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    ارتقای حیطه آموزش هدف کلی

ارتقا عملکرد دستیاران در زمینه استفاده از تکار تراپی برای بیماران مراجعه کننده به مرکز  1هدف اختصاصی

 %04توانبخشی طب فیزیکی امین به میزان 

 عنوان شاخص
 شاخص میزان

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره
 %04 %04 %04 میزان توانمندی دستیاران در کار با دستگاه تکار 2

 دکتر مغروری مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

2 
آموزش و نظارت علمی و عملی دستیاران سال یک توسط 

 رزیدنتهای سال باال برای استفاده از دستکاه تکار 
 2042آذر  2042مهر  دکتر حقیقت

1 
استفاده دستیاران از دستگاه تکار برای بیماران مورد نظر 

 حداقل یک بار در ماه برای هر دستیار 
 2041مهر  2042آبان  دکتر حقیقت

3 
ارزیابی عملکرد دستیاران با استفاده از آزمون عملی داپس 

 یک بار در سال 
 2041دی  2042بهمن  دکتر حقیقت

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 2042 -2041سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه:  طب فیزیکی و توانبخشی

 

2 
 

 

 

 

    ارتقای حیطه آموزش هدف کلی

ارد ) بصورت یکی از موبهبود ارزشیابی دستیاران از طریق برگزاری آزمون الکترونیکب 2اختصاصیهدف 

PMP,KFP,KF  و...( حداقل یک بار درسال 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %34 %14 %24 تعداد آزمون الکترونیک برگزار شده  2

 دکتر وحدت پور  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

2 
برنامه ریزی برای تعیین تاریخ برگزاری آزمونهای 

 الکترونیک در شورای گروه 
 2041شهریور  2042تیر  دکتر مغروری

 2042دی  2042 مهر همه اساتید گروه طراحی و انتخاب سئواالت مناسب برای برگزاری آزمون  1

 2041بهمن  2042دی  دکتر مغروری انجام آزمون الکترونیکی حداقل یکبار در سال  3
 

 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

دستیاران در زمینه توانبخشی ریوی بیماران مبتال به بیماریهای مزمن  ارتقای سطح علمی 3هدف اختصاصی

 در مقایسه با سال قبل %04ریوی در بیمارستان خورشید به میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %04 %04  %34 میزان توانمندی دستیاران در زمینه توانبخشی ریوی 2

 دکتر وحدت پور مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

2 
برگزاری کالسها و وبینارهای آموزشی اساتید گروه حداقل دو 

 جلسه در سال 
 2041دی  2042تیر  دکتر حقیقت

1 
برنامه ریزی و حضور دستیاران طب فیزیکی در کلینیک 

 روز در هفته  3توانبخشی ، ریوی بصورت حداقل 
 2041اسفند  2042فروردین  دکتر حقیقت

3 

ارزیابی عملکرد دستیاران در زمینه توانبخشی ریوی با استفاده از 

( حداقل minicex, Dops, osceیکی از آزمونهای عملی )

 یکبار در سال

 2041بهمن  2042مهر  دکتر حقیقت 

 

 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

ارتقا مهارت عملی دستیاران در زمینه انجام تزریقات مفاصل محیطی تحت گاید  4هدف اختصاصی

 %07سونوگرافی به میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

میزان پیشرفت توانمندی دستیاران در انجام تزریقات مفاصل محیطی  2

   تحت گاید سونوگرافی 
04% 04% 04% 

 دکتر مغروری  مسئول پایش برنامه: 
 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

2 
برنامه ریزی و حضور اساتید ناظر بر عملکرد دستیاران در مرکز 

 توانبخشی گروه 
 2041اسفند  2042خرداد  دکتر حقیقت

 آموزش و اصالح نقائص عملکرد دستیاران توسط اساتید ناظر  1
 دکتر حقیقت

 دکتر مغروری 
 2041اسفند  2042خرداد 

3 
انجام تزریقات مفاصل محیطی تحت گاید سونوگرافی توسط هر 

 دستیار حداقل یکبار در ترم و تایید توسط استاد ناظر 

 دکتر حقیقت

 دکتر مغروری
 2041اسفند  2042مرداد 

0 
ارزیابی عملکرد دستیاران یکبار در سال توسط یکی از آزمونهای 

 عملی 
 2041اسفند  2042آبان  دکتر حقیقت

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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    ارتقای حیطه آموزش هدف کلی

ارتقا سطح علمی دستیاران در زمینه انجام سونوگرافی مفاصل اگزیال ) سطح پیشرفته( به میزان  5هدف اختصاصی

 اساس نمرات آزمون عملی دستیاران در پایان سال بر  00%

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %00 %04 %03 میزان توانمندی دستیاران در انجام سونوگرافی مفاصل آگزیال  2

 دکتر مغروری مسئول پایش برنامه: 
 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 2042مهر  2042تیر  دکتر حقیقت برنامه ریزی برای برگزاری کالسهای آموزشی تئوری و عملی  2

 2041دی  2042مهر  دکتر حقیقت برگزاری کالسهای آموزشی تئوری و عملی حداقل دوبار در سال  1

3 
انجام سونوگرافی مفاصل آگزیال توسط هر یک از دستیاران زیر 

 نظر اساتید ناظر حداقل یکبار در ترم و تایید توسط استاد ناظر 
 2041اسفند  2042بهمن  دکتر حقیقت

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 2042 -2041سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه:  طب فیزیکی و توانبخشی

 

6 
 

 

                        ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

،  KFتوانمندسازی اساتید گروه در زمینه طراحی سئواالت آزمونهای الکترونیکی با فرمت  1 هدف اختصاصی

KFP ،PMP  04به میزان%   

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

ر زمینه طراحی و برگزاری اساتید گروه د یتوانمندمیزان پیشرفت  2

   KF   ،KFP ،PMPیآزمونها
24% 34% 04% 

 دکتر خسروی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

2 
ارزیابی آگاهی اساتید گروه در زمینه طراحی و اجرای آزمونهای 

  KF  ،KFP ،PMPالکترونیک 
 2042مرداد  2042خرداد  پوردکتر وحدت 

1 
جهت برگزاری وبینارها و جلسات آموزشی با  EDCهماهنگی با مرکز 

 هدف ارتقا آگاهی اساتید در زمینه آزمونهای الکترونیک 
 2042مهر  2042مرداد  دکتر وحدت پور

3 
اطالع رسانی به اساتید گروه در مورد زمان برگزاری جلسات آموزشی با 

  KF  ،KFP ،PMPهدف توانمندسازی در زمینه آزمونهای 
 2042دی  2042مهر  دکتر وحدت پور

0 
 KFآموزشی مرتبط با طراحی آزمونهای  حضور اساتید گروه در جلسات

 ،KFP ،PMP  به میزان حداقل یک مرتبه در سال 
 2041مرداد  2042دی  وحدت پوردکتر 

 

 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

نسبت به  %34میزان حداقل سایت گروه به وبارتقا رتبه گروه طب فیزیکی در زمینه عملکرد  2هدف اختصاصی

 2044سال 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 EDO   23 20 14ارتقا رتبه گروه در ارزیابی وبسایت گروه توسط واحد  میزان 2

 دکتر وحدت پور  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 2042مرداد  2042خرداد  دکتر حقیقت برنامه ریزی جهت بهبود اطالع رسانی در وبسایت گروه 2

1 
مشخص کردن نقائص موجود در وبسایت که طی ارزیابی 

 های قبلی اعالم شده است
 2042مهر  2042مرداد  دکتر حقیقت

3 
اصالح نقائص مشخص شده در وبسایت در جهت ارتقا 

 مطالب موجود در وبسایت بروز رسانی و اطالع رسانی
 2041مهر  2042آبان  دکتر حقیقت

 

 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

  %04مقررات بازنشستگی به میزان افزایش آگاهی اساتید گروه در مورد 3هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %04 %34 %24کمتر از  میزان آگاهی اساتید گروه از مقررات بازنشستگی از طریق پرسش از آنها 2

 دکتر وحدت پور مسئول پایش برنامه: 
 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

2 
و مقررات بازنشستگی هیأت علمی از تهیه آئین نامه ها 

 دانشکده/دانشگاه و مطالعه توسط مجری
 2042مرداد  2042تیر  دکتر خسروی

 2042مهر  2042مهر  دکتر خسروی طرح آئین نامه و مقررات در جلسه شورای گروه 1

 2042دی  2042آذر  خسرویدکتر  جمع آوری سئواالت و ابهامات مقررات از اساتید گروه 3

 2042بهمن  2042بهمن  دکتر وحدت پور انعکاس به دانشکده /دانشگاه طی مکاتبه رسمی  0

 2041شهریور  2041خرداد  دکتر خسروی پیگیری دریافت پاسخ ها و بررسی و جمع بندی آنها توسط مجری  0

 2041مهر  2041مهر  دکتر خسروی شورای گروه  در جلساتانتقال نتایج به اساتید  0
 

 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

بخش فعالیتهای پژوهشی در زمینه روشهای درمانی که تا کنون در  %14تخصیص حدود  1هدف اختصاصی

 طب فیزیکی اصفهان انجام نشده ، در راستای الین تحقیقاتی اساتید

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

افزایش فعالیتهای گروه در زمینه روشهای درمانی که تا کنون در میزان   2

 بخش طب فیزیکی اصفهان انجام نشده
4% 24% 14% 

 دکتر وحدت پور مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

2 

مطرح کردن موضوع پژوهشی در شورای پژوهشی گروه در 

زمینه روشهای درمانی که تا کنون در گروه طب فیزیکی 

 اصفهان انجام نشده 

 2042مهر  202تیر  دکتر طاهری 

1 
تصویب موضوعات پژوهشی مناسب با هدف در شورای 

 پژوهشی گروه 
 2042دی  2042مهر  دکتر طاهری

3 
اطالع رسانی موضوعات تصویب شده در شورای پژوهشی به 

 دستیاران جهت شروع روند تحقیق
 2042اسفند  2042دی  دکتر طاهری

0 
ثبت موضوعات انتخاب شده توسط دستیاران در پژوهشیار و 

 فعالیت پژوهشی پس از اخذ کدهای مورد نیازشروع 
 2041خرداد  2042اسفند  دکتر طاهری

0 
موضوعات ثبت شده طی  نوشتن حداقل یک مقاله مربوط با

 یک سال پس از شروع فعالیت پژوهشی 
 2041بهمن  2041تیر  دکتر طاهری

 

 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

فعالیتهای پژوهشی گروه طب فیزیکی مرتبط با امکانات نوین فراهم شده در مرکز  %04انجام  2هدف اختصاصی

 رانبیمابه منظور استفاده بهینه در درمان و توانبخشی  2042-2041توانبخشی گروه طی سالهای 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

تعداد موضوعات پژوهشی تصویب شده در شورای پژوهشی گروه در زمینه  2

 تجهیزات نوین فراهم شده در مراکز توانبخشی 
14% 34% 04% 

 دکتر وحدت پور مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

2 

طرح و تصویب موضوعات پژوهشی مرتبط با تجهیزات نوین 

توانبخشی در شورای پژوهشی گروه فراهم شده در مرکز 

 موضوع در سال(  1حداقل )

 2042آبان  2042فروردین  دکتر طاهری

1 
ثبت موضوعات تصویب شده شورای پژوهشی در سامانه 

 مورد در سال( توسط اساتید گروه  1پژوهشیار ) حداقل 
 2042بهمن  2042اردیبهشت  دکتر طاهری

3 
شروع فعالیتهای پژوهشی با استفاده از امکانات نوین مرکز، پس 

 از اخذ کدهای مورد نیاز پژوهشی
 2041اردیبهشت  2042تیر  دکتر طاهری

0 
 1نوشتن مقاله مرتبط با فعالیتهای پژوهشی ذکر شده ) حداقل 

 مورد در سال( 
 2041شهریور  2042آذر  دکتر طاهری

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


