
 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  یچشم پزشکنام گروه:   
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 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

17/2/1401 اخالقیدکتر  گروه یآموزش یدر جلسه شورا و تصویب موضوعطرح  1  17/2/1401  

2 
ولیت درمانگاه رتینوپاتی ئمسِیکی از اساتید گروه جهت برای تعیین  و ابالغ 

 نوزادان نارس
1/7/1401 دهقانیدکتر   30/8/1401  

1/7/1401 دهقانی دکتر هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه جهت اخذ مجوزهای الزم 3  30/9/1401  

1/7/1401 صالحیدکتر  تهیه فضا ، پرسنل و تجهیزات مورد نیاز  4  25/12/1401  

15/1/1402 دهقانی دکتر دربرنامه درمانگاه بیمارستانرتینو پاتی نوزادان نارس  قرار گرفتن درمانگاه  5  25/12/2140  
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتقای سطح آموزش هدف کلی

  1402و 1401توسعه درمانگاه ریفرال رتینوپاتی نوزادان نارس استان اصفهان در درمانگاه بیمارستان فیض در سال  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم سال اولپایان  ابتدای دوره

درمانگاه ریفرال رتینوپاتی نوزادان نارس استان  یراه اندازمیزان پیشرفت فرایند  1

 1402و  1401در سال ضیف مارستانیدر درمانگاه باصفهان 
20% 60% 80% 

 دکتر محمد ملک احمدیمسئول پایش برنامه: 
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 ارتقای سطح آموزش هدف کلی

درصد  50به میزان  ارانتوسط دستی جنرال سازی پرونده های پزشکی در اورژانس و درمانگاهاندازی برنامه مستند راه  هدف اختصاصی

 1402تا پایان سال 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

جنرال گاه درمانبه  پرونده پزشکی مراجعین برنامه مستندسازیاجرای میزان   1

 و اورژانس چشم  
0 30% 50% 

 یدکتر محمد ملک احمدمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 17/2/1401 17/2/1401 دکتر دهقانی گروه یآموزش یدر جلسه شورا بیطرح موضوع و تصو 1

 1/5/1401 1/3/1401 دکترکوشا  اصالح فرمت پرونده های پزشکی مراجعین 2

 25/12/1402 1/5/1401 دکتر اخالقی و دادن بازخورد به اساتید و دستیاران تشکیل جلسات ارزیابی مستندسازی دستیاران  3

 25/12/1402 1/6/1401 دکتر اخالقی در پرونده های آموزشی دستیاراناعمال نتایج ارزیابی مستندسازی  4
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای سطح آموزش هدف کلی

م بصورت مشترک با همه گروههای فوق تخصصی چش   Case Presentation برنامه  آموزشی یبرگزار هدف اختصاصی

 1402و1401در سال  برای آموزش دستیارانپزشکی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

طبق برنامه تنظیمی  مشترک    Case Presentation برگزار شده جلسه تعداد 1

  توسط مدیر برنامه دستیاری
0 6 12 

 یدکتر محمد ملک احمدمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 17/2/1401 17/2/1401 دکتر اخالقی طرح موضوع در جلسه شورای آموزشی گروه 1

 1/5/1401 1/4/1401 دکتر اخالقی تهیه و ابالغ برنامه درسی دستیاری 2

 10/5/1401 1/5/1401 دکتر اخالقی برگزاریانتخاب دستیار و استاد مسئول  3

 1/6/1401 1/6/1401 منشی گروه نصب برنامه واطالع رسانی به دستیاران و اساتید 4

 25/12/1402 1/6/1401 دکتر اخالقی برگزاری جلسه ، حضور و غیاب دستیاران 5

 25/12/1402 1/6/1401 دکتر پورعزیزی مشترک با حضور اساتید و دستیاران  Case Presentationارائه برنامه  6

 25/12/1402 1/6/1401 دکتر اخالقی ارزیابی و بازخورد برنامه آموزشی به اساتید و دستیار 7

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای سطح آموزش هدف کلی

 1402و  1401در سال  بوک دستیاران چشم الگدرصدی وضعیت سامانه  10ارتقای  اختصاصیهدف 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 70 65 60 نسبت به قبل چشم ارانیبوک دست گسامانه الارتقا میزان  1

 یدکتر محمد ملک احمدمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/2/1401 1/2/1401 دکتر دهقانی گروه یآموزش یطرح موضوع در جلسه شورا 1

 31/3/1401 1/3/1401 اخالقیدکتر   بررسی وضعیت موجود و اعالم نواقص در تکمیل سامانه 2

3 
ارزشیابی دستیاران و  مربوط به روشهای نوین ایجاد فرم های

 بارگذاری در سایت

خانم قیصریه دکتر اخالقی /

 ها
1/5/1401 1/7/1401 

 25/12/1402 1/5/1401 یدکتر اخالق بوک بر تکمیل اطالعات سامانه الگنظارت  4

5 
ارایه گزارش به شورای آموزشی گروه و بازخورد به اساتید 

 و دستیاران

 یدکتر اخالق
1/5/1401 25/12/1402 

 

 صورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردددر 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای سطح آموزش هدف کلی

 1401 سال درکشور  استان اصفهان و و چشم پزشکان دستیاران مورد وبینار / سمینار آموزشی برای  12 برگزاری هدف اختصاصی

 1402 و

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 12 6 0 و دستیاران چشم پزشکان برایوبینارهای برگزار شده  تعداد  1

 یدکتر محمد ملک احمدمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/4/1401 1/2/1401 دکتر کوشا و چشم پزشکان نیازسنجی آموزشی از دستیاران 1

 31/6/1401 1/5/1401 دکتر اخالقی مورد  12تعیین اولویت های آموزشی و انتخاب  2

 30/9/1402 1/6/1401 دکتر اخالقی درخواست  و اخذ مجوز برگزاری برنامه آموزشی  3

 EDC 1/5/1401 25/12/1402مرکز  /دکتر اخالقی در برنامهثبت نام ،برگزاری و صدور گواهی شرکت  4
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای سطح پژوهش هدف کلی

 1402و  1401پژوهش مشترک با موسسه رویان جهت تقویت دانش سلولی و مولکولی در سال  2انجام  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 ارائه گزارش پایان طرح گواهی های مربوط بهتعداد  1

 یدکتر محمد ملک احمدمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

مانیپ رضایعلدکتر  طرح و تصویب مسئله در جلسه شورای پژوهشی گروه 1  1/2/1401  31/2/1401  

مانیپ رضایدکتر عل هماهنگی و انجام مکاتبه با موسسه رویان اصفهان 2  1/3/1401  31/3/1401  

3 
تصویب عناوین و پروپوزال طرح های تحقیقاتی در معاونت پژوهشی 

 دانشگاه

مانیپ رضایدکتر عل  
1/4/1401 31/6/1401 

مانیپ رضایدکتر عل اجرای طرح تحقیقاتی 4  1/7/1401 30/8/1402 

مانیپ رضایدکتر عل ارائه گزارش پایان طرح و نگارش مقاالت منتج از طرح تحقیقاتی 5  30/8/1402 25/12/1402 
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 پژوهشارتقای سطح  هدف کلی

 1402-1401با همکاری بین المللی در مجالت معتبر در طی دو سال  یدو مقاله علم چاپ هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 12 11 10 در مجالت علمی معتبربین المللی ت مقاله کگواهی اکسپتعداد  1

 یمحمد ملک احمددکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/6/1402 1/6/1401 دکتر پورعزیزی یالملل نیب یبا همکارتهیه مقاله منتج از پایان نامه یا طرح تحقیقاتی  1

 31/6/1402 1/6/1401 دکتر پیمان باال  IFانتخاب مجله معتبر علمی با  2

 31/8/1402 1/8/1401 دکتر پورعزیزی ارسال واخذ  سابمیت مقاله توسط مجری  3

 31/10/1402 1/10/1401 دکتر پورعزیزی اشکاالت طرح اصالح و داوران رفع ابهامان 4

 25/12/1402 1/12/1401 دکتر پورعزیزی اخذ پذیرش مقاله در مجله و دریافت تائیدیه 5

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 افزایش سطح مدیریت هدف کلی

 1402و1401و مدارک اساتید در شرف بازنشستگی گروه چشم در سالهای پرونده  تکمیل هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 دومپایان سال  پایان سال اول ابتدای دوره

 4 2 0 اساتید در شرف بازنشستگی  تکمیل شده های پرونده تعداد  1

 یدکتر محمد ملک احمدمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 25/12/1402 1/2/1401 کیان ارثیدکتر  دریافت تقاضا ی  بازنشستگی اساتید متقاضی بازنشستگی 1

1/3/1401 صالحیدکتر  جهت گرد آوری مدارک و مستندات پرونده هاتعیین فرد مناسب  2  30/3/1401  

 25/12/1402 1/4/1401 خانم وفازاده گروه چشم یدر شرف بازنشستگ دیموجود پرونده و مدارک اسات تیوضع یبررس 3

 1/5/1402 1/4/1401 دکتر کیان ارثیدکتر  فراهم آوردن امکانات و وسایل مورد نیاز پرونده های اساتید  4

 25/12/1402 1/7/1401 خانم وفازاده روز پس از ارائه درخواست  10تکمیل پرونده های اساتید حداکتر  5
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای سطح مدیریت هدف کلی

 1402و  1401در سال  گروهآموزشی منظم ماهیانه جلسات شورای برقراری  اختصاصیهدف 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 12 9 0 گروه  آموزشی تعداد صورت جلسه شورای  1

 یدکتر محمد ملک احمدمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/2/1401 1/2/1401 دکتر دهقانی انتخاب و ابالغ اعضای شورای آموزشی گروه 1

 25/12/1402 1/2/1401 دکتر دهقانی   گروه آموزشیتعیین تاریخ جلسه شورای  2

 25/12/1402 1/2/1401 خانم وفازاده اطالع رسانی به اساتید از طریق مجازی 3

 25/12/1402 1/2/1401 دکتر دهقانی صورتجلسه شورابرگزاری جلسه و تنظیم  4

 25/12/1402 1/2/1401 دکتر دهقانی ابالغ و پیگیری مصوبات  5
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای سطح مدیریت هدف کلی

  1402و  1401جدید در سال نیازسنجی بکارگیری اعضای هیئت علمی  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 50 0 درصد پیشرفت  در انجام نیازسنجی  اعضا هیأت علمی  1

 یدکتر محمد ملک احمدمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/3/1401 1/3/1401 دکتر دهقانی طرح موضوع در جلسه گروه چشم پزشکی 1

2 
 دریافت آمار مراجعات بیماران و مراجعات درمانگاهی و اورژانس 

 به تفکیک رشته های فلوشیپی و نوبت های عمل 
 31/5/1401 1/4/1401 دکتر ملک احمدی

 31/5/1401 1/4/1401 دکتر ملک احمدی دستیاران تخصصی و فلوشیپسبت اعضای هیئت علمی به بررسی ن 3

 31/6/1401 1/6/1401 خانم نورشرق  اطالعات بدست آمدهتحلیل آماری  4

 30/7/1401 1/7/1401 دکتر دهقانی طرح و بررسی تحلیل اماری در جلسه شورای گروه 5

 30/8/1401 1/8/1401 دکتر دهقانی  اعالم نیاز به دانشکده برای جذب اعضای هیئت علمی جدید  6
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


