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 ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه               هدف کلی

 تهیه یک درسنامه  انگل شناسی برای دانشجویان پزشکی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 %10 درسنامه درصد پیشرفت در تهیه  1

 خانم دکتر صدیقه صابری مسئول پایش برنامه: 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1401مرداد  دکتر غیور بررسی قوانین و دریافت اطالعات جهت تهیه درسنامه 1 1401شهریور    

2 
به آنها جهت شروع آماده سازی انتخاب مولفین  و مدرسین  درسنامه  و ابالغ 

 درسنامه

1401شهریور  دکتر غیور 1401مهر    

1401مهر  دکتر غیور تشکیل کار گروه جهت جمع آوری اطالعات، تقسیم مباحث و شروع نگارش 3 1402اردیبهشت    

1402اردیبهشت  دکتر غیور تشکیل کمیته هفتگی جهت بررسی  مطالب گردآوری شده 4 1402خرداد    

1402خرداد  دکتر غیور ویرایش متون جمع آوری شده 5 1402شهریور   

14020شهریور دکتر غیور رایزنی با دانشکده در مورد هزینه  چاپ و ارسال به کمیته نشر دانشگاه 6 1402بهمن    

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه هدف کلی

 تهیه یک درسنامه انگل شناسی عملی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 %100 %50 %10 درصد پیشرفت در تهیه درسنامه  1

 خانم دکتر صدیقه صابریمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1401مرداد  دکتریوسفی جهت تهیه درسنامهمکاتبه  1 1401شهریور    

2 
انتخاب مولفین  و مدرسین  درسنامه  انگل شناسی و ابالغ به آنها 

 جهت شروع آماده سازی درسنامه

1401شهریور  دکتریوسفی 1401مهر    

3 
تشکیل کار گروه جهت جمع آوری اطالعات ، تقسیم مباحث و 

 شروع نگارش

1401مهر  دکتریوسفی 1402اردیبهشت    

4 
 تشکیل کمیته هفتگی جهت بررسی  مطالب گردآوری شده

 

اردیبهشت  دکتریوسفی

1402 

1402خرداد   

1402خرداد  دکتریوسفی ویرایش متون جمع آوری شده 5 1402شهریور   

6 
رایزنی با دانشکده در مورد هزینه  چاپ و ارسال به کمیته نشر 

 دانشگاه

14020شهریور دکتریوسفی 1402بهمن    

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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    ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه هدف کلی
 د رهر ترم( تهیه حداقل دو طرح درس) 1ارتقای مدیرت برنامه درسی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 8 4 0 طرح های درس آماده شدهتعداد   1

 خانم دکتر صدیقه صابریمسئول پایش برنامه: 
 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تشکیل شورای گروه با حضور مسئولین دروس به منظور توجیه و آشنایی 

1401مرداد  دکتر سلیمانی طرح درساعضای هیات علمی برای تهیه  1401شهریور    

1401شهریور  دکتر سلیمانی یکی از دروس توسط مسئولین دروس طرح درستهیه  2 1402اردیبهشت    

سلیمانیدکتر  برسی طرح درس تهیه شده 3 1402اردیبهشت   1402خرداد    

1402خرداد  دکتر سلیمانی در سایت گروه طرح درسبار گزاری  4   

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه    هدف کلی

 (ارایه محتویات آموزشی بر اساس آخرین سرفصل دروس) 2ارتقای مدیرت برنامه درسی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 - تطبیق طرح دوره ها با سرفصل های مصوبدرصد  1

 خانم دکتر صدیقه صابریمسئول پایش برنامه: 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 برگزاری جلسه توجیهی برای اعضای هیات علمی

 دکتر صابری 
1401مرداد  1401شهریور    

2 
برگزاری جلسه توجیهی جهت آموزش و اطالع رسانی به 

 دکتر صابری دانشجویان تحصیالت تکمیلی

1401شهریور  1401مهر    

صابریدکتر  بارگزاری سرفصل دروس همراه با طرح درس 3 1401مهر   1402اردیبهشت    

4 
نظر سنجی از دانشجویان به منظور تطابق سرفصل با مطالب 

 ارایه شده
 دکتر صابری

1402اردیبهشت  1402بهمن    

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء فعالیت های آموزشی گروه    هدف کلی

 (برگزاری به موقع امتحانات دروس تحصیالت تکمیلی) 3ارتقای مدیرت برنامه درسی  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 - درصد پیشرفت در برگزاری به موقع امتحانات  1

 خانم دکتر صدیقه صابریمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1402شهریور 1401شهریور  دکتر اسکندریان توجیه اعضای هیئت علمی 1

 1402شهریور 1401شهریور  دکتر اسکندریان درج زمان امتحانات در طرح دوره 2

 1402دیماه  1401دیماه  دکتر اسکندریان نظارت بر برگزاری به موقع امتحانات 3

 1402بهمن 1401بهمن دکتر اسکندریان ثبت به موقع نمرات 4
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء فعالیت های پژوهشی گروه               هدف کلی

 در طول ترم ارایه سمینارهای علمی توسط دانشجویان اختصاصی هدف

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 20 10 0 تعداد جلسات علمی برگزار شده توسط دانشجویان 1

 خانم دکتر صدیقه صابریمسئول پایش برنامه: 
 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1401مهر  دکتر اسکندریان  ارایه سمینارهای علمی دانشجویانانتخاب مسئول  1 1401آبان    

1401آبان  دکتر اسکندریان تهیه لیست دانشجویان تحصیالت تکمیلی 2 1401آبان    

1401آبان  دکتر اسکندریان اطالع رسانی به دانشجویان بمنظور تعیین کردن عناوین سخنرانی 3 1401آذر    

4 

هماهنگی مسئول اجرایی با اساتید جهت تعیین زمان مناسب برای 

برگزاری ژورنال کالب  با هدف حضور همه اساتید و دانشجویان 

 در جلسه

1401آذر  دکتر اسکندریان 1401دی    

5 
، زمان و مکان آن در سایت سمینارهااطالع رسانی برنامه برگزاری 

 گروه

1401دی  دکتر اسکندریان 1401دی    

1401دی  دکتر اسکندریان برگزاری جلسه  و ارائه سمینار توسط دانشجو 6 1402بهمن    
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء فعالیت های پژوهشی گروه    هدف کلی

 نویسی جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه در هر ترمبرگزاریکارگاه مقاله  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 4 2 - تعداد کارگاه برگزار شده 1

 خانم دکتر صدیقه صابریمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
نقاط ضعف و نیاز های دانشجویان به منظور  تشکیل جلسه جهت بررسی

 دکتر ابطحی ورود به مرحله پژوهشی
1401مهر  1401مهر    

2 
برنامه ریزی و تهیه فهرستی از کارگاه های مورد نیاز وتعیین مدرسین و 

 ارائه کنندگان کارگاه ها

1401آبان  دکتر ابطحی 1401آبان    

1401آبان  دکتر ابطحی برگزاری کارگاه هاتعیین مسئول اجرایی جهت پیگیری برای  3 1401آذر    

4 
ارزیابی مهارت دانشجویان قبل و پس از شرکت در کارگاه ها جهت 

 بررسی توانمندی آنها برای ورود به مرحله پزوهشی

1401آذر  دکتر ابطحی 1401بهمن   

 

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

 اقدام جایگزین عدم اجراعلت 
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 ارتقاء فعالیت های پژوهشی گروه        هدف کلی

 نیوزتمرکز فعالیت های پژوهشی گروه بر تحقیقات کاربردی در زمینه بیماری لیشما هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 4 2 - زمینه لیشمانیاتعداد طرح مصوب در  1

 خانم دکتر صدیقه صابریمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 شرکت فعاالنه در جلسات کارگروه لیشمانیا

 

1401شهریور  دکتر صابری 1401مهر   

1401آبان  دکتر صابری پروپوزال کاربردی در زمینه لیشمانیا در سال 4ارایه حداقل 2 1401بهمن    

1401اسفند دکتر صابری همکاری با سایر مراکز فعال در زمینه کنترل لیشمانیا 3 1401اسفند   

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء فعالیت های پژوهشی گروه                   هدف کلی

 مشارکت در تولید محصوالت سالمت محور هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 2 1 0 تعداد پروپوزال محصول محور تصویب شده 1

 خانم دکتر صدیقه صابریمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
گروهو دانشجویان جهت توجیه  اعضای حضور  با جلسه برگزاری

  نیازهای موجود
 1401مهر 1401شهریور  دکتر محمدی

 1401بهمن  1401آبان  دکتر محمدی برقراری ارتباط بهمکاری با سایر مراکز ذینفع 2

 1401اسفند 1401آبان دکتر محمدی سالپروپوزال محصول محور در  2ارایه حداقل  3

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حوزه مدیریت  گروه      هدف کلی

 مشارکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در کالس های آموزشی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 16 8 0 تعداد کالس که با مشارکت دانشجویان تشکیل شده 1

 خانم دکتر صدیقه صابریمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1402دیماه  1401شهریور  دکتر یوسفی توجیه دانشجویان 1

 1402دیماه  1401شهریور  دکتر یوسفی دانشجویان به کالس هامعرفی  2

 1402بهمن  1401بهمن  دکتر یوسفی برسی حضور دانشجویان در کالس ها 3
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حوزه مدیریت  گروه      هدف کلی

 تهیه نمونه های بالینی جهت کالس های عملی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 0 درصد پیشرفت در تهیه نمونه ها  1

 خانم دکتر صدیقه صابریمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1402دیماه 1401شهریور  دکتر پسته چیان رایزنی با آزمایشگاه های تشخیص طبی در شهر اصفهان 1

 1402دیماه  1401شهریور  دکتر پسته چیان جمع اوری نمونه های مورد نیاز  2

 1402دیماه 1401شهریور  دکتر پسته چیان استفاده از نمونه ها در کالس های عملی 3

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


