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 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/5/1401 1/3/1401 دکتر فقیهی تعیین زمان مناسب با هماهنگی انجمن متخصصین پوست کشور  1

 31/5/1401 1/3/1401 دکتر فقیهی تعیین محل مناسب برای برگزاری کنگره  2

 31/5/1401 1/3/1401 دکتر محقق کنگره  در کارگاه 3 و سخنرانی ها برگزاری برنامه ریزی جهت 3

 31/5/1401 1/3/1014 دکتر محقق مکاتبه با وزارت متبوع جهت کسب امتیار بازآموزی  4

 1/10/1401 1/9/1401 دکتر فاطمی  تهیه فرم رضایت سنجی مرتبط با اثر بخشی کنگره  5

 - 1401بهمن  تمام اساتید گروه اجرای کنگره  6

7 
 آتی انجام رضایت سنجی و استفاده از نتایج برای برگزاری کنگره های

 
 - 1401بهمن  دکتر فاطمی 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یو عمل یعلم یها یتوانمند نیمتعهد با باالتر رانیفراگ تیبه منظور ترب یتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزش هدف کلی

 یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیدر زم

 برگزاری کنگره ی تازه های درماتولوژی و لیزر برای متخصصین پوست سراسر کشور در بیمارستان میالد اصفهان  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - %100 0 درصد پیشرفت در اجرای کنگره   1
 - %100 0 کنگرهدرصد پیشرفت در انجام رضایت سنجی پس از برگزاری  2

 مسئول پایش برنامه:  دکتر شاهمرادی)مدیر گروه( 
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و  یعلم یها یوانمندت نیمتعهد با باالتر رانیفراگ تیبه منظور ترب یتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزش   هدف کلی

 یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیدر زم یعمل

 %100به  %50از گروه پوست  انکارورز کلیه ارتقا آموزش هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - %100 %50 گروه پوستمشارکت کارورزان در برنامه های آموزشی  میزان  1

 )مسئول آموزش کارورزی( محققدکتر  مسئول پایش برنامه: 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
از جمله نوشتن  دستیار پوستکارورزان در بخش پوست با نظارت  افزایش مشارکت

 )پاتولوژی بیمار(شرح حال و پیگیری نتایج اقدامات تشخیصی
 1401پایان   1401خرداد  دکتر محقق 

2 
برگزاری کالس های پرسش و پاسخ در مورد بیماریهای شایع پوستی توسط اساتید گروه 

 کالس در هر دوره دو هفته ای( 3)
 1401پایان   1401خرداد  دکترمحقق 

3 

در درمانگاه در مورد ه نفر کنفرانس توسط کارورزان به صورت گروه های دو یا سهارائه 

 به صورت سه مورد در هر دوره دو هفته ای های شایع پوستی بیماری

  

 1401پایان   1401خرداد  دکترمحقق 

 

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

 جایگزیناقدام  علت عدم اجرا
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 یو عمل یعلم یها یانمندتو نیمتعهد با باالتر رانیفراگ تیبه منظور ترب یتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزش   هدف کلی

 یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیدر زم

 اشدن کالسه یارتقای برنامه های آموزشی کار آموزان با توجه به حضور هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 504 252 189 برگزار شده  حضوری  تعداد کالسهای 1

 )مسئول آموزش کارآموزان(دکتر مختاری مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1401 1/3/1401 دکتر مختاری  به صورت دوکالس در ماه توسط اساتید  یبرنامه ریزی جهت تشکیل کالسهای حضور 1

2 
نمره کتبی ( به  12نمره اسکی و 8تعیین ارزشیابی پایان ترم دانشجویان از وضع موجود )

نمره  12نمره کشیک دانشجویان  1نمره شرح حال و  1نمره اسکی  6وضعیت جدید )

 کتبی (

 29/12/1401 1/3/1401 دکتر مختاری 

3 
مشارکت آن ها در درمانگاه به صورت الزام شرح حال گیری از بیماران قبل از حضور 

 اساتید وارائه آن 
 29/12/1401 1/3/1401 دکتر مختاری 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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در  یو عمل یعلم یها یندتوانم نیمتعهد با باالتر رانیفراگ تیبه منظور ترب یمستمر نظام جامع آموزشتوسعه و بهبود  هدف کلی

 یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیزم

پوست با نظارت  توسط دستیاران گروه در بیمارستان الزهرا ماهیانه به صورت منظم caseمعرفی برگزاری جلسات  هدف اختصاصی

 اساتید

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 CASE 0 25 50تعداد جلسات معرفی  1

 ی(اریمسئول آموزش دست)دکتر فاطمی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/6/1401 1/5/1401 دکتر شاهمرادی –دکتر نیک یار  مشخص نمودن روز وساعت معین در هفته برای برگزاری جلسه  1

2 
د سمعی بصری الزهرا در ارتباط با اختصاص مکان و واحهماهنگی با 

 کالس 
 31/6/1401 1/5/1401 دکتر صابر –دکتر نیک یار 

    
معرفی یک نفر دستیار سال یک جهت برنامه ریزی ونحوه شرکت 

 دستیاران سال یک
 31/6/1401 1/5/1401 دکتر صابر –دکتر نیک یار 

4 
مورنیگ ونظارت بر  mentorمعرفی یک نفر دستیار سال دو به عنوان 

 اجرای برنامه 
 31/6/1401 1/5/1401 دکتر صابر –دکتر نیک یار 

5 
ها روز قبل با ایشان caseکه جلسه انتخاب یک استاد به عنوان مسئول 

 هماهنگ شود 
 31/6/1401 1/5/1401 دکتر نیک یار

6 
هماهنگی با واحد پاتولوژی جهت همکاری با دستیاران جهت دستیابی 

 وفوتوگرافی و المهای پاتولوژی 
 31/6/1401 1/5/1401 دکتر محقق و دکتر نیک یار

 31/6/1401 1/5/1401 دکتر صابر هماهنگی با اتاق عمل جهت تسهیل فوتوگرافی این بیماران  7

 29/12/1401 1/5/1401 دکتر صابر )در نیمه دوم سال( دو بار در ماهاجرای جلسات   8

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 یو عمل یعلم یها یمندتوان نیمتعهد با باالتر رانیفراگ تیبه منظور ترب یتوسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزش هدف کلی

 یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیدر زم

 در بیمارستان الزهراشدن مجددکالسها  یحضور وآموزشی دستیاران ساماندهی کالسهای  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - %100 %70 رضایت دستیاران میزان  1

 )مسئول آموزش دستیاری( فاطمی دکترمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برنامه ریزی جهت تشکیل منظم جلسات ژورنال کالپ به صورت یک 

 هفته درمیان 
 1401اسفند  1401مهر  دکتر صابر  –دکتر پوستیان 

 1401اسفند  1401 مهر دکتر فاطمی  نظر خواهی از دستیاران در مورد موضوعات درخواستی  2

 1401اسفند  1401مهر  دکتر محقق –دکتر نیک یار  یه کالس دستیاران CPCبرنامه ریزی جهت اضافه شدن کالسهای  3

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیتوسعه پژوهش در زم  هدف کلی

 اعضا  %50در حداقل  %30گروه پوست به میزان اعضای هیئت علمی  ای مهارت پژوهشیارتق هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %80 %60 %50 میزان پیشرفت  کمیت چاپ مقاالت  1

 )معاون پژوهشی گروه(دکتر فقیهی  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
هیئت ء مند سازی پژوهشی اعضاناطالع رسانی کارگاه های توا

 علمی 
 1402پایان   1401خرداد  خانم آشوری 

 1402پایان   1401خرداد  دکتر شاهمرادی  –خانم آشوری  تسهیل وفراهم نمودن شرایط برای شرکت اساتید در این کارگاهها  2

 1402پایان   1401خرداد  دکتر پوستیان  اولویت نوبت  بررسی وعادالنه پایان نامه های دستیاری ، توزیع  3

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیتوسعه پژوهش در زم هدف کلی

 %30ارتقای مهارت پژوهشی نیمی از دستیاران گروه پوست به میزان  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %50 %30 %20 مقاالت چاپ شده ومستندات پژوهشی در این زمینه درصد   1

 دکتر فقیهیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/4/1401 1/2/1401 دکتر فاطمی  اعمال نمره پژوهشی در کارنامه دستیاران  1

2 
نوشتن  از جمله سیاست های تشویقی برای دستیاران فعال در عرصه های پژوهشی

 پورتیرcaseمقاله 
 29/12/1402 1/3/1401 دکتر فقیهی  –دکتر پوستیان 

3 
برگزار شده و تسهیل شرکت دستیاران در کارگاههای پژوهشی  رسانی اطالع

 توسط دانشگاه
 29/12/1402 1/3/1401 دکترپوستیان –دکتر فاطمی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 یپزشک ینیو بال هیعلوم پا نهیتوسعه پژوهش در زم هدف کلی

 برگزاری کنفرانس مشترک با گروه پاتولوژی به صورت ماهیانه برای دستیاران هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 20 10 0 تعداد کنفرانس های برگزار شده  1

 مسئول پایش برنامه: دکتر محقق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر شاهمرادی -دکتر محقق انتخاب کیس آموزشی  1

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر شاهمرادی -دکتر محقق تهیه نمونه برداری و الم پاتولوژی  2

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر شاهمرادی -دکتر محقق هماهنگی جهت برگزاری کالس با رزیدنت پاتولوژی و درماتولوژی  3

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 و بیماران رانیکارکنان و فراگ ،یعلم اتیاعضا ه یتمندیارتقا رضا هدف کلی

 در بیمارستان الزهرا کودکان درمانگاه درماتولوژی  گسترش فعالیت هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 960 480 0 ا ران گروه پوست و اطفال از آموزش هرضایتمندی دستیا 1
 مشکالت پوستی تعداد بیماران اطفال با 

 
20% 50% 100% 

 )مدیر گروه(دکتر شاهمرادی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
گزاری جلسه در گروه پوست جهت تعیین روزهای فعالیت بر ایجاد هماهنگی و

 درمانگاه فوق تخصصی اطفال 
 1/4/1401 1/2/1401 دکتر شاهمرادی 

 1/5/1401 1/4/1401 دکتر شاهمرادی  برگزاری جلسه هماهنگی با گروه اطفال و اطالع رسانی در مورد اهداف این درمانگاه  2

 شروع به فعالیت درمانگاه فوق تخصصی اطفال  3
دکتر  –دکتر ایرجی 

 نیکیار
1/6/1401 29/12/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 رانیکارکنان و فراگ ،یعلم اتیاعضا ه یتمندیارتقا رضا  هدف کلی

 راه اندازی فلوشیپ جراحی پوست  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %20 0 ارسال و پیگیری مستندات الزم برای راه اندازی فلوشیپ  1

 خانم دکتر شاهمرادی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
موافقت وزارت خانه متبوع با راه اندازی فلوشیب دریافت  وری مستندات وجمع آ

 جراحی پوست 
 1401اخر مرداد  1/3/1401 دکتر اصیلیان 

 1401اخر مرداد  1/3/1401 دکتر اصیلیان  پیگیری مکاتبات انجام شده در سالهای گذشته برای این موضوع  2

3 
اعالم موافقت احتمالی به مسئولین محترم دانشکده و دانشگاه جهت پذیرش 

 دستیار 
  1401اسفند 1/3/1401 دکتر اصیلیان 

  1402مهر  1/3/1401 دکتر اصیلیان  راه اندازی فلوشیب جراحی پوست  4

  1402مهر  1/3/1401 دکتر اصیلیان  برنامه ریزی  دستیاری فوق تخصصی  5

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 رانیکارکنان و فراگ ،یعلم اتیاعضا ه یتمندیارتقا رضا هدف کلی

 سکوپعدد درماتو1بهو صدیقه طاهره تجهیز درمانگاه پوست الزهرا  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - 1 0 بیمارستان الزهرا  تهیه شدهسکوپ درماتو تعداد 1
  1 0 طاهرهتعداد درماتوسکوپ تهیه شده بیمارستان صدیقه  2

 دکتر شاهمرادی )مدیر گروه(مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1401 1/3/1401 دکتر اصیلیان  پیگیری تهیه واهدای درموسکوپ از طیق شرکت ها  1

 29/12/1402 1/3/1401 یدکتر شاهمراد پیگیری تهیه واهدای از طریق خیرین بهداشت ودرمان  2

 29/12/1402 1/3/1401 دکتر شاهمرادی  پیگیری تهیه درموسکوپ از طریق مسئولین بیمارستان  3

 

 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:  پوست 

 

12 
 

 رانیفراگرضایتمندی  ارتقا  هدف کلی

 کمک به دستیاران در جهت تهیه درماسکوپ شخصی  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

  4 0 تعداد درماسکوپ شخصی تهیه شده  1

 فاطمیمسئول پایش برنامه: دکتر 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
و به منظور تشویق دستیاران برای خرید درماسکوپ شخصی به صورت گروهی 

 استفاده از تخفیفات
  - مستمر فاطمی دکتر 

2 
رایزنی با شرکت ها جهت کاهش هزینه برای تبلیغات و کمک به دستیاران جهت 

 خرید درماسکوپ
  - مستمر  فاطمی دکتر 

  - مستمر  اساتید گروه تهیه درماسکوپ  به دستیاران کمک شخصی اساتید برای  3

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


