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 اجرای مدیریت برنامه درسی  هدف کلی

 طرح دوره های تدوین شده در گروه برای دوره تحصیالت تکمیلی  بررسی  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 %90 %85 %80 مطابقت طرح دوره نوشته شده  با سرفصل دروسدرصد  1
 %90 %80 %75 درصد مطابقت طرح دوره با استانداردهای طرح دوره نویسی  2

 مدیر گروهمسئول پایش برنامه: 
 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/10/02 20/05/01 دکتر مقیم اعالم برنامه نیمسال تحصیلی به مسوولین دروس  1

 15/10/02 30/05/01 مسوول درس ارائه طرح دوره ها توسط استادان درس  2

 مطابقت طرح دوره های با سرفصل دروس وزارتخانه  3
دکتر کرباسی 

 زاده
01/06/01 20/10/02 

 مطابقت ساختار طرح دوره با  استانداردهای موجود 4
دکتر کرباسی 

 زاده
01/06/01 20/10/02 

 22/10/02 02/06/01 مسئول درس انجام اصالحات درخواستی توسط اساتید درس  5

 25/10/02 05/06/01 دکتر منصوری بارگذاری طرح دوره تایید شده در سایت گروه  6

 05/11/02 01/07/01 دکتر مقیم EDOارائه گزارشات به مسوول مدیریت برنامه درسی در  7
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 بالینی علوم پایه وارتقای همکاری بین رشته ای در  هدف کلی

 (داخلیبرگزاری کنفرانس مشترک با دو گروه بالینی)ترجیحا عفونی و  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 با دو گروه بالینی برگزار شده  کنفرانس مشترک  تعداد 1

 آقای دکتر منصوریمسئول پایش برنامه: 
 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/06/02 20/01/01  دکتر پورسینا جستجو در مورد موضوعات به روز و مورد نیاز جهت ارائه در کنفرانس  1

2 
نامه به مدیران گروه های بالینی و اعالم آمادگی جهت ارائه کنفرانس 

 مشترک
 30/07/02 30/01/01 دکتر مقیم

 05/08/02 05/02/01 دکتر مقیم  انتخاب اساتید مشارکت کننده در برنامه 3

 30/09/02 30/04/01 دکتر پورسینا اساتید ارائه دهندهتایید مطالب توسط  4

 انجام مکاتبات جهت اجرا و اعالم زمان برنامه  5
دکتر –دکتر پورسینا 

 مقیم
15/06/01 20/11/02 

 30/11/02 15/07/01 دکتر پورسینا ارائه کنفرانس 7
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارتقا توانمندی هدف کلی

برگزاری کارگاه عملی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی  از طریق آموزش تکنیک های الزم جهت انجام کارهای پژوهشی  هدف اختصاصی

 تکنیک نوین آزمایشگاهی 2به منظور آشنایی با حداقل 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 تعداد کارگاه های عملی  برگزار شده  برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی 1

 آقای دکتر منصوریمسئول پایش برنامه: 
 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 20/08/02 20/01/01 معاون پژوهشی گروه نظر سنجی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تعیین تکنیک های مورد نیاز دانشجویان  1

 در برگزاری دوره آمادگی برای مشارکت اعالم تکنیک ها به اساتید جهت اعالم  2
معاون پژوهشی گروه 

 دکتر مقیم-گروه
30/03/01 30/08/02 

 15/09/02 15/04/01 معاون پژوهشی گروه هماهنگی و اعالم زمان برگزاری  دوره ها 3

 30/10/02 30/07/01 معاون پژوهشی گروه شرکت در دوره هاثبت نام از دانشجویان عالقمندجهت  4

 15/11/02 10/08/01 معاون پژوهشی گروه برگزاری دوره و نظرسنجی از دانشجویان 5
 

 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:  باکتری شناسی و ویروس شناسی نام گروه:

 

4 
 

 ارتقا بنیه علمی دانشجویان گروه  هدف کلی

 برگزاری کارگاه های توانمندسازی آموزشی برای دانشجویان گروه هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 ار شدهتعداد کارگاه های برگز 1

 آقای دکتر منصوریمسئول پایش برنامه: 
 تاریخ پایان تاریخ شروع اجرامسئول  فعالیت

 15/07/02 15/02/01 دکترنصر اصفهانی نیاز سنجی از دانشجویان گروه جهت تعیین عناوین کارگاه ها 1

 انتخاب کارگاه های مورد نیاز  2
 -دکترنصر اصفهانی

 دکتر مقیم
20/02/01 20/07/02 

 10/08/02 20/03/01 دکتر مقیم  دعوت از اساتید جهت برگزاری کارگاه  3

 20/08/02 30/03/01 دکتر منصوری اعالم زمان برگزاری کارگاه به دانشجویان 5

 30/10/02 15/05/01 دکترنصر اصفهانی برگزاری و نظرسنجی از دانشجویان 6
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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   یشگاهیعلوم آزما انیجهت دانشجو یشناس روسیدرسنامه و نیتدو هدف کلی

 ویروس شناسیرسنامه د نیتدواز طریق  و در دسترس بودن منبع  یشگاهیرشته علوم آزما انیآموزش دانشجو یارتقا هدف اختصاصی

 مشخص یدر بازه زمان

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

پایان سال  ابتدای دوره

 اول

سال  پایان

 دوم

 %100 %70 0 مشخص یدر بازه زمان ویروس شناسیدرسنامه  نیتدومیزان پیشرفت  1

 آقای دکتر منصوریمسئول پایش برنامه: 
 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 30/02/01 01/02/01 دکتر توکلی -میدکتر مق درسنامه هیو ضوابط مربوط به ته نیقوان یبررس 1

 15/03/01 01/02/01 دکتر توکلی-میدکتر مق مباحث بر اساس طرح درسانتخاب  2

 30/05/02 01/03/02 دکتر توکلی-میدکتر مق مباحث یآماده ساز 3

 01/06/02 01/06/02 میدکتر مق گروه یدرسنامه در شورا دییتا 4

  05/06/02 دکتر مقیم EDOارسال درسنامه به  5
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 تدوین درسنامه باکتری شناسی عملی جهت دانشجویان پزشکی  هدف کلی

ه باکتری شناسی تدوین درسنام از طریق  ارتقای آموزش عملی دانشجویان رشته پزشکی  و در دسترس بودن منبع هدف اختصاصی

 بازه زمانی مشخصعملی در 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

درسنامه باکتری شناسی عملی در بازه زمانی  نیتدومیزان پیشرفت  1

 مشخص 
0 80% 100% 

 آقای دکتر منصوریمسئول پایش برنامه: 
 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 30/02/01 01/02/01 دکتر حسینی درسنامه هیو ضوابط مربوط به ته نیقوان یبررس 1

 15/03/01 01/02/01 دکتر منصوری انتخاب مباحث بر اساس طرح درس 2

 مباحث یآماده ساز 3

دکتر نریمانی/دکتر پورسینا/دکتر 

کرباسی زاده/دکتر منصوری/ 

 دکترحسینی

20/03/01 20/03/02 

 30/03/02 30/03/02 دکتر مقیم تایید درسنامه در شورای گروه 4

  01/04/02 دکتر منصوری  EDOارسال درسنامه به  5
 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقائ آزمایشگاه های تحقیقاتی و آموزشی گروه هدف کلی

 گروه یو آموزش یقاتیتحقبهبود کیفیت و ایمنی آزمایشگاه های  اختصاصیهدف 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %80 %70 %65 ودافزایش ایمنی آزمایشگاه ها با توجه به چک لیست های موجمیزان  1

 آقای دکتر منصوریمسئول پایش برنامه: 
 تاریخ پایان تاریخ شروع اجرا مسئول فعالیت

1 

با توجه به چک لیست های در دسترس  وضع موجود بررسی 

و الزامات ایمنی در آزمایشگاه توسط مسوولین آزمایشگاه و 

 گزارش به مدیر گروه 

دکتر  -دکتر نریمانی

 حسینی
01/02/01 01/11/02 

 و اعالم به کارشناسان بررسی موارد نیاز به اصالح 2
دکتر  -نریمانیدکتر 

 حسینی
10/02/01 15/11/02 

 20/12/02 25/02/01 دکتر مقیم  درخواست خرید تجهیزات الزم در صورت نیاز  3

 رفع موارد عدم تطابق با چک لیست ها توسط کارشناسان 4
دکتر  -دکتر نریمانی

 حسینی
30/02/01 25/12/02 

 28/12/02 10/03/01 دکتر مقیم  بررسی موارد اصالح شده  5

 28/12/02 25/03/01 دکتر مقیم  اعالم به کمیته ایمنی و بررسی توسط تیم ایمنی دانشکده  6
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 یپایه و بالینهمکاری پژوهشی مشترک علوم  هدف کلی

 پایان نامه تحصیالت تکمیلی مشترک با گروه های بالینی یکتدوین حداقل  اختصاصیهدف 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 1 0 0 تعداد پایان نامه مصوب بین گروهی 1
 آقای دکتر منصوریمسئول پایش برنامه: 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
بررسی عنوان های مورد نیاز جهت انجام پژوهش با مشارکت 

 گروه های بالینی 
 30/01/01 15/01/01 دکتر فاضلی

 20/02/01 20/02/01 دکتر مقیم مصوب کردن عناوین در شورای گروه  2

 30/03/01 30/02/01 معاون پژوهشی ارائه عناوین به دانشجویان در مرحله پایان نامه  3

 15/04/01 15/03/01 دکتر فاضلی گروه پژوهشی تصویب در شورای  4

5 
ارسال و تصویب در معاونت پژوهشی دانشکده و تخصیص 

 کد علمی و کد اخالقی 
 30/05/01 30/05/01 دکتر مقیم

 25/12/02 01/06/01 استاد راهنما مربوطه کار عملی و نگارش پایان نامه و چاپ مقاله  6
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت هدف کلی

 در راستای نیاز صنایع کشور  محصول محور  طرح یکتدوین حداقل  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 سال دوم پایان پایان سال اول ابتدای دوره

 1 0 0   محورمحصول مصوب  طرح هایتعداد  1

 آقای دکتر منصوریمسئول پایش برنامه: 
 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
بررسی نیاز صنایع در ارتباط با دانش میکروب شناسی با رایزنی با 

 صاحبان فن و صنعت

دکتر نصر  -دکتر شجاعی

 اصفهانی
15/01/01 30/01/01 

 انتخاب زمینه تحقیقاتی   2
دکتر نصر  -دکتر شجاعی

 اصفهانی
20/02/01 20/02/01 

 30/03/01 30/02/01 معاون پژوهشی  تصویب طرح محصول محور در شورای پژوهشی 3

 25/12/02 01/06/01 مجری طرح و ثبت محصول  گزارش نهاییپیشبرد پروژه تحقیقاتی ونگارش  4
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 بانک میکروبی گروه  ارتقا هدف کلی

 خرید سویه استاندارد باکتری و تجهیزات مرتبط با نگهداری سویه ها هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 40 30 15  سویه(15سویه های باکتریایی خریداری شده)حداقل تعداد  1
 1 0 0 خریداری شده درجه سانتی گراد40-فریزر  تعداد 2

 آقای دکتر منصوریمسئول پایش برنامه: 
 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 30/01/01 15/01/01 دکتر منصوری   سویه های مورد نیاز جهت تکمیل بانک میکروبیبررسی  1

 20/02/01 20/02/01 یدکتر منصور   سفارش سویه های میکروبی  2

 30/03/01 30/02/01 یدکتر منصور کشت و تایید نهایی سویه های دریافتی 3

 25/12/02 01/06/01 یدکتر منصور ذخیره سازی در بانک میکروبی  4

 20/5/01 15/01/01 یدکتر منصور بازاردر -40بررسی برندهای موجود فریزر   5

 25/12/01 30/06/01 یدکتر منصور درخواست خرید و پیگیری های الزم 6

 30/07/02 02/02/02 کمیته خرید دانشگاه  -40فریزر خرید  7
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


