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 ارتقای برنامه ریزی برای آموزش و ارزشیابی دستیاران تخصصی هدف کلی

بخش اول: ضوابط و  -1401-2راهنما و ضوابط و برنامه های آموزشی دستیاران در سال تحصیلی »تهیه کتابچه  هدف اختصاصی

 و اجرای آن توسط گروه ها« آموزشی گروه های بالینیبرنامه های 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

« ( درصد پیشرفت در تهیه بخش اول)ضوابط و برنامه های آموزشی گروه های بالینی 1

 کتابچه
0 100% - 

 %100 %40 0 کتابچه ها توسط گروه های آموزشیاجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی مندرج در  2

 دکتر محمدی زادهمسئول پایش برنامه: 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1401فروردین  1401فروردین  دکتر محمدی زاده برگزاری جلسه توجیهی برای مدیران برنامه دستیاری گروه ها 1

 دکتر محمدی زاده در شورای مدیران گروه های بالینی شدهریزی انجامرسانی برنامهاطالع 2
اردیبهشت 

1401 
اردیبهشت 

1401 

 1401خرداد  1401فروردین  دکتر محمدی زاده کتابچه برای تکمیل توسط هریک از گروه های بالینی templateآماده سازی  3

 1401تیر  1401تیر  دکتر محمدی زاده مکاتبه با گروه ها و تبیین نحوه تکمیل کتابچه 4

 تهیه کتابچه مربوط به هر گروه آموزشی 5
مدیران برنامه دستیاری 

 گروه ها
 1401شهریور  1401مرداد 

6 
تهیه فرم بررسی کتابچه ها و ارسال برای مدیران برنامه دستیاری گروه ها و بررسی 

 گرفته(کتابچه هر گروه توسط یکی دیگر از گروه ها )بر اساس برنامه ریزی صورت 

 دکتر محمدی زاده
 خانم شاملی

 مدیران برنامه دستیاری
 1401مهر  1401شهریور 

 دریافت فرم تکمیل شده از مدیران برنامه دستیاری و ارائه بازخورد به گروه مربوطه 7
 دکتر محمدی زاده

 خانم شاملی
 1401مهر  1401مهر 

8 
نهایی به دستیاران و دریافت مکاتبه با گروه ها برای ابالغ فایل الکترونیک کتابچه 

 رسید از آن ها
 دکتر محمدی زاده

 مدیران برنامه دستیاری
 1401مهر  1401مهر 

 1401آبان  1401آبان  خانم شاملی دریافت رسیدها از گروه های آموزشی 9

10 
نظارت و پیگیری اجرای برنامه آموزشی مندرج در کتابچه از طریق بررسی برنامه 

 در سایت گروهماهیانه گروه ها 
 دکتر محمدی زاده

 خانم کریم پور
 1402شهریور  1401آذر 

11 
نظارت بر اجرای برنامه ارزشیابی مندرج در کتابچه با بررسی کارپوشه الکترونیک 

 دستیاران و مکاتبات مربوطه 

 دکتر محمدی زاده
 خانم صفوراسادات عقیلی

 خانم شاملی
 1402خرداد  1401آذر 
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 برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردددرصورت عدم اجرا 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

برنامه ریزی  وارتقای آگاهی دستیاران از قوانین و مقررات دوره دستیاری تخصصی جهت کمک به تصمیم گیری  هدف کلی

 های فردی

بخش دوم: قوانین و  -1401-2دستیاران در سال تحصیلی راهنما و ضوابط و برنامه های آموزشی »تهیه کتابچه  هدف اختصاصی

 بالغ آن به دستیارانو ا« دوره دستیاری تخصصی عمومی مقررات

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

پایان سال  ابتدای دوره

 اول

پایان سال 

 دوم

قوانین و مقررات عمومی دوره دستیاری درصد پیشرفت در تهیه بخش دوم) 1

 (کتابچهتخصصی
0 100% - 

 - %100 0 ابالغ کتابچه به دستیاران گروه های بالینی 2
 دکتر محمدی زادهمسئول پایش برنامه: 

 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1401فروردین  1401فروردین  دکتر محمدی زاده برگزاری جلسه توجیهی برای مدیران برنامه دستیاری گروه ها 1

 دکتر محمدی زاده شده در شورای مدیران گروه های بالینیریزی انجامرسانی برنامهاطالع 2
اردیبهشت 

1401 
اردیبهشت 

1401 

3 
تهیه کتابچه با جمع آوری تمامی مستندات اعم از آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت 
متبوع و مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، منطبق نمودن آن ها با 

 انتخاب موارد الزم و تنظیم نهایییکدیگر، 

 دکتر محمدی زاده
 خانم شاملی

 1401تیر  1401خرداد 

 1401مرداد  1401مرداد  خانم شاملی ارسال کتابچه به گروه ها 4
 1401 مهر 1401مهر  دکتر محمدی زاده مکاتبه با گروه ها برای ابالغ فایل الکترونیک کتابچه به دستیاران و دریافت رسید از آن ها 5
 1401آبان  1401آبان  خانم شاملی دریافت رسیدها از گروه های آموزشی 6

 

 

 

 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 معاونت: آموزش تخصصی و فوق تخصصی

 

3 
 

 تخصصیهمکاری با وزارت متبوع و مشارکت در تهیه دفترچه سؤاالت آزمون پذیرش دستیار  هدف کلی

 تهیه دفترچه کامل سؤاالت آزمون پذیرش دستیار تخصصی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - %100 0 تهیه دفترچه سؤاالت آزمون پذیرش دستیار تخصصی 1
 - %100 0 ارسال دفترچه به وزارت متبوع 2

 دکتر محمدی زاده -کاشفیدکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
انتخاب اعضای هیئت علمی پیشنهادی طراح سؤال از هریک از گروه های آموزشی 

 مربوطه به نسبت سهم سؤاالت هر رشته در دفترچه آزمون
 1401آبان  1401آبان  دکتر محمدی زاده

2 
اصالح و نهایی کردن و تصویب در شورای تخصصی و فوق ارائه لیست انتخابی برای 

 تخصصی دانشگاه
 1401آذر  1401آذر  دکتر محمدی زاده

3 
اعضای هیئت علمی طراح سؤال هر رشته و تعیین مسئول هماهنگی آن رشته تنظیم لیست 

 برای جلسه طراحی سؤال
 دکتر محمدی زاده

 خانم شاملی
 1401آذر  1401آذر 

4 
مکاتبه با گروه های آموزشی و دانشکده های مربوطه برای طراحی سؤاالت توسط 

 مربوطه templateاعضای طراح سؤال و تایپ در 
 1401آذر  1401آذر  دکتر محمدی زاده

 1401دی  1401دی  دکتر محمدی زاده برگزاری جلسه هماهنگی اجرایی با مسئوالن مربوطه در دانشگاه 5

6 
نهایی سازی و تهیه دفترچه سؤاالت با حضور اعضای طراح سؤال رشته برگزاری جلسه 

 های مختلف
 دکتر محمدی زاده

 آقای برومند
 1401دی  1401دی 

 تجمیع سؤاالت و تهیه دفترچه سؤاالت و ارسال به وزارت متبوع 7
 دکتر محمدی زاده
 مهندس شکرالهی
 حراست دانشگاه

 1401دی  1401دی 

 

 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ی )فلوشیپ(استفاده از حداکثر ظرفیت گروه های آموزشی برای تربیت دستیار در دوره های تکمیلی تخصص هدف کلی

 تکمیل ظرفیت دوره های دستیاری تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - %100 0 وشیپدریافت مجوز از وزارت متبوع برای تکمیل ظرفیت دوره های دستیاری فل 1
 - %100 0 برگزاری آزمون شفاهی ساختارمند برای داوطلبان هر رشته 2

 زادهدکتر محمدی  -دکتر کاشفیمسئول پایش برنامه:  
 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تعیین رشته ها و ظرفیت های تکمیل نشده در هریک از گروه های آموزشی پس از پایان 

 مراحل ثبت نام و اعالم شروع دوره پذیرفته شدگان مرحله اصلی
 1401مهر  1401مرداد  دکتر محمدی زاده

 مجوز برای تکمیل ظرفیت رشته های باقیماندهمکاتبه با وزارت متبوع و درخواست  2
 دکتر کاشفی

 دکتر محمدی زاده
 1401مهر  1401مهر 

3 
، ترجمه متن انگلیسی و مصاحبه ساختارمند( OSCEتنظیم اجزای ارزشیابی در آزمون شفاهی )

 و مکاتبه با گروه ها برای طراحی و آماده سازی سؤاالت
 1401آبان  1401آبان  دکتر محمدی زاده

 برگزاری آزمون و تنظیم لیست نمرات نهایی و ارسال به وزارت متبوع 4
 دکتر محمدی زاده

 آقای برومند
 1401آبان  1401آبان 

5 
نیازسنجی برای پذیرش دوباره دستیار در رشته هایی که پس از مرحله تکمیل ظرفیت هنوز 

 ظرفیت خالی دارند
 دکتر محمدی زاده

 آقای برومند
 1401آذر  1401آذر 

 مکاتبه با وزارت متبوع و دریافت مجوز برای تکمیل ظرفیت مجدد 6
 دکتر کاشفی

 دکتر محمدی زاده
 1401آذر  1401آذر 

7 
مکاتبه با گروه های مربوطه برای طراحی و آماده سازی سؤاالت برای مرحله دوم تکمیل 

 ظرفیت
 1401دی  1401دی  دکتر محمدی زاده

8 
تکمیل ظرفیت و تنظیم لیست نمرات نهایی و ارسال به وزارت  برگزاری آزمون مرحله دوم

 متبوع
 دکتر محمدی زاده

 آقای برومند
 1401دی  1401دی 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 دوره های دستیاری تکمیلی تخصصی )فلوشیپ(ارتقای توانمندی های فارغ التحصیالن  هدف کلی

 تدوین و اجرای دستورالعمل ارزشیابی دستیاران دوره های تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 0 تدوین و تصویب دستورالعمل ارزشیابی دستیاران فلوشیپ 1

ارجاع روش های ارزشیابی مندرج در دستورالعمل در هر یک از بخش  2

 های آموزشی تربیت کننده دستیار فلوشیپ
0 0 60 

 دکتر ایرج ، دکتر محمدی زادهمسئول پایش برنامه: 
 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تکمیلی تخصصی به روزرسانی بررسی کوریکولوم رشته های مختلف دوره های 

 )فلوشیپ(
 30/05/1401 01/03/1401 دکتر محمدی زاده

2 
به روزرسانی بررسی آیین نامه ها و مصوبات ابالغ شده وزارتی دوره دستیاری 

 تکمیلی تخصصی )فلوشیپ(
 30/07/1401 01/06/1401 خانم شکرین

3 

دستیار بیت کننده های تراندیشی با رؤسای بخشبرگزاری جلسات توجیهی و هم
های جاری ارزشیابی لف آموزشی به منظور ارائه برنامههای مختفلوشیپ در گروه

های کتبی دوره م برنامه آزمونتنظی ،eportfolioدستیاران فلوشیپ توسط ایشان، تهیه 
 ، تعیین نوع، تعداد و زمان آزمون های شفاهی )دو تا سه جلسه(ای

 30/10/1401 01/08/1401 دکتر محمدی زاده

4 
تدوین و پیگیری تصویب دستورالعمل ارزشیابی دستیاران فلوشیپ در شورای 

 آموزش بالینی دانشگاه
 31/01/1402 01/11/1401 دکتر محمدی زاده

5 
ابالغ دستورالعمل ارزشیابی به تمامی گروه های مربوطه از طریق مکاتبه و در صورت 

بخش های تربیت کننده  نیاز برگزاری جلسات حضوری با مدیران گروه ها و ررسای
 دستیار فلوشیپ

 31/02/1402 01/02/1402 دکتر محمدی زاده

6 
پایش اجرای دستورالعمل ارزشیابی مصوب توسط بخش ها و گروه های آموزشی 
مربوطه در انتهای سال اول تحصیلی اجرای برنامه با دریافت مستندات مربوطه از 

 گروه ها
 مستمر 01/03/1402 خانم شکرین

 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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ی ارتقای نظم و حضور دستیاران رشته های تخصصی، فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( در بخش ها هدف کلی
 آموزشی

ق تخصصی به مرخصی استعالجی دستیاران رشته های تخصصی، فو تدوین و پیاده سازی آیین نامه نحوه رسیدگی هدف اختصاصی
 و فلوشیپ

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره
 %70 %30 0 تدوین آیین نامهدرصد پیشرفت در  1
 %60 0 0 اجرای آیین نامهدرصد پیشرفت در  2

 زادهایرج، دکتر محمدی دکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 به روزرسانی بررسی آیین نامه های مرتبط موجود در دانشگاه 1
خانم شکرین، خانم 

 شاملی
01/03/1401 30/05/1401 

2 
تدوین پیش نویس آیین نامه نحوه رسیدگی به مرخصی استعالجی دستیاران رشته های 

 تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
 30/09/1401 01/06/1401 دکتر محمدی زاده

 30/11/1401 01/10/1401 دکتر محمدی زاده جلسه( 2برگزاری جلسات کارشناسی برای نهایی سازی آیین نامه در دانشکده ) 3

4 
تدوین آئین نامه نهایی شده و ارائه به شورای آموزش بالینی دانشگاه برای 

 تصویب 
 31/02/1402 01/12/1401 دکتر محمدی زاده

5 
ابالغ آیین نامه مصوب در شورای آموزش بالینی دانشگاه به گروه های 

 آموزشی
 31/03/1402 01/03/1402 دکتر محمدی زاده

6 
تهیه و تنظیم تقویم زمانی برگزاری جلسات کمیسیون پیش بینی شده در آئین 

 نامه
 31/03/1402 01/03/1402 دکتر محمدی زاده

7 
فرآیند پیش بینی شده در گروه های آموزشی و گزارش نظارت بر اجرای 

 گیری دوره ای از گروه ها
خانم شکرین، خانم 

 شاملی
 مستمر 01/04/1402

8 
بررسی پرونده در دانشکده و برگزاری جلسات کمیسیون پزشکی پیش بینی 

 شده در آیین نامه و صدور رأی برای پرونده های موجود
 مستمر 01/04/1402 دکتر محمدی زاده

 

 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 معاونت: آموزش تخصصی و فوق تخصصی

 

7 
 

لی تخصصی سامان بخشیدن به روش جمع آوری اطالعات مربوط به آموزش و ارزشیابی دستیاران دوره های تکمی هدف کلی
 )فلوشیپ(

 کارپوشه الکترونیک دستیاران رشته های فلوشیپاستقرار کامل سامانه  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره
 %85 %15 0 وشه الکترونیک دستیاران فلوشیپاندازی کارپراه  1
نه کارپوشه میزان ورود اطالعات و نتایج ارزشیابی دستیاران فلوشیپ به ساما 2

 الکترونیک
0 0 60% 

 حمید رحیمی، دکتر محمدی زادهمسئول پایش برنامه: دکتر 
  

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برگزاری جلسات توجیهی و آشنایی رؤسای بخش های تربیت کننده دستیار دوره های 
تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( برای      راه اندازی سامانه جهت ارزشیابی د ستیاران مذکور 

 جلسه()دو 
 30/10/1401 01/09/1401 دکتر محمدی زاده

مدیران گروه های  تعیین ادمین های برنامه در رشته های مختلف فلوشیپ 2
 30/11/1401 01/11/1401 آموزشی

3 

دریافت پیشنهادات و درخواست های رؤسای بخش ها و ادمین های برنامه دستیاران 
و تعداد هر یک و عناوین مدیریت فلوشیپ و فایل های نهایی عناوین پروسیجرها 

بیماران و بررسی و جمع بندی و ارائه به ادمین و مسئول محترم سیستم کارپوشه 
 الکترونیک فراگیران دانشگاه

خانم صفوراسادات 
 عقیلی

01/11/1401 31/02/1402 

نهایی شدن اجرای کارپوشه الکترونیک برای دستیاران فلوشیپ رشته های مختلف  4
 شدن برنامه در صورت لزوم Customizedو 

مدیران گروه های 
آموزشی، مسئولین 

زیرگروه های تربیت 
کننده دستیاران 

 فلوشیپ، خانم عقیلی

01/03/1402 31/06/1402 

پیگیری تشکیل جلسات توجیهی برای دستیاران رشته های فلوشیپ توسط گروه و  5
 )حداقل دو جلسه(بخش آموزشی مربوطه درمورد نحوه کار با سامانه 

مدیران گروه های 
آموزشی، مسئولین 

زیرگروه های تربیت 
 کننده دستیاران فلوشیپ

01/06/1402 30/07/1402 

 برنامه ریزی و آغاز ورود اطالعات مربوط به ارزشیابی دستیاران فلوشیپ به سامانه 6
مسئولین زیرگروه های 
تربیت کننده دستیاران 
 فلوشیپ، خانم عقیلی

01/07/1402 30/07/1402 

 مستمر 01/08/1402 خانم عقیلی گزارش گیری دوره ای از میزان و نحوه ورود اطالعات دستیاران فلوشیپ به سامانه 7
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


