
 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  هیأت علمینام گروه: 

 

1 
 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
علمی دانشکده در خصوص ارزیابی وضعیت موجود اعضای هیات 

 وضعیت استخدامی
1401فروردین  فریدخانم دکتر  -خانم عقیلی 1402مهر    

2 
همکاری در اصالح  بانک اطالعاتی هیات علمی گروه های بالینی  و 

 علوم پایه
 1402اسفند 1401فروردین  خانم دکتر فرید-آقای ناظمی

3 

ادامه فعالیت اعضا هیات اصالح  فرآیند  نظر دهی سالیانه در رابطه با 

علمی )پیمانی،قراردادی،و تعهداتی( الکترونیکی شدن و حذف 

 فرآیندهای فیزیکی

1402اسفند  1401دی ماه  خانم دکتر فرید  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتقاء فرآیند های مربوط به امور هیات علمی و روابط بین الملل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هدف کلی

 هیات علمیجذب ارتقا و اصالح فرآیندهای امور  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %85 %70 %50 اصالح فرایند  درصد پیشرفت 1

 600 500 400 تعداد هیات علمی بررسی شده 2

 آقای دکتر ایرج و آقای دکتر رحیمی مسئول پایش برنامه: 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  هیأت علمینام گروه: 

 

2 
 

 ه علوم پزشکیارتقاء فرآیند های مربوط به امور هیات علمی و روابط بین الملل دانشکده پزشکی دانشگا هدف کلی

 مستند کردن نیازسنجی به کار گیری اعضای هیات علمی جدید در گروههای آموزشی     هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 پیشرفت مستند سازی نیازسنجی به کارگیری اعضا هیاتدرصد  1

 علمی

50% 60% 80% 

 %80 %60 %50 وضعیت اساتید در شرف بازنشستگیدرصد پیشرفت ساماندهی  2

 آقای دکتر رحیمی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1402 1401 آقای دکتر رحیمی گروههای بالینی و پایهتهیه سند نیاز سنجی اعضا هیات علمی در  1

 ساماندهی پست های سازمانی اعضای هیات علمی 2
 آقای دکتر رحیمی

 آقای ناظمی
1401 1402 

 ساماندهی وضعیت اساتید در شرف بازنشستگی 3

همکاری نیروی انسانی دانشگاه     با

و امور هیات علمی معاونت 

 آموزشی

1401خرداد 1401اسفند   

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی
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3 
 

 علوم پزشکی ارتقاء فرآیند های مربوط به امور هیات علمی و روابط بین الملل دانشکده پزشکی دانشگاه هدف کلی

 محترم هیات علمی                        درمانی اعضای-مستندسازی حضور فعال و عملکرد آموزشی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

اعضا هیات  حضور فیزیکیدرصد پیشرفت مستند سازی  1

 علمی
20% 50% 70% 

 %80 %60 %30 اعضا هیات علمیدرصد پیشرفت مستند سازی ارزشیابی  2

 100 80 0 تعداد پرونده منتقل شده اعضا هیات علمی 3

  ایرج و آقای دکتر رحیمی آقای دکتر  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

)از قبیل تعداد روز حضور، مرخصی های  مکسیتاتطبیق اطالعات 

و....( با فرم های ماهانه گزارش حضور فیزیکی استعالجی، استحقاقی 

 ارسالی توسط گروهها

خانم - انیبهرام یآقا

 رجبی
1401 نیفرورد 1402اسفند   

2 
از طریق تکمیل فرم ها توسط معاونین و روسای  یعلم اتیه یابیارزشارتقا 

 مراکز آموزشی درمانی و مسئولین دانشکده پزشکی به صورت الکترونیک
1401 تابستان دکتر فرید - یلیخانم عق  مستمر 

1401تابستان انیبهرام یآقا  یعلم اتیهاعضای  یپرونده هافیزیکی  یگانیباانتقال  3  مستمر 
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 سالیانهدوره پایش:  هیأت علمینام گروه: 

 

4 
 

 نشگاه علوم پزشکیامور هیات علمی و روابط بین الملل دانشکده پزشکی داارتقاء فرآیند های مربوط به  هدف کلی

               دانشکده پزشکی      رانیفراگ کیکارپوشه جامع الکترونارتقا و گسترش پوشش سامانه  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

درصد ارتقا و گسترش پوشش سامانه  کارپوشه جامع الکترونیک فراگیران  1

 دانشکده پزشکی 
30% 60% 80% 

درصد راه اندازی کارپوشه برای رشته ها و دوره های فاقد کارپوشه الکترونیک  2

 و کارورزی( Phd)دوره های 
0 30% 50% 

  آقای دکتر رحیمی  مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع اجرامسئول  فعالیت

1 
ارتقا و برطرف کردن مشکالت موجود در کارپوشه جامع الکترونیک فراگیران 

 در بخش دستیاری

 خانم عقیلی
1399آذر ماه  مستمر 

2 
راه اندازی کارپوشه برای رشته ها و دوره های فاقد کارپوشه الکترونیک )دوره 

 و کارورزی( Phdهای 

 خانم عقیلی
1399 اسفند ماه  مستمر 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 شگاه علوم پزشکیارتقاء فرآیند های مربوط به امور هیات علمی و روابط بین الملل دانشکده پزشکی دان هدف کلی

 اعضای هیات علمیساماندهی ماموریت های  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 80 60 30 ماموریت های کامل و بدون نقص صادر شدهتعداد  1

 آقای دکتر رحیمی  مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1401شهریور  1401فروردین  آقای رسول ناظمی  تهیه شیوه نامه ارسال فرم های ماموریت با فرمت صحیح و استاندارد  1

  یماعضا  هیات عل داخل کشورصدور ماموریت های   2

 آقای رسول ناظمی 

 آقای دکتر شریفی

  آقای دکتر رحیمی

  مستمر

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


