره مرکز در اساتید با دستیاران همکاری

 یک تعداد به ارجاعی های پروپوزال داوری جهت

 ماه در پروپوزال

 دکتردکتربابک / 

 فرد/ توکلی معتمدی/دکتر

مهندس /مقدم توکلی دکتر

 خیرمند 

1/3/1401 30/10/1402 

2 
 های نوشته دست داوری در اساتید با دستیاران همکاری

 ماه در نوشته دست یک تعداد به مجالت از ارجاعی

 /دکترخدیوی / دکتربابک

 مهندس خیرمند
1/3/1401 30/10/1402 

3 
 مراکز پژوهشی شورای جلسات در دستیاران شرکت

 سال در جلسه2 حداقل تعداد به الزهرا تحقیقاتی

 مهندس/ دکتربابک

 خیرمند
1/4/1401 30/10/1402 

4 
 توسط گروه بررسی حال در پروپوزالهای نقد و بررسی

 دستیاران

 /صفاییان دکتر/ دکتربابک

  مهندس خیرمند
1/3/1401 30/10/1402 

5 
 پیشرفته پژوهشی توانمندسازی های کارگاه در شرکت

 بار یک ساالنه

 مهندس/ دکتربابک

 خیرمند
1/3/1401 30/10/1402 

 30/10/1402 1/3/1401 دکترمعتمدی / دکتربابک دستیار توسط سردبیر به نامه یک ساالنه چاپ 6
 

 ها این جدول تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 پژوهش  حیطه ارتقای هدف کلی

 یک حداقل میزان به 1401-1402 زمانی دربازه جامعه نیاز بر مبتنی پژوهشی های طرح افزایش 1هدف اختصاصی

 سال در نامه پایان یا طرح

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم اولپایان سال  ابتدای دوره

 1 0 0  جامعه نیاز بر مبتنی پژوهشی های طرح تعد اد  1

 زاهدنژاد دکترمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 با مرتبط موسسات و مراکز پژوهشی های اولویت  شناسایی

 جامعه سالمت

 مهندس/دکترصفاییان 

 خیرمند
1/3/1401 1/6/1401 

2 
 تهیئ اعضای به مراکز توسط شده تعیین های اولویت اعالم

 گروه علمی

 مهندس/دکترصفاییان 

 خیرمند
1/6/1401 1/7/1401 

  طرح یاپایان نامه براساس اولویت اعالم شده  تدوین 3
 مهندس/دکترصفاییان 

 خیرمند
1/7/1401 30/10/1402 

 

 ها این جدول تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 پژوهش حیطه ارتقای هدف کلی

 1402 زمانی دربازه علمی هیئت اعضای پژوهشی های فعالیت بانک اصالح و تکمیل 2 هدف اختصاصی

 %50 میزان به 1401-

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 دومپایان سال  پایان سال اول ابتدای دوره

 %80 %50 %30  علمی هیئت اعضای پژوهشی اطالعات بودن روزه بمیزان  1

 زاهدنژاد دکترمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 پایان کنگره، مقاله،) پژوهشی های فعالیت مشخصات تهیه

 بار یک ماه 6 هر گروه اعضای( پژوهشی طرح نامه،

مهندس /دکترصفاییان 

 خیرمند 
1/3/1401 30/10/1402 

 30/10/1402 1/3/1401  دکترمعتمدی  گروه سایت در پژوهشی های فعالیت بارگذاری 2

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 سالیانهدوره پایش:  خانواده پزشکی  نام گروه: پزشکی اجتماعی و

 

8 
 

 ارتقاحیطه مدیریت  هدف کلی

 %100 میزان به 1401-1402 زمانی دربازه عملیاتی برنامه اجرای برفرایند نظارت   1هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 12 6 0 نظارت بربرنامه عملیاتی  ارائه شده گزارش تعداد  1

 زادگان دکترفرجمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 اجرای حسن بر نظارت جلسات برگزاری گانت جدول تدوین

 عملیاتی برنامه
 1/4/1401 1/3/1401 دکترتوکلی مقدم 

 30/10/1402 1/4/1401 دکترتوکلی مقدم  میدانی  نظارت 2
 

 جدول تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 مدیریت ارتقاحیطه هدف کلی

 یزمان زهدربا ی آموزشی ،پژوهشی ،درمانی واجرایی اعضای هیات علمیها فعالیت بر نظارت 2هدف اختصاصی

 درصد100به میزان   1402-1401

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم اولپایان سال  ابتدای دوره

 4 2 0 ماهه شش منظم زمانی فواصل در شده ارائه گزارشتعداد  1

 توکلی مقدم دکترمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

 مورد مستندات آوری جمع زمینه در علمی هیات اعضا پایش

 هر نگاه سامانه طریق از ارتقا و ساالنه پایه ترفیع برای نیاز

 ماه6

فرج زادگان دکتر

  گلشیری دکتر/
1/4/1401 30/10/1402 

 30/10/1402 1/4/1401  دکترمعتمدی  بروزرسانی سایت گروه  2

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 مدیریت ارتقاحیطه هدف کلی

 زهدربا افزایش پیشبرد اهداف گروه درجهت اجرایی سازی تمایزآکادمیک منتخب دانشگاه 3 هدف اختصاصی

 درصد 20به میزان  1401-1402 زمانی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %20 %10 %0 میک میزان پیشبرد اهداف گروه درجهت اجرایی سازی تمایز آکاد 1

 مهندس خیرمند مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/6/1401 1/3/1401 دکترطالبان  تصویب پروپوزال تمایزآکادمیک گروه  1

 1/7/1401 1/3/1401 دکتراسحاقی  تعریف وتعیین  جمعیت تحت پوشش  2

 1/7/1401 1/4/1401 دکتراسحاقی  تدوین فرایندهای پذیرش درمرکز  3

4 
ان ن ،کارورزان و کارآموزابرنامه ریزی جهت حضور دستیار

 در کلینیک سبک زندگی سالم 
 30/10/1402 1/6/1401 دکتراسحاقی

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


