
 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  گروه: بیهوشی

 
 

 ارتقای آموزشی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ بیهوشی هدف کلی

ارتقای سطح  منظور و فوق تخصصی و فلوشیپ به دستیاران تخصصی %100برای  کالس آموزش نظری 69برگزاری   هدف اختصاصی 

 1402تحصیلی سال  علمی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 90 75 65 سال دوم میانگین نمرات دانشجویان دستیاران تخصصی  1

 دکتر مجتبی رحیمیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 تشکیل جلسه آموزش نظری ماهانه 1
 دانش منشدکتر 

 )دستیار ارشد(
  ماهانه 

  ماهانه  اتند مسئول دستیار ارزشیابي دستیار بصورت ماهانه 2

  مستمر  دکتر مهران رضواني بصورت هفتگي/روزانه ثبت نمره در پرونده الکترونیك دستیار 3

 تعیین نمرات درپايان سال تحصیلي و لحاظ کرد آن در نمره نهايي 4
 دکتر مجتبي رحیمي

 دکتر غالمرضا خلیلي
  خرداد ماه

 

 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:  گروه: بیهوشی

 

 ارتقاء آموزش بالینی دستیاران و تاکید بر عملیاتی کردن آن بر بالین بیماران هدف کلی

صصی و دستیاران تخصصی و فوق تخ %100کالس آموزش چگونگی تحقیق و ارائه مقاالت علمی برای  6برگزاری  هدف اختصاصی

وانمندی تا پایان سال ت این وکمیت ارتقاءکیفیت و مقاالت ارائه و مطالعه در توانمندی میزان افزایش منظور فلوشیپ به

 1402تحصیلی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 6 4 2          چگونگی تحقیق وارائه مقاالتتعدا کالس آموزش  1

 :دکتر بهزاد ناظم رعایامسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برای مطرح  برنامه ریزی و اجرای ژورنال کالب ماهانه و کیس ریپورت روزانه

 شدن موضوعات برای مقاله 
 29/12/02 15/01/01 دکتر محمد گلپرور

 29/06/02 15/01/01 دکتر محمد گلپرور  تحقیق و ارائه مقاالت علمی هماهنگی جهت برگزاری کالس آموزش چگونگی 2

 - ماهانه  اتند مسئول دستیار بصورت ماهانه ارزشیابی دستیار 3

 بصورت هفتگی/روزانه ثبت نمره در پرونده الكترونیك دستیار 4
 دکتر مجتبی رحیمی

 اتند مسئول دستیار
 - مستمر

 تعیین نمرات درپایان سال تحصیلی و لحاظ کرد آن در نمره نهایی 5
 دکتر مجتبی رحیمی

 
 - خرداد ماه

 

 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:  گروه: بیهوشی

 

 آموزشی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ بیهوشی ارتقای هدف کلی

 %100ه جهت ه صورت ماهیاتچمران و کاشانی ب تخصصی فوق نابیمارست در  بالینی  برگزاری کارگاه آموزش عملی  هدف اختصاصی

 1402تا پایان سال تحصیلی  50میزان % ارتقای سطح بالینی تخصصی به منظور دستیاران تخصصی به

 شاخصعنوان 
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 24 12 0 آموزشی بالینی برگزار شده در بیمارستان چمران  تعداد کارگاه 1

 24 12 0 کاشانی آموزشی بالینی برگزار شده در بیمارستان تعداد کارگاه  2

  دکتر مجتبی رحیمی , اتند  مقیم/آنکال مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/02 15/01/01 پزشك مسئول هر بخش  هماهنگی با اساتید جهت برگزاری کارگاه ها 1

2 
استقرار کامل سامانه کارپوشه الكترونیك دستیاران رشته های تخصصی، 

 فلوشیپ فوق تخصصی و

 دکتر منصوری و دکتر عباسی

دکتر مسعودی فر و دکتر و 

 رضوانی

15/01/01 29/12/02 

  مستمر -ماهانه اتند مسئول دستیار ارزشیابی دستیار بصورت ماهانه 3

  مستمر  دکتر مجتبی رحیمی بصورت هفتگی/روزانه ثبت نمره در پرونده الكترونیك دستیار 4

 تعیین نمرات درپایان سال تحصیلی و لحاظ کرد آن در نمره نهایی 5
 دکتر مجتبی رحیمی

 
  خرداد ماه

 

 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:  گروه: بیهوشی

 

 ارتقای آموزشی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ بیهوشی هدف کلی

 به نسبت 50به میزان %فراهم کردن شرایط و تجهیزات آموزش بر بالین  با دستیاران بالینی صالحیت سطح ارتقاء  هدف اختصاصی

 1402ارتقای سطح بالینی تخصصی تا پایان سال تحصیلی  منظور قبل به سنوات

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 90 60 40  میانگین نمرات امتحان آسكی دستیاران  1

 دکتر سید جالل هاشمی پایش برنامه:مسئول 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
) اکو مری اطفال ، برونكوسكوپی فراهم کردن شرایط و تجهیزات جهت برنامه ریزی

 مورد نیاز  و .. (
 29/6/02 15/01/01 دکتر غالمرضا خلیلی

 29/12/02 15/01/01 غالمرضا خلیلیدکتر  حاضر جهت آموزش بر بالینتعیین اساتید  2

 29/12/02 15/01/01 دکتر غالمرضا خلیلی مربوط به این موضوع اخذ ، جمع آوری و پایش سواالت 3

 29/12/02 15/01/01  اساتیدگروه عملی  برگزاری امتحان 4

 

 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:  گروه: بیهوشی

 

 ارتقای آموزشی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ بیهوشی هدف کلی

قبل تا پایان  سنوات به سبتن 60% ارتقاء آموزش بالینی دستیاران و تاکید بر عملیاتی کردن آن بر بالین بیماران به میزان  هدف اختصاصی

 1402سال تحصیلی 

 عنوان شاخص
 شاخصمیزان 

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %90 %60 %30 ارتقاء آموزش بالینی دستیاران میزان  1

 دکتر مرتضی حیدری مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/06/01 15/01/01 غالمرضا خلیلیدکتر  مورنینگ در اتاق عمل و آموزش بالینی روزانه برنامه ریزی برگزاری جلسات 1

 - مستمر  اتند مسئول دستیار مورنینگ و آموزش بالینی روزانه برگزاری جلسات 2

 - مستمر  دکتر غالمرضا خلیلی جمع آوری و پایش عملكرد بالینی دستیاران بصورت ماهیانه 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:  گروه: بیهوشی

 

 دستیاران تخصصی ارتقای پژوهشی هدف کلی

ه طی دوره % جهت بهبود عملكرد علمی گرو 75% اعضای هیئت علمی در حوزه پژوهش به میزان  90ارتقاء مهارت   هدف اختصاصی

 1400 -1402دو ساله 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم سال اولپایان  ابتدای دوره

 - - 40 تعداد  مقاالت چاپ شده  1
 دکتر مرتضی حیدری مسئول پایش برنامه:

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 ارائه طرح های مرکز تحقیقات بیهوشی %75افزایش  1
 دکتر بهزاد ناظم رعایا

 
15/03/01 15/03/02 

 تحقیقاتیعناوین پیشنهادی  افزایش 2
 دکتر بهزاد ناظم رعایا

 
15/01/01 29/12/02 

 29/12/01 15/01/01 دکتر مرتضی حیدری  عناوین تحقیقاتی برگزاری کالس جهت تعیین  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:  گروه: بیهوشی

 

 دستیاران تخصصی پژوهشیارتقای  هدف کلی

هدف 

  اختصاصی
% جهت بهبود  40به میزان  از طریق اجرایی کردن مقاالت علمی  افزایش توان نیروهای متخصص گروه جهت تولید علم

 1400 -1402عملكرد علمی گروه طی دوره دو ساله 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %90 %70 %50 میزان  اجرايي کردن مقاالت در بالین    1

 دکتر عظیم هنرمند مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/06/01 15/01/01 دکتر عظیم هنرمند بررسی تعداد مقاالت پژوهشی کاربردی طراحی شده طی سال جاری 1

 29/06/01 15/01/01 دکتر بهزاد ناظم رعایا امكانات و بكارگیری آنهابرنامه ریزی و فراهم آوردن  2

 29/06/02 15/01/01 اعضا هیات علمی گروه پژوهشی با تمرکز بر توان نیروهای متخصص اجرای طرح 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:  گروه: بیهوشی

 

 دستیاران تخصصی ارتقای پژوهشی هدف کلی

روه طی دوره گ% جهت بهبود عملكرد علمی  40ارتقاء چاپ نتایج پژوهش های انجام شده در مجالت معتبر به میزان   هدف اختصاصی

 1400 -1402دو ساله 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %90 %75 %50 نتایج پژوهش های چاپ شده در مقاالت معتبرمیزان  1

 دکتر عظیم هنرمند مسئول پایش برنامه:

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/06/01 15/01/01 دکتر عظیم هنرمند بررسی تعداد مقاالت پژوهشی انجام شده 1

 29/06/01 15/01/01 دکتر بهزاد ناظم رعایا تحقیقات بیهوشیمقاالت به مراکز  %50برنامه ریزی افزایش ارائه  2

 29/06/01 15/01/01 دکتر بهزاد ناظم رعایا عناوین پیشنهادی تحقیقاتی  %50افزایش  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:  گروه: بیهوشی

 

 دستیاران تخصصی ارتقای پژوهشی هدف کلی

آن به میزان  بر اساس نیاز های جامعه و تولید محصول و عملیاتی شدن کاربردیکاربردی کردن نتایج پژوهش های  هدف اختصاصی 

 1400 -1402% جهت طی دوره دو ساله  50

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %90 %75 %40 ارتقاء نتایج محصول محور مقاالت علمیمیزان  1

 دکتر عباسی مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تشكیل جلسه جهت بررسی وضعیت موجود و نیاز سنجی فواید نتایج پژوهش های 

 انجام شده در جامعه
 29/12/01 15/01/01 دکتر عباسی

 29/12/02 15/01/01 دکتر سقایی امكانات و بكارگیری آنهاایجاد   2

 29/12/02 15/01/01 دکتر سقایی بررسی و ارتقاء نتایج محصول محور مقاالت علمی 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:  گروه: بیهوشی

 

 دستیاران تخصصی پژوهشیارتقای  هدف کلی

 1400 -1402عملیاتی کنترل درد حاد طی دوره دو ساله  نگارش گایدالین هدف اختصاصی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %90 %75 %40 نگارش گایدالینمیزان پیشرفت در  1

 دکتر مرتضی حیدری مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 تشكیل جلسه جهت بررسی وضعیت موجود 1
اعضا کمیته گایدالین 

 گروه
15/01/01 29/11/01 

 ایجاد  امكانات و بكارگیری آنها 2
اعضا کمیته گایدالین 

 گروه
29/11/01 29/12/02 

 29/12/02 29/11/01 دکتر عظیم هنرمند عملیاتی کنترل درد حاد نگارش گایدالین 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:  گروه: بیهوشی

 

 هیات علمی حیطه مدیریت ارتقاء هدف کلی

دوره دو ساله تا پایان  نیازها طیبا توجه به  %40ارتقاء سطح مدیریت های اجرایی گروه در دانشكده و دانشگاه به میزان   هدف اختصاصی

1402 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %70 %50 %30 میزان پست های اجرایی  تغییر یافته گروه  1

 دکتر مرتضی حیدری مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/11/01 15/01/01 دکتر محمود سقایی فرایند ارتقاجلسه توجیهی  3 1

 29/11/02 15/01/01 دکتر محمد گلپرور بررسی سوابق اعضا گروه و تعیین افراد واجد شرایط 2

 29/11/02 15/01/01 دکتر محمد گلپرور اولویت بندی اعضا گروه براساس نتایج بررسی و درخواست اعضا 3
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  گروه: بیهوشی

 

 هیات علمی حیطه مدیریت ارتقاء هدف کلی

نیازها طی  شایجذب نیروی متخصص بیهوشی با تعهد رفتن به فلوشیپ بیهوشی پیوند اعضاء با توجه به افزدرخواست  هدف اختصاصی 

 1402دوره دو ساله تا پایان سال 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 1 0 0 افزایش جذب نیروی متخصص بیهوشی 1

 دکتر مرتضی حیدری مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/02 15/01/01 دکتر مرتضی حیدری طرح موضوع در شورای آموزشی گروه  1

 29/12/02 15/01/01 دکتر سید جالل هاشمی بررسی و تصویب جذب نیروی متخصص آموزشی 2
 

 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:  گروه: بیهوشی

 

 هیات علمی حیطه مدیریت ارتقاء هدف کلی

تر نسبت به بیش %50جوانگرایی در انجام کارهای اجرایی گروه جهت کادرسازی نیروهای جوان اعضاء به میزان  هدف اختصاصی 

 1402سنوات قبل به منظور افزایش بازدهی طی دوره دو ساله تا پایان سال 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

پست های اجرایی اعضای جدید هیئت میزان پیشرفت  1

 علمی
40% 70% 90% 

 دکتر مرتضی حیدری مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/11/01 15/01/01 دکتر سید جالل هاشمی بررسی پست های قابل ارائه به اعضای جدید هیئت علمی 1

2 
برگزاری جلسات آموزشی درون گروهی جهت آمادگی نیروهای جوان برای گرفتن 

 پست های جدید
 29/11/1402 15/01/1402 دکتر ناظم  رعایا

 29/12/1402 15/01/1401 دکتر مجتبی رحیمی تشكیل جلسات منظم جهت بررسی کمبودها و نیازهای احتمالی 3
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  گروه: بیهوشی

 

 هیات علمی حیطه مدیریت ارتقاء هدف کلی

ه منظور بهبود ببیشتر نسبت به سنوات قبل  %50ارتقاء ارتباطات برون گروهی با دیگر گروه های تخصصی به میزان   هدف اختصاصی

 1402دوره دو ساله تا پایان سال عملكرد علمی گروه  طی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %90 %75 %40 میزان ارتباط برون گروهی با  1

 دکتر عظیم هنرمند مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 15/02/1401 15/01/1401 صفویدکتر محمدرضا  بررسی وضعیت موجود 1

 15/12/1401 15/02/1401 دکتر مرتضی حیدری فراهم آوردن امكانات و بكارگیری آنها 2

 15/12/1402 15/12/1401 دکتر بهزاد ناظم رعایا آموزشی دیگرگروههای برنامه ریزی در مورد زمینه های طرح های مشترک  با 3
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  گروه: بیهوشی

 

 هیات علمی حیطه مدیریت ارتقاء هدف کلی

لوشیپ فکوریكولوم آموزشی درخصوص فلوشیپ بیهوشی در زنان و فلوشیپ زایمان بی درد و   3تهیه و تدوین  هدف اختصاصی

 1402یهوشی در تروما تا پایان سال ب

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 3 2 1 کوریكولوم های مصوب شده در گروه     تعداد  1

 دکتر ناظم  رعایا مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 طرح موضوع در شورای آموزشی گروه  1
–دکتر هنرمند   -دکتر رضوانی

 دکترناظم رعایا – دکترنوروزی
15/01/01 29/11/02 

 تهیه پیش نویس کوریكولوم آموزشی 2
–دکتر هنرمند   -دکتر رضوانی

 دکترناظمرعایا - دکترنوروزی
15/01/01 29/11/02 

 29/11/02 15/01/01 شورای گروه بررسی و تصویب کوریكولوم آموزشی 3

 29/11/02 15/01/01 دکتر بهزاد ناظم رعایا ارسال درخواست به دانشگاه و وزارتخانه 4
 

 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:  گروه: بیهوشی

 

 هیات علمی حیطه مدیریت ارتقاء هدف کلی

 سنوات به نسبت %30 نیروهای تمام وقت جغرافیایی به میزانارتقاء عدالت درون گروهی توزیع درآمد با تمرکز بیشتر بر  هدف اختصاصی 

 1402قبل تا پایان سال تحصیلی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %90 %75 %60 ارتقاء عدالت درون گروهی توزیع درآمدمیزان  1

 دکتر مرتضی حیدری مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع                                                                                                            اجرا مسئول فعالیت

 15/12/01 15/01/01 دکتر سید تقی هاشمی بررسی و برنامه ریزی وضعیت توزیع درآمد نیروهای تمام وقت جغرافیایی 1

 15/12/01 15/01/01 دکتر حبیب زاده عادالنه درآمد نیروهای تمام وقت جغرافیایی ارتقاء توزیع 2

 15/12/01 15/01/01 دکتر حبیب زاده توزیع درآمد با تمرکز بیشتر بر نیروهای تمام وقت جغرافیایی پیگیری اجرایی شدن 3
 

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

 اقدام جایگزین عدم اجرا علت

  
 


