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 اجرا مسئول فعالیت
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

EDO 15/12/1400کارشناس  مژده سرمستخانم  بازنگری پروتکل تدوین برنامه عملیاتی  1  27/12/1400 

 EDO 28/12/1400 28/12/1400مسئول /خانم دکتر شهیدی ابالغ پروتکل به کلیه گروه ها و معاونت ها 2

3 
عملیاتی برای مدیران گروه و برگزاری جلسه آموزشی چگونگی تدوین برنامه 

 نمایندگان برنامه عملیاتی گروه ها و معاونت ها

خانم دکتر  –مژده سرمست خانم 

 صادقیان
16/1/1401 16/1/1401 

4 
های  اردیبهشت )در گروه 20اطالع رسانی مجدد مهلت تدوین برنامه عملیاتی تا 

 به گروه های آموزشی و معاونت هامجازی(

خانم –مژده سرمست خانم 

 دکترصادقیان
22/1/1401 23/1/1401 

 31/2/1401 17/1/1401 مدیران گروه ها و معاونت ها EDOتدوین پیشنویس برنامه عملیاتی و ارسال آن به  5

 کارشناسی پیش نویس برنامه های عملیاتی گروه ها و معاونتها  6
خانم -مژده سرمستخانم 

 دکترصادقیان
1/3/1401 31/4/1401 

 فیدبک تایید و یا نیاز به اصالح برنامه عملیاتی به گروه ها و معاونت هاارسال  7

 -خانم دکتر شهیدی

خانم -مژده سرمستخانم 

 دکترصادقیان

1/3/1401 31/5/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 استاندارد سازی تدوین برنامه عملیاتی در دانشکده پزشکی از طریق سیستم پایش برنامه هدف کلی

  %4بهبود تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده به میزان  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول دورهابتدای 

   % 76 میانگین نمره تدوین برنامه عملیاتی گروه های علوم پایه 1
   % 82 میانگین نمره تدوین برنامه عملیاتی گروه های بالینی 2
   % 72 میانگین نمره تدوین برنامه عملیاتی معاونت ها 3

 مژده سرمست مسئول پایش برنامه: 
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 آموزش های ارائه شده به فراگیران از طریق مدیریت برنامه درسیبهبود  هدف کلی

   1401-1402تا پایان نیمسال دوم  %5ارتقا کیفیت محتوای دوره های ارائه شده به میزان  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

محتوا اسالید گروه های میانگین نمره چک لیست سنجش کیفیت  1

 آموزشی
88.3%   

 مژده سرمستمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
شناسایی نقاط ضعف کیفیت محتوا ی اسالید ها )براساس فایل مدیریت برنامه درسی 

 تکمیل شده توسط گروه ها(  و ارسال فیدبک به گروه های مربوطه
 7/2/1401 20/1/1401 توکلیدکتر خانم 

2 
ارائه آموزش و راهنمایی های الزم به گروه های آموزشی و حضور در شورای آموزشی 

 گروه درصورت  درخواست گروه ها

 -اکرم صادقیانخانم 

 خانم دکتر آویژگان
20/1/1401 31/3/1401 

3 
با تاکید بر برگزاری جلسه آموزشی در خصوص چگونگی تهیه محتوا )اسالید( استاندارد 

 رفع نقاط ضعف موجود
 27/2/1401 27/2/1401 توکلیخانم دکتر 

4 

ابالغ نامه به مسئولین مدیریت برنامه ریزی دروس گروه ها در جهت برگزاری آموزش 

های درون گروهی و جلسات پرسش و پاسخ در خصوص تهیه محتوا دوره با کیفیت در 

 هر نیمسال

 -خانم دکتر شهیدی

 صادقیانخانم دکتر 

1/6/1401 31/6/1401 

1/11/1401 30/11/1401 

1/6/1402 31/6/1402 

5 
در هر نیمسال  EDOتکمیل چک لیست سنجش کیفیت محتوا دوره ها و ارسال به 

 تحصیلی

مسئولین مدیریت 

 برنامه درسی گروه ها

1/9/1401 15/11/1401 

20/11/1401 20/3/1402 

1/7/1401 15/11/1402 

 دکتر صادقیانخانم  ت های تکمیل شده بررسی چک لیس 6

17/1/1401 16/12/1401 

21/3/1402 21/4/1402 

17/11/1402 17/12/1402 

 تهیه و ارائه گزارش پیشرفت محتوا اسالیدها در پایان هر نیمسال 7
 /خانم دکتر شهیدی

 دکتر صادقیانخانم 

15/11/1401 15/12/1401 

1/4/1402 25/4/1402 

15/11/1402 15/12/1402 
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 ارتقای آزمون های پیشرفت تحصیلی دانشکده پزشکی  هدف کلی

 ر هر سال ددر گروه های آموزشی و ارائه بازخورد جهت بهبود آنها  آزمون دانشکده 20تحلیل ارتقا  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 دوم پایان سال پایان سال اول ابتدای دوره

 34 24 14 تعداد آزمون تحلیل شده 1

 دکتر داود منصوریمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تهیه نتایج تحلیل کمی تمام آزمونهای مجازی )حضوری و غیر حضوری( در 

 پایان هر ترم در فرمت اکسل ) دو فایل در هر سال تحصیلی(

مسئول دکتر منصوری/ 

 کمیته علمی آزمون
1/3/1401 29/12/1402 

2 
تشکیل جلسه کمیته علمی آزمون برای  آزمون های دارای ضریب تمیز کمتر از 

 ) حداقل یک جلسه در ماه(0/7و بیشتر از  0/3و یا ضریب دشواری کمتر از  0/2

اعضای کمیته علمی 

 آزمون
1/3/1401 29/12/1402 

3 
ارزیابی استدالل بالینی دانشجویان از جمله آزمون های تشویق گروهها به انجام  

 (OSCEتشریحی و آزمون های عملی و ایستگاهی آسکی )

دکتر منصوری/ مسئول 

 کمیته علمی آزمون
1/3/1401 29/12/1402 

4 
 رسیدگی و تحلیل اعتراضات به آزمون های میانترم و پایان ترم

 گروههای آموزشی )طبق فرآیند های مربوط(

اعضای کمیته علمی 

 آزمون
1/3/1401 29/12/1402 

  برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی در سال برای مسئولین آزمون گروهها 5
دکتر منصوری/ مسئول 

 کمیته علمی آزمون
1/3/1401 29/12/1402 

 ارائه گزارش ساالنه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 6
دکتر منصوری/ مسئول 

 آزمونکمیته علمی 
1/3/1401 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 وب سایت دانشکده پزشکی  هدف کلی

 %10وبسایت دانشکده به میزان  ارتقای وضعیت هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول دورهابتدای 

   %83 میانگین نمرات وبسایت گروه های آموزشی 1
   %70.6 میانگین نمرات وبسایت معاونت ها 2

 دکتر داود منصوریمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تکمیل و بروز رسانی الگوی وب سایت گروههای آموزشی و 

 معاونت ها
 31/2/1401 15/1/1401 دکتر منصوری/ مسئول وبسایت

2 

پایش مستمر وب سایت گروههای آموزشی و معاونت ها به صورت 

)حداقل یک وب سایت در  و تالش در جهت رفع اشکال آنها راندوم

 ماه(

 دکتر منصوری/ مسئول وبسایت

 
1/3/1401 29/12/1402 

3 
در سال برای مسئولین وب برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی 

 سایت گروهها و معاونت ها
29/12/1402 1/4/1401 دکتر منصوری/ مسئول وبسایت  

4 
وب سایت گروههای آموزشی و معاونت ها و بازخورد  جامع ارزیابی

 )حداقل یک بار در سال( به آنها
 دکتر منصوری/ مسئول وبسایت

 
1/7/1401 29/12/1402  

29/12/1402 1/12/1401 دکتر منصوری/ مسئول وبسایت ریاست دانشکده پزشکیارائه گزارش ساالنه به  5  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای برنامه آموزشی پزشکی عمومی هدف کلی

 مورد در هر سال 6پزشکی عمومی در کلیه مقاطع  و رسانه های آموزشیمواد بازنگری  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

   5 تعداد درس های بازنگری شده  1

 فروغ توکلیمسئول پایش برنامه: دکتر مسئول پایش برنامه: 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/11/1402 15/1/1401 توکلیدکتر  بررسی دروس ارزیابی شده و انتخاب درس های نیازمند بازنگری  1

2 
درخواست از گروه های آموزشی جهت ارسال فایل های  مربوط یا دانلود فایل ها از 

 نوید  سامانه
 15/11/1402 20/1/1401 دکتر شهیدی

 20/12/1402 22/1/1401 توکلیدکتر  بررسی فایل های دریافتی و تعیین اصالحات انجام شده  3

 25/12/1402 29/1/1401 توکلیدکتر  ارائه نتایج در کمیته برنامه ریزی درسی 4

 28/12/1402 1/2/1401 دکتر شهیدی اعالم اصالحات درخواستی به مدیران گروه و مسوولین درس ها 5

 28/12/1402 15/2/1401 توکلیدکتر  نظر سنجی از دانشجویان و بررسی اصالحات انجام شده  6

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 توسعه منابع بومی در نظام آموزش مبتنی بر برنامه ملی  هدف کلی

 1402درسنامه در گروه های آموزشی تا پایان سال  4تدوین حداقل  اختصاصیهدف 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

    6 تعداد درسنامه های آماده چاپ 1

 توکلیفروغ دکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 - 30/1/1401 دکتر شهیدی شرایط تدوین  و قوانین مربوط به نگارش درسنامه به گروه های آموزشیاعالم  1

 28/12/1402 20/1/1401 خانم سرمست دریافت درسنامه ها از گروه های آموزشی  2

28/12/1402 1/2/1401 توکلیدکتر  کارشناسی درسنامه ها و مطابقت با آیین نامه های مربوط 3  

28/12/1402 15/2/1401 خانم سرمست درسنامه ها جهت انجام داوریارسال  4  

28/12/1402 15/2/1401 توکلیدکتر  دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگان جهت انجام اصالحات درخواستی 5  

28/12/1402 30/2/1401 توکلیدکتر     EDCدریافت فایل نهایی از گروه های آموزشی و تایید نهایی جهت ارسال به  6  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه آموزش و پژوهش برمبنای استانداردهای اعتباربخشی هدف کلی

ریق طتوانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی ازطریق جلب مشارکت حداکثری اعضای هیات علمی از  هدف اختصاصی

 کارگاه در هر سال3 برگزاری 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

    11 تعداد کارگاه برگزار شده 1

 دکتر اکرم صادقیان: مسئول پایش برنامه

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 28/12/1402 1/2/1401 دکترصادقیان بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی  1

 28/12/1402 1/2/1401 دکترصادقیان اولویت بندی نیازهای اعالم شده 2

 28/12/1402 1/2/1401 دکترصادقیان هماهنگی با مرکز مطالعات و مدرسین کارگاه ها 3

 28/12/1402 1/2/1401 دکترصادقیان برگزاری کارگاه های آموزشی  4

 28/12/1402 1/2/1401 دکترصادقیان اعطای گواهی توانمند سازی به شرکت کنندگان  5

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء مدیریت برنامه درسی فراهم آوردن زمینه  هدف کلی

به مسئولین  بازخورده ارتقاء کیفیت مدیریت برنامه درسی گروههای پایه و بالین از طریق تحلیل نتایج و ارائ هدف اختصاصی

 برنامه درسی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %60 %20  تحلیل صورت گرفته در مدیریت برنامه درسیمیزان  1

 دکتر اکرم صادقیانمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
در  تحویل گزارش مدیریت برنامه درسیدرخواست از کلیه گروه های آموزشی جهت 

 هرترم
 30/10/1401 15/1/1401 دکتر صادقیان

 30/10/1401 15/1/1401 دکترصادقیان برنامه های رسیده از گروههای آموزشیبررسی  2

3 
تحلیل نتایج مدیریت برنامه درسی گروهها و ارائه بازخورد به مدیران گروههای آموزشی 

 و مدیر دانشکده

اعضای دفتر توسعه 

 آموزش
15/1/1401 30/10/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 


