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توسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با باالترین توانمندی های علمی و  (1) هدف کلی

 عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی

 کارپوشه الکترونیک )الگبوک( دستیاران رشته های فلوشیپ اندازی راه با مرتبط فرآیندهایدرصد  100انجام  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 %10 درصد پیشرفت اجرای کارپوشه 1

 قشالقیآقای دکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/05/1401 01/04/1401 خانم دکتر صمصام شریعت و تصویب در شورا  طرح موضوع درشورای آموزشی گروه 1

 01/07/1401 01/06/1401 خانم دکتر صمصام شریعت طرح موضوع در شورای برنامه عملیاتی گروه و تعیین خط مشی و فرآیند ها  2

 01/10/1401 01/08/1401 خانم دکتر ایزدی پزشکی جهت اخذ مجوز های الزمانجام مکاتبات الزم با دانشکده ی  3

4 
انجام مکاتبات الزم با مراجع ذی ربط دانشکده جهت فراهم نمودن بستر 

 الگ بوک الکترونیک برای کارورزان سم شناسی بالینی
 01/12/1401 01/11/1401 خانم دکتر ایزدی

5 
طرح مجدد موضوع در شورای گروه ، پس از فراهم شدن بستر مناسب ، 

 جهت تقسیم وظایف میان اعضای هیات علمی جهت تدوین الگ بوک 
 01/06/1402 01/02/1402 خانم دکتر صمصام شریعت

6  
ارائه ی گزارش اقدامات انجام شده در زمینه ی تدوین الگ بوک در 

 سنجی از اساتید و اجماع نظرشورای برنامه عملیاتی گروه و نظر 
 01/10/1402 01/08/1402 اعضای هیات علمی گروه

 01/11/1402 01/10/1402 خانم دکتر صمصام شریعت ارائه ی مدل نهایی الگ بوک در شورای آموزشی گروه جهت تصویب  7

8 
انجام مکاتبات الزم با دانشکده ی پزشکی ، جهت ارائه ی مدل نهایی الگ 

 بوک ، جهت قرار دادن در بستر الکترونیک فراهم شده 
 01/12/1402 01/11/1402 خانم دکتر ایزدی

 

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

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

انمندی های علمی و توسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با باالترین تو (2) کلی هدف

 عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی

وره پزشکی دکارپوشه الکترونیک )الگبوک( فراگیران  اندازی راه با مرتبط درصد فرآیندهای 100انجام  هدف اختصاصی

 عمومی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 %0 درصد پیشرفت اجرای کارپوشه 1

 آقای دکتر قشالقیمسئول پایش برنامه: 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/05/1401 01/04/1401 صمصام شریعتخانم دکتر  و تصویب در شورا  طرح موضوع درشورای آموزشی گروه 1

 01/07/1401 01/06/1401 خانم دکتر صمصام شریعت طرح موضوع در شورای برنامه عملیاتی گروه و تعیین خط مشی و فرآیند ها  2

 01/10/1401 01/08/1401 خانم دکتر ایزدی انجام مکاتبات الزم با دانشکده ی پزشکی جهت اخذ مجوز های الزم 3

4 
انجام مکاتبات الزم با مراجع ذی ربط دانشکده جهت فراهم نمودن بستر 

 الگ بوک الکترونیک برای دستیاران فلوشیپ سم شناسی بالینی
 01/12/1401 01/11/1401 خانم دکتر ایزدی

5 
طرح مجدد موضوع در شورای گروه ، پس از فراهم شدن بستر مناسب ، 

 جهت تدوین الگ بوک  جهت تقسیم وظایف میان اعضای هیات علمی
 01/06/1402 01/02/1402 خانم دکتر صمصام شریعت

6  
ارائه ی گزارش اقدامات انجام شده در زمینه ی تدوین الگ بوک در شورای 

 برنامه عملیاتی گروه و نظر سنجی از اساتید و اجماع نظر
 01/10/1402 01/08/1402 اعضای هیات علمی گروه

 01/11/1402 01/10/1402 خانم دکتر صمصام شریعت ارائه ی مدل نهایی الگ بوک در شورای آموزشی گروه جهت تصویب  7

8 
انجام مکاتبات الزم با دانشکده ی پزشکی ، جهت ارائه ی مدل نهایی الگ 

 بوک ، جهت قرار دادن در بستر الکترونیک فراهم شده 
 01/12/1402 01/11/1402 خانم دکتر ایزدی
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وانمندی های علمی و تتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با باالترین  (3هدف کلی )

 پزشکیعملی در زمینه علوم پایه و بالینی 

مار بستری در درصد فرآیند های مرتبط با اصالح فرم شرح حال موجود در پرونده ی پزشکی بی 100انجام  هدف اختصاصی

 بخش مسمومین 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 %10 درصد فرآیندهای انجام شده 1

 دکتر قشالقیمسئول پایش برنامه: آقای 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/05/1401 01/04/1401 خانم  دکتر صمصام شریعت طرح موضوع در شورای آموزشی گروه و تصویب 1

 01/07/1401 01/06/1401 خانم دکتر ایزدی انجام مکاتبات الزم با بیمارستان جهت اخذ موافقت بیمارستان در این زمینه  2

3 
طرح موضوع در شورای برنامه عملیاتی گروه جهت تقسیم کار بین اعضای 

 هیات علمی گروه در راستای بررسی منابع علمی مرتبط با موضوع 
 01/10/1401 01/08/1401 آقای دکتر ذوفقاری

4 
ارائه ی گزارشی از مطالب جمع آوری شده توسط اعضای هیات علمی در 

 اطالعات و اجماع نظرشورای آموزشی گروه جهت تبادل 
 01/12/1401 01/11/1401 اعضای هیات علمی گروه

 01/04/1402 01/02/1402 آقای دکتر ذوفقاری تدوین فرمت نهایی برگه شرح حال  5

 01/07/1402 01/05/1402 آقای دکتر ذوفقاری ارائه فرمت نهایی برگه شرح حال در شورای آموزشی گروه جهت تصویب  6

7 

انجام مکاتبه ی بیمارستان با معاونت درمان ، جهت انعکاس موضوع پیگیری 

با پیوست برگه ی شرح حال طراحی شده ، به وزارتخانه ، جهت اخذ 

 مجوزهای الزم

 01/11/1402 01/08/1402 آقای دکتر ذوفقاری

8 
درج برگه ی جدید شرح حال در پرونده های پزشکی بیماران مسموم بستری 

 وزارت متبوعشده پس از تایید 
 01/12/1402 01/11/1402 آقای دکتر ذوفقاری
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علمی و وانمندی های تتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با باالترین  (4) هدف کلی

 عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی

 ، یک جلسه در سال  بالینی و پایه های گروه بین مشترک کالب ژورنال هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 0 سال هر در بالینی و پایه های گروه با مشترک کالب ژورنال جلسه یک برگزاری

 آقای دکتر دوروشیمسئول پایش برنامه: 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/05/1401 01/04/1401 خانم دکتر صمصام شریعت و تصویب در شورا  طرح موضوع درشورای آموزشی گروه 1

2 
یند ها و طرح موضوع در شورای برنامه عملیاتی گروه و تعیین خط مشی و فرآ

 انجام نیاز سنجی موضوعی از اساتید 
 01/07/1401 01/06/1401 خانم دکتر صمصام شریعت

 01/07/1401 01/06/1401 خانم دکتر صمصام شریعت استخراج نتایج نیازسنجی انجام شده از اعضای هیات علمی گروه 3

 01/10/1401 01/08/1401 خانم دکتر ایزدی انجام مکاتبات الزم با دانشکده ی پزشکی جهت اخذ مجوز های الزم 4

5 
نیاز سنجی  انجام مکاتبات الزم با مراجع ذی ربط در گروه های پایه و انجام

 موضوعی از این گروه ها 
 01/12/1401 01/11/1401 خانم دکتر ایزدی

6 
 یشورای گروه جهت تعیین موضوع بر اساس نتیجه طرح مجدد موضوع در 

 مانزنیاز سنجی از گروه های پایه و اعضای هیات علمی گروه  و تعیین 
 01/06/1402 01/02/1402 خانم دکتر صمصام شریعت

 01/10/1402 01/08/1402 خانم دکتر ایزدی پایه  مکاتبه جهت انعکاس  موضوع و زمان برگزاری به گروه یا گروه های 7

 اطالع رسانی ژورنال کالب  8
خانم دکتر  -خانم دکتر ایزدی 

 صمصام شریعت
01/10/1402 01/11/1402 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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الترین توانمندی های فراگیران متعهد با باتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت  (5هدف کلی )

 علمی و عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی

 1401-1402 سال طی در نیمسال 4 در درسی برنامه مدیریت اجرای هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 %0 درسی انجام شدهتعدادنیمسال که مدیریت برنامه  1

 مسئول پایش برنامه: آقای دکتر دوروشی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/05/1401 01/04/1401 خانم دکتر ایزدی طرح موضوع در شورای آموزشی گروه و تصویب 1

 طرح موضوع در شورای برنامه عملیاتی گروه و تعیین فرآیندها 2

 -ایزدیخانم دکتر 

خانم دکتر صمصام 

 شریعت

01/04/1401 01/05/1401 

 01/07/1401 01/05/1401 خانم دکتر ایزدی تهیه فرم ها بر اساس الگوی از پیش تعیین شده ی دانشکده  3

 01/02/1402 01/07/1401 خانم دکتر ایزدی تکمیل فرم نیازسنجی و ارائه آن در قالب پیوست مکاتبه با دانشکده  4
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 پزشکی بالینی و پایه علوم زمینه در پژوهش توسعه (1هدف کلی )

ک و تنظیم سه مشارکت اعضای هیات علمی گروه با اعضای هیات علمی پایه با نقشه ی تحقیقاتی مشتر هدف اختصاصی

 پروپوزال در سال 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 3 2 1  لتعداد پروپوزال تصویب شده ی مشترک با اعضای هیات علمی پایه در سا 1

 آقای دکتر دوروشی –مسئول پایش برنامه: خانم دکتر ایزدی 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/05/1401 01/04/1401 آقای دکتر اطرشی طرح موضوع در شورای گروه جهت تصویب 1

 01/07/1401 01/06/1401 آقای دکتر اطرشی طرح موضوع در شورای مرکز تحقیقات جهت تصویب 2

3 
انجام مکاتبات الزم با گروه های پایه ی مورد نظر اساتید جهت تعریف نقشه ی 

 تحقیقاتی مشترک
 01/11/1401 01/07/1401 خانم دکتر ایزدی

4 
انجام امور مربوط به تدوین و تصویب پروپوزال مشترک با اعضای هیات علمی 

 گروه های پایه

اعضای هیات علمی 

 گروه
01/11/1401 01/11/1402 

 ارائه ی گزارش عملکرد در شورای پژوهشی گروه 5
اعضای هیات علمی 

 گروه
01/11/1402 01/12/1402 

 ارائه ی گزارش عملکرد در شورای مرکز تحقیقات  6
اعضای هیات علمی 

 گروه
01/11/1402 01/12/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 پزشکی بالینی و پایه علوم زمینه در پژوهش توسعه (2هدف کلی )

اگیران ) درصد دوره های افزایش توانمندی پژوهشی فر  50دستیاران فلوشیپ در حداقل همه ی حضور  هدف اختصاصی

 کارگاه روش تحقیق ، پروپوزال نویسی و ... ( برگزارشده توسط دانشگاه 

 شاخصعنوان 
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

) بر  ه درصد دستیاران فلوشیپ گرو 100درصد کارگاه های گذرانیده شده توسط  1

 اساس گواهی های صادر شده (
10% 25% 50% 

 مسئول پایش برنامه: آقای دکتر کرمانی 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
اطالع رسانی برنامه ی کارگاه های برگزار شده در این زمینه به دستیاران 

 فلوشیپ
 01/06/1401 01/04/1401 آقای دکتر اطرشی

2 
برنامه ریزی درون بخشی برای دستیاران فلوشیپ به نحوی که بتوانند در این 

 کارگاه ها شرکت کنند 
 01/07/1401 01/06/1401 آقای دکتر قشالقی

 01/07/1402 01/07/1401 آقای دکتر قشالقی نظارت بر حضور منظم و کامل دستیاران فلوشیپ در این دوره ها  3

 بایگانی کپی گواهی ها و مستندات شرکت در این دوره ها در پرونده ی فراگیر  4
خانم دکتر صمصام 

 شریعت
01/07/1402 01/08/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 فراگیران و کارکنان علمی، هیات اعضا رضایتمندی ارتقا (1هدف کلی )

 درصد ( 100درصد به  91) از  سایت وبدرصدی نمره ی ارزشیابی  9افزایش  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم اول پایان سال ابتدای دوره

  %100 91%  درصد افزایش نمره ی ارزشیابی وبسایت گروه

 مسئول پایش برنامه: خانم دکتر ایزدی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
اخذ آخرین دستورالعمل الگوی بارگذاری مطالب و اطالعات در وبسایت 

 گروه از دانشکده پزشکی
 01/06/1401 01/04/1401 دکتر صمصام شریعت

 01/09/1401 01/07/1401 دکتر صمصام شریعت پایش و ارزشیابی درون گروهی وبسایت 2

3 
تعیین مشکالت موجود در وبسایت جهت انجام اصالحات ، پس از ارزشیابی 

 انجام شده
 01/11/1401 01/09/1401 دکتر صمصام شریعت

4 
رفع نواقص و اصالح الگوی بارگذاری اطالعات در وبسایت طبق 

 دستورالعمل دانشکده 
 01/06/1402 01/11/1401 دکتر صمصام شریعت

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 فراگیران و کارکنان علمی، هیات اعضا رضایتمندی ارتقا (2هدف کلی )

رصد اعضای محترم هیات علمی در قالب د 100درمانی -مستند سازی حضور فعال و عملکرد آموزشی هدف اختصاصی

 گزارش عملکردی ماهانه

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

زارش درصد اعضای هیات علمی گروه که ارائه ی مستندات الزم در قالب گ 1

انجام  درمانی  آنها-عملکردی ماهیانه برای حضور فعال و عملکرد آموزشی

 شده است . 

10% 100%  

 مسئول پایش برنامه: آقای دکتر دوروشی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
گروه جهت تصویب و اطالع رسانی به طرح موضوع در شورای 

 اعضای هیات علمی گروه
 01/05/1401 01/04/1401 خانم دکتر ایزدی

2 
قرار دادن دستورالعمل های حداقل میزان فعالیت آموزشی درمانی 

 دانشیار و استاد  –برای اعضای هیات علمی استادیار 
 01/06/1401 01/05/1401 خانم دکتر ایزدی

3 
–تهیه ی یک الگوی مشخص جهت ارائه ی میزان فعالیت آموزشی 

 درمانی اعضای هیات علمی گروه به دانشکده
 01/07/1401 01/06/1401 ایزدی دکتر خانم

4 
انجام مکاتبات دوره ای الزم برای انعکاس این مستندات به اعضای 

 گروه در هر سال 
 01/12/1402 01/07/1401 ایزدی دکتر خانم

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 



 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی 

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: سم شناسی بالینی
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 فراگیران و کارکنان علمی، هیات اعضا رضایتمندی ارتقا (3هدف کلی )

 ای توسعهدرصدی  فرم نیازسنجی به کارگیری اعضای هیات علمی جدید براساس برنامه ه 100بازنگری  هدف اختصاصی

 گروه ها و سند برآورد تعداد اعضای هیات علمی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

  %100 %20 نجام شده درصد بازنگری ا 1

 مسئول پایش برنامه: آقای دکتر دوروشی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
بررسی نکات قابل بازنگری فرم تکمبل طرح موضوع در شورای گروه و

 تصویب شده ی قبلی و
 01/05/1401 01/04/1401 خانم دکتر ایزدی

 01/07/1401 01/05/1401 خانم دکتر ایزدی تهیه فرم های نیاز سنجی بر اساس الگوی از پیش تعیین شده ی دانشکده  2

   دکتر ایزدیخانم  طرح فرم نیاز سنجی در شورای گروه جهت تائید و بررسی 

 01/02/1402 01/07/1401 خانم دکتر ایزدی آن در قالب پیوست مکاتبه با دانشکده  تکمیل فرم نیازسنجی و ارائه 3
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 


