
 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معاونت تحصیالت تکمیلی نام گروه: 

 

1 
 

 

 توسعه و بهبود نظام جامع آموزش تحصیالت تکمیلی هدف کلی

به منظور تربیت فراگیران  %70دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه های پایه به میزان  %80ارتقا بهبود آموزش   هدف اختصاصی

 1402-1401با توانمندی علمی مطلوب در طی دوره دو ساله 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %80 %50 %30            میانگین نتایج نظرسنجی از فراگیران 1

 مسئول پایش برنامه: سرکارخانم دکتر کرباسی زاده
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 15/4/1402 1/3/1401 دکتر سلطانی تشکیل کمیته مدیریت برنامه درسی در معاونت تحصیالت تکمیلی 1

2 
آموزشی و اعضا  صدرو حکم جهت کلیه اعضا کمیته ) نمایندگان گروه های

 حوزه(

 20/4/1402 15/4/1401 دکتر سلطانی

 30/4/1402 30/4/1401 دکتر کرباسی زاده ی  در ابتدای فرآیندهیتوج ه جلس لیتشک 3

4 
جمع آوری  و جمع بندی گزارشات  مدیریت درسی گروه ها در پایان هر 

 نیمسال

 15/5/1402 1/5/1401 آقای یوسفی

5 
تشکیل جلسه کمیته مدیریت درسی جهت  ارائه گزارش به گروه ها در آغاز هر 

 نیمسال 

 1/10/1402 1/6/1401 خانم نامداری

 20/12/1402 1/6/1401 خانم جانقربان نظر خواهی از فراگیران در پایان هر نیمسال 6

 

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

 اقدام جایگزین عدم اجرا علت

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  معاونت تحصیالت تکمیلی نام گروه: 

 

2 
 

 توسعه و بهبود نظام جامع آموزش تحصیالت تکمیلی هدف کلی

ر سیستم های از نیازها و چالش های موجود د %40دانشجویان تحصیالت تکمیلی به میزان  %80ارتقا آگاهی  هدف اختصاصی

 1402-1401بهداشتی و درمان  در طی دوره دو ساله 

 شاخصعنوان 

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

از  میزان مشارکت گروه ها در زمینه ارتقا آگاهی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی 1

 نیازها و چالش های موجود در سیستم های بهداشتی و درمان
10% 20% 40% 

 مسئول پایش برنامه: سرکارخانم دکتر کرباسی زاده
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1/4/1401 خانم مختاری نیاز سنجی گروه های پایه  و بالینی جهت تشکیل ژورنال کالب  1  1/5/1401  

2 
تشکیل جلسه  مشترک بین گروه  های بالینی و  پایه جهت ایجاد هماهنگی 

 و ارتباط الزم در ابتدای فرآیند 

15/5/1401 آقای یوسفی  30/6/1401  

3 
پیگیری و جمع آوری گزارشات برگزاری ژورنال کالب  های مشترک از 

 گروه های پایه و بالینی در پایان یک سال تحصیلی

15/12/1401 خانم مختاری  15/12/1402  

 20/12/1402 20/12/1402 دکتر سلطانی به شورای معاونین دانشکده ) هر سال( گزارش ارائه 4

 20/12/1402 1/4/1400  نظر خواهی از فراگیران  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:  معاونت تحصیالت تکمیلی نام گروه: 

 

3 
 

 توسعه پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی   هدف کلی

ی مشترک به منظور  بالینی با نقشه تحقیقاتاعضا هیئت علمی پایه و  %50بین  %40برقراری ارتباط به میزان   هدف اختصاصی

 1402-1401تعامل بیشتر این دو حوزه در طی دوره دو ساله 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 50 15 15  تعداد پژوهش های مشترک بین گروه های پایه و بالینی 1

 کرباسی زادهسرکارخانم دکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تشکیل کمیته مشترک بین حوزه تحصیالت تکمیلی و گروه های علوم 

 پایه و بالینی 

15/4/1401 دکتر سلطانی  20/5/1401  

15/5/1401 آقای یوسفی جلسه در سال( 2ی  و موافقت با روند کار )هیتوج جلسات لیتشک 2  20/12/1402  

1/6/1401 دکتر کرباسی زاده پروپوزال( 3تدوین پروپوزالهای تحقیقاتی در راستای هدف کلی )  3  1/6/1402  

4 
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت تسریع  با جلسه لیتشک

 جلسه(  2تصویب پروپوزالهای تائید شده توسط کمیته مشترک )

15/6/1401 دکتر کرباسی زاده  15/6/1402  

5 
ماه یک بار توسط  6روند پیشرفت پروپوزال تحقیقاتی هر بررسی 

 کمیته مشترک و ارائه راهکار در صورت نیاز

یکی از اعضا شرکت 

 کننده در جلسه

20/9/1401  20/9/1402  

6 
به شورای معاونین دانشکده و معاونت تحقیقات و فناوری  گزارش ارائه

 ماه ( 6) هر

15/12/1401 دکتر سلطانی  15/12/1402  

 

 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:  معاونت تحصیالت تکمیلی نام گروه: 

 

4 
 

 توسعه پژوهش در زمینه علوم پایه هدف کلی

ی در ط اعضا هیئت علمی گروه های پایه در حوزه پژوهش به منظور مدیریت بهینه پژوهانه %90رتقا مهارت مدیریت ا  هدف اختصاصی

 1402-1401دوره دو ساله 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

در جهت ارتقا مهارت مدیریت  اعضا هیئت علمی میزان ارتقا 1

 پژوهانه
10% 20% 50% 

 %90 %30 %20 درصد مشارکت اعضا هیئت علمی 2

 ی زادهسسرکارخانم دکتر کربامسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
با معاونت پژوهشی جهت برگزاری کارگاه  مشترک جلسه لیتشک

   در هر سال جلسه 1مدیریت پژوهانه 

15/7/1401 دکتر نپیتون سلطانی  15/7/1402  

2 
ارسال نامه به مدیران گروه ها جهت اعالم ساعات کارگاه و ثبت نام از 

 متقاضیان

20/7/1401 یوسفیآقای   20/7/1402  

30/9/1401 حوزه معاونت پژوهشی کارگاه در سال(1)  *برگزاری کارگاه به صورت حضوری یا مجازی 3  30/9/1402  

 

 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:  معاونت تحصیالت تکمیلی نام گروه: 

 

5 
 

 ارتقا رضایتمندی اعضا هیئت علمی ، کارکنان و فراگیران   هدف کلی

موزشی تحصیالت آمدیران  گروه های آموزشی در حوزه آئین نامه های  %50ارتقا و بهبود آگاهی   -5 هدف اختصاصی

 1402-1401در طی دوره دو ساله  %60تکمیلی به میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

میزان مشارکت گروه ها در جهت بهبود آگاهی در حوزه آئین نامه  1

                     تحصیالت تکمیلی
30% 40% 50% 

 سرکارخانم دکتر کرباسی زادهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
زمان جلسات توجیهی در ارسال نامه به مدیران گروه ها جهت اعالم  

 ابتدای فرایند

1/8/1401 آقای یوسفی  1/8/1402  

1/9/1401 خانم نامداری جلسه در سال( 2ی  )هیتوج جلسات لیتشک 2  1/9/1402  

 

 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
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6 
 

 ارتقا رضایتمندی اعضا هیئت علمی ، کارکنان و فراگیران   هدف کلی

فراگیران در خصوص مقرارات و  فرایندهای  آموزشی تحصیالت تکمیلی به  %90ود آگاهی  ارتقا و بهب -6 هدف اختصاصی

 1402-1401در طی دوره دو ساله  %60میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 سال دومپایان  پایان سال اول ابتدای دوره

میزان مشارکت فراگیران در جهت بهبود آگاهی از مقررات و 

 فرآیندهای آموزشی تحصیالت تکمیلی                  
30% 60% 90% 

 سرکارخانم دکتر کرباسی زادهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
جلسات توجیهی در ابتدای  اطالع رسانی به فراگیران جهت اعالم  زمان

 فرایند

15/7/1401 آقای یوسفی  15/7/1402  

1/8/1401 خانم نامداری جلسه در سال( 2ی  )هیتوج جلسات لیتشک 2  1/8/1402  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 


