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 ارتقای حوزه آموزش هدف کلی

 نوزادانپرستاری کارشناسی ارشد برای دانشجویان  فیزیولوژی درسنامه تدوین هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

پایان سال  ابتدای دوره

 اول

پایان سال 

 دوم

  %100 0 درسنامهتهیه یک  1

 پورشاه نظریعلی اصغر دکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تشکیل شورای گروه با حضور مسئولین دروس به منظور 

 درسنامهتوجیه و آشنایی اعضای هیات علمی برای تهیه 
 29/2/1401 29/2/1401 دکتر مائده قاسمی

2 
، بررسی قوانین و دریافت اطالعات جهت EDOمکاتبه با 

 تهیه درسنامه

 دکتر مائده قاسمی
30/2/1401 30/2/1401 

3 
انتخاب مولفین  و مدرسین  درسنامه  و ابالغ به آنها جهت 

 شروع آماده سازی درسنامه

 3/3/1401 3/3/1401 دکتر مائده قاسمی

4 
 تشکیل کار گروه جهت جمع آوری اطالعات، تقسیم مباحث

 و شروع نگارش

 دکتر مائده قاسمی
15/3/1401 15/3/1401 

 21/4/1401 1/4/1401 دکتر مائده قاسمی جهت بررسی  مطالب گردآوری شده در گروهتشکیل کمیته  5

 26/6/1401 27/4/1401 دکتر مائده قاسمی و ارسال جهت داوری ویرایش متون جمع آوری شده 6

7 
چاپ و ارسال به کمیته نشر   رایزنی با دانشکده در مورد هزینه

 دانشگاه

 دکتر مائده قاسمی
27/6/1401 26/10/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حوزه آموزش هدف کلی

 درس فیزیولوژی عملی ارائه جهتبالینی  انهمکار با برخی همکاری هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 تحصیلی ترمدر هر همکاران بالینی ارائه جهت  طراحی شده  جلساتتعداد  1

 برای تمامی دانشجویان پزشکی
0 2  

 دکتر مائده قاسمیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
س فیزیولوژی عملی شورای گروه با حضور مسئولین درتشکیل 

 با همکاران بالینی 
 30/4/1401 1/4/1401 دکتر زهرا پزشکی

2 
نظر سنجی از دانشجویان جهت جلسه بالینی درس فیزیولوژی 

 عملی

 دکتر زهرا پزشکی
31/4/1401 20/5/1401 

3 
به منظور بررسی بالینی درس فیزیولوژی عملی تشکیل جلسه 

 بهبود کیفیت درس فیزیولوژی عملی

 دکتر زهرا پزشکی
25/5/1401 30/5/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حوزه آموزش هدف کلی

تای در راس)آموزشی اعضای هیئت علمی گروه فیزیولوژی با راند آموزش بالین ارتباط  هدف اختصاصی

 تحصیالت تکمیلی( کوریکولوم جدید دانشجویان

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

پایان سال  پایان سال اول ابتدای دوره

 دوم

 2 1 0 بین پایه و بالین تعداد جلسات ارتباط آموزشی 1

 محمدرضا شریفیدکتر  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
جهت ارتباط آموزشی اعضای هیئت تشکیل شورای گروه 

 علمی گروه با راند آموزش بالین

 دکتر نپتون سلطانی
29/4/1401 29/4/1401 

2 
بررسی و ثبت تمایل اعضای گروه جهت شرکت در راند 

 بالینی 

 دکتر نپتون سلطانی
31/4/1401 31/4/1401 

 1/11/1401 1/6/1401 دکتر نپتون سلطانی شرکت اعضا جهت شرکت در راند بالینی 3

4 
نظر سنجی از اعضا گروه جهت مفید بودن شرکت در راند 

 بالینی توسط اعضا

 دکتر نپتون سلطانی
15/11/1401 20/11/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حوزه آموزش هدف کلی

، نرم یلیتحصیالت تکم دانشگاهی جهتاجرای کارگاه های داخل گروهی ) آشنایی با قوانین  هدف اختصاصی

 (افزارهای مورد نیاز

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 2 1 0 سالتعداد جلسات کارگاه ها در هر  1

 دکتر نپتون سلطانی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
جهت نیاز سنجی کارگاه های داخل تشکیل شورای گروه 

 گروهی

 دکتر پرهام رئیسی
29/4/1401 29/4/1401 

 1/5/1401 1/5/1401 دکتر پرهام رئیسی داخل گروهی نظر سنجی از دانشجویان جهت کارگاه های 2

 5/5/1401 5/5/1401 دکتر پرهام رئیسی تعیین عضو هیات علمی گروه جهت ارائه کارگاه مربوطه 3

 1/12/1401 1/5/1401 دکتر پرهام رئیسی برگزاری جلسات کارگاه در گروه 4

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حوزه آموزش هدف کلی

استاد  دانشجویان کارشناسی ارشد در کالس درس به همراه دروس تئوری و عمومی تدریس هدف اختصاصی

 درس

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

تدریس شده )جلسات محدود(  و عمومی تئوری تعداد دروس 1

 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد
0 1 2 

 مریم راداحمدیدکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
جهت اعضای هیات علمی گروه و تشکیل شورای گروه 

 انتخاب اساتید داوطلب
 29/4/1401 29/4/1401 اساتید گروه

2 
مشخص کردن جلساتی که باید توسط هر دانشجو تدریس 

 شود

 اساتید گروه
1/6/1401 10/6/1401 

 15/6/1401 12/6/1401 اساتید گروه انتخاب استاد درس و معرفی دانشجویان به استادان مربوطه 3

4 
حضور استاد درس در هر جلسه در زمان تدریس توسط 

 دانشجو در طول ترم

 اساتید گروه
20/6/1401 10/11/1401 

5 
ارزیابی نحوه تدریس دانشجویان ارشد گروه توسط استاد 

 درس

 اساتید گروه
20/11/1401 20/11/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حوزه پژوهش هدف کلی

 شورکخارج و  )دانشگاه صنعتی( داخل یدانشگاه هاسایر مشترک با   یقاتیپروژه تحق هدف اختصاصی

 )پاکستان(

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

  2 0 تعداد پروژه انجام شده 1

 دکتر مهدی نعمت بخشمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
جهت انتخاب اعضای هیات علمی تشکیل شورای گروه 

 داوطلب گروه 
 29/4/1401 29/4/1401 حق جوشقایق دکتر 

2 

هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت برگزاری جلسه 

توجیهی برای اعضای هیات علمی گروه با افراد مشابه آنها در 

 دانشگاههای داخل و خارج کشور 

 دکتر شقایق حق جو

5/5/1401 5/6/1401 

3 

برگزاری جلسات مشترک افراد واجد شرایط و عالقه مند در 

دو دانشگاه جهت انتخاب موضوع و تعیین شرح وظایف 

 طرفین

 دکتر شقایق حق جو

5/6/1401 5/7/1401 

4 
لویتهای پژوهشی وتدوین پروپوزال مشترک بر اساس ا

 دانشگاه و وزارت متبوع

 دکتر شقایق حق جو
5/7/1401 30/7/1401 

5 
انچام پروژه تحقیقاتی و  آنالیز نتایج بدست آمده و نگارش 

 مقاله مشترک

 دکتر شقایق حق جو
30/7/1401 5/5/1402 

 5/5/1402 5/5/1402 دکتر شقایق حق جو ارائه گزارش نهایی به معاونت فناوری و تحقیقات دانشگاه 6

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حوزه پژوهش هدف کلی

 با فیزیولوژی ارائه طرح پژوهشی مشترک با مراکز تحقیقاتی بالینی مرتبط هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

  1 0 تعداد پروژه انجام شده 1

 دکتر محمدرضا شریفیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
جهت انتخاب اعضای هیات علمی تشکیل شورای گروه 

 داوطلب گروه 

دکتر مهدی نعمت 

 بخش
29/5/1401 29/5/1401 

2 

هماهنگی با مراکز تحقیقاتی بالینی مرتبط جهت برگزاری 

هیات علمی گروه با افراد مشابه  جلسه توجیهی برای اعضای

 آنها در مراکز تحقیقاتی

دکتر مهدی نعمت 

 1/6/1401 1/6/1401 بخش

3 

برگزاری جلسات مشترک افراد واجد شرایط و عالقه مند 

در گروه و مرکز تحقیقاتی جهت انتخاب موضوع و تعیین 

 شرح وظایف طرفین

دکتر مهدی نعمت 

 10/6/1401 5/6/1401 بخش

4 
پروپوزال مشترک بر اساس الویتهای پژوهشی گروه تدوین 

 و مرکز تحقیقاتی

دکتر مهدی نعمت 

 بخش
5/6/1401 20/6/1401 

5 
انچام پروژه تحقیقاتی و  آنالیز نتایج بدست آمده و نگارش 

 مقاله مشترک

دکتر مهدی نعمت 

 بخش
20/6/1401 1/6/1402 

 دانشگاهارائه گزارش نهایی به معاونت فناوری و تحقیقات  6
دکتر مهدی نعمت 

 بخش
1/6/1402 1/6/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حوزه پژوهش هدف کلی

 گروه فیزیولوژیموجود در   HPLCدستگاه  UVراه اندازی دتکتور  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

ر دموجود   HPLCدستگاه  UVدتکتور میزان پیشرفت  راه اندازی 1

 گروه فیزیولوژی
0 %100  

 شقایق حق جودکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
جهت تعمیر و راه اندازی دتکتور تشکیل شورای گروه 

UV  دستگاهHPLC   
 29/4/1401 29/4/1401 دکتر حجت اله عالیی

 29/5/1401 1/5/1401 دکتر حجت اله عالیی   HPLCدستگاه  UVاندازی دتکتور اصالح و راه  2

 5/6/1401 5/6/1401 دکتر حجت اله عالیی بررسی صحت کار دستگاه توسط کارشناس متخصص 3

دستگاه  UVارزیابی نمونه های گروه توسط دتکتور  4

HPLC   

 5/6/1402 5/6/1401 دکتر حجت اله عالیی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حوزه مدیریت گروه هدف کلی

روه از آزمایشگاه های تخصصی اعضای هیات علمی گ بین المللبازدید دانشجویان پزشکی  هدف اختصاصی

  فیزیولوژی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 تعداد جلسات برگزار شده  1

 دکتر حجت اله عالییمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/4/1401 29/4/1401 دکتر زیبا رجایی طرح موضوع در شورای گروه و زمان بندی برنامه 1

2 
هماهنگی با اعضای هیات علمی گروه جهت شرکت در 

 نشست

 دکتر زیبا رجایی
10/5/1401 10/5/1401 

 15/5/1401 15/5/1401 دکتر زیبا رجایی اعالم زمان نشست به دانشکده  و هماهنگی های الزم 3

4 
دعوت از دانشجویان برای شرکت در برنامه آشنایی با 

 پژوهش گروه

 دکتر زیبا رجایی
1/7/1401 1/7/1401 

 20/11/1401 1/7/1401 دکتر زیبا رجایی برگزاری دوره بازدید 5

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حوزه مدیریت گروه هدف کلی

ایت کامپیوتر گروه و نیز ایجاد ساعضای هیئت علمی و آزمایشگاه های بازسازی برخی از دفاتر  هدف اختصاصی

 PhDجهت دانشجویان 

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

آزمایشگاه های بازسازی شده و ایجاد سایت در دفاتر، تعداد  1

 گروه
0 5 5 

 مریم راداحمدیدکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/4/1401 29/4/1401 دکتر حسین رضا زاده طرح موضوع در شورای گروه و زمان بندی بازسازی 1

 15/5/1401 1/5/1401 دکتر حسین رضا زاده نیاز سنجی با اعضای هیات علمی گروه جهت بازسازی  2

 15/12/1401 16/5/1401 دکتر حسین رضا زاده برنامه ریزی جهت بازسازی و بهینه سازی گروه فیزیولوژی 3

 20/12/1401 15/12/1401 دکتر حسین رضا زاده انجام بهینه سازی دفاتر، آزمایشگاهها و سایت کامپیوتر  4

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حوزه مدیریت گروه هدف کلی

 عمومی  آزمایشگاه فیزیولوژی برای ارشد جذب نیروی کارشناسپیگیری جهت  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 شاخصمیزان 

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

  100 0 میزان پیشرفت در پیگیری جذب نیرو 1

 دکتر زهرا پزشکیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
طرح موضوع در شورای گروه جهت جذب نیروی 

 کارشناس ارشد 
 29/1/1401 29/1/1401 دکتر نپتون سلطانی

 1/11/1401 1/5/1401 دکتر نپتون سلطانی دعوت از افراد خواهان فعالیت در گروه  2

3 
نظر سنجی اعضای هیات علمی گروه جهت افراد شرکت 

 کننده

 دکتر نپتون سلطانی
29/11/1401 29/11/1401 

4 
آزمایشگاه  برایجذب نیروی کارشناس ارشد پیگیری 

 فیزیولوژی عمومی 

 سلطانیدکتر نپتون 
29/11/1401 29/12/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: فیزیولوژی
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 ارتقاء حوزه مدیریت گروه هدف کلی

ی و مشترک اعضای هیات علمو نیز میتینگ شناختی  روان ،روانشناسیجلسه  1برگزاری  هدف اختصاصی

 تحصیلی سالدانشجویان گروه در یک 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 در یک سال تحصیلی برگزار شده جلسهتعداد  1

 دکتر مائده قاسمیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
اولیه موضوع در شورای گروه و موافقت با برگزاری طرح 

 جلسات روان شناختی و میتینگ

دکتر علی اصغر 

 پورشانظری
29/4/1401 29/4/1401 

 تعیین تاریخ و مسؤول برگزاری جلسات مذکور 2
دکتر علی اصغر 

 پورشانظری
1/5/1401 1/5/1401 

 برگزاری مقدمات جلسات روانشناسی و میتینگ 3
اصغر دکتر علی 

 پورشانظری
1/7/1401 1/12/1401 

4 
نظر سنجی اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی

دکتر علی اصغر 

 پورشانظری
10/12/1401 15/12/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  

 


