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 ارتقای حیطه آموزش مجازی دوره استدالل بالینی هدف کلی

 تدوین محتوای آموزشی دوره استدالل بالینی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 2 0 تعداد محتوای اموزشی تهیه شده 1

 مدیر گروه :  مسئول پایش برنامه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع اجرا مسئول فعالیت

 01/03/01 01/01/1401 دکتر مهدی نصر -دکتر عزیزخانی     تهیه فهرست سرفصل های آموزشی مورد نیاز 1

دکتر مهدی نصر -دکتر عزیزخانی اولویت بندی و انتخاب مطالب اموزشی  2  01/03/01 01/04/01 

دکتر مهدی نصر -دکتر عزیزخانی تقسیم بندی موضوعات انتخاب شده بین اساتید گروه 3  01/04/01 01/05/01 

دکتر مهدی نصر -دکتر عزیزخانی تهیه مطالب آموزشی 4  01/05/01 01/08/01 

دکتر مهدی نصر -دکتر عزیزخانی جمع آوری و بررسی نظرات اساتید 5  01/08/01 01/10/01 

دکتر مهدی نصر -دکتر عزیزخانی ویرایش محتواها 6  01/10/01 29/12/1401 
 

 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 مجازی دوره استدالل بالینی هدف کلی

 اجرا دوره آموزشی دوره استدالل بالینی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 0 میزان پیشرفت در اجرای برنامه های آموزشی  1

 مسئول پایش برنامه : مدیر گروه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/02/02 01/01/1402 دکتر مهدی نصر -دکتر عزیزخانی هماهنگی با  واحد آموزش مجازی 1

دکتر مهدی نصر -دکتر عزیزخانی ویرایش برنامه های آموزشی )مستند و مهارتی(تدوین، ضبط و  2  01/02/02 01/06/02 

دکتر مهدی نصر -دکتر عزیزخانی تعیین برنامه زمان بندی جهت اجرای دوره 4  01/06/02 01/07/02 

دکتر مهدی نصر -دکتر عزیزخانی بارگزاری محتوای اموزشی طبق برنامه زمانبندی 5  01/07/0 01/10/02 

دکتر مهدی نصر -دکتر عزیزخانی برگزاری آزمون پایان دوره استدالل بالینی 6  01/10/02 29/12/02 
 

 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    هدف کلی

 تهیه و تدوین برنامه آموزش دستیاری  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - %100 %0 میزان پیشرفت در تدوین برنامه آموزش دستیاران گروه 1

 دکتر خواجه باشیمسئول پایش برنامه:  
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/06/01 01/03/1401 دکتر خواجه باشی  سرفصل های آموزشی مورد نیازتهیه فهرست  1

 01/06/01 01/03/1401 دکتر خواجه باشی  اولویت بندی و انتخاب مطالب اموزشی  2

 01/06/01 01/03/1401 دکتر خواجه باشی  تقسیم بندی موضوعات انتخاب شده بین اساتید گروه 3

4 
-1401کالس های آموزشی سال تحصیلی تدوین برنامه زمانی برگزاری 

1402 

 دکتر خواجه باشی 
01/03/1401 01/06/01 

 

 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    هدف کلی

 برگزاری مستمر ژورنال کالب  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 4 2 0 تعداد جلسات برگزار شده  ژورنال کالب 1

 خانم دکتر رحیمی نیکمسئول پایش برنامه:  
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/03/02 01/03/1401 دکتر کوشکیان ژورنال کالب برای دستیارانبرگزاری جلسه توجیهی آموزشی  1

 01/03/02 01/03/1401 دکتر کوشکیان تدوین برنامه زمان بندی برای برگزاری ماهیانه ژورنال کالب  2

 01/03/02 01/03/1401 دکتر کوشکیان نظارت بر اجرای صحیح و مستمر جلسات  3

 01/03/02 01/03/1401 دکتر کوشکیان برنامه تهیه گزارش روند  و میزان اجرای 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 آموزش    هدف کلی

 تهیه و تدوین برنامه کارگاه های آموزش دستیاری هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 شاخصمیزان 

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

ن میزان پیشرفت در تدوین برنماه کارگاه های آموزش دستیارا 1

 گروه 
0% 100% - 

 دکتر خواجه باشیمسئول پایش برنامه: 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/06/01 01/03/1401 دکتر خواجه باشی  تهیه فهرست کارگاه های  آموزشی مورد نیاز 1

 01/06/01 01/03/1401 دکتر خواجه باشی  اولویت بندی و انتخاب عناوین کارگاه ها  2

 01/06/01 01/03/1401 دکتر خواجه باشی  تقسیم بندی عناوین کارگاه های انتخاب شده بین اساتید گروه 3

 01/02/02 01/03/1401 دکتر خواجه باشی  1402-1401آموزشی سال تحصیلی تدوین برنامه زمانی برگزاری کارگاهای  4

 01/03/02 01/01/1402 دکتر خواجه باشی تهیه گزارش تعداد کارگاه های برگزارشده 5
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای اموزش مهارت های علمی و عملی   کاراموزان در روتیشن طب اورژانس هدف کلی

 برگزاری راند های اموزشی بر بالین بیمار -برگزاری کالس های اموزشی تئوری و کارگاه های عملی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - %100 %50 درصد کالس های برگزار شده  1

 مسئول پایش برنامه:  دکتر داود محمدی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برگزاری منظم کالس های آموزشی منطبق با کوریکولوم ارائه شده 

 توسط معاونت اموزشی وزارت بهداشت و در مان

اساتید گروه طب 

 اورژانس

روتیشن ابتدای دوره 

طب اورژانس 

 کاراموزان

انتهای دوره روتیشن 

طب اورژانس 

 کاراموزان

2 
ارائه برنامه منظم جهت حضور موثر کار آموزان در بخش های 

 مختلف اورژانس 
 مسئول کارآموزان

ابتدای دوره روتیشن 

طب اورژانس 

 کاراموزان

انتهای دوره روتیشن 

طب اورژانس 

 کاراموزان

3 
جهت آموزش فعالیت های عملی روتین ایجاد بستر مناسب 

گرفتن آتل و گچ و بقیه موارد ذکر -اورژانس شامل مدیریت زخم

 شده در کوریکولوم وزارت بهداشت

 مسئول کارآموزان

ابتدای دوره روتیشن 

طب اورژانس 

 کاراموزان

انتهای دوره روتیشن 

طب اورژانس 

 کاراموزان

4 
روتیشن طب اورژانس با ارزیابی دقیق کارآموزان در انتهای دوره 

گ بوک های تنظیم امتحانات عملی و تئوری و همچنین بررسی ال

 شده که در طول دوره توسط رزیدنت و اساتید تکمیل شده

 مسئول کارآموزان

ابتدای دوره روتیشن 

طب اورژانس 

 کاراموزان

انتهای دوره روتیشن 

طب اورژانس 

 کاراموزان

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای کیفیت آموزش مهارتهای عملی کارورزان و کارآموزان بخش اورژانس  هدف کلی

 اهداف اختصاصی

 آموزش عملی ویزیت بیمار سطح چهار و معاینات ضروری در واحد فست ترک اورژانس -1

آموزش عملی نحوه بی حرکتی اندامها ) به وسیله انواع گچ، آتل و ...( و انجام پروسیجرتوسط  -2

 فراگیران در واحد اتاق گچ اورژانس 

آموزش عملی مراقبت و مدیریت انواع زخم و آسیبهای بافت نرم و انجام پروسیجر توسط فراگیران  -3

 در واحد اتاق عمل سرپایی اورژانس 

آموزش عملی انواع بخیه ) اندیکاسیونها، روش ترمیم و مراقبت ( و انجام پروسیجر توسط فراگیران  -4

 در واحد اتاق عمل سرپایی اورژانس 

 آموزش مستندسازی شرح پروسیجرها و مراقبتهای ضروری  -5

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره
مهارتهای عملی و بالینی کارورزان از میزان پیشرفت در  1

 طریق ارزیابی انجام شده
0 

 درصد80بیش از 

 

 درصد 100

 
 درصد100 درصد80بیش از  0 میزان رضایتمندی کارورزان از آموزش ها 2

 مسئول پایش برنامه: دکتر محبوبه کوشکیان 
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 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

کارورزان و کارآموزان کشیک ) به صورت  در هر شیفت یک نفر از

ه چرخشی( در واحد فست ترک اورژانس مستقر هستند، ویزیت و معاین

ر نظر اتند بیماران، درخواست پاراکلینیک الزم و پیگیری وتفسیر آن را زی

 طب اورژانس انجام می دهند.

 دکتر مجید زمانی

دکتر محبوبه 

 کوشکیان

1/1/1401 29/12/ 1402 

2 
آتل  صورت نیاز به بی حرکتی اندام، دانشجوی مربوطه گچ گیری یادر 

 ام می دهد.گیری اندام را زیر نظر اتند طب اورژانس آموزش می بیند و انج

 یزمان دیدکتر مج

محبوبه  دکتر

 انیکوشک

1/1/1401 29/12/ 1402 

3 

) به صورت  کینفر از کارورزان وکارآموزان کش کی فتیدر هر ش

 و تیریمستقر هستند و نحوه مد ییواحد اتاق عمل سرپا( در یچرخش

 دهند. یو انجام م دهیزخمها را آموزش د میترم

 یزمان دیدکتر مج

محبوبه  دکتر

 انیکوشک

1/1/1401 29/12/ 1402 

4 

قبتها و مرا ص،یانجام شده، ترخ جریپروس ک،ینیپاراکل ریتفس ت،یزیشرح و

ب طاتند  دییتوسط دانشجو ثبت شده و به تا ییو دستور دارو یریگیپ

 رسد.   یاورژانس م

 یزمان دیدکتر مج

محبوبه  دکتر

 انیکوشک

1/1/1401 29/12/ 1402 
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 ظرفیت سازی پژوهش در سطح دانشگاه        :ارتقای حیطه پژوهش هدف کلی

 طب اورژانسلویت های پژوهشی در حوزه وتدوین و بازنگری ا هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 %0 میزان ارتقای طرح های پژوهشی براساس الویت های پژوهشی  1

 دکتر گلشنی  دکتر معصومی و   دکتر عزیز خانی، مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/06/01 01/01/1401 دکترداوود محمدی-دکتر بابک معصومی  تهیه و ارسال فرم نظرسنجی اولویتهای پژوهشی 1

 01/09/01 01/06/01 دکترداوود محمدی-دکتر بابک معصومی  نظرات بندیو جمع افتیدر 2

 01/12/01 01/09/01 دکترداوود محمدی-دکتر بابک معصومی  تصویب اولویت ها در جلسه مرکز تحقیقات 3

 01/06/02 01/12/01 دکترداوود محمدی-دکتر بابک معصومی  بازبینی و بروز رسانی الویت ها 4

5 
برای ارسال اولویت های مصوب به معاونت پژوهشی 

 تخصیص بودجه
 01/12/02 01/06/02 دکترداوود محمدی-دکتر بابک معصومی 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ظرفیت سازی پژوهش در سطح دانشگاه        : ارتقای حیطه پژوهش هدف کلی

 ارزشیابی مستمر تحوالت بیرونی و درونی موثر بر حوزه پژوهش در طب اورژانس هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %75 %50 %0 تحوالت بیرونی و درونی موثر بر حوزه پژوهشدرصد  1

 دکتر معصومیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان شروعتاریخ  مسئول اجرا فعالیت

1 
 و یرونیب تحوالت مستمرتهیه چک لیست ارزشیابی 

  اورژانس طب در پژوهش حوزه بر موثر یدرون
 01/06/01 01/01/1401 دکتر معصومی

2 
شرکت اساتید در برنا مه های توانمندسازی علمی و 

 پژوهشی
 01/09/01 01/06/01 اساتید گروه

3 
بررسی نتایج طرح های  تحقیقاتی گروه به تفکیک 

 اساتید و ارائه بازخورد به آنها 
 01/06/02 01/09/01 آقای دکتر گلشنی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه مدیریت    هدف کلی

راه اندازی و توسعه اورژانس جدید بیمارستان الزهرا و بازسازی اورژانس فعلی مناسب با استانداردهای  هدف اختصاصی

 جهانی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

درصد اصالح تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری  1

 اورژانس
0% 50% 50% 

 برومندمسئول پایش برنامه:  دکتر 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/05/1401 01/03/1401 دکتر برومند طراحی و طرح ریزی از نظر فضای اورژانس جدید الزهرا 1

 01/06/1401 3/1401./01 دکتر سلیمانی تجهیز و تکمیل و نصب تجهزات  اورژانس جدید 2

 01/03/1401 01/03/1401 دگتر سلیمانی نیاز اورژانس جدید تکمیل نیروی انسانی و منابع انسانی مورد 3

  01/06/1401 دکتر برومند راه اندازی اورژانس جدید 4

 01/08/1401 01/06/1401 دفتر فنی دانشگاه طراحی نقشه کشی و تهیه پالن برای باز سازی اورژانس قدیم 5

6 
ابالغ شده از شروع بازسازی و فضاسازی جدید برحسب استاندارد های 

 طرف وزارت خانه برای اورژانس قدیم)فعلی(

دکتر نوروزی و دکتر 

 سلیمانی
01/08/1401 01/06/1402 

 01/09/1402 01/06/1402 دکتر سلیمانی تجهیز و نصب وسایل الزم برای راه اندازی اورژانس باز سازی شده 7

 01/12/1402 01/09/1402 دکتر سلیمانی تکمیل نیروی انسانی الزم برای فضای اورژانس 8

  01/01/1403 دکتر برومند راه اندازی فضای باز سازی شده اورژانس قدیم و بهره برداری 9
 

 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: طب اورژانس 
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 ارتقای حیطه مدیریت                        هدف کلی

 افزایش سطح کیفی و کمی مستندسازی پرونده ها  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %60 %40 - درصد افزایش کیفیت و کمیت مستندسازی پرونده ها 1

 دکتر برومندمسئول پایش برنامه:  
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 گزارش سرویس وضعیت موجود  1
دکتر  -دکتر برومند

 کوشکیان
1/5/1401 30/7/1401 

 30/8/1401 1/5/1401 دکتر کوشکیان تهیه پرونده استاندارد اورژانس 2

3 
شش نفر از اعضای هیات علمی برای بررسی تعیین 

 پرونده ها  ) با نظرخواهی از گروه(
 30/8/1401 1/7/1401 دکتر محمد نصراصفهانی

 انجام بررسی های دوره ای و ارائه به مدیرگروه 4
دکتر  -دکتر برومند

 کوشکیان
1/7/1401 29/12/1402 

 در گروه مسئولین ماه توسط3ارائه گزارش هر  5
دکتر  -دکتر برومند

 کوشکیان
1/9/1401 29/12/1402 

 استخراج اطالعات و فیدبک به فراگیران  6
دکتر  -دکتر برومند

 کوشکیان
1/7/1401 29/12/1402 

8 
و  1402-1401ارائه گزارش در پایان سال تحصیلی 

  1403-1402برنامه ریزی برای سال تحصیلی 
 1/6/1402 1/6/1402 دکتر محمد نصراصفهانی

 

 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: طب اورژانس 
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 ارتقای حیطه مدیریت                        هدف کلی

 استقرار پزشک عمومی به عنوان کمک پزشک متخصص طب اورژانس  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 40 20 - تعداد پزشک عمومی مستقرشده در اورژانس در هر شیفت کاری 1

 دکتر برومندمسئول پایش برنامه:  
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/7/1401 1/4/1401 دکتر برومند مذاکره با رئیس بیمارستان و ارائه گزارش وضعیت موجود 1

 1/7/1401 1/3/1401 دکتر برومند تعیین شرح وظایف عمومی در اورژانس 2

 1/7/1401 1/3/1401 دکتر برومند پزشکان عمومیتعیین مباحث آموزشی برای  3

4 
اعالم تعداد نیروی مورد نیاز به بیمارستان و دعوت از همکاران 

 پزشک عمومی جهت بررسی صالحیت و توانایی های الزم
 1/10/1401 1/3/1401 دکتر برومند

 1/11/1401 1/3/1401 دکتر برومند آموزش پزشکان انتخاب شده برای کار در اورژانس 5

6 
ارزیابی دوره ای پزشکان طبق چک لیست تنظیمی توسط اساتید 

 هر سه ماه یکبار
 1/12/1402 1/7/1401 دکتر برومند

 1/12/1402 1/10/1401 دکتر برومند بازخورد به پزشکان و بیمارستان 8

 

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

 اقدام جایگزین اجراعلت عدم 

  

 


