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 ارتقای حیطه آموزش                            هدف کلی

ی پرتوپزشک یگروه در بخشها یلیتکم التیتحص انیدانشجو یموزآو کار یدروس عمل سیتدرارتقای  هدف اختصاصی

 %50به میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

میزان افزایش ساعات کارآموزی در بخشهای پرتو پزشکی  1

(1402-1401)         
 جلسه( 17)100% جلسه ( 8)%40 0%

 دکتر احمد شانئیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
دروس مربوطه در داخل گروه و کسب  دیبا اسات یجلسات همفکر یبرگزار

 نظرات آنها
 دکتر چاپاریان

اردیبهشت 

1401 

1401خرداد   

2 
برگزاری جلسات همفکری با اساتید دروس مربوطه در گروههای مرتبط 

 بالینی و کسب نظرات آنها
 دکتر چاپاریان

1401تیر   

 

1401شهریور   

3 
افزایش ساعات  به مراکز مختلف و ارائه راهکارهای مناسب جهتنامه 

 کارآموزی در بخشهای مختلف پرتوپزشکی
 دکتر چاپاریان

1401مهر  1401آبان    

4 
 موزی دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه درانجام دروس عملی و کارآ

 پرتوپزشکی بخشهای
 دکتر چاپاریان

1401مهر  1402شهریور    

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه آموزش                            هدف کلی
 یوتراپیدر راد یساز هیشب جهت Geant4 نرم افزاربا   یلیتکم التیتحص انیدانشجو ییآشنا هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

در  برگزار شده    Greant 4تعداد جلسات آموزشی  نرم افزار  1

                       رادیوتراپی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی
0 2 4 

 دکتر احمد شانئیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
نرم  یگروه جهت معرف دانشجویان دربا اساتید و جلسه  یبرگزار

 یوتراپیراد طهیدر ح Geant4افزار 

1401اردیبهشت  دکتر اتحاد توکل 1401 بهشتیارد   

2 
 یبرا Geant4نصب نرم افزار   یکارگاه  آموزش یبرگزار

 گروه یلیتکم التیتحص انیدانشجو

1401 بهشتیارد دکتر اتحاد توکل 1401 بهشتیارد   

3 
پروژه  یاجرا یمناسب برا یوتریکامپ ستمیس هیجهت ته ینامه نگار

 گروه شگاهیدر آزما یساز هیشب یها

1401خرداد  دکتر اتحاد توکل 1401تیر    

4 
نرم با   یلیتکم التیتحص انیدانشجوجلسه آموزشی  4برگزاری 

 ی وتراپیدر راد یساز هیشببرای  Geant4 افزار

1401مهر دکتر اتحاد توکل 1402بهمن    

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه آموزش                                                    هدف کلی

 پرتودرمانیو گروه  یپزشک کیزیگروه ف نیژورنال کالب مشترک بجلسه  3حداقل  یبرگزار هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

تعداد جلسات ژورنال کالب مشترک بین گروه های فیزیک  1

 پزشکی و پرتو درمانی
0 1 3 

 مسئول پایش برنامه: دکتر احمد شانئی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 کیزیگروه ف نیژورنال کالب مشترک ب یبرگزارطرح موضوع 

 در شورای گروه و نظرخواهی از اساتید یو گروه پرتودرمان یپزشک
 دکتر منصوریان

1401خرداد   

 

1401خرداد   

2 
نامه نگاری با مدیر گروه پرتودرمانی جهت طرح موضوع در شورای 

 گروه پرتودرمانی
 دکتر منصوریان

1401تیرماه  1401تیرماه    

3 
مشترک با گروه پرتودرمانی جهت برنامه ریزی موضوعات جلسه 

 ارائه
 دکتر منصوریان

1401مهر  1401مهر    

1401آبان  دکتر منصوریان برگزاری جلسات مشترک ژورنال کالب با گروه پرتودرمانی 4 1402بهمن    
 

 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

 هایروش آموزش استخوان جهت مرکز تشخیص پوکیاز دو  بازدید دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه  هدف اختصاصی

 اناستخو یتومتریدانس

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

بازدید دانشجویان از دو مرکز تشخیص  درصد پیشرفت در  1

                          انوپوکی استخ
%0  %50 %100 

 مسئول پایش برنامه: دکتر احمد شانئی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
مطالعه و بررسی مراحل انجام بازدید دانشجویان جهت آموزش 

 موثرتر

1401مهر  دکتر سالمت 1401مهر    

توجیهی با تعدادی از اساتید گروه گزاری جلسه مشورتی وبر 2 1401مهر  دکتر سالمت  1401مهر    

1401آبان  دکتر سالمت انجام هماهنگی و نامه نگاری های الزم برای بازدید از مراکز 3 1401آبان    

استخوان یپوک صیتشخبرگزاری بازدید دانشجویان از دو مرکز  4 1401آذر  دکتر سالمت  1402آذر    
 

 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

 ت بیمارستان میالدی با مشارکوتراپیدر راد شرفتهیدرمان پ یطراح یعمل-یتئور کارگاهبرگزاری دو  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

ده در جهت طراحی شعملی برگزار -تعداد کارگاه تئوری 1

 درمان پیشرفته در رادیوتراپی
0 1 2 

 مسئول پایش برنامه: دکتر احمد شانئی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع اجرامسئول  فعالیت

1 
 شرفتهیدرمان پ یطراح یعمل-یدو کارگاه تئور یبرگزارطرح 

 در شورای گروه الدیم مارستانیبا مشارکت ب یوتراپیدر راد
 دکتر عابدی

1401مهر  1401مهر    

2 
دو کارگاه  یجهت برگزار بیمارستان میالد ریبا مد ینامه نگار

 یوتراپیدر راد شرفتهیدرمان پ یطراح یعمل-یتئور
 دکتر عابدی

1401آبان  1401آبان    

3 
انجام هماهنگیها و برنامه ریزی جهت موضوعات قابل ارائه در 

 کارگاه
 دکتر عابدی

1401آذر  1401آذر    

4 
با  یوتراپیدر راد شرفتهیدرمان پ یدو کارگاه طراحبرگزاری 

 الدیم مارستانیمشارکت ب
 دکتر عابدی

1401بهمن  1402بهمن    

 

 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

 پژوهش بین رشته ای با رشته های پرتودرمانی، رادیولوژی و ..... 3انجام حداقل  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 3 1 0 پژوهش بین رشته ای انجام شده        تعداد 1

 مسئول پایش برنامه: دکتر احمد شانئی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
گزاری جلسه توجیهی و نظرخواهی از اساتید گروه برای انجام بر

 پژوهشهای بین رشته ای 
 دکتر چاپاریان

1401مهر  1401مهر    

2 
 یگروه برا با دانشجویان تحصیالت تکمیلی یهیجلسه توج یبرگزار

 یرشته ا نیب یانجام پژوهشها
 دکتر چاپاریان

1401آبان  1401آبان    

3 
پژوهشی بین رشته ای واعالم آن در سایت و تعیین تعدادی عناوین 

 گروه
 دکتر چاپاریان

1401دی  1402دی    

1401بهمن دکتر چاپاریان نوشتن پروپوزالهای پایان نامه و طرحهای پژوهشی بین رشته ای 4 1402بهمن   
 

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

 جایگزیناقدام  علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه پژوهش                             هدف کلی

زشکی دانشکده پایان نامه یا طرح تحقیقاتی در آزمایشگاههای تخصصی گروه فیزیک پ 4انجام حداقل  هدف اختصاصی

 پزشکی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

پایان نامه و یا طرح تحقیقاتی انجام شده در آزمایشگاه  تعداد  1

 تخصصی گروه

0 
2 4 

 مسئول پایش برنامه: دکتر مهناز اتحاد توکل
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برگزاری جلسه با اساتید گروه به منظور توجیه انجام پایان نامه یا طرح 

 گروهتحقیقاتی در آزمایشگاههای تخصصی 
 دکتر شانئی

1401مهر  1401مهر    

2 
 اینامه  انیانجام پا هیبه منظور توج دانشجویان گروهجلسه با  یبرگزار

 گروه یتخصص یشگاههایدر آزما یقاتیطرح تحق
 دکتر شانئی

1401آبان  1401آبان    

3 
تعیین تعدادی موضوع قابل انجام توسط اساتید گروه در حد امکانات و 

 آزمایشگاههای تخصصی گروه تجهیزات موجود در
 دکتر شانئی

1401آذر 1401آذر   

1401دی دکتر شانئی انجام پایان نامه یا طرح تحقیقاتی در آزمایشگاههای تخصصی گروه 4 1401بهمن    
 

 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

 راه اندازی انجمن علمی دانشجویی گروه فیزیک پزشکی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

یک پیشرفت فرایند راه اندازی انجمن علمی دانشجویی گروه فیز 1

 پزشکی

%20  

 

%100 
- 

 دکتر محمد رضا سالمتمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تعیین تعدادی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه جهت انجام 

 مقدمات راه اندازی انجمن علمی گروه

1401اردیبهشت دکتر عابدی 1401اردیبهشت   

1401اردیبهشت دکتر عابدی انجمن علمی گروهاختصاص یکی از اتاقهای گروه به عنوان دفتر  2 1401اردیبهشت   

3 
جلسه با دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه جهت تاکید بر 

 همکاری با انجمن علمی

1401خرداد  دکتر عابدی 1401خرداد    

1401خرداد  دکتر عابدی تشکیل انجمن علمی دانشجویی گروه فیزیک پزشکی 4 1401خرداد    
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه مدیریت                                  هدف کلی

هدف 

 اختصاصی

تودرمانی حضور و کنترل دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه معرفی شده به بخش پر بر افزایش نظارت

 %20( به میزان بیمارستان سیدالشهداء )ع

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 مارستانیب یگروه در بخش پرتودرمان نمایندهحضور  1

 دالشهداءیس
0 %40 %100 

 مسئول پایش برنامه: دکتر محمد باقر توکلی
 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
مکاتبه با ریاست محترم دانشکده پزشکی جهت معرفی یکی از اعضاء 

 هیات علمی گروه به بخش پرتودرمانی بیمارستان سیدالشهداء )ع(
1401فروردین دکتر شانئی 1401نیفرورد   

1401اردیبهشت دکتر شانئی جلسه با مدیر گروه رادیوآنکولوژی و مسئول بخش پرتودرمانی 2 1401اردیبهشت   

3 
توجیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه جهت حضور هر چه موثرتر 

 در برنامه های آموزشی بخش پرتودرمانی
1401خرداد  دکتر شانئی 1401خرداد    

4 
حضور عضو هیات علمی گروه در بخش پرتودرمانی بیمارستان 

 سیدالشهداء
1401خرداد  دکتر شانئی 1402اسفند    

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: فیزیک پزشکی

 

10 
 

 ارتقای حیطه مدیریت                        هدف کلی

 هفته آخر هر ماه دوشنبه ی در روزهایپزشک کیزیگروه ف یشورا برگزاری منظم هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم اول پایان سال ابتدای دوره

دوشنبه های در روز برگزار شده گروه یشورا تعداد 1

 هفته آخر هر ماه

0 
6 12 

 مسئول پایش برنامه: دکتر داریوش شهبازی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
اعالم تاریخ های تشکیل شورای گروه طی دو سال آینده در سایت 

 گروه
 دکتر شانئی

1401اردیبهشت 1401بهشتیارد   

2 
و اعالم تاریخ های تشکیل جلسات  EDOنامه به دانشکده پزشکی و 

 منظم شورای گروه
 دکتر شانئی

1401اردیبهشت 1401بهشتیارد   

3 
دوشنبه هفته آخر هر تشکیل جلسات منظم شورای گروه در روزهای 

 ماه
 دکتر شانئی

1401بهشتیارد 1402اسفند    

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


