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 ارتقای حیطه آموزش    هدف کلی

 اینستاگرامی گروه صفحهآموزشی برای دانشجویان پزشکی در  های ارائه کیس هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 ۳0 1۵ 0 گروهاینستاگرامی  صفحهها در تعداد پست  1

 دکتر مهرداد محمدی  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1۵/۳/1401 1/۳/1401 دکتر فرشاد قلی پور اینستاگرامی گروه اورولوژی اصفهان صفحهایجاد  1

2 
ها به صورت پست در صفحه اینستاگرامی گروه به  ارسال کیس

 صورت مستمر

اعضای هیئت علمی 

 گروه
1۵/۳/1401 2۹/12/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه آموزش    هدف کلی

 برای دستیاران یکبار در سال KFPبرگزاری امتحان  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 برگزار شده  KFPتعداد جلسات امتحانی  1

 دکتر مهدی دهقانیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برای  KFPبرگزاری یک جلسه آموزش روش طراحی امتحان 

 اعضای هیئت علمی گروه 
 ۳1/۳/1401 1/۳/1401 دکتر فرشاد قلی پور

 ۳1/4/1401 1/4/1401 دکتر فرشاد قلی پور جهت ارائه امکانات برگزاری آزمون EDCهماهنگی با واحد  2

 ۳1/۵/1401 1/۵/1401 گروهاعضای   KFPامتحان  طراحی ۳

 ۳1/۶/1401 1/۶/1401 دکتر مهدی دهقانی KFPبرگزاری امتحان  4
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه آموزش    هدف کلی

 جلسه آموزش عملی یورودینامیک برای دستیاران 12برگزاری  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 12 ۶ 0 تعداد جلسات آموزش عملی یورودینامیک 1

 مهدی دهقانیدکتر  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/4/1401 1/۳/1401 دکتر فرشاد قلی پور تدوین برنامه برگزاری جلسات  1

 (در هر جلسه دستیار ۳برگزاری جلسات با تعداد محدود ) 2

 دکتر نرجس صابری

 دکتر رضا کاظمی

 دکتر فرشاد قلی پور

1/4/1401 2۹/12/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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    ارتقای حیطه آموزش هدف کلی

 برگزاری جلسات نسخه نویسی بالینی برای بیماری های شایع اورولوژی برای کارورزان هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 4 2 0 تعداد جلسات برگزار شده 1

 دکتر رضا کاظمیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/4/1401 1/۳/1401 دکتر رضا کاظمی ماه یکبار ۶برگزاری جلسات بصورت هر  ساالنه تدوین برنامه 1

 2۹/12/1401 1/4/1401 دکتر رضا کاظمی هر شش ماه یکبار جلسات نسخه نویسی بالینیبرگزاری  2
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه آموزش    هدف کلی

 2برای کارآموزان در سامانه نوید برای هر دوره کارآموزی ارائه تکلیف به صورت سناریوی بالینی  هدف اختصاصی

 هفته ای

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 20 10 0 تعداد تکلیف های بارگذاری شده در سامانه نوید 1

 دکتر رضا کاظمیمسئول پایش برنامه:  

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/4/1401 1/۳/1401 اعضای گروه طراحی سناریوهای بالینی برای کارآموزان 1

 2۹/12/1401 1/4/1401 دکتر رضا کاظمی بارگذاری تکالیف در سامانه نوید 2
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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                        ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

 بر اساس الگوی دانشکده ارتقای سایت گروه هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 ٪۹0 ٪۷0 ٪۵۶ تطابق سایت گروه با الگوی دانشکدهدرصد  1

 دکتر فرشاد قلی پور مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
اخبار گروه توسط مسئول سایت به منشی گروه برای ثبت در ارائه منظم 

 سایت گروه

دکتر فرشاد قلی 

 پور
1/1/1401 2۹/12/1402 

2 
بخش معرفی و تاریخچه گروه توسط مسئول سایت به منشی گروه ارائه 

 برای ثبت در سایت گروه

دکتر فرشاد قلی 

 پور
1/1/1401 ۳1/2/1401 

۳ 
طور مستمر توسط مسئول سایت به منشی گروه ارائه برنامه های پژوهشی به 

 برای ثبت در سایت گروه

دکتر فرشاد قلی 

 پور
1/1/1401 2۹/12/1402 

4 
به طور مستمر توسط مسئول سایت به منشی گروه  آموزشیارائه برنامه های 

 برای ثبت در سایت گروه

دکتر فرشاد قلی 

 پور
1/1/1401 2۹/12/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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                        ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

 تقدیر از دستیاران نمونه به صورت سالیانه هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 مراسم تقدیر از دستیاران نمونه گروه 1

 مهدی دهقانیدکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
به نمرات هم نسبت نمرات  باالترین بر اساسانتخاب سه دستیار نمونه گروه 

 ورودی ها
 1/۶/1401 1/4/1401 مهدی دهقانیدکتر 

 ۳1/۶/1401 1/۶/1401 دکتر فرشاد قلی پور تدارک تقدیرنامه و هدیه  2

 1/۸/1401 1/۷/1401 دکتر فرشاد قلی پور برگزاری جلسه تقدیر پس از شروع دوره رزیدنت های جدیدالورود ۳

4 
انتخاب سه دستیار نمونه گروه بر اساس باالترین نسبت نمرات به نمرات هم 

 ورودی ها
 1/۶/1402 1/4/1402 دکتر مهدی دهقانی

 ۳1/۶/1402 1/۶/1402 دکتر فرشاد قلی پور تدارک تقدیرنامه و هدیه  ۵

 1/۸/1402 1/۷/1402 دکتر فرشاد قلی پور برگزاری جلسه تقدیر پس از شروع دوره رزیدنت های جدیدالورود 
 

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

 اقدام جایگزین اجراعلت عدم 
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                        ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

 یاهیگبازدید از کارخانه گل دارو به منظور ارتقای آگاهی فراگیران از نحوه ساخت داروهای  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - 1 0 بازدید های انجام شده از کارخانه گل دارو تعداد  1

 دکتر مهرداد محمدیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/۵/1401 1/4/1401 دکتر محمدیزدانی هماهنگی با مرکز جهت بازدید 1

 1/۶/1401 1/۵/1401 دکتر محمدیزدانی اطالع رسانی و دعوت از همکاران 2

 2۹/12/1402 1/۶/1401 دکتر محمد یزدانی حضور در مرکز طبق تاریخ دعوت شده ۳
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه پژوهش                     هدف کلی

 پایان نامه دانشجویی با گروه اورولوژی 1۵تدوین  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 1۵ 10 ۵ تعداد پایان نامه های دانشجویی توافق شده در سامانه پژوهشیار 1

 دکتر امیر جاویدمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 2۹/12/1402 1/2/1401 دکتر امیر جاوید تشویق به ارائه عناوین پیشنهادی پایان نامه توسط اعضای گروه 1

 2۹/12/1402 1/2/1401 اعضای گروه ارائه عناوین پیشنهادی در سامانه پژوهشیار 2

 2۹/12/1402 1/2/1401 اعضای گروه تشویق دانشجویان به انتخاب عنوان پایان نامه با گروه اورولوژی ۳
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه پژوهش                     هدف کلی

 جلسه آموزش پژوهش درون گروهی 10برگزاری  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 10 ۵ 0 تعداد جلسات آموزش پژوهش درون گروهی برگزار شده 1

 دکتر امیر جاویدمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 تقسیم جلسات آموزش پژوهش توسط اعضای گروههماهنگی برای 

 1401برای سال 
 1/4/1401 1/۳/1401 دکتر امیر جاوید

 2۹/12/1401 1/4/1401 اعضای گروه برگزاری جلسات  2
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


