
 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  روانپزشکیگروه: 

 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1401فروردین  دکتر فاطمه رجبی ( نوروسایکیاتری در دو سالcaseانتخاب حداقل بیست مورد ) 1 1402اسفند     

2 
( caseحداقل بیست مورد )تکمیل اطالعات پرونده 

 نوروسایکیاتری در دو سال
1401فروردین  دکتر فاطمه رجبی 1402اسفند     

3 
( caseحداقل بیست مورد )تکمیل اطالعات کلینیکی 

 نوروسایکیاتری در دو سال
1401فروردین  دکتر فاطمه رجبی 1402اسفند     

4 
( caseحداقل بیست مورد )تکمیل اطالعات پارا کلینیکی 

 نوروسایکیاتری در دو سال
1401فروردین  دکتر فاطمه رجبی 1402اسفند     

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتقای حیطه آموزشی روانپزشکی عصبی                          هدف کلی

حداقل بیست  Neuropsychiatry case collection یاتریکیمجموعه موارد نوروسا نیتدو هدف اختصاصی

 مورد در دو سال

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

نوروسایکیاتری در  جمع آوری شده (caseمورد ) تعداد 1

 دو سال
0 10 20 

 دکتر مجید برکتینمسئول پایش برنامه: 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  روانپزشکیگروه: 

 

 ارتقای حیطه آموزشی روانپزشکی عصبی هدف کلی

 در دو سال سوال 150حداقل نوروسایکیاتری  یسواالت موضوع کیبانک الکترون نیتدو هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 150 80 0 نوروسایکیاتری در دو سال سواالت موضوعی تعداد 1

 دکتر مجید برکتینمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1402اسفند   1401فروردین  دکتر فاطمه رجبی سال گدشته 5مرور سواالت حداقل  1

2 
طراحی سواالت جدید بر مبنای رفرنس های آپدیت شده 

 سوال 50حداقل 
 دکتر فاطمه رجبی

 1402اسفند   1401فروردین 

3 
طبقه بندی موضوعی سواالت بر مبنای سر فصل های 

 دکتر فاطمه رجبی سوال 150نوروسایکیاتری حداقل 
 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

 

 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:  روانپزشکیگروه: 

 

 ارتقای حیطه آموزشی              هدف کلی

زایش مهارت جلسه عملی و یک جلسه نظری در ماه با موضوع ارتباط موثر جهت اف 3برگزاری حداقل  هدف اختصاصی

 کارآموزان پزشکی برای برقراری ارتباط موثر و راپورت با بیماران

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 3 1 0 در دو سال جلسات عملی و نظری در ارتباط با افزایش راپورت تعداد 1

 مدیر گروهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برگزاری جلسات اموزشی عملی مصاحبه با روش ایفای نقش یا با 

 حضور بیمار حداقل یکبار در هفته
 مسئول امور کارآموزی

 1402اسفند   1401فروردین 

2 
مصاحبه با بیماران درمانگاه قبل حضور اتند و معرفی بیمار برای استاد 

 مربوطه حداقل دوبیمار در هفته

 1402اسفند   1401فروردین  مسئول امور کارآموزی

3 

برگزاری جلسات مشترک با حضور  دانشجویان و رزیدنت و اتند 

توسط دانشجویان  و طرح انتقادات مسیول دانشجویان و ارایه نظرات 

 و  پیشنهادات توسط انان حداقل یکبار در ماه

 

 مسئول امور کارآموزی

 

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

4 
برگزاری جلسات اموزشی پیرامون روش های افزایش راپورت 

 حداقل یک جلسه در ماه

 1402اسفند   1401فروردین  مسئول امور کارآموزی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  روانپزشکیگروه: 

 

 ارتقای حیطه آموزشی              هدف کلی

اقل سه بار آن حد موزشی واحد ترک اعتیاد و اختالالت رفتاری وابسته بهآ افزایش فعالیت هدف اختصاصی

 در هفته برای دستیاران و اینترن ها در درمانگاه ترک اعتیاد امین

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 288 144 0 در بیمارستان امین برگزار شدهجلسات  تعداد 1

 مسئول پایش برنامه: مدیر گروه
 

 تاریخ پایان شروعتاریخ  مسئول اجرا فعالیت

1 

اعتیاد و اختالالت رفتاری برای  مصاحبه انگیرشی آموزش عملی

به صورت سه بار  3و2وابسته به ان برای اینترن ها ودستیاران سال 

 امینترک اعتیاد در درمانگاه  در هفته

 1402اسفند   1401فروردین  دکتر الهام محبتی

2 

عملی در زمینه مصاحبه بالینی و انگیرشی اخر هر  مونآزبرگزاری 

ان در فرم  وتاثیردر درمانگاه ترک اعتیاد امین ماه از دستیاران 

 ارزشیابی

 1402اسفند   1401فروردین  دکتر الهام محبتی

3 

درمانگاه ترک اعتیاد برگزاری جلسات هفتگی با مسیولین فنی  

گیری در خصوص و روانشناسان و دستیاران جهت تصمیم امین 

 ن و ثبت در پروندهبیماران سخت و مقاوم به درما

 دکتر الهام محبتی
 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

 

 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:  روانپزشکیگروه: 

 
 

 

 ارتقای حیطه آموزشی هدف کلی

جلسات با سایر اعضای هیئت علمی روانپزشکی و روانشناسی سالمت حداقل سه جلسه در سال  تشکیل هدف اختصاصی

 جهت تهیه پروتکل و ارتقای سطح درمانگاه های روان درمانی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

1 
سالمت  یروانشناس یعلم ئتیه یاعضاجلسات تشکیل شده با  تعداد

 یروانپزشکو سایر اعضای هیذت علمی 
0 3 6 

 مسئول پایش برنامه: مدیر گروه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 طهیها به حدر مورد ورود آن یگروه روانپزشک یجلسه با اعضا

 جلسه سهدرمانگاه حداقل  ایدر بخش  یروان درمان
 دکتر افسانه کرباسی

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

2 
با گروه  یگروه روانپزشک یروان درمان میت یجلسه اعضا یبرگزار

 سالمت حداقل سه جلسه یروانشناس
 دکتر افسانه کرباسی

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

3 
هر جلسه آموزش به کمک  کیبه تفک یپروتکل آموزش هیته

 سالمت حداقل سه جلسه یگروه روانشناس یعلم ئتیه یاعضا
 دکتر افسانه کرباسی

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

4 
حداقل به  ارانیو دست دیاسات یها دبکیاصالح برنامه بر اساس ف

 مدت دو ماه
 دکتر افسانه کرباسی

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  
 

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

 جایگزیناقدام  علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  روانپزشکیگروه: 

 

 ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

عتاد به متشکیل جلسات با واحد ها و ارگان های مختلف جهت هماهنگی افزایش ارجاع بیماران  هدف اختصاصی

 درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان امین حداقل دو جلسه در سال

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 دوم پایان سال پایان سال اول ابتدای دوره

 4 2 0 جلسات تشکیل شده با واحد ها و ارگان ها تعداد 1

 مسئول پایش برنامه: مدیر گروه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

 PUBLIC PSYCHIATRYهماهنگی با واحد تشکیل جلسه در جهت 

 برای درمان های دارویی و غیر دارویی اعتیاد رجاع بیماران بابرای ا

 حداقل دو بار در سال

 دکتر الهام محبتی

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

2 

هماهنگی با سایر ارگان ها دولتی و خصوصی تشکیل جلسه در جهت 

برای درمان های دارویی و غیر  اعتیاد جهت ارجاع بیماران با اختالالت

 حداقل دو بار در سال دارویی

 دکتر الهام محبتی

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

 

 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:  روانپزشکیگروه: 

 

 ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

 فعال کردن درمانگاه اوتیسم در درمانگاه  بیمارستان امین حداقل دو هفته یکبار هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

روز های فعالیت کار درمانگر و گفتار درمانگر و  تعداد 1

 درمانگاه اوتیسم
0 

24 48 

 مسئول پایش برنامه: مدیر گروه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
هماهنگی با دانشکده توانبخشی جهت موافقت فعالیت یک  گفتار 

 درمانگر در درمانگاه امین حداقل هر دو هفته یکبار

 

 دکتر فرشته شکیبائی

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

2 
 کارفعالیت یک  موافقتهماهنگی با دانشکده توانبخشی جهت 

 امین حداقل هر دو هفته یکبار در درمانگاه درمانگر

 

 دکتر فرشته شکیبائی

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

3 
حداقل یک تست تشخیصی)تست گارز( و اجرای آن توسط تهیه 

 دانشجویان گفتار درمانی

  دکتر فرشته شکیبائی

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

4 

فعال سازی و ارتقای سایت کارگروه اوتیسم و ارایه یک مطب 

جهت جذب بیشتر بیماران برای درمانگاه جدید هر دو ماه یکبار 

 اوتیسم

 

 دکتر فرشته شکیبائی

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

 

 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:  روانپزشکیگروه: 

 

 ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

در درمانگاه هفته  تشکیل درمانگاه های بیماران پر خطر و ترک اعتیاد برای نوجوانان حداقل یکبار در هدف اختصاصی

 بیمارستان امین

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 96 48 0 درمانگاه های برگزار شده در بیمارستان امین تعداد 1

 مسئول پایش برنامه: دکتر افسانه کرباسی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
در  بار در هفته کینوجوان پرخطر حداقل  مارانیدرمانگاه ب لیتشک

 درمانگاه بیمارستان امین
 دکتر فرناز گل محمدی

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

2 
در  بار در هفته کینوجوانان حداقل  ادیاعت ترک درمانگاه لیتشک

 درمانگاه بیمارستان امین

دکتر مصطفی حق 

 شناس

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  روانپزشکیگروه: 

 

 ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

ر در ماه در بخش افزایش جلسات درمانی غیر دارویی برای بیماران و خانواده های آنان حداقل سه با هدف اختصاصی

 بیمارستان خورشیدروانپزشکی مردان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

تعداد جلسات درمانی غیر دارویی برای بیماران و خانواده  1

 های آنان در بخش روانپزشکی مردان در ماه
0 36 72 

 مسئول پایش برنامه: مدیر گروه
 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1402اسفند   1401فروردین  دکتر علی شریعت جلسه در هفته 3به  ی برای بیمارانجلسات گروه درمان شیافزا 1

 1402اسفند   1401فروردین  دکتر علی شریعت بار 1 روز 10 ی حداقلجلسات خانواده درمان یبرگزار 2

3 
بار در  1 حداقل مارانیب صیترخ زا شیجلسات پ یبرگزار

 هفته

 1402اسفند   1401فروردین  دکتر علی شریعت

 

 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:  روانپزشکیگروه: 

 

 ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

 سال آینده حداکثر تا یکاورژانس اصلی روانپزشکی  5تهیه و اجرای حداقل یک گایدالین برای هر  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

 پایان سال دوم

%010 0 گاید الین های تصویب شده در گروه روانپزشکی تهیه و اجرای 1  0%  

 مسئول پایش برنامه: مدیر گروه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
دستورالعمل مبتنی بر کتب مرجع برای جستجوی گایدالین یا 

 اورژانس اصلی روانپزشکی 5رویکرد به 
 دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

2 
انتخاب یک یا دو گایدالین برای هر مورد ازبین موارد 

 جستجو شده بر اساس نظر اساتید باتجربه
 دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

3 
های انتخاب شده براساس ترجمه و بومی سازی گایدالین

 شرایط و امکانات موجود در اورژانس بیمارستان خورشید
 دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

4 

جهت  ارانیدست یبرا یو آموزش یحیجلسات توج یبرگزار

 راداتیشده و رفع ا هیته نیدالیشروع عملکرد براساس گا

 حداقل دو جلسه

 دکتر محمدرضا شعربافچی زاده
 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

5 
ابالغ شده  یاستانداردها تیدر رعا ارانیعملکرد دست یبررس

 یدر برنامه گزارش صبحگاه
 دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  روانپزشکیگروه: 

 

 ارتقای حیطه پژوهشی هدف کلی

 تخصصی تر توسط حداقل بیست یها حیطه درنوین  با موضوعاتهشی وپژحداقل یک طرح  منجاا هدف اختصاصی

 درصد اعضای هیئت علمی جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی گروه

 شاخصعنوان 
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

ب در حیطه نوروسایکیاتری، هشی مصووپژی هاح طراد تعد 1

 سایکوسوماتیک و سایکوسکچوال و مواد
0 2 4 

 مسئول پایش برنامه: مدیر گروه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
نوروسایکیاتری حداقل  مینهدر زهشی وپژی هاح طرم نجاا

 یک طرح

 رجبی فاطمهدکتر

 برکتین مجیددکتر

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

2 
حداقل سایکوسوماتیک مینه در زهشی وپژی هاح طرم نجاا

 یک طرح

 شعربافچی محمدرضادکتر

 بهرامی محبوبهدکتر

 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

3 
حداقل سایکوسکچوال مینه در زهشی وپژی هاح طرم نجاا

 یک طرح

  فدایی افسانهدکتر

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  

4 
حداقل مصرف مواد مینه در زهشی وپژی هاح طرم نجاا

 یک طرح

  حبتیالهام مدکتر 

 1401فروردین 

 

 1402اسفند  
 

 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:  روانپزشکیگروه: 

 
 

 ارتقای حیطه پژوهشی هدف کلی

عنوان پایان نامه اینترنی و دستیاری در دو سال 20تدوین بانک الکترونیک حداقل  هدف اختصاصی  

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

1 
در بانک  عنوان پایان نامه اینترنی ودستیاری تعداد

 سالدو الکترونیک در 
0 10 20 

 مسئول پایش برنامه: مدیر گروه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1402اسفند   1401فروردین  دکتر فاطمه رجبی عنوان پایان نامه های اینترنی 10تدوین بانک الکترونیک  1

 1402اسفند   1401فروردین  دکتر فاطمه رجبی عنوان پایان نامه های دستیاری 10تدوین بانک الکترونیک  2
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 


