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 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 اول دوره )ماهیانه( اول دوره )ماهیانه( مسئول كارورزي برنامه ريزي ماهیانه كالسهاي آموزشي )اول دوره( 1

 حین دوره )ماهیانه( حین دوره )ماهیانه( مسئول كارورزي نظارت بر اجراي برنامه ماهیانه  2

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارورزي ارزيابي پابان دوره فراگیران براساس منابع اعالم شده  3

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارورزي ارائه نمره به فراگیر 4

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارورزي ثبت نمره در سامانه سما 5

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارورزي بررسي نمرات قبل از اعالم نمره نهايي فراگیر 6

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتقاي حیطه آموزش  كارورزان هدف کلی

 تئوري كاربردي  –برگزاري كالس هاي عملي  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

محوريت سه تشکیل كالس با درصد پیشرفت در  1

 موضوع براي ارتقا سطح علمي و عملي كاروزران
20% 30% 50% 

  دکتر حسین اکبری اقدممسئول پایش برنامه: 
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 كارآموزان ارتقاي حیطه آموزش هدف کلی

 افزايش توانايي كارآموزان در تفسیر گرافي اندام هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

براي  صورت ماهیانه در جهت تفسیر راديوگرافيتعداد كالس تشکیل شده به  1

 فراگیران
3 5 10 

 بنی اسدی  مجتبی دکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 اول دوره )ماهیانه( اول دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي برنامه ريزي ماهیانه كالسهاي آموزشي )اول دوره( 1

 حین دوره )ماهیانه( حین دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي نظارت بر اجراي برنامه ماهیانه  2

3 
ارزيابي پابان دوره فراگیران براساس آموزش هاي ارائه شده در غالب 

 OSCEامتحان 
 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( كارآموزيمسئول  ارائه نمره به فراگیر 4

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي ثبت نمره در سامانه سما 5

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي بررسي نمرات قبل از اعالم نمره نهايي فراگیر 6
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 كارآموزان  ارتقاي حیطه آموزش هدف کلی

 ارتقا مهارت علمي و عملي فراگیران در برخورد با بیماران ارتوپدي  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

اخص شمیانگین نمرات فراگیران در ارزیابی پایان دوره را به عنوان  1

 کاربردی 
15 17 18 

 3 1 0 ینیبال یمهارتها مرکز در شده لیتشک کالس تعداد 2

 مسئول پایش برنامه: دکتر مجتبی بنی اسدی

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 اول دوره )ماهیانه( اول دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي كالسهاي آموزشي )اول دوره( برنامه ريزي ماهیانه 1

 حین دوره )ماهیانه( حین دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي هماهنگي با مركز مهارتهاي بالیني 2

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي اجراي برنامه ماهیانه 3

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي ارزيابي پابان دوره فراگیران براساس آموزش هاي ارائه شده 4

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي ارائه نمره به فراگیر 5

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي ثبت نمره در سامانه سما 6

 پايان دوره )ماهیانه( پايان دوره )ماهیانه( مسئول كارآموزي بررسي نمرات قبل از اعالم نمره نهايي فراگیر 7
 

 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:  ارتوپدینام گروه:  

 

4 
 

   دستیاران ارتقای حیطه آموزش هدف کلی

 mini cexو  DOPsروش هاي  ارتقا روند ارزيابي دستیاران هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

ه سدر دوره هاي  mini cexو  DOPsارزيابي دستیاران به روش هاي میزان  1

 ماهه
40% 60% 100% 

 محمد پرهام فردكتر  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/3/1401 15/1/1401 دكتر پرهام فر هماهنگي با دانشکده جهت بارگزاري فرم هاي مذكور در سامانه طبیب 1

 31/3/1401 1/3/1401 دكتر پرهام فر آموزش به اساتید در خصوص نحوه تکمیل فرم 2

 پايان هر روتیشن 31/3/1401 اساتید گروه سه ماههانجام آزمون در دوره هاي  3

 هر روتیشن هر روتیشن استید گروه دادن بازخورد به دستیار در حین آزمون و ثبت نمره 4

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 دستیاران  آموزشارتقای حیطه  هدف کلی

 نسبت به سنوات قبل OSCE 20%بالینی دستیاران با آزمون  مهارتارتقاء سطح  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 OSCE             10% 20% 70%میزان افزایش کیفیت آزمون 1
 16 15 13 دستیاران  OSCEمیانگین نمرات آزمون  2

 مسئول پایش برنامه: دکتر محمدعلی تحریریان
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/6/1401 1/4/1401 مسئول دستیاري دو بار در سال  OSCEبرنامه ریزی تقویم برگزاری  1

 1/12/1401 1/7/1401 مسئول دستیاري توزیع  مسئولیت بین اعضاء گروه 2

 30/11/1401 1/9/1401 مسئول دستیاري و جمع آوری سواالت طرح 3

 30/11/1401 1/9/1401 مسئول دستیاري پایش سواالت 4

 31/02/1402 1/9/1401 مسئول دستیاري  OSCEبرگزاری امتحان  5

 31/03/1402 1/9/1401 مسئول دستیاري هاارزیابی پاسخنامه  6

 31/03/1402 1/9/1401 مسئول دستیاري ثبت نمره ارزشیابی  7

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاي حیطه مديريت                        هدف کلی

ه، شرح عمل پیشرفت روزانافزايش سطح كیفي و كمي مستندسازي پرونده ها ) شامل اوراق شرح حال،  هدف اختصاصی

 ،دستورات پزشك ، خالصه پرونده(

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %50 %30 %20 سطح كیفي و كمي مستندسازي پرونده هافزايش امیزان  1

 دکتر سیدحمید موسویمسئول پایش برنامه:  
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 گزارش سرویس وضعیت موجود  1
روساي بخش هاي 

 ارتوپدي بیمارستان ها
1/5/1401 30/7/1401 

2 
 تعیین شرح وظایف بازرسین

 )آشنا شدن با پرونده استاندارد( 
 30/7/1401 1/5/1401 معاون گروه

 30/7/1401 1/5/1401 مدير گروه ارزیابی وضعیت مستند سازی پرونده ها 3

 30/7/1401 1/5/1401 مدير گروه و اعالم برنامه تعیین تیم های بازرسین دو نفره اعضا هیات علمی 4

 بار در سال( دوماه یکبار ) 6بازرسی ها هر نظارت بر انجام  5
روساي بخش هاي 

 ارتوپدي بیمارستان ها
 هر شش ماه هر شش ماه

 هر شش ماه شش ماه هر بازرسان گروه ماه توسط بازرسان  6ارائه گزارش هر  6

 استخراج اطالعات و فیدبك به فراگیران  7
روساي بخش هاي 

 ارتوپدي بیمارستان ها
 هر شش ماه هر شش ماه

 استخراج اطالعات و فیدبك به اتندینگ 8
روساي بخش هاي 

 ارتوپدي بیمارستان ها
 هر شش ماه هر شش ماه

 هر شش ماه هر شش ماه مدير گروه ثبت گزارش در پرونده عضو هیات علمی و دستیار  9
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاي حیطه مديريت                        هدف کلی

 ارتقاي سايت گروه بر اساس الگوي دانشکده هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %70 %20 تطابق سايت گروه با الگوي دانشکده میزان 1

 دکتر شیروان رستگارمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
ارائه منظم اخبار گروه توسط مسئول سايت به منشي گروه براي ثبت در 

 سايت گروه
 مسئول سايت

 به صورت مرتب به صورت مرتب

2 
ارائه برنامه هاي كشیك  توسط مسئولین كارآموزي، كارورزي و 

 دستیاري به منشي گروه براي ثبت در سايت گروه

مسئولین كارآموزي، 

 كارورزي و دستیاري

 به صورت مرتب به صورت مرتب

3 
به منشي  ارائه برنامه هاي پژوهشي به طور مستمر توسط مسئول سايت

 گروه براي ثبت در سايت گروه
 مسئول پژوهشي

 به صورت مرتب به صورت مرتب

4 
ارائه برنامه هاي آموزشي به طور مستمر توسط مسئول سايت به منشي 

 گروه براي ثبت در سايت گروه
 مسئول سايت

 به صورت مرتب به صورت مرتب

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاي حیطه مديريت                        هدف کلی

 ذكر شود افزايش انگیزه دستیاران و ايجاد روحیه همکاري بیشتر درآنها به عنوان هدف اختصاصي هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %70 %20 %10 همیزان پیشرفت فرايند مراسم تقدير از دستیاران نمونه گرو 1

 دکتر محمدعلی تحریریانمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
انتخاب سه دستیار نمونه گروه بر اساس باالترين نسبت نمرات به 

 نمرات هم ورودي ها

بخش ها و  مسئولین

 مدير گروه
1/9/1401 29/12/1401 

 31/6/1402 1/1/1402 مدير و معاون گروه تدارک تقديرنامه و هديه  2

 31/7/1402 1/7/1402 مدير و معاون گروه برگزاري جلسه تقدير پس از شروع دوره رزيدنت هاي جديدالورود 3
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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                     ارتقای حیطه پژوهش هدف کلی

 % از تعويض مفصل زانو شهر اصفهان( 30پوشش حداقل )طرح رجیستري تعويض مفصل زانو هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

میزان پوشش طرح ريجستري تعويض مفصل زانو در شهر  1

 اصفهان
30% 30% 40% 

 دکتر حسین اکبری اقدممسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/2/1401 1/2/1401 دكتر مطیفي / دكتر اكبري تشکیل كمیته راهبردي طرح رجیستري  1

 29/12/1402 1/2/1401 دكتر مطیفي / دكتر اكبري همکاري با طرح جذب اعضاي عالقه مند براي 2

 29/12/1402 1/6/1401 دكتر مطیفي / دكتر اكبري تشکیل جلسات با مشاركت اعضا  3

 29/12/1402 1/6/1401 دكتر مطیفي / دكتر اكبري بررسي موانع ثبت پرونده ها  4

5 

ارائه راهکار براي رفع موانع و دعوت به همکاري 

متخصصین ارتوپدي استان اصفهان در كنگره هاي انجمن 

 ارتوپدي

 دكتر مطیفي / دكتر اكبري

1/6/1401 29/12/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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                     ارتقای حیطه پژوهش هدف کلی

 ارتوپديپايان نامه دانشجويي با گروه  15تدوين  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

انه تعداد پايان نامه هاي دانشجويي توافق شده در سام 1

 پژوهشیار
10% 30% 60% 

 دكتر علي عندلیبمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 2/12/1402 1/2/1401 مسئول پژوهشي تشويق به ارائه عناوين پیشنهادي پايان نامه توسط اعضاي گروه 1

 2/12/1402 1/2/1401 مسئول پژوهشي ارائه عناوين پیشنهادي در سامانه پژوهشیار 2

 2/12/1402 1/2/1401 مسئول پژوهشي تشويق دانشجويان به انتخاب عنوان پايان نامه با گروه ارتوپدي 3
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


