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 فرآیند درمان بیماران ارتقا  هدف کلی

ی کودکان در بیمارستان کودکان امام حسین)ع( تا سال اورژانس بیماری های شایعاز گالیدالین  10تهیه  هدف اختصاصی

1402 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 8 2 0 تعداد گایدالین های تهیه شده 1

 دکتر یقینیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 انتخاب ده بیماری شایع و مهم از اورژانسهای کودکان 1
 دکتر رئیسی

 دکتر پورمقدس
1/4/1401 1/5/1401 

 اعالم عناوین به گروه های فوق تخصصی مربوطه  2
 دکتر رئیسی

 دکتر پورمقدس
1/5/1401 1/6/1401 

 برگزاری جلسات مشترک 3
 دکتر رئیسی

 دکتر پورمقدس
1/6/1401 1/10/1401 

 تهیه گایدالین های مربوطه توسط گروه های فوق تخصصی 4
 دکتر رئیسی

 دکتر پورمقدس
1/10/1401 1/3/1402 

 تأیید گایدالین ها در کمیته مشترک  5
 دکتر رئیسی

 دکتر پورمقدس
1/3/1402 1/5/1402 

 تهیه فلوچارت مشخص از گایدالین ها و اعالم به دستیاران 6
 دکتر رئیسی

 دکتر پورمقدس
1/5/1402 1/7/1402 

 تهیه پوستر و نصب در اورژانس 7
 دکتر رئیسی

 دکتر پورمقدس
1/7/1402 1/12/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 و درمان بیمارانارتقاء فرآیند مدیریت  هدف کلی

در  ی پزشکیبه همراه کادر پرستاری و یکی از گروه های فوق تخصصماهانه برگزاری گراند راند مشترک  هدف اختصاصی

 بصورت مستمر 1402بیمارستان کودکان امام حسین)ع( از سال 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 11 0 0 بار در سال( 12تعداد گراند راندهای برگزارشده ) 1

 مسئول پایش برنامه: دکتر یقینی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 30/8/1401 1/7/1401 دکتر کیوان فر انتخاب بیماران مفید برای آموزش فراگیران 1

2 
هماهنگی با کادر پرستاری و مترون بیمارستان جهت برگزاری گراند 

 راندها
 30/8/1401 1/8/1401 دکتر کیوان فر

 مستمر 1/2/1402 دکتر کیوان فر برگزاری جلسات گراندراند بصورت ماهانه 3

4 
انجام گراند راند توسط یکی از اعضای گروه به عنوان ناظر  نظارت بر

 دو طرف
 مستمر 1/2/1402 دکتر کیوان فر

 1/10/1401 1/9/1401 دکتر کیوان فر تهیه فرم نظرسنجی شرکت کنندگان 5

 مستمر 1/2/1402 دکتر کیوان فر ارزیابی و نظرسنجی از شرکت کنندگان در پایان گراند راند  6
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقا فرآیند درمان بیماران  هدف کلی

ختالالت اراه اندازی و شروع فعالیت بخش لیزر درمانی جهت پروسیجرهای درمانی در کودکان مبتال به  هدف اختصاصی

 1402فوقانی در بیمارستان کودکان امام حسین)ع( تا سال آناتومیک راههای هوایی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 0 میزان پیشرفت فرآیند انجام لیزردرمانی 1

 دکتر یقینیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تایید اعالم درخواست موافقت به گروه کودکان ، جهت 

  راه اندازی این بخش 

 دکتر رئیسی

 
1/7/1401 1/9/1401 

2 
درخواست موافقت به مدیریت بیمارستان کودکان اعالم 

 جهت تایید راه اندازی این بخش  امام حسین)ع( ، 
 دکتر رئیسی

 
1/9/1401 1/10/1401 

3 
، جهت شورای پشتیبانی دانشگاهارسال نامه درخواست به 

 تامین بودجه  موافقت و

 دکتر رئیسی

 پورمیرزاییدکتر 
1/10/1401 30/12/1401 

 خرید دستگاه مربوطه 4
 دکتر رئیسی

 یرزاییدکتر پورم
1/2/1402 1/6/1402 

 نصب دستگاه و شروع به فعالیت فرآیند لیزردرمانی 5

 دکتر رئیسی

 یرزاییدکتر پورم

 دکتر کیوانفر

 مستمر 1/7/1402

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 دستیاران فرایند آموزشارتقا  هدف کلی

تا سال  ودکانکجهت پایش و ارزیابی انجام پروسیجرها توسط دستیاران  DOPSراه اندازی روش ارزیابی  هدف اختصاصی

1402 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - %100 0 تهیه چک لیست های آزمون 1
 DOPS 0 0 100%اجرای آزمونها به روش میزان  2

 دکتر شمس ، دکتر رحیمیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 30/10/1401 1/7/1401 دکتر امینی لیست آزمونطراحی چک  1

 30/10/1401 1/7/1401 دکتر امینی تدوین دستورالعمل نحوه آزمون  2

3 
آموزش اتندینگ و دستیاران در خصوص نحوه برگزاری 

 آزمون
 30/6/1402 1/8/1401 دکتر امینی

 مستمر 1/7/1402 دکتر امینی  DOPSاجرای آزمون به روش  4

 30/12/1402 1/7/1402 دکتر امینی پایش نحوه انجام آزموننظارت و  5
 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 دستیاران آموزشارتقا فرآیند  هدف کلی

تا سال  (Committee competency Clinical) دستیارانحیت بالینی الشکیل کمیته ارزیابی صت هدف اختصاصی

1402 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - 2 0 ارزیابیلیستهای  چکتعداد   1
 2 1 0 با فرآیند فوقشده  تشکیلجلسات  تعداد 2

 دکتر شمس ، دکتر رحیمیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع اجرامسئول  فعالیت

1 
بندي عملكرد  لیستهاي ارزیابي و فرمهاي جمع چك تهیه

یت بالیني و فرم هاي الحهاي مختلف ص دستیار در حیطه
 بازخورد به دستیار

 30/10/1401 1/7/1401 دکتر امینی

 30/10/1401 1/7/1401 دکتر امینی )آیین نامه، شرح وظایف، اعضا)تدوین فرآیند تشكیل كمیته 2

 مستمر 1/8/1401 دکتر امینی صورت دوره اي تشكیل منظم جلسات كمیته به 3

 1/7/1402 1/7/1402 دکتر امینی ارزیابي فرآیند در انتها 4
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 فرآیند آموزش به مردمارتقا  هدف کلی

 1401، از سال برنامه های آموزشی صدا و سیما جهت آموزش های مردمیو برگزاری هماهنگی  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 6 0 0 تعداد برنامه های اجرا شده در صدا و سیما 1

 دکتر یقینیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/7/1401 1/6/1401 دکتر خادمیان نوشتن لیست اسامی اساتید داوطلب برای برگزاری برنامه ها 1

 1/8/1401 1/7/1401 دکتر خادمیان انتخاب عناوین مهم و کاربردی برای برنامه ها با نظر اساتید داوطلب 2

 1/11/1401 1/9/1401 دکتر خادمیان موضوعات مهم و کاربردی برای مطرح شدن در صدا و سیمااولویت بندی  3

 1/12/1401 1/11/1401 دکتر خادمیان ارسال لیست به صدا و سیما جهت برنامه ریزی  4

 31/1/1402 1/1/1402 دکتر خادمیان اطالع تاریخ و ساعت برگزاری برنامه ها به اساتید  5

 30/12/1402 1/2/1402 - برنامه های آموزشی صدا و سیما بر اساس لیستبرگزاری  6
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقا آموزش کارورزان هدف کلی

 پایلوت گروه کودکانراه اندازی کارپوشه الکترونیک کارورزی با  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 EportFolio  0 30% 70%تهیه و تکمیل  میزان پیشرفت  1

 دکتر شمسمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
براساس کوریکولوم نوشته شده سال قبل سرفصل های آموزشی تکمیل 

 آموزشی دوره کارورزی
 1/8/1401 1/5/1401 دکتر صادقی زاده

2 
ویرایش سرفصل های آموزشی توسط زیرگروه های فوق تخصصی 

 کودکان 
 1/10/1401 1/8/1401 دکتر صادقی زاده

 1/3/1402 1/10/1401 دکتر صادقی زاده با همکاری شرکت مهندسی مربوطه Eportfolio کمیلت 3

1/3/1402 دکتر صادقی زاده Eportfolioآموزش کارورزان درمورد نحوه تکمیل  4  1/4/1402  

1/3/1402 دکتر صادقی زاده Eportfolioآموزش اساتید در مورد نحوه تکمیل  5  1/5/1402  

1/6/1402 دکتر صادقی زاده پیگیری تکمیل اولیه توسط اساتید و کارورزان 6  1/8/1402  

1/8/1402 دکتر صادقی زاده مشکالت احتمالی نرم افزار با شرکت مهندسی مربوطهبرطرف سازی  7  1/12/1402  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء فرایند آموزش در ارتباط با موارد کودک آزاری هدف کلی

 بیمارستان درمان کادر برای آموزشی حتوایم سازی آماده حسین، ماما کودکان یمارستانب در زاریآ ودکک میتهک تشکیل هدف اختصاصی

 1401 سال از کودکان دستیاران و کارآموزان کاورزان، و

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %50 %50 0 نظارت توسط ایشانتشکیل کمیته های فوق و شروع به  1

 3 1 0 ستانتعداد جلسات برگزار شده آموزشی برای فراگیران و پرسنل بیمار 2

 5 0 0 تعداد پمفلت های آموزشی برای والدین 3

 دکتر شمسمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 مستمر 1/7/1401 دکتر سعیدی بیمارستان در آزاری کودک کمیته تشکیل 1

2 
آشنا کردن کارآموزان، کارورزان و دستیاران رشته بیماریهای جلساتی جهت 

  کودکان با تشخیص، درمان، پیگیری های بعدی و پیشگیری کودک آزاری
 مستمر 1/8/1401 دکتر سعیدی

3 
آشنا کردن کارآموزان، کارورزان و دستیاران رشته بیماریهای  جلساتی جهت

 1399کودکان با قانون حقوق کودک و نوجوان مصوبه 
 مستمر 1/11/1401 دکتر سعیدی

4 

آشنا کردن پرسنل بیمارستان به خصوص پرستاران تریاژ و اورژانس جلساتی جهت 

و قانون حقوق  با تشخیص، درمان، پیگیری های بعدی و پیشگیری کودک آزاری

 کودک و نوجوان

 مستمر 1/12/1401 دکتر سعیدی

5 
آماده کردن محتوای آموزشی در زمینه قانون مصوب حمایت از کودک و نوجوان 

 و کودک آزاری

دکتر سعیدی/ دکتر 

 ورد/ دکتر تواهن
1/1/1402 1/12/1402 

6 
والدین و از کودک آزاری )آموزش  1شروع فرایندهای مربوط با پیشگیری سطح 

 تحکیم خانواده(
 مستمر 1/3/1402 دکتر سعیدی

7 

در زمینه ارتقاء فرایند  Action Researchنوشتن طرح تحقیقاتی به صورت 

تشخیص و رسیدگی موارد کودک آزاری در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 

 امام حسین )ع(

دکتر سعیدی/ دکتر 

ورد/ دکتر شمس/ 

دکتر تواهن/ دکتر 

دستیار ادریسی 

تخصصی بیماریهای 

 کودکان

1/5/1402 1/12/1402 
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8 
انواده از کودک آزاری )شناسایی خ 2شروع فرایندهای مربوط با پیشگیری سطح 

 های پر خطر(
 مستمر 1/4/1402 دکتر سعیدی

9 

ا ببهبود فرایند ثبت موارد کودک آزاری در تشخیص نهایی کودکان بستری 

عد از بمسمومیت و سایر موارد به تشخیص اتند مربوطه و آمارگیری آن موارد 

 مربوطه ICD 10دریافت کد 

دکتر سعیدی/ کلیه 

هیات علمی گروه 

 کودکان

 مستمر 1/1/1402

10 
ینه آشنایی و پمفلت یا کتاب در زم تهیه محتوای آموزشی در قالب سخنرانی کوتاه

 با انواع کودک آزاری و راه های پیشگیری از آن برای والدین

دکتر سعیدی/ دکتر 

 یقینی
1/8/1402 30/12/1402 

11 
و یونیسف در موضوع کودک آزاری  WHOجلب حمایت مالی سازمانهایی مانند 

 )پژوهش و تولید محتوا(

دکتر سعیدی/ دکتر 

یقینی/ دکتر 

 معمارزاده

 مستمر 1/8/1402

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 پژوهشی گروه کودکان یتارتقای وضع  هدف کلی

ه کودکان از سال در گرو تحقیقاتیارتقا فرایند انجام تحقیق در قالب پایان نامه دانشجویی و طرح های  هدف اختصاصی

1401 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - %100 0 تهیه لیست موضوعات طرح ها و پایان نامه ها 1
 10 0 0 طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها با فرآیند فوقتعداد   2

 دکتر شمسمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/10/1401 1/7/1401 دكتر بركتين فراهم نمودن ليست موضوعي از پيشنهادهاي تحقيق اساتيد 1

 1/12/1401 1/10/1401 دكتر بركتين سالمتنظام  مشکالتولويت بندي موضوعات براساس كمك به حل ا 2

 1/2/1402 1/11/1401 دكتر بركتين ها گروه ريسا با مندنظام و وستهيپ يپژوهش تعامالت جهت يزير برنامه 3

 1/3/1402 1/10/1401 دكتر بركتين دانشگاه از خارج از يپژوهش يمال منابع جذب 4

 1/4/1402 1/12/1401 دكتر بركتين صنعت مشاركت با ييهانامه انيپا اي هاطرح انجام جهت يزير برنامه 5

 يمنش عنوان به مشخص فرد يريكارگ به شامل يپژوهش يهارساختيز توسعه 6

 الزم زاتيتجه با همراه مشخص مکان اختصاص و يپژوهش
 1/3/1402 15/1/1402 دكتر بركتين

 

 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: کودکان
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 پژوهشی گروه کودکان یتارتقای وضع هدف کلی

 1401 الس از کودکان روهگ در ها نامه پایان انجام پیشرفت و پژوهشی عملکرد بر ظارتین های کمیته تشکیل هدف اختصاصی

  مستمر یصورت

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

نظارت تشکیل کمیته های فوق و شروع به میزان پیشرفت  1

 توسط ایشان
0 30% 70% 

 دکتر شمسمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
و شروع  اعضای هیات علمی گروه پژوهشی شکیل کمیته پایش عملکردت

 به کار ایشان
 مستمر 1/7/1401 دکتر برکتین

2 
دانشجو و استاد تشکیل کمیته پایش پیشرفت انجام پایان نامه ها توسط 

 و شروع به کار ایشان راهنما
 مستمر 1/8/1401 دکتر برکتین

3 
برگزاری کالس های آموزشی داوری پروپوزال توسط اساتید 

 پیشکسوت گروه در بیمارستان امام حسین )ع(

 دکتر کلیشادی 

 دکتر برکتین
1/10/1401 30/6/1402 

4 
برگزاری جلسه آموزشی در مورد نحوه ثبت داوری های انجام شده در 

 سامانه پژوهشیار 
 30/12/1401 1/11/1401 دکتر برکتین

 30/5/1402 1/8/1401 دکتر برکتین برگزاری جلسه آموزشی در مورد نحوه کار با سامانه پژوهشیار 5
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 


