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

 علمی و عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی 

به منظور بهبود مدیریت علمی آزمون  %50ارتقاء کیفیت برگزاری آزمون های گروه ژنتیک به میزان  هدف اختصاصی

  1401-1402در طی دوره دو ساله 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 درصد90باالی  درصد 80 درصد 50 افزایش رضایتمندی دانشجویان گروه درصد  1

 کاظمیدکتر :  مسئول پایش برنامه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1402 1/1/1401 کاظمیدکتر  تشکیل جلسه در پایان هر فصل و نظرخواهی از دانشجویان 1

 29/12/1402 1/1/1401 کاظمیدکتر  هماهنگی و اطالع رسانی به مدیر گروه 2

3 
در جلسه شورای  اعضای گروهبررسی موضوع و تعامل با 

 گروه ماهیانه
 29/12/1402 1/1/1401 کاظمیدکتر 

4 
راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا  و جمع بندی بررسی

 رضایتمندی دانشجویان گروه
 29/12/1402 1/1/1401 کاظمیدکتر 

 

 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 -1402   سال: برنامه عملیاتی

 سالیانه   دوره پایش: مولکولینام گروه: ژنتیک و بیولوژی 

 

2 
 

رین توانمندی های توسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با باالت هدف کلی

 علمی و عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی

ری گروه به ارشد و دکتبهبود کیفیت آموزشی گروه ژنتیک در دروس عملی برای فراگیران کارشناسی  هدف اختصاصی

 1401-1402طی دوره دو ساله  %50میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %90باالی 80% 70% وه  میانگین نمرات ارزشیابی دانشجویان از اساتید گر 1

 دکتر نیک پور:  مسئول پایش برنامه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر خان احمد پایش و ارزشیابی و نظرسنجی از کیفیت آموزشی     1

2 
ارتقاء کمی و کیفی وسایل و مواد مورد نیاز برای برگزاری 

 واحدهای عملی
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر خان احمد

3 
با نیاز های  بمتناسبرگزاری کارگاههای فوق برنامه 

 دانشجویان گروه
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر کاظمی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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توانمندی های ترین توسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با باال هدف کلی

 علمی و عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی

رتقاء ابه منظور بهبود پزشکی  کیژنت یتخصص یدکتربازنگری و بروز رسانی طرح دوره دروس  هدف اختصاصی

 1401-1402مدیریت برنامه درسی طی دوره دو ساله 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 سال دومپایان  پایان سال اول ابتدای دوره

بازنگری و بروز رسانی طرح دوره دروس تحصیالت  1

 تکمیلی گروه 
 %90باالی  % 80 % 50

 شریفیدکتر : مسئول پایش برنامه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برنامه آموزشی دوره دکتری تخصص ژنتیک مطالعه دقیق 

 پزشکی
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر کاظمی

2 
دکتری تخصص ژنتیک  طرح دوره دروسبررسی دقیق 

 پزشکی
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر کاظمی

3 
تهیه چک لیست از نقاط قوت و نقاط ضعف طرح دوره 

 موجود های
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر کاظمی

4 
و  نهماهنگی با مدیر گروه برای اطالع رسانی به مسئولی

 برای ارتقاء طرح دروس همکاران دروس
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر کاظمی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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ط گسترده با ها و ظرفیت های بین المللی جهت جذب فراگیران خارجی و ایجاد رواب توسعه قابلیت هدف کلی

 دانشگاه های خارج از کشور    

ه قابلیت ها و ظرفیت به منظور توسع %50ارتقاء ارتباط با اساتید دانشگاههای خارج از کشور به میزان  هدف اختصاصی

  1401-1402های بین المللی در طی دوره دو ساله 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

مشترک با اساتید برگزار شده سمینارهای علمی تعداد  1

 دانشگاههای خارج کشور 
1  3  6  

 دکتر کاظمیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
ساعت در هفته در برنامه هفتگی دانشجویان  2خالی کردن 

 و اساتید برای حضور فعال در جلسات سخنرانی 
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر شریفی

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر طباطبایی فر  برگزاری حداقل یک سخنرانی علمی در هر فصل     2

3 
فعال در اطالع رسانی به دانشجویان و اساتید برای شرکت 

 سخنرانی ها
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر زینلیان

4 
اطالع رسانی سخنرانی ها از طریق سایت گروه، ایمیل و 

 شبکه های مجازی
 29/12/1402 1/1/1401 خانم کالهدوز

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ترویج تجاری سازی دانش در جهت بهبود ارائه خدمات تشخیصی و درمانی  هدف کلی

جاری سازی به تارتقاء ارتباط اساتید گروه ژنتیک با پروژه های تقاضا محور به منظور ترویج  هدف اختصاصی

 1401-1402% طی دوره دو ساله  50میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم اولپایان سال  ابتدای دوره

 رحط 10 رحط 5 رحط 2 تعداد طرح های تحقیقاتی محصول محور و یا مشترک با صنعت  1

 دکتر کاظمی:  مسئول پایش برنامه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تشکیل جلسه ماهیانه در پایان هر فصل برای بررسی طرح 

 های مرتبط با صنعت 
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر خان احمد 

2 
دعوت از افراد شاغل در صنایع مرتبط با گروه برای ارائه 

 نیازها به اساتید و دانشجویان
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر خان احمد 

 

 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 -1402   سال: برنامه عملیاتی

 سالیانه   دوره پایش: مولکولینام گروه: ژنتیک و بیولوژی 

 

6 
 

 توسعه پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی  هدف کلی

% به منظور  50میزان  ت علمی بالینی بهأارتقاء ارتباط بین اعضاء هیأت علمی پایه گروه ژنتیک و اعضاء هی هدف اختصاصی

 1401-1402دو ساله        توسعه پژوهش مشترک در زمینه بهبود ارائه خدمات بهداشتی طی دوره

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

ا بتعداد طرح های تحقیقاتی مشترک اعضاء هیأت علمی گروه  1

 گروههای بالینی 
5  8  10  

 دکتر کاظمیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر رسول صالحی  بالینیبررسی وضیت طرحهای تحقیقاتی مشترک با گروههای  1

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر رسول صالحی  هماهنگی با مدیر گروه در مورد وضعیت طرحهای مشترک 2

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر رسول صالحی  بررسی راهکارههای افزایش ارتباط با گروههای بالینی 3

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر رسول صالحی  گروهارائه راهکارها در جلسه شورای  4

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر رسول صالحی  جمع بندی نظرات اعضاء هیئت علمی گروه  5

6 

جلسات مشترک فعلی با گروههای مختلف بالینی برای داشتن 

پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی مشترک و تالش برای 

 بهبود ارتباط بالین و علوم پایه 

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر رسول صالحی 

 

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

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

هبود پژوهش ب% به منظور  50به میزان ارتقاء توانمندیهای اعضاء هیأت علمی گروه ژنتیک  هدف اختصاصی

 1401-1402های کاربردی در طی دوره دو ساله 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 5 2 0 برگزار شدهسمینارها و سخنرانی های مرتبط با پژوهش تعداد  1

 رسول صالحیدکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع اجرامسئول  فعالیت

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر خان احمد  تشکیل جلسات فصلی در مورد ارتقاء کیفیت پژوهشی  1

2 
در  برای ارائه سخنرانی ژنتیک پزشکیدعوت از صاحبنظران حوزه 

 مورد موضوعات روز دنیا
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر طباطبایی فر

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء رضایتمندی اعضاء هیأت علمی ، کارکنان و فراگیران             هدف کلی

محققان به تید و ، اساارتقا کمی و کیفی سایت گروه ژنتیک به منظور بهبود اطالع رسانی به دانشجویان هدف اختصاصی

 1401-1402درصد در طی دوره دو ساله  50میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %  95 % 90 % 79 میانگین نمرات وبسایت گروه ژنتیک ) درصد (  1

 دکتر کاظمی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1402 1/1/1401 خانم کالهدوز  بررسی وبسایت گروه در پایان هر ماه و بررسی نواقص  1

 29/12/1402 1/1/1401 خانم کالهدوز  بارگزاری طرح دوره دروس در شروع هر نیمسال تحصیلی  2

 29/12/1402 1/1/1401 خانم کالهدوز  به روز رسانی اخبار گروه ژنتیک به صورت هفتگی  3

 29/12/1402 1/1/1401 خانم کالهدوز  به روز رسانی برنامه هفتگی اساتید گروه در شروع هر نیمسال  4
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء رضایتمندی اعضاء هیأت علمی ، کارکنان و فراگیران             هدف کلی

د و توسعه از طریق بهبوبهبود رضایتمندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی شاغل به تحصیل در گروه  هدف اختصاصی

  1401-1402طی دوره دو ساله فضای فیزیکی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 اتاق 4 اتاق 3 اتاق 2                                                            انیدانشجو یتعداد اتاق اختصاص داده شده برا 1

 شریفیدکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1402 1/1/1401 خانم دکتر مرادیان  گروهبررسی وضعیت فضای فیزیکی تحصیالت تکمیلی  1

2 
نظر سنجی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه در خصوص 

 مشکالت فضای فیزیکی تحصیالت تکمیلی گروه
 29/12/1402 1/1/1401 خانم دکتر مرادیان 

3 
 یکیزیف یگروه در خصوص مشکالت فضا اعضایاز  ینظر سنج

 گروه یلیتکم التیتحص
 29/12/1402 1/1/1401 خانم دکتر مرادیان 

 29/12/1402 1/1/1401 خانم دکتر مرادیان  ی پیشنهادی برای توسعه فضای فیزیکی راهکارها جمع بندی 4

5 
ذیربط و  نهماهنگی با مدیر گروه برای اطالع رسانی به مسئولی

 انجام اقدامات الزم
 29/12/1402 1/1/1401 خانم دکتر مرادیان 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء رضایتمندی اعضاء هیأت علمی ، کارکنان و فراگیران             هدف کلی

یکی گروه با توسعه فضای فیزبهبود رضایتمندی اساتید و دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه  هدف اختصاصی

  1401-1402طی دوره دو ساله متناسب با نیازها 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 متر مربع 200 متر مربع 150 متر مربع 100 مساحت فضای فیزیکی گروه 1

 دکتر منصور صالحیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر شریفی افزودن تعداد اتاق اساتید 1

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر شریفی تخصیص یک اتاق مستقل برای هر استاد 2

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر شریفی افزودن آزمایشگاههای تخصصی جدید تناسب با نیاز گروه 3

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر شریفی مناسب برای دانشجویان گروه افزودن اتاق مطالعه 4
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


