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 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معارفنام گروه: 

                                      تیریمد طهیارتقاء ح هدف کلی

هم اندیشی اعضا هیات علمی و اساتید مدعو گروه معارف اسالمی جهت تعیین شاخصه های برگزاری نشست  هدف اختصاصی

 مدیریت بهینه گروه معارف اسالمی در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری 

  عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 1 تعداد نشست های برگزار شده 1

مدیر گروه دکتر علی غالمیمسئول پایش برنامه:   
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برنامه ریزی و هماهنگی  مکان برگزاری نشست اساتید گروه اعم از 

 نفر( 60هیأت علمی و اساتید مدعو )حدود 

معاون گروه دکتر 

 قدرت اهلل مومنی

هفته اول آذرماه 

 هرسال
 آذرماه هرسالهفته دوم 

 اطالع رسانی و دعوت از اساتید 2
معاون گروه دکتر 

 قدرت اهلل مومنی

هفته سوم آذرماه 

 هرسال
 آذرماه هرسالچهارم هفته 

3 

 برگزاری نشست)سخنرانی ریاست نهاد، دانشگاه و دانشکده پزشکی

و سخنرانی و ارائه گزارش فعالیتهای دو ساالنه( و تبادل نظر و ارائه 

پیشنهادها و انتقادات از سوی اساتید محترم در خصوص نظرات و 

 مباحث مدیریتی گروه

 

مدیر گروه)  دکتر 

 علی غالمی(

با مشارکت  اساتید 

 حاضر در نشست

یکی از روزهای 

ماه  دوهفته پایانی دی

 هرسال

یکی از روزهای دوهفته 

 ماه هرسال پایانی دی

 بازخورد نشستنتیجه گیری و جمع بندی؛ تهیه گزارش و ارائه  4
دکتر قدرت اهلل 

 مومنی

نیمه اول بهمن ماه 

 هرسال
 اول بهمن ماه هرسال مهین

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معارفنام گروه: 

 ارتقاء حیطه مدیریت          هدف کلی

به ف اسالمی آموزشی هم سنخ گروه معار  اندیشی و همگرایی مدیران و مسئوالن گروه هایهم نشست  یبرگزار هدف اختصاصی

 شاخصه های مدیریت موفق  و کارامد گروهی در ابعاد  آموزشی ، پژوهشی و مدیریتیجهت تبین 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

گروه های تعداد نشست های برگزار شده با مدیران  1

 آموزشی مرتبط با گروه معارف اسالمی  
0 1 2 

مدیر گروه معارف اسالمی دکتر علی غالمیمسئول پایش برنامه:   
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

جلسه مشترک جهت تبادل نظر با   لیتشک یوهماهنگ یزیبرنامه ر

مرتبط )ازجمله گروه اخالق  یآموزش یو معاونان گروه ها رانیمد

 یو....( دانشگاه علوم پزشک  یاجتماع ی، گروه پزشک یپزشک

 تیریمد یشاخصه ها نیتب  یرتیاصفهان جهت تبادل تجارب مد

 یموفق و کارآمد گروه

 هفته دوم آذرماه هرسال هفته اول آذرماه هرسال آقای دکتر موسوی زاده

 نیمه دوم آذرماه هر سال نیمه دوم آذرماه هر سال آقای دکتر موسوی زاده زمان و دعوت مدیران مدعوهماهنگی  2

3 
تشکیل کارگروه مشترک )برگزاری نشست(جهت تدوین  منشور 

 شاخصه های مدیریت موفق گروه های مرتبط

آقای دکتر موسوی زاده با 

مشارکت معاونان آموزشی 

و پژوهشی گروه های  

 مرتبط

 هفته اول دی ماه هرسال
هفته چهارم دی ماه 

 هرسال

4 
انتشار و یا کار بست منشور تدوین شده در قالب طرح تالش در جهت 

 تحقیقاتی یا مقاله یا نشست علمی

آقای دکتر موسوی زاده با 

مشارکت معاونان آموزشی 

و پژوهشی گروه های  

 مرتبط

نیمه اول بهمن ماه 

 هرسال
 النیمه اول بهمن ماه هرس

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معارفنام گروه: 

                                      تیریمد طهیارتقاء ح هدف کلی

 آموزشی پژوهشی گروه معارف اسالمی  تعریف و اجرای سیستم ارزیابی هدف اختصاصی

  عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0  تعداد ارزیابی های آموزشی و پژوهشی انجام شده 1

معاون گروه دکتر قدرت اهلل مومنیمسئول پایش برنامه:   

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 سید محسن ابطحی  تعریف و تدوین سیستم ارزیابی 1
ماه بان اول آهفته 

1401 

ماه بان آ چهارمهفته 

1401 

 میدانی انجام ارزیابی  2
معاون گروه دکتر 

 قدرت اهلل مومنی

و هفته  آذراول هفته 

 دوم اردیبهشت 

 هرسال

و آذرچهارم هفته 

 هفته دوم خرداد

 هرسال

3 
 تحلیل اطالعات به دست آمده از ارزیابی میدانی 

 

مدیر گروه)  دکتر علی 

 غالمی(

و   دی اول هفته

 هفته سوم خرداد

 هرسال

و   دی دومهفته 

 هفته چهارم خرداد

 هرسال

4 
به شورای  نتیجه گیری و جمع بندی؛ تهیه گزارش و ارائه بازخورد

 گروه
 دکتر قدرت اهلل مومنی

و اول بهمن هفته 

 هرسالهفته اول تیر 

و بهمن  دوم  هفته

 هرسالهفته دوم تیر 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معارفنام گروه: 

 

 

 گروه یآموزش یها تیفعال یفیارتقاء سطح ک هدف کلی

سیاسی  و، درموضوعات چالشی اعتقادی ؛ فرهنگی  برگزاری جلسات گفتگوی آزاد در قالب کالس درس هدف اختصاصی

 روز در جهت نیل به هدف کلی ذکر شده                  

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 14 7 12 تعداد کرسی های آزاد اندیشی برگزار شده  1

 شورای گروهدکتر علی غالمی با مشارکت مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 یشیآزاد اند یها یموضوعات کرس بیتصو 1

با  یوبیدکتر محمود ا

 یمشارکت اعضا

 گروه یشورا

هفته سوم 

 مهرماه
 هفته چهارم مهرماه

2 
 یبرنامه برا ینحوه اجرا هیبرگزار کننده و توج دیانتخاب اسات

 منتخب دیاسات
 یوبیدکتر محمود ا

هفته اول آبان 

 ماه
 ماه هفته دوم آبان

 آقای ابطحی یمکان و زمان برگزار یهماهنگ 3
هفته سوم آبان 

 ماه
 هفته سوم آبان ماه

4 
 برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

 کرسی آزاد اندیشی(7)درهر سال برگزاری
 شده نییتع دیاسات

هفته چهارم 

 آبان ماه
 نیمه آذرماه

 یوبیدکتر محمود ا هاوتهیه گزارش نهایی نظارت براجرا کرسی 5
هفته چهارم 

 آبان ماه
 پایان آذرماه

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معارفنام گروه: 

 گروه یآموزش یها تیفعال یفیارتقاء سطح ک هدف کلی

 الورود با سبک زندگی دانشجوییآشنایی دانشجویان جدید  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

  22 0 تعداد جلسات برگزار شده 1

 مسئول پایش برنامه: دکتر علی غالمی 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
جزوه سبک زندگی موضوعات  بیتصوباز بینی و 

 ویژه دانشجویان جدیدالورود( )داشجویی

با  یوبیدکتر محمود ا

 یمشارکت اعضا

 گروه یشورا

 ماهشهریورم سوهفته  ماهاول شهریورهفته 

2 
جلسه و دعوت از اساتید  یمکان و زمان برگزار یهماهنگ

 منتخب
 هفته دوم مهر ماه هفته اول مهر ماه آقای ابطحی

3 
 یبرنامه برا ینحوه اجرااهداف و  هیو توج برگزاری جلسه

 منتخب دیاسات
 هفته سوم  مهر ماه م  مهر ماهسوهفته  یوبیدکتر محمود ا

 آبان ماه15 ماه مهرهفته چهارم  شده نییتع دیاسات برنامه آموزشیانجام  4

 ماهآبان پایان  آبان ماه دومهفته  یوبیدکتر محمود ا ارزیابی و ارائه گزارش بازخورد به شورای گروه  5

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معارفنام گروه: 

 گروه یآموزش یها تیفعال یفیارتقاء سطح ک هدف کلی

ه هدف برگزاری جلسات تبادل نظر و هم اندیشی اساتید دروس تخصصی هم گرایش درسی در جهت نیل ب هدف اختصاصی

 کلی ذکر شده

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 12 6 10 تعداد کمیته تخصصی برگزار شده  1

 شورای گروهدکتر محمود ایوبی با مشارکت مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1401-1402-دی ماه 15 1401-1402-دی ماه 1 ها تهیمسئوالن کم ها تهیموضوعات و مطالب مطروحه در کم نییتع 1

2 
زمان و مکان  نییها و تع تهیبا مسئوالن کم یهماهنگ

 یبرگزار
 دی ماه 30 دی ماه 16 یوبیدکتر محمود ا

 بهمن ماه 5 بهمن ماه 1 یابطح یآقا ها تهیمربوطه جهت شرکت در کم دیدعوت از اسات 3

4 
 یریهمه گ طی) نسبت به شرایتخصص یها تهیکم یبرگزار

 (یحضور ای یکرنا به صورت مجاز یماریب
 بهمن ماه 30 بهمن ماه 6 ها تهیمسئوالن کم

 اسفندماه 7 اسفندماه 1 ها تهیمسئوالن کم جلسات یاز برگزار ییارائه گزارش نها 5

 

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

 اقدام جایگزین اجراعلت عدم 
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 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معارفنام گروه: 

 گروه یآموزش یها تیفعال یفیارتقاء سطح ک هدف کلی

 ذکر شده یبه هدف کل لیدر جهت ن دانشجو ازین  براساس سیکالس به صورت تدر یبرگزارارتقاء آموزش با  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 یدر ط  ازمحوریبر اساس طرح ن کالس های برگزارشدهتعداد 1

 یاتیدوسال برنامه عمل
4 8 8 

 یغالم یدکتر علمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 یوبیدکتر محمود ا توانمند در ارائه طرح دیاسات ییشناسا 1
 هر قبل از شروع دوهفته 

 یتحصیل نیمسال
 تحصیلیدر هر ترم 

 یلیکالس به منظور اجراء طرح در هرترم تحص4 نییتع 2
  با یوبیدکتر محمود ا

 مربوطه دیاسات مشارکت

 هر قبل از شروع هفته 

 تحصیلی نیمسال
 در هر ترم تحصیلی

3 
از  هیاول یازسنجیمحور)انجام ن ازین سیاجراء طرح تدر

 ...(طرح درس و نیجهت تدو ان،یدانشجو
 استاد مربوطه

ترم اول و دوم سال در 

 1401تحصیلی 

در ترم اول و دوم سال 

 1400تحصیلی

 یوبیدکتر محمود ا و نظارت بر روند اجراء طرح یریگیپ 4
در ترم اول و دوم سال 

 1401تحصیلی 

در ترم اول و دوم سال 

 1400تحصیلی

 یوبیدکتر محمود ا برگزار شده یاز کالس ها ییارائه گزارش نها 5
 تحصیلی پایان هر نیمسال

1401 
 1402 پایان هر نیمسال تحصیلی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معارفنام گروه: 

 گروه یآموزش یها تیفعال یفیارتقاء سطح ک هدف کلی

 ذکر شده یبه هدف کل لی، به جهت ن یکالس یفرهنگ یعلم یدهایبازد هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 8 8 1 برگزار شده  دیبازد ادتعد 1

 آقای دکتر علی غالمیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
دانشجویان جهت  و اساتید تقاضاهای بررسی و  دریافت

 کالس در هر ترم 4حداکثر انجام بازدید 
 محمود ایوبیدکتر

 نیمسال هر هفته سوم 

 تحصیلی

 هر  هفته هشتم

 نیمسال تحصیلی

2 
 دانشگاه دانشجویی فرهنگی محترم هماهنگی با معاونت 

 بازدیدها برگزاری جهت

با  ابطحیآقای 

 گان نمایندمشارکت 

 ها کالس

 نیمسال هر هفته چهارم 

 تحصیلی

هفته دوازدهم هر 

 نیمسال تحصیلی

3 
دریافت گزارش برگزاری از اساتید و ارائه آن به مدیر 

 گروه
 ابطحیآقای 

هفته دوازدهم هر نیمسال 

 تحصیلی

 هفته پایانی هر

 نیمسال تحصیلی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معارفنام گروه: 

 ارتقاء حیطه پژوهشی                                      هدف کلی

 ذکر شده یبه هدف کل لیگروه به جهت ن یعلم أتیه یتوسط اعضا یکتاب علم6حداقل  تالیف  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 6 3 2 توسط اعضاءگروه  های تألیف شده کتابتعداد 1

 یرضا طالقان دیحم دیدکتر سمسئول پایش برنامه: 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
گروه )  یآنها در شورا بیموضوعات کتب و تصو نییتع

 ( یلیسال تحص کیکتاب در  کیهر استاد 

دکتر سید حمید رضا 

 طالقانی
 یلیسال تحص انیپا آغاز سال تحصیلی

 هر سال نیفرورد انیپا آغاز سال تحصیلی دیاز اسات کیهر  متن کتاب توسط هر استاد فیو تأل نیتدو 2

 گروه یمتن کتب در شورا بیو تصو یبررس 3
شورای گروه معارف 

 اسالمی

پایان فروردین هر 

 سال
 خرداد هر سال انیپا

 پیگیری انتشار کتب 4
دکتر سید حمید رضا 

 طالقانی
 ماه هر سال وریشهر انیپا آغاز تیر ماه هر سال

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معارفنام گروه: 

 ارتقاء حیطه پژوهشی                                      هدف کلی

در  هاناسالمی دانشگاه علوم پزشکی اصفسنجش مقیاس دینی و سالمت معنوی دانشجویان دروس معارف  هدف اختصاصی

 جهت نیل به هدف کلی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 انجام شدهسنجش مقیاس  افکارسنجی  طرحتعداد 1

 یرضا طالقان دیحم دیدکتر سمسئول پایش برنامه: 
 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
پرسشنامه سنجش مقیاس و  طرح پروپوزال تهیه و تدوین 

 دینی و سالمت معنوی  دانشجویان 

سید روح اهلل آقای دکتر 

 موسوی زاده
 هفته چهارم شهریورماه هفته اول شهریور ماه

2 
 تکمیل شدهپرسشنامه های  و جمع آوری توضیع

 دتیتوسط اسا دانشجویان منتخب کالس ها 

 دیاز اسات کیهر 

 منتخب
 هفته دوم آبان ماه هفته دوم مهرماه 

 پردازش داده های افکار سنجی  توسط نرم افزار و  یبررس 3
آقای سید محسن 

 ابطحی
 آبان ماه انیپا هفته سوم آبان ماه

4 
تشکیل جلسه تحلیل اطالعات وبررسی نتایج به دست آمده 

 از افکار سنجی

دکتر سید حمید رضا 

 طالقانی
 هفته دوم آذر ماه هفته اول آذرماه 

5 
ارائه نتایج طرح به شورای گروه معارف اسالمی جهت 

 لحاظ نمودن آنها در برنامه ریزی های آموزشی گروه

دکتر سید حمید رضا 

 طالقانی
 هفته دوم دی ماه هفته سوم آذرماه

 مقایسه نتایج دو افکارسنجی و ارائه گزارش  تحلیلی طرح 6
حمید رضا دکتر سید 

 طالقانی

هفته اول بهمن ماه 

1402 
 1402هفته چهارم بهمن 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  

 


