
 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: رادیوانکولوژی

 

1 
 

 بالینی و ارتقاء حیطه پژوهش از طریق برقراری ارتباط بین اعضاء هیأت علمی علوم پایه  هدف کلی

کومالوژی بالینی برای رفع نیاز رحیطه پژوهشی از طریق حداقل دو مقاله مشترک با گروه فا%  40 اعتالی هدف اختصاصی

 ترایال مشترک کمبودهای دارویی گران قیمت جدید در زمینه کانسر با انجام کلینیکال 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 تصویب شده در کمیته پژوهش دانشکدهتعداد مقاله  1

 مدیر گروهمسئول پایش برنامه: 
 

 

 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

1 

نامه به معاون محترم پژوهش دانشکده پزشکی جهت برگزاری جلسه مشترک 

در جهت اجرای مفاد نامه شماره  دانشکده داروسازی مدیرمحترم گروهبا 

 24/3/1400د مورخ /4399/8

حناب آقای دکتر 

 مقاره عابد
1/6/1401 30/7/1401 

2 

حل برای جایگزینی داروهای گران قیمت و جدید موثر دردرمان تبیین راه 

 هسرطان از طریق مسیریابی مکانیسم مشترک این داروها با ترکیبات فارماکوپ

 کشور از طریق کلینیکال ترایالهای مشترک در جلسه با دانشکده داروسازی 

حناب آقای دکتر 

 مقاره عابد
1/8/1401 1/10/1401 

 دانشکدهمحترم  رئیس بهجلسه اعالم نتیجه  3
حناب آقای دکتر 

 مقاره عابد
1/10/1401 15/10/1401 

4 
تبیین تفاهم نامه با مرکز تحقیقات همکاری در استفاده از فضای فیزیکی و 

 تجهیزات الکترونیکی

حناب آقای دکتر 

 مقاره عابد
1/10/1401 30/10/1401 

5 
شروع طرح های پژوهشی توسط دانشجویان دو گروه با راهنمایی پزشکان 

 محترم مرکز 

حناب آقای دکتر 

 مقاره عابد
1/11/1401 1/12/1401 
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  سطح همکاری پژوهشی اعتالی هدف کلی

با گروه  مرکز تحقیقات سرطان به منظورهماهنگی% اعضاء محترم گروه با  60اعتالی سطح همکاری پژوهشی  هدف اختصاصی

 النهیک مقاله ساپایه ژنتیک و ایمونولوژی بالینی دانشکده جهت رشد مقاالت علمی مشترک به میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 سال دومپایان  پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 مقاله پژوهشی مشترک تعداد  1

2 

درصد اعضاء هیأت علمی فعال در جهت همکاری پژوهشی با 

 تحقیقات سرطانمرکز
0 % 30 % 60 % 

 مدیر گروهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
گروه جهت تعیین حیطه های اصلی موضوعات پژوهش توسط اعضاء محترم 

 ارائه به مرکز تحقیقات سرطان

سرکار خانم دکتر نجفی 

 زاده
1/6/1401 1/7/1401 

2 
ژنتیک دانشکده جهت هماهنگی با گروه پایه  ینامه به معاونت محترم پژوهش

 و ایمونولوژی بالینی جهت تبیین نقشه تحقیقاتی مشترک

سرکار خانم دکتر نجفی 

 زاده
1/7/1401 1/9/1401 

 تفاهم نامه بین گروه و مرکز تحقیقات سرطان پیرو مذاکرات قبلیتبیین  3
سرکار خانم دکتر نجفی 

 زاده
1/9/1401 1/11/1401 

4 
اجرایی کردن ایده های پژوهشی به تفاهم رسیده با همکاری سه نفر از اعضاء 

 گروه با مرکز تحقیقات

سرکار خانم دکتر نجفی 

 زاده
1/2/1402 1/4/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حیطه مدیریت بخش فیزیک هدف کلی

نولوژیست تک %100سیموالسیون برای  CTبیماران در زمان  setupدرصدی برنامه بازآموزی نحوه  60ارتقاء  هدف اختصاصی

 حین درمان بیماران خطاهای درصدی 40 های رادیوتراپی در جهت کاهش

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 % 20 % 60 % 100 درصد وقوع خطا 1

 رئیس بخشمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
نامه به مدیر محترم بخش فیزیک جهت هماهنگی مشکالت حین 

 درمان بیماران
 1/9/1401 1/8/1401 سرکار خانم دکتر رعایائی

2 
طراحی فرم های ثبت خطا در بخش رادیوتراپی توسط گروه محترم 

 فیزیک و رادیوانکولوژی
 1/10/1401 1/9/1401 سرکار خانم دکتر رعایائی

3 
برای تکنولوژیست های درمان با  setupبرگزاری کالس آموزش 

 همکاری فیزیست های محترم بخش
 1/4/1402 1/11/1401 سرکار خانم دکتر رعایائی

4 
بررسی فرم های ثبت خطا به صورت سه ماه یکبار و مقایسه آماری 

 آن
 1/5/1402 1/10/1401 سرکار خانم دکتر رعایائی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه آموزشی هدف کلی

و  Setupد و % اعضاء هیأت علمی گروه برای آشنائی با نحوه کارکر 100کارگاه آموزشی برای  2برگزاری  هدف اختصاصی

 دستیاران  به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش VERSA-HDدستگاه جدید طراحی درمان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

ان و طراحی درم Set upکارگاه آموزشی در زمینه نحوه کارکرد و  تعداد 1

 VERSA-HD دستگاه جدید
0 1 2 

 مدیر گروهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
جهت رایزنی نحوه  هماهنگی با مدیر محترم داخلی فیزیک پزشکی

 ابرگزاری کارگاهه

جناب آقای دکتر مقاره 

 عابد
1/4/1401 15/4/1401 

2 
هماهنگی برای دعوت از مدرسین مربوطه بسته به نیازسنجی انجام شده برای 

 کارگاه در طول یکسال 2برگزاری 

دکتر مقاره جناب آقای 

 عابد
15/4/1401 30/5/1401 

3 
ی تعیین زمان برگزاری به همه اعضاء هیأت علمی گروه برا اطالع رسانی

 کارگاه

جناب آقای دکتر مقاره 

 عابد
1/6/1401 15/6/1401 

 و کار با نرم افزار مربوطه setupبرگزاری کارگاه اول در زمینه  4
جناب آقای دکتر مقاره 

 عابد
1/5/1401 1/8/1401 

 ماه از کارگاه اول 6حداقل برگزاری کارگاه دوم با فاصله زمانی  5
جناب آقای دکتر مقاره 

 عابد
1/2/1402 1/3/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 حیطه آموزشی  تدوین هدف کلی

ن بالینی به % دستیارا 100برای مورنینگ و ژورنال کالبتحول در نحوه پایش، ارزشیابی و نحوه برگزاری  هدف اختصاصی

 به منظور بهبود کارکرد دستیاران تغییر در فرم های ارزشیابی  درصد 40میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 % 40 % 20 0 م های ارزشیابی سنجی جهت تغییر فردرصد پیشرفت در نظر  1

 مدیر گروهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/4/1401 1/3/1401 سرکار خانم دکتر کیانی نیا طراحی فرم جدید ارزشیابی 1

2 
پره تست تکمیل فرم ارزشیابی مورنینگ و ژورنال کالب توسط اساتید در 

 یک جلسه برگزار شده
 15/4/1401 1/4/1401 سرکار خانم دکتر کیانی نیا

 1/6/1401 1/5/1401 سرکار خانم دکتر کیانی نیا جمع بندی نظرات اساتید محترم جهت تغییرات مربوط در فرم نهایی 3

 1/7/1401 1/6/1401 نیاسرکار خانم دکتر کیانی  انتقال نظرات به دانشکده محترم جهت بررسی و اجرا در سایت طبیب 4

5 
 skillنامه نگاری به دانشکده محترم برای برگزاری محل آزمون کتبی در 

lab  دانشگاه 
 15/2/1402 1/11/1401 سرکار خانم دکتر کیانی نیا

 1/3/1402 1/2/1402 سرکار خانم دکتر کیانی نیا پیگیری برای اجرای آزمون کتبی 6

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حیطه آموزشی هدف کلی

 اعضاء گروه برای آموزش انواع آزمونهای ارزشیابی دانشجو %  100 ارتقاء توانمندسازی هدف اختصاصی

 (DOPS, mini-CEX با برگزاری دو کارگاه آموزشی برای )ود کیفیت % اعضاء هیأت علمی گروه جهت بهب 100

 بررسی مهارتهای عملکردی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

1 
توسط اعضای  (DOPS, mini-CEX)میزان استفاده از آزمونهای 

 هیأت علمی
0 70 % 100 % 

 2 1 0 کارگاه برگزار شدهتعداد  2

 معاون پژوهشی گروهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

   سرکار خانم دکتر رعایائی طرح قبلی در جلسه گروه 1

2 
برگزاری کالس با دعوت قبلی از سرکار خانم دکتر اطهر 

 EDCامید قسمت 
 3/4/1401 1/3/1401 سرکار خانم دکتر رعایائی

 1/8/1401 1/5/1401 سرکار خانم دکتر رعایائی و اعالم درخواست  DOPSپیگیری جهت برگزاری کالس  3

 1/9/1401 1/8/1401 سرکار خانم دکتر رعایائی اطالع رسانی به اساتید محترم جهت تعیین و هماهنگی زمان  4

 1/10/1401 1/9/1401 دکتر رعایائیسرکار خانم  DOPSبرگزاری کالس مربوطه و برگزاری کالس  5

6 
پیگیری مجدد فرآیند مشابه برای برگزاری مجدد کالس 

 سال دوم
 15/7/1402 1/2/1402 سرکار خانم دکتر رعایائی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 فرهنگی، دانشجویی در گروه برای ارتقاء اهداف مدیریتیایجاد شورای  هدف کلی

% اعضاء گروه در  100و فرهنگی دستیاران و بیماران، مسائل اجتماعی  ،ارتقاء حیطه مسائل اخالقی مرتبط با اعضاء هدف اختصاصی

و جلسات  طفرم های مرتبنمره دهی در با  سال به منظور بهبود کارکرد و بهره وری افراد در محیط کار 2طی 

 آموزشی مشترک

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 میزان رشد اخالقی دستیاران  1

10 % 30 % 50 % 
2 

 –ان ارتقاء ارزشیابی دستیاران در طی جلسات آموزشی میز

 اخالقی مشترک

 مسئول آموزش دستیاری مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/6/1401 1/5/1401 جناب آقای دکتر اخوان وظایف  برگزاری جلسه مشترک گروه وتعیین اولویتهاوتقسیم بندی 1

2 
برگزاری جلسه مشترک با سوپروایزر آموزش بیمارستان جهت تبیین فرم های 

 مربوطه
 1/9/1401 1/7/1401 جناب آقای دکتر اخوان

3 
برگزاری جلسه مشترک با ستاد فرهنگی، رفاهی بیمارستان با هماهنگی مدیر محترم 

 گروه با ریاست محترم بیمارستان
 1/9/1401 1/8/1401 جناب آقای دکتر اخوان

4 
نامه به ریاست محترم بیمارستان جهت همکاری در مشکالت اجتماعی دستیاران 

 جهت برگزاری جلسات جداگانه با دستیاران
 30/5/1401 1/5/1401 آقای دکتر اخوانجناب 

5 
افزایش کرامت بیمار و توجه به مسائل اخالقی و سایکولوژیک بیمار از طریق نحوه 

 از نظر اخالقی. End stageگفتن خبر بد بیماری به وی و مدیریت بیماران 
 11/1401/ 1/9/1401 جناب آقای دکتر اخوان

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حیطه مدیریتی پزشکان عمومی هدف کلی

اتیو در زمان ریوک% پزشکان عمومی مرکز جهت آگاهی در تفکیک بیماران پالیوتیو از  80ارتقاء نحوه عملکرد  هدف اختصاصی

ان و پرسنل به بستری جهت کاهش بسترهای بدون اندیکاسیون و صرفه جویی درهزینه و بهره وری بیشتر کارکن

 %  50میزان 

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 % 60 % 35 % 10 میانگین تعداد بستری بیماران پالیوتیو در بخش کیوراتیو  1

 مسئول برنامه عملیاتی گروهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برگزاری کالس آموزشی برای پزشکان عمومی اورژانس از طریق گروههای مرتبط 

 آموزشی در بیمارستان
 1/7/1401 1/5/1401 نیاسرکار خانم دکتر کیانی 

 1/8/1401 1/7/1401 سرکار خانم دکتر کیانی نیا بیمارستان و مسئول ارشد پزشکان عمومیبرگزاری جلسه با ریاست محترم  2

 15/8/1401 15/7/1401 سرکار خانم دکتر کیانی نیا جمع بندی نظرات پزشکان عمومی و بررسی گاید الین های موجود در این زمینه 3

 15/9/1401 15/8/1401 دکتر کیانی نیاسرکار خانم  برگزاری جلسه با رئیس بخش تسکینی بیمارستان  4

 1/4/1402 1/11/1401 سرکار خانم دکتر کیانی نیا نظارت بر حسن اجرای مراتب تدریس شده و اعالمی از طریق بررسی آمار 5

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حیطه آموزش هدف کلی

کارنتورینگ  یتوانمندساز کارگاه 2حداقل اسکن بیماران مرکز با برگزاری  CTنحوه طراحی درمان و کانتورینگ  هدف اختصاصی

 درصد در طی دوره  30درصد دستیاران رشته به منظور بهبود عملکرد آموزشی به میزان  80برای 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

ارزشیابی کتبی از طریق برگزاری درصد پیشرفت در  1

 آزمون ساالنه
%50 %60 %80 

 مدیر گروهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
جمع آوری اطالعات اولیه نیاز سنجی و انتخاب موضوع کارگاه با 

 توجه به امکانات موجود
 1/6/1401 1/5/1401 سرکار خانم دکتر نجفی زاده

2 
رایزنی با سایر اساتید مراکز آموزشی دانشگاهی و انجمن 

 رادیوانکولوژی ایران
 1/7/1401 1/6/1401 سرکار خانم دکتر نجفی زاده

3 
 2حداقل )تعیین زمان و مکان جهت برگزاری کالس و کارگاه  

 کارگاه در یکسال تحصیلی (
 1/8/1401 1/7/1401 دکتر نجفی زاده سرکار خانم

4 
برگزاری هر کارگاه به صورت مجازی و حضوری برگزاری هر 

 ساعت 3کارگاه با فاصله زمانی حداقل یک ماه و مدت زمان 
 10/11/1401 1/8/1401 سرکار خانم دکتر نجفی زاده

 20/12/1401 20/11/1401  دکتر نجفی زاده سرکار خانم کارگاه از نظر دستیاران جهت کیفیت کارگاهارزشیابی ساالنه  5

 1/11/1402 3/5/1402 سرکار خانم دکتر نجفی زاده 1402به ترتیب فوق برای سال  1401تکرار دقیق برنامه سال  6

 

 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: رادیوانکولوژی
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 حیطه آموزشی ارتقاء هدف کلی

لینی و آمار( با برگزاری کالس آموزشی مشترک با گروههای علمی پایه )فیزیولوژی، ژنتیک، ایمونولوژی با  هدف اختصاصی

 40ن به منظور بهبود دستیارا %100توجه به متمرکز شدن درمانهای جدید سرطان بر پایه ژنتیک و مولکوالربرای 

 .دادن به اپروچ تیمی به بیمار درصد آموزش و درمان بیماران و اهمیت

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

برگزاری کالس آموزشی و طرح سوال در شرفت در درصد پی 1

 مباحث امتحان پایان ترم دستیاران
%20 %40 60% 

 مسئول برنامه عملیاتیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
طرح در جلسه شورای گروه برای نیازسنجی مرتبط با 

 بیشترین شیوع کانسرهای مراجعه کننده به بیمارستان
 1/9/1401 1/6/1401 سرکار خانم دکتر رعایائی

2 
نامه درخواست به دانشکده محترم جهت دعوت ازگروه 

 محترم مربوطه  جهت برگزاری جلسات مشترک 
 1/10/1401 1/9/1401 خانم دکتر رعایائیسرکار 

3 
تعیین زمان برگزاری کالس و اطالع رسانی در سطح 

 گروههای بالینی 
 1/11/1401 1/10/1401 سرکار خانم دکتر رعایائی

 1/2/1402 1/11/1401 سرکار خانم دکتر رعایائی برگزاری کالس مربوط در بازه زمانی چهارماهه 4

5 
باقیمانده  %20سال دوم برای برگزاری تکرار روند مجدد در 

 هدف مربوط در بازه سه ماهه
 1/6/1402 1/2/1402 سرکار خانم دکتر رعایائی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


