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                     ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

 بهبود عملکرد نظارتی و هماهنگی مدیریت گروه با اجرا   هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 % 100 % 50 0 ارتقا عملکرد مدیریت میزان  1

 مسئول پایش برنامه: دکتر فریبرز خوروش
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/3/1401 1/2/1401 دکتر خوروش تعیین روسای بخشهای مراکز آموزشی الزهرا و کاشانی  1

 31/3/1401 1/3/1401 دکتر خوروش هماهنگی با روسای مراکز آموزشی الزهرا و کاشانی  2

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر خوروش حضور در جلسات مرتبط در دانشکده و دانشگاه  3

 29/12/1401 1/2/1401 اساتید گروه – دکتر خوروش ماه یکبار   2برگزاری منظم جلسات گروه حداقل  4

5  
 ماه یکبار و بازخورد 6ارزیابی عملکرد مورتالیتی گروه هر 

   ریاست بیمارستان الزهرا به

 اساتید گروه -خوروشدکتر
1/2/1401 29/12/1401 

6 
 کنندهایجاد هماهنگی درون بخشی در زیر گروههای تربیت 

 فلوشیپ

مسول درس  -خوروشدکتر

 فلوشیپها
1/2/1401 29/12/1401 

 

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

 اقدام جایگزین اجرا علت عدم
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 ارتقای حیطه مدیریت                        هدف کلی

 پرونده ها در بیمارستان الزهرا %  30راه اندازی خالصه پرونده الکترونیک حداقل  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 % 100 % 50 0  خالصه پرونده الکترونیکدرصد پیشرفت فرایند راه اندازی  1

 مسئول پایش برنامه: دکتر سعادت نیا 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تشکیل جلسه مسئول بخش بیمارستان الزهرا با مدیر گروه  و مسئول 

 پرستاری بخش 
 31/2/1401 1/2/1401 دکتر سعادت نیا

 اصالح برنامه نویسی کامپیوتری بخش  2
  –دکتر خوروش 

 خانم کاظمی
1/4/1401 1/7/1401 

 31/7/1401 1/7/1401 دکتر سعادت نیا تشکیل جلسه با رزیدنتها و اینترنها جهت آموزش برنامه کامپیوتری 3

4 
شروع خالصه پرونده الکترونیک و جلوگیری از نوشتن خالصه پرونده 

 کتبی توسط منشی بخش 
 27/12/1402 31/7/1401 خانم کاظمی

 ارزیابی رسیدن به اهداف   5
  –دکتر خوروش 

 دکتر سعادت نیا
31/7/1401 27/12/1402 

 

 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:  داخلی اعصاب 

  

3 
 

 ارتقای حیطه مدیریت                        هدف کلی

 وانبخشی  تراه اندازی تیم توانبخشی  در بخش داخلی اعصاب بیمارستان الزهرا  با همکاری دانشکده  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 دومپایان سال  پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 % 30 0 ن بخش % بیمارا 30ایجاد تیم توانبخشی برای حداکثر فرایند  1

 مسئول پایش برنامه: دکتر خوروش
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تشکیل جلسه مسئول بخش و مدیر گروه و سرپرستار بخش با 

 بخشهای دانشکده توانبخشی 
 1/4/1401 1/4/1401 دکتر خوروش  –دکتر سعادت نیا 

2 
راه اندازی توانبخشی حرکتی و فیزیوتراپی و کاردرمانی با همکاری 

 دانشجویان توانبخشی 
 1/6/1401 1/5/1401 دکتر خوروش 

3 
راه اندازی توانبخشی گفتار درمانی و بلع درمانی  همکاری 

 دانشجویان توانبخشی
 1/8/1401 1/7/1401 دکتر سعادت نیا 

 28/12/1402 21/8/1401 دکتر خوروش  پایش اهداف طرح  4
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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   ارتقای آموزش دستیاران –ارتقای حوزه آموزش و درمان  :ارتقای حیطه آموزش هدف کلی

 دستیاری  ارتقا آموزش  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 % 100 % 50 0 ارتقا حوزه آموزش دستیاری میزان  1

 دکتر فریبرز خوروشمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 15/2/1401 1/2/1401 دکتر خوروش دستیاری گروه جدید برنامه آموزش  تعیین مدیر 1

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر انصاری برگزاری کالسهای آموزشی دستیاران بصورت منظم و ارتقا آن  2

 ارتقا کیفیت گزارش صبحگاهی دستیاران از نظر علمی  3
دکتر  –اتند مسئول 

 انصاری
1/2/1401 29/12/1401 

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر نجفی برگزاری منظم مورتالیتی کنفرانس ماهیانه و بهبود کیفیت آن  4

 هماهنگی با گروه رادیولوژی جهت ارتقا کنفرانس نورورادیولوژی  5
 –دکتر انصاری 

 دکتر نجفی
1/2/1401 29/12/1401 

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر انصاری حداقل هر سه ماه یکبار  استاندارد مطابق با رفرانسها  ای برگزاری امتحانات کتبی دروه 6

7  
هر   (… , KF , KFP , PMP)برگزاری امتحانات آسکی بصورت دروه ای با روش نوین 

 چهار ماه یکبار
 29/12/1401 1/2/1401 دکترانصاری

 29/12/1401 1/2/1401 اساتید درمانگاه تقویت آموزش درمانگاهی دستیاران   8

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر انصاری افزایش کیفیت کالسهای معرفی بیمار با استفاده از روشهای نوین آموزش   9

 29/12/1401 1/2/1401 اساتید گروه کنترل پایش پرونده نویسی دستیاران و ارتقا آن   10

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر انصاری طراحی آموزش تئوری و عملی دستیاران بصورت هدفمند با توجه به حیطه فعالیت اساتید   11

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر خوروش برنامه ریزی جهت ارتقا آموزش دستیاران سایر گروههای در دوره روتیشن   12

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر سعادت نیا برگزاری منظم ژورنال کالب و ارتقا کیفیت آن بر اساس آخرین مقاالت علمی دنیا  13

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حوزه آموزش و درمان  :ارتقای حیطه آموزش هدف کلی

 برنامه آموزشی کارآموزان ارتقا   هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 ورهد با سهیمقا در یکارآموز انیدانشجو نمرات نیانگیم رشد درصد 1

  قبل یها
0 50 % 100 % 

 مسئول پایش برنامه: دکتر فریبرز خوروش 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/3/1401 1/2/1401 دکتر خوروش  مسئول در حیطه آموزش دانشجویی  تعیین استاد 1

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر چیت ساز  تعیین موضوعات درسی متناسب با نیازهای پروتکل عمومی  2

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر چیت ساز هماهنگی با  اساتید جهت تدریس تئوری مطابق رفرنس  3

 29/12/1401 1/2/1401  دکتر چیت ساز برنامه ریزی و ارتقا کیفی آموزش درمانگاهی  4

 29/12/1401 1/2/1401  دکتر چیت ساز برنامه ریزی جهت آموزش عملی در بخش  5

 29/12/1401 1/2/1401  دکتر چیت ساز طراحی جلسات آموزشی بصورت گراند راند   6

 29/12/1401 1/2/1401 اساتید گروه  کنترل  و ارتقا پرونده نویسی و اخذ شرح حال  7

 29/12/1401 1/2/1401  دکتر چیت ساز ارتقا کیفیت ارزشیابی عملی پایان  دوره   8

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر چیت ساز  برگزاری آزمون کتبی استاندارد در پایان دوره بر اساس رفرانسهای اعالم شده  9

 

 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: ارتقای حوزه آموزش و درمان  هدف کلی

 برنامه آموزشی کارورزان ارتقا   هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

ا بدرصد رشد میانگین نمرات دانشجویان کارآموزی در مقایسه  1

 دوره های قبل پیشنهاد می شود
0 50 % 100 % 

 مسئول پایش برنامه: دکتر فریبرز خوروش 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/3/1401 1/2/1401 دکتر خوروش  تعیین استاد مسئول در حیطه آموزش کارورزی 1

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر قاسمی   تعیین موضوعات درسی متناسب با نیازهای پروتکل عمومی  2

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر قاسمی  هماهنگی اساتید جهت تدریس تئوری مطابق رفرنس  3

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر قاسمی  برنامه ریزی و ارتقا کیفی آموزش درمانگاهی  4

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر قاسمی برنامه ریزی جهت آموزش عملی در بخش  5

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر قاسمی طراحی جلسات آموزشی بصورت گراند راند   6

 29/12/1401 1/2/1401 اساتید گروه  کنترل ارتقا پرونده نویسی و اخذ شرح حال  7

 ارتقا کیفیت ارزشیابی عملی پایان   8
  -دکتر قاسمی

 دکتر خوروش 
1/2/1401 29/12/1401 

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر قاسمی  برگزاری آزمون کتبی استاندارد در پایان دوره بر اساس رفرانسهای اعالم شده  9

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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      و فلوشیپارتقای آموزش دستیاران   –: ارتقای حوزه آموزش و درمان ارتقای حیطه آموزش هدف کلی

 و الزهرا  یراه اندازی  حداقل دو درمانگاه درمانگاههای فوق تخصصی نورولوژی در بیمارستان کاشان هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - 2 0  درمانگاههای فوق تخصصی تعداد  1

 خوروش دکتر  مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
رراه اندازی درمانگاه فوق تخصصی صرع در روزهای یکشنبه و 

 الزهرا  – دوشنبه بیمارستان کاشانی

دکتر  -دکتر زارع –مهوری دکتر 

 نجفی 
1/4/1401 31/4/1401 

2 
راه اندازی درمانگاه و بخش فوق تخصصی ام اس در روزهای 

 دوشنبه و چهارشنبه –شنبه 

  –دکتر اشتری  –دکترشایگان نژاد 

 دکتر ادیبی 

 

1/4/1401 31/4/1401 

3 
راه اندازی درمانگاه  فوق تخصصی سکته مغزی  در روزهای  

 در الزهرا چهارشنبه
 31/5/1401 1/5/1401 دکتر سعادت نیا 

4 
راه اندازی درمانگاه  فوق تخصصی سردرد  در روزهای  سه 

 شنبه در الزهرا
 31/5/1401 1/5/1401 دکتر خوروش 

5 
راه اندازی درمانگاه  فوق تخصصی نوروماسکوالر   در روزهای  

 در الزهرا سه شنبه

  –دکتر انصاری  –بصیری دکتر 

 دکتر قاسمی 
1/6/1401 31/6/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 و فلوشیپ  و اینترنی ارتقای حوزه آموزش  دستیاری هدف کلی 

وریت معاینه بالینی و بار در ماه با مح 1برگزاری گراند راند رزیدنتی با استفاده داده های پرونده  حداقل  هدف اختصاصی 

 به مشکل بیمار  approachچگونگی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 % 100 % 50 0                                                                                                                         تعداد گراند راند ها 1

 مسئول پایش برنامه: دکتر خوروش 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/6/1401 1/3/1401 دکتر انصاری برنامه ریزی چگونگی اجرا ماهیانه گراند راند  1

2 
نوشتن ماهیانه برنامه و مشخص کردن  یک نفر از اعضا هیات علمی گروه 

 به عنوان مسوول هر جلسه

دکتر  –دکتر خوروش 

 انصاری 
1/3/1401 28/12/1401 

3 

انتخاب مورد مناسب و آموزشی برای گراند راند هر جلسه به طوری که 

راستای نیاز رزیدنت ها باشد طی جلسه مشترک مورد تکراری نباشد و در 

 با رزیدنت ها

 –دکتر انصاری 

 اساتید گروه  
1/3/1401 31/5/1401 

 28/312/1401 1/3/1401 دکتر انصاری  مدیریت اجرای گراند راند  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 پژوهش هدف کلی

  پیگیری امور پژوهشی گروه و افزایش کمی و کیفی امور مربوطه  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 % 100 % 50 0 ارتقا عملکرد پژوهشی درصد  1

 دکتر فریبرز خوروش مسئول پایش برنامه:
 

 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر خوروش هماهنگی با معاون پژوهشی گروه در ارتقای اهداف 1

 31/4/1401 1/2/1401 دکتر خوروش تعیین اعضای شورای پژوهشی و صدور ابالغ  2

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر بصیری ماه یکبار 3برگزاری جلسات منظم شورای پژوهشی حداقل  3

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر شایگان نژاد –دکتر بصیری  هماهنگی با مرکز تحقیقات علوم اعصاب و جلسات مشترک  4

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر بصیری ارتقا بررسی پروپوزالها در گروه 5

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر بصیری هدایت عناوین پژوهشی بر اساس نیازهای جامعه  6

 29/12/1401 1/2/1401 دکتر بصیری –دکتر خوروش  بررسی مقاالت پژوهشی دستیاران در گروه و پیگیری سریع آن  7

8 
پیگیری برگزاری و ارتقا کیفی کنفرانسهای بازآموزی با همکاری 

 انجمن مغز و اعصاب 
 29/12/1401 1/2/1401 دکتر خوروش



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه:  داخلی اعصاب 

  

10 
 

 ارتقای حیطه پژوهش                     هدف کلی

 نوروپاتی  ایجاد ریجیستری های بیماری های شایع در هر فیلد نورولوژی  سردرد و خونریزی مغزی  و هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 0 تعداد ریجستری ها  1

 دکتر سعادت نیا  –خوروش مسئول پایش برنامه: دکتر 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/5/1401 1/5/1401 کتر خوروش د با افراد مسئول ریجستری ها تشکیل جلسه مدیر گروه 1

 10/5/1401 10/5/1401 خوروش دکتر  تعیین تیم ریجستری در هر حوزه  2

 2/12/1402 2/7/1401 دکتر سعادت نیا   SAHراه اندازی ریجستری  3

 28/12/1402 2/7/1401 انصاریدکتر   راه اندازی ریجستری نوروپاتی  4

 28/12/1402 2/7/1401 دکتر خوروش  راه اندازی ریجستری کالستر 5
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


