
 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:   یشناس بیگروه آسنام گروه: 

 

1 
 

 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مدیریت( رانیکارکنان و فراگ ،یعلم اتیاعضا ه یتمندیارتقا رضا یهدف کل

 %100 زانیگروه به م تیسا عملکرد وب نهیدر زمآسیب شناسی گروه  نتیجه ارزشیابیارتقا بروز رسانی و  هدف اختصاصی

 1400 نسبت به سال

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 وب یابیگروه در ارز یابیارزش جهیو ارتقا نت یبروز رسان زانیم 1

 EDOگروه توسط  تیسا
93% 95% 100% 

 ی(شناس بیگروه آس ریمدی)دکتر محزونمسئول پایش برنامه: 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
ی قبل یهای ابیارز یکه ط تیسا مشخص کردن نقائص موجود در وب

  اعالم شده است

)مسئول دکتر درخشان

 وب سایت گروه(
01/01/1401 31/06/1401 

2 

 بروزو همچنین   در جهت ارتقا تیسا اصالح نقائص مشخص شده در وب

راهنمای ثبت اطالعات بر اساس  تیسا مطالب موجود در وب یرسان

 و فرم ارزیابی وب سایت  علوم بالینی دروبسایت گروه های آموزشی

دکتر درخشان)مسئول 

، خانم گروه( تیوب سا

 زهرا جهانبخش

01/07/1401 29/12/1402 
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 )مدیریت(رانیکارکنان و فراگ ،یعلم اتیاعضا ه یتمندیارتقا رضا یهدف کل

 %100تا امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی در گروه بهبود کمیت و کیفیت  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %70 %50 تجهیزات تحویل شده به گروه یدرصد فراوان  1

 (یشناس بیگروه آس ری)مدیدکتر محزونمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/06/1401 01/01/1401 دکتر درخشان تبادل نظر و بررسی موضوع در شورای گروه 1

2 
مانند میکروسکوپ دو سر و سه سر و پنج سر  برآورد  وسایل و تجهیزات مورد نیاز

 دستگاه اسکنر الم و 

 ،محمدی زاده دکتر

دکتر ، دکتر حیدرپور

  ،دکتر درخشان ،یمینع

 دکتر اسکندری

01/06/1401 31/09/1401 

3 
جهت  یریگیپو مکاتبه جهت اعالم تجهیزات مورد نیاز به دانشکده، بیمارستان 

 زاتیتجه دیخر
 29/12/1402 01/10/1401 دکتر درخشان

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 )مدیریت( رانیکارکنان و فراگ ،یعلم اتیاعضا ه یتمندیارتقا رضا یهدف کل

جهت  بارماه یک 6گروه آسیب شناسی  هر برگزاری جلسات با اعضای هیات علمی ، دستیاران تخصصی  هدف اختصاصی

 ارتقا رضایتمندی کمی و کیفی گروه واهداف پیشبرد 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

دستیاران  ،با اعضای هیات علمی برگزار شده جلسات  تعداد 1

  تخصصی گروه آسیب شناسی
0 2 4 

 یدکتر نعمت الهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
عضای هیات علمی ، دستیاران اتدوین برنامه جلسات با 

 ماه یکبار 6تخصصی گروه آسیب شناسی هر 
 31/06/1401 01/01/1401 یدکتر اسکندر ،دکتر درخشان،یدکتر محزون

 29/12/1402 01/07/1401  دکتر درخشان ،یمحزوندکتر  اجرای برنامه جلسات با اعضای هیات علمی 2

 29/12/1402 01/07/1401  یدکتر اسکندر، دکتر درخشان،یدکتر محزون اجرای برنامه جلسات با دستیاران تخصصی 3
 

 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:   یشناس بیگروه آسنام گروه: 

 

4 
 

و  یعلم یها یانمندتو نیمتعهد با باالتر رانیفراگ تیبه منظور ترب یتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزش یهدف کل

 )آموزش( یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیدر زم یعمل

 دروس درصد 100به وس در درصد 50ارتقای اجرای مدیریت برنامه درسی از  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

طبق  درس های تحت اجرای مدیریت برنامه درسی یدرصد فراوان 1

 (EDOدفتر توسعه آموزش )گزارش به 
50% 75% 100% 

 (یشناس بیگروه آس ری)مدیدکتر محزونمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
اجرای ارتقای هماهنگی شورای آموزشی گروه جهت تشکیل جلسه 

 مدیریت برنامه درسی
 31/03/1401 01/01/1401 دکتر اسکندری

2 

 شیگروه ، پا تیو در سا دیطرح دوره و بارگذاری در سامانه نو نیتدو

تطابق طرح دوره با  یبررس ستیچک ل)طرح دوره ها و محتواها

 تیفیسنجش ک ستیچک ل)هر جلسه یمحتوا ی، بررس (کولومیکور

 ندگانیاز نما یاجرای طرح دوره ها با نظرخواه شی، پا (دیاسال

درس های دوره علوم پایه کل در  ی(سنج تیرضا ستیچک ل)رانیفراگ

 پزشکی مربوط به گروه آسیب شناسی

 دکتر ،دکتر محمدی زاده

دکتر   ،الهی دکتر نعمت  ،حیدرپور

 دکتر، درخشان دکتر ،نعیمی

دکتر   ،اسکندریدکتر   ،هدایت

 دکتر سلطان ،محمدی

01/04/1401 29/12/1402 

3 

 شیگروه ، پا تیو در سا دیطرح دوره و بارگذاری در سامانه نو نیتدو

تطابق طرح دوره با  یبررس ستیطرح دوره ها و محتواها)چک ل

 تیفیسنجش ک ستیهر جلسه)چک ل یمحتوا ی( ، بررسکولومیکور

 ندگانیاز نما یاجرای طرح دوره ها با نظرخواه شی( ، پادیاسال

در درس های دوره مقدمات  در کل( یسنج تیرضا ستی)چک لرانیفراگ

 بالینی پزشکی مربوط به گروه آسیب شناسی

طالبی،دکتر  ،دکتریدکتر رجب

مختاری، دکتر برادران ، دکتر 

 دکتر ،دکتر محمدی زاده ی،صانع

دکتر   ،الهی دکتر نعمت  ،حیدرپور

 دکتر، درخشان دکتر ،نعیمی

دکتر   ،دکتر اسکندری  ،هدایت

  دکتر سلطان ،محمدی

01/04/1401 29/12/1402 

4 
دفتر توسعه آموزش ی به برنامه درس تیریمد یاجراارسال گزارش 

(EDO) 
 29/12/1402 01/01/1401 یدکتر اسکندر
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 گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 یتوانمند نیالترمتعهد با با رانیفراگ تیبه منظور ترب یتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزش یهدف کل

 )آموزش( یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیدر زم یو عمل یعلم یها

 درصد دروس 100به دروس درصد  50از  علمی آزمونارتقای اجرای مدیریت  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

دفتر طبق گزارش به  آزمون یعلم تیریمددرس های تحت اجرای  یدرصد فراوان 1

 (EDOتوسعه آموزش )
50% 75% 100% 

 (یشناس بیگروه آس ری)مدیدکتر محزونمسئول پایش برنامه: 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تشکیل جلسه شورای آموزشی گروه جهت هماهنگی ارتقای 

 آزمون یعلم تیریمداجرای 
 31/03/1401 01/01/1401 دکتر اسکندری

2 

 نیسؤاالت توسط مدرس یطراح، آزمون  یجدول دوبعد هیته

 یکل لمنیم ستیچک ل لیتکم، درس در فرم شناسنامه سؤال 

برای کل درس های دوره فرم شناسنامه آزمون  لیتکم، آزمون 

 علوم پایه پزشکی مربوط به گروه آسیب شناسی

دکتر   ،حیدرپور دکتر ،دکتر محمدی زاده

، درخشان دکتر ،دکتر نعیمی  ،الهی نعمت

دکتر   ،دکتر اسکندری  ،هدایت دکتر

 یزدانیخانم هاجر ،  دکتر سلطان ،محمدی

01/04/1401 29/12/1402 

3 

 نیسؤاالت توسط مدرس یآزمون ، طراح یجدول دوبعد هیته

 یکل لمنیم ستیچک ل لیدرس در فرم شناسنامه سؤال ، تکم

درس های دوره کل  یفرم شناسنامه آزمون برا لیآزمون ، تکم

 مقدمات بالینی پزشکی مربوط به گروه آسیب شناسی

طالبی،دکتر مختاری،  ،دکتریدکتر رجب

دکتر  ی،دکتر برادران ، دکتر صانع

دکتر   ،حیدرپور دکتر ،محمدی زاده

، درخشان دکتر ،دکتر نعیمی  ،الهی نعمت

دکتر   ،دکتر اسکندری  ،هدایت دکتر

 یزدانیخانم هاجر ،  دکتر سلطان ،محمدی

01/04/1401 29/12/1402 

4 
دفتر توسعه ارسال گزارش اجرای مدیریت علمی آزمون به 

 (EDOآموزش )
 29/12/1402 01/01/1401 یدکتر اسکندر
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 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 یها یوانمندت نیمتعهد با باالتر رانیفراگ تیبه منظور ترب یتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزش یهدف کل

 )آموزش( یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیدر زم یو عمل یعلم

گروه  ارانیدستجهت   رشته تخصصی آسیب شناسی راهنما و برنامه آموزشی و ضوابطدفترچه  تدوین هدف اختصاصی

 و اجرای آن  یدانشکده پزشک آسیب شناسی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

رشته  آموزشی و ضوابط راهنما و برنامهدفترچه  تدوینمیزان پیشرفت در  1

  تخصصی
0% 50% 100% 

 (یشناس بیگروه آس ری)مدیدکتر محزون ،مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
راهنما و برنامه آموزشی و دفترچه  و تدوینهماهنگی 

   رشته تخصصی آسیب شناسی ضوابط
 31/06/1401 01/01/1401 (تیاریدس امور)مسئول یدکتر اسکندر

 اجرای برنامه  2

طالبی،دکتر مختاری،  ،دکتریدکتر رجب

دکتر محمدی  ،یدکتر برادران ، دکتر صانع

  ،یدکتر نعمت اله  درپور،یزاده، دکتر ح

  ت،یدکتر درخشان، دکتر هدا ،یمیدکتر نع

دکتر  ،یدکتر  محمد ،یدکتر اسکندر

 سلطان

01/07/1401 29/12/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 یو عمل یعلم یها یمندتوان نیمتعهد با باالتر رانیفراگ تیبه منظور ترب یتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزش یهدف کل

 )آموزش(یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیدر زم

 یمرکز آموزش یبخش پاتولوژی در ژنفروپاتولو CPC(Clinico-Pathological Conference)راه اندازی  هدف اختصاصی

 دیخورش یو پژوهش  یدرمان یمجتمع آموزش یو بخش پاتولوژ الزهرا)س( یدرمان

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

در برگزار شده  CPC(Clinico-Pathological Conference) یدرصد فراوان 1

 یمجتمع آموزش یالزهرا)س( و بخش پاتولوژ یدرمان یمرکز آموزش یبخش پاتولوژ

 دیخورش یو پژوهش یدرمان

0% 50% 100% 

 محمدی زاده دکترمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

 CPC(Clinico-Pathologicalتدوین برنامه و  یهماهنگ

Conference) یدرمان یمرکز آموزش یدر بخش پاتولوژ ینفروپاتولوز 

 دیخورش یو پژوهش  یدرمان یمجتمع آموزش یالزهرا)س( و بخش پاتولوژ

دکتر  ،یمیدکتر نع

 تیهدا
01/01/1401 31/06/1401 

2 
 CPC(Clinico-Pathological Conference)اجرای برنامه 

 الزهرا)س(  یدرمان یمرکز آموزش یدر بخش پاتولوژ ینفروپاتولوز
 29/12/1402 01/07/1401 یمیدکتر نع

3 

 CPC(Clinico-Pathological Conference)اجرای برنامه 

 یو پژوهش  یدرمان یمجتمع آموزش یدر بخش پاتولوژ ینفروپاتولوز

 دیخورش

 29/12/1402 01/07/1401 تیدکتر هدا

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 یها یوانمندت نیمتعهد با باالتر رانیفراگ تیبه منظور ترب یتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزش یهدف کل

 )آموزش( یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیدر زم یو عمل یعلم

 تومور بورد در بخش پاتولوژی مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل کاشانیراه اندازی  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

تومور بورد برگزار شده در بخش پاتولوژی مرکز آموزشی درمانی آیت جلسات درصد پیشرفت در  1

 اهلل کاشانی
0 50% 100% 

 (یشناس بیگروه آس ری)مدیدکتر محزونمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تدوین برنامه تومور بورد در بخش پاتولوژی مرکز آموزشی ی و هماهنگ

 درمانی آیت اهلل کاشانی
 31/06/1401 01/01/1401 دکتر اسکندری

2 
درمانی آیت اهلل اجرای برنامه تومور بورد در بخش پاتولوژی مرکز آموزشی 

 کاشانی
 29/12/1402 01/07/1401 دکتر اسکندری

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 سالیانهدوره پایش:   یشناس بیگروه آسنام گروه: 
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 )پژوهش( یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیتوسعه پژوهش در زم یهدف کل

ی جهت دستیاران ، نگارش گزارش موردنویسی ، مقاله نویسی و پایان نامه کالس آموزش پروپوزال  3برگزاری  هدف اختصاصی

 تخصصی آسیب شناسی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی ، مقاله نویسی ،  های  کالس تعداد  1

نگارش گزارش موردی برگزار شده جهت دستیاران تخصصی آسیب 

 شناسی

0 1 3 

 یمیدکتر نعمسئول پایش برنامه: 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

کالس آموزش پروپوزال و پایان نامه  3تدوین برگزاری و  یهماهنگ

نویسی ، مقاله نویسی ، نگارش گزارش موردی جهت دستیاران تخصصی 

 آسیب شناسی

)معاون  دکتر برادران

دستیار  ،گروه( یپژوهش

 ارشد گروه

01/01/1401 31/06/1401 

 29/12/1402 01/07/1401  دکتر سلطان اجرای برنامه کالس آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی 2

 29/12/1402 01/07/1401  دکتر هدایت آموزش مقاله نویسیاجرای برنامه کالس  3

 29/12/1402 01/07/1401  دکتر محمدی اجرای برنامه کالس آموزش نگارش گزارش موردی 4

 

 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:   یشناس بیگروه آسنام گروه: 
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 )پژوهش( یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیدر زمتوسعه پژوهش  یهدف کل

  وه آسیب شناسی( با اساتید گرکارورزی)ان پزشکیپایان نامه دانشجوی 15 اخذ برنامه ریزی جهت و  یهماهنگ هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

پایان نامه دانشجویی)اینترنی( اخذ شده با اساتید گروه  یدرصد فراوان 1

 آسیب شناسی
50% 75% 100% 

 دکتر اسکندریمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/04/1401 01/01/1401 یزدانیهاجر خانم  عنوان های پایان نامه از اساتیدموضوع و جمع آوری  1

2 
وب  در ( ی)کارورزیپزشک انیدانشجواعالم عنوانهای پایان نامه اطالع رسانی و 

 پژوهشیار گروه و سامانه سایت 

)مسئول دکتر درخشان

 – سایت گروه(وب 

 خانم زهرا جهانبخش

01/05/1401 31/06/1401 

3 
به گرفتن پایان نامه با  پزشکی)کارورزان(هماهنگی و برنامه ریزی دانشجویان 

 گروه

)معاون دکتر برادران

 پژوهشی گروه(
01/07/1401 29/12/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


