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 ارتقا فرآیند آموزشی در حیطه کارورزی-1 هدف کلی

اجرای فاز آموزشی سناریوهای پزشکی عمومی در سامانه کارپوشه کارورز جهت ارتقای سطح -1-1 هدف اختصاصی

 آموزش کارورزان گروه داخلی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 5 2 1 توسط کارورزان در سامانه کارپوشه ثبت سناریو ها تعداد 1

 %80 %20 0 نمرات ثبت شده توسط اساتید مسئولمیانگین  2

 مسئول پایش برنامه: دکتر ایرج
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/3/1401 1/3/1401 هاشمیدکتر موضوع در شورای آموزشی گروه داخلیطرح و تصویب  1

 31/5/1401 1/4/1401 هاشمیدکتر  اطالع رسانی به کارورزان مبنی بر اصول انجام کار 2

 30/9/1401 1/7/1401 هاشمیدکتر  انتخاب اساتید مسئول جهت ارزیابی سناریو های ثبت شده 3

4 
سناریو در ارزیابی پایان دوره منظور کردن نمرات مربوط به 

 کارورز
 9/1401 30 1/7/1401 هاشمیدکتر 

 1/12/1401 1/10/1401 سعیدی خانم -  هاشمی دکتر نظر سنجی ازکاروزان درمورد میزان سودمندی طرح 5
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ا فرآیند آموزشی در حیطه کارورزیارتق-1 هدف کلی

ای  کارورزان گروه داخلی  در جلسه کارگاه دیابت و اختالالت الکترولیتی در سال بر 10برگزاری  -1-2 هدف اختصاصی

 مرکز مهارت های بالینی دانشگاه

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 سال دومپایان  پایان سال اول ابتدای دوره

تعداد کارگاه های  دیابت و اختالالت الکترولیتی برگزار شده  1

 برای کارورزان
0 5 10 

 مسئول پایش برنامه: دکتر ایرج
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/5/1401 1/5/1401 هاشمی دکتر  طرح و تصویب موضوع در شورای آموزشی گروه داخلی 1

2 

مسئول آموزش پزشکی عمومی جهت انجام هماهنگی مکاتیه  با  

برای اختصاص فضا و زمان برای برگزاری کارگاهها در مرکز 

 مهارت های بالینی

 30/6/1401 1/6/1401 دکتر ایرج

 15/6/1401 1/6/1401 هاشمی دکتر  انتخاب اساتید و سرفصل های مورد نظر 3

 اطالع رسانی به کارورزان  4
 هاشمی دکتر 

 سعیدی  خانم 
1/9/1401 1/9/1401 

 1/12/1401 1/10/1401 هاشمی دکتر  برگزاری آزمون از مباحث کارگاه به عنوان بخشی از نمره پایان دوره 5
 

 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: داخلی

 

3 
 

 آموزشی در حیطه کارورزیارتقا فرآیند -1 هدف کلی

 ان بر بالین بیمار جلسه کارگاه اردرنویسی جهت ارتقا توانمندی کارورز  10برگزاری  -1-3 هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 8 5/7 47/6 رورزان نمرات ثبت شده ی اساتید از نحوه اردرنویسی کامیانگین   1

 مسئول پایش برنامه: دکتر ایرج
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/3/1402 1/3/1402 دکتر  هاشمی طرح و تصویب موضوع در شورای آموزشی گروه داخلی 1

2 

مکاتیه  با  مسئول آموزش پزشکی عمومی جهت انجام هماهنگی برای 

در مرکز مهارت های اختصاص فضا و زمان برای برگزاری کارگاهها 

 بالینی

 1/3/1402 1/3/1402 دکتر ایرج

 1/4/1402 1/4/1402 دکتر  هاشمی اطالع رسانی به کارورزان توسط مسئول آموزش کارورزی 3

 برگزاری آزمون از مباحث کارگاه به عنوان بخشی از نمره پایان دوره 4

اعضای هیئت علمی 

 مدرس کارگاه

 دکتر هاشمی

1/6/1402 1/6/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 رتقا فرآیند آموزشی در حیطه کارآموزیا-2 هدف کلی

 جلسه کارگاه پروسیجرها در طب داخلی برای کارآموزان 8برگزاری  -2-1 هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 شاخص میزان

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 8 4 0 تعداد کارگاه های برگزار شده برای کارآموزان 1

 مسئول پایش برنامه: دکتر ایرج
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/3/1401 1/3/1401  قادریدکتر  طرح و تصویب موضوع در شورای آموزشی گروه داخلی 1

2 

مکاتیه  با  مسئول آموزش پزشکی عمومی جهت انجام هماهنگی برای 

اختصاص فضا و زمان برای برگزاری کارگاهها در مرکز مهارت های 

 بالینی

 31/4/1401 1/4/1401 دکتر ایرج

 31/4/1401 1/4/1401 دکتر ایرج  طرح در شورای عمومی واطالع رسانی به اساتید گروه 3

 31/4/1401 1/4/1401 قادری دکتر  کارورزان توسط مسئول آموزش کارورزیاطالع رسانی به  4

 برگزاری آزمون از مباحث کارگاه به عنوان بخشی از نمره پایان دوره 5

اعضای هیئت علمی 

 مدرس کارگاه

 دکتر قادری

1/4/1401 28/12/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 قا فرآیند آموزشی در حیطه دانشجوییارت-3 هدف کلی

ه شکل استدالل بالینی برای از شکل فعلی ب ارتقا کیفیت ارزشیابی از طریق تغییر نحوه آزمون ها-3-1 هدف اختصاصی

 دانشجویان

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 0 برگزاری آزمونها به شیوه استدالل بالینیدرصد   1

 مسئول پایش برنامه: دکتر ایرج
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/4/1401 1/4/1402 دکتر سهیلی پور طرح و تصویب موضوع در شورای آموزشی گروه داخلی 1

 31/5/1401 1/5/1401 دکتر ایرج پزشکی عمومی جهت اطالع رسانیمکاتبه با مرکز آموزش  2

3 
مکاتبه با مدیران گروه های فوق تخصصی جهت طرح سواالت بر اساس 

 استدالل بالینی
 31/5/1401 1/5/1401 دکتر  ایرج

 1/7/1401 1/6/1401 دکتر سهیلی پور جمع آوری سواالت جهت سازماندهی 4

 30/8/1401 1/8/1401 سهیلی پوردکتر  برگزاری آزمون 5

 نظرسنجی از دانشجویان در مورد میزان رضایت از آزمون 6
 –دکتر سهیلی پور 

 سعیدی خانم 
1/9/1401 1/11/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 فرآیند آموزشی در حیطه دستیاریارتقا -4 هدف کلی

 پیشرفته برای دستیاران گروه داخلی  CPRضوع جلسه کارگاه توانمندسازی با مو 2برگزاری -4-1 هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - 2 0 برگزار شده پیشرفته CPRکارگاه  تعداد 1

 برنامه: دکتر ایرجمسئول پایش 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
پیشرفته در جلسه شورای  CPRطرح برگزاری کارگاه 

 دستیاران آموزشی  جهت

  

 دکتر درخشنده

 31/7/1401 1/7/1401 مسئول آموزش دستیاری

2 
دعوت از اساتید گروه بیهوشی و طب اورژانس جهت تدریس 

 مطالب 

  

 -علی درخشنده دکتر 

 مسئول آموزش دستیاری

 خانم باغبان 

1/8/1401 31/8/1401 

 CPRمکاتبه با واحد مهارتهای بالینی جهت برگزا ری کارگاه  3

  

 دکتر بیژن ایرج 

 خانم باغبان - مدیر گروه
1/8/1401 31/8/1401 

 پیشرفته CPRاجرای  کارگاه برنامه ریزی و   4

دکتر  -مدرسین

 درخشنده

 

   

1/9/1401 30/12/1401 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 قا فرآیند آموزشی در حیطه دستیاریارت-4 هدف کلی

 های گروه داخلی  sub groupاجرای طرح بازخورد در تمامی  4-2- 2-4 هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %50 %10 0 های گروه داخلی  sub groupاجرای طرح بازخورد در تمامی  1

 مسئول پایش برنامه: دکتر ایرج

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 طرح در شورای آموزشی گروه داخلی 1
 دکتر  فیروزه معین زاده

 گروهمعاون 
02/1401 02/1401 

2 

طرح پیش نویس مربوط به آیین نامه جلسه 

بازخورد عملکرد دستیاران) شامل برنامه ریزی 

در خصوص چگونگی تشکیل جلسات  ، 

ها ، اعضا کمیته  sub groupشرح وظایف 

 مذکور ( در شورای آموزشی جهت تصویب

 دکتر  فیروزه معین زاده

 معاون گروه

02/1401 02/1401 

3 
اجرا طرح مذکور بصورت پایلوت در 

 گروههای ریه و هماتولوژی 

رئیس محترم بخش فوق  -دکتر فرزانه اشرفی 

رئیس محترم  -تخصصی هماتولوژی ، دکتر بابک امرا

 بخش فوق تخصصی ریه

02/1401 02/1401 

4 
ارائه گزارش نتایج اجرای طرح بصورت 

 پایلوت در شورای آموزشی  

رئیس محترم بخش فوق  -دکتر فرزانه اشرفی 

رئیس محترم  -تخصصی هماتولوژی ، دکتر بابک امرا

 بخش فوق تخصصی ریه

03/1401  

 

03/1401  

 

5 
اجرای طرح در  کلیه بخشهای تخصصی فوق 

 4تخصصی گروه با توجه نتایج حاصله  به بند 

دکتر پیمان متقی دکتر  -دکتر امیر رضا سجادیه 

دکتر فرزانه اشرفی   -دکتربیژن ایرج  -شهیدیشهرزاد 

دکتر پیمان ادیبی دکتر الهام رئوفی -دکتر بابک امرا  -  

 ) روسای بخشهای تخصصی فوق تخصصی گروه(

04/1401  

 

12/1402  
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 ه دستیاریدر حیط ارتقا فرآیند آموزشی-4 هدف کلی

  در گروه نستیارادافزایش رضایتمندی دستیاران با  تحلیل آماری کشیک ها ی  -4-3 هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

  %100 0  بررسی آمار کشیک سه ماهه  1

 مسئول پایش برنامه: دکتر درخشنده

تاریخ  اجرامسئول  فعالیت

 شروع

تاریخ 

 پایان

1 
طرح موضوع تحلیل آماری کشیک ها ی انجام شده دستیاران در شورای 

 آموزشی گروه 

 دکتر علی درخشنده

 مسئول آموزش دستیاری

03/1401 03/1401 

2 
انجام تحلیل آماری  بصورت فصلی  از کشیک های دستیاران به  

 تفکیک روزهای تعطیل و غیر تعطیل 

سمیه رحیمیدکتر   

 دستیار ارشد گروه 

03/1401 12/1401 

 هت دستیاران ج ارسال آمار  فوق الذکر  3
 دکتر سمیه رحیمی

 دستیار ارشد گروه

03/1401 12/1401 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 فرآیند آموزشی در حیطه دستیاریارتقا -4 هدف کلی

 از طریق برگزاری جلسات دوره ای  افزایش رضایتمندی دستیاران -4-4 هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

  %100 0 برگزاری جلسات با دستیاران 1

 دکتر ایرج  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع اجرامسئول  فعالیت

 رنامه ریزی در خصوص تشکیل جلسات با دستیاران ب             1
-معین ز زاده دکتر   

معاون گروه    

07/1401  07/1401  

07/1401  خانم باغبان   ارسال برنامه برگزاری جلسات با ذکر تاریخ مکان و ساعت به دستیاران 2  07/1401  

 برگزاری جلسات با حضور دستیاران  3

دکتر معین زاده معاون گرو   

ه دکتر ایرج مدیر گرو  

 

08/1401  12/1401  

08/1401 خانم باغبان تنظیم صورتجلسه جلسه فوق الذکر و ارسال  به دانشکده  4  12/1401  
 

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

 اقدام جایگزین اجراعلت عدم 
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 تقا فرآیند آموزشی در حیطه دستیاریار-4 هدف کلی

 برگزاری کنفرانس های اساتید - 4-5 هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

برگزاری کنفرانس هفتگیدرصد پیشرفت در   1  0 50% 100% 
گروه در خصوص برنامه های بارگذاری شدهبررسی سایت  3  0 50% 100% 

 مسئول پایش برنامه:  دکتر درخشنده
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تنظیم مکاتبه  با گروه هدف روسای بخشهای فوق تخصص در  

 خصوص ارائه موضوع و سخنران  برنامه کنفرانس هفتگی

مسئول  -دکتر محدثه پورپونه

 کنفرانس هفتگی

07/1401 07/1401 

 تشکیل جلسات کنفرانس هفتگی از مهر ماه  2

سخنرانان) اعضاء هیئت علمی 

 -دکتر محدثه پورپونه -گروه(

 مسئول کنفرانس هفتگی

07/1401 12/1402 

 پیگیری جهت برگزاری جلسات بصورت مجازی و همزمان  3
مسئول  -دکتر محدثه پورپونه

 کنفرانس هفتگی

07/1401 12/1402 

5 
ضبط برنامه جهت  بارگذاری فایل برنامه ضبط شده در سایت 

 گروه 

مسئول  -دکتر محدثه پورپونه

 کنفرانس هفتگی

 خانم باغبان

07/1401 12/1402 

 

 

 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: داخلی
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 تقا فرآیند آموزشی در حیطه دستیاریار-4 هدف کلی

  CPCجلسات آموزشی در قالب ارائه ی بیمار، مورتالیتی، برگزاری -4-6 هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

1 

در قالب ارائه ی  جلسات رگزاری بدرصد پیشرفت در 

 CPCبیمار، مورتالیتی،

 برن

0 50% 100% 

 مسئول پایش برنامه: دکتردرخشنده
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تنظیم مکاتبه  با گروه هدف اساتید و رزیدنت ها در خصوص بیماران 

 بستری شده در سرویس داخلی که بعد آموزشی دارند

خانم باغبان   

 کارشناس گروه

07/1401 07/1401 

2 
توسط اتندینگ و دستیاران به خانم دکتر  1ارسال موضوعات بند شمار ه

 برگزاری جلسات غزاله سجادی مسئول 

 اعضا هیئت علمی 

 دستیاران

07/1401 12/1402 

3 
بررسی موضوعات پیشنهاد شده اساتید و دستیاران  و تایید یا عدم تایید 

  موضوع پیشنهاد شده 

دکتر غزاله سجادی 

 جلساتمسئول 

07/1401 12/1402 

 برنامه ریزی جهت معرفی موضوع در صورت تایید  4
دکتر غزاله سجادی 

 جلسات مسئول 

07/1401 12/1402 

 12/1402 07/1401  خانم باغبان در سایت گروه برگزار شده  CPCثبت برنامه  5
 

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

 اقدام جایگزین اجراعلت عدم 

  
 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: داخلی
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 ارتقا فرآیند مدیریتی-5 هدف کلی

 جیاز گروه های فوق تخصصی بر اساس نیاز سن Clinical pathwayتدوین  -5-1 هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 Clinical pathway 0 20% 50%ارائه   1

 برنامه: دکتر ایرجمسئول پایش 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/7/1401 1/7/1401 دکتر ایرج طرح موضوع در شورای آموزشی گروه 1

 1/8/140 1/7/1401 دکتر ایرج مکاتبه مدیران گروه های فوق تخصصی جهت جمع نیازسنجی 2

 30/9/1401 1/8/1401 معین زادهدکتر  Clinical pathwayجمع آوری داده ها جهت تدوین  3

 1/6/1402 1/10/1401 دکتر معین زاده در مرحله اول Clinical pathwayتدوین دو  4

 15/8/1402 1/6/1402 دکتر معین زاده در مرحله دوClinical pathwayتدوین دو  5

6 
ارزیابی رضایت مندی دستیاران از کاربرد گایدالینهای تدوین شده در 

 درمان بیماران 

 خانم خدایار 

 دستیار ارشد گروه
15/8/1402 15/12/1402 

 

 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: داخلی
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 فرآیند مدیریتیارتقا -5 هدف کلی

ی بالینی و علوم پایه در موضوعات مرتبط هم افزایی آموزشی و پژوهشی با استفاده از همکاری گروه ها -5-3 هدف اختصاصی

 با گروه داخلی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %30 %10 0 درصد پروپوزال های مشترک ارائه شده 1

 مسئول پایش برنامه: دکتر ایرج
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 30/8/1401 1/8/1401 دکتر ایرج برگزاری جلسه مشترک با گروه های پایه جهت تبیین هدف 1

 30/9/1401 1/9/1401 دکتر امامی تدوین موضوعان مشترک پژوهشی بین گروهی 2

3 
زمینه پیوند مغز استخوان با گروه ایمنی و تدوین زمینه کاری مشترک در 

 ژنتیک در بخش پیوند
 30/11/1401 1/10/1401 دکتر اشرفی

 تدوین پروپوزالهای مشترک 4
تمامی اعضای هیئت 

 علمی گروه داخلی
1/12/1401 1/12/1401 

 

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

 جایگزین اقدام علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: داخلی
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 ارتقا فرآیند پژوهشی-6 هدف کلی

عات مشترک بین گروه های هدایت و تصویب عناوین پایان نامه های گروه داخلی با اولویت موضو-6-1 هدف اختصاصی

 بالینی و علوم پایه در حیطه پزشکی عمومی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

تعداد پایان نامه های تصویب شده با موضوعات مشترک بین گروه بالینی و علوم  1

 پایه
0 10% 30% 

 مسئول پایش برنامه: دکتر ایرج
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 20/2/1401 20/2/1401 دکتر امامی طرح و تصویب موضوع در شورای پژوهشی گروه 1

 1/4/1401 1/3/1401 دکتر ایرج پژوهشی دانشگاه جهت هماهنگی باگروه علوم پایهمکاتبه با معاونت  2

 31/4/1401 1/4/1401 دکتر امامی طرح در شورای عمومی  و اطالع رسانی به اعضای هیئت علمی 3

 ثبت عناوین در سامانه پژوهشیار 4
تمامی اعضای هیئت 

 علمی گروه داخلی
1/5/1401 1/12/1402 

 عناوین مربوطه در شورای پژوهشی گروه داخلیتصویب  5
اعضای شورای 

 پژوهشی گروه داخلی
1/6/1401 1/12/1402 

 

 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: داخلی
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 ارتقا فرآیند پژوهشی-6 هدف کلی

هدف 

 اختصاصی
عالیت های پژوهشی با فاعضای هیئت علمی جدیدالورود گروه داخلی در زمینه ارتقا توانمندی -2-6

 جلسه کارگاه آموزش اصول پژوهش و مقاله نویسی 5برگزاری 

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 4 1 0 برگزار شده کارگاه آموزش اصول پژوهش و مقاله نویسی تعداد جلسات 1

 مسئول پایش برنامه: دکتر ایرج
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 20/2/1401 20/2/1401 دکتر امامی طرح و تصویب موضوع در شورای پژوهشی گروه 1

 31/3/1401 1/3/1401 دکتر ایرج جهت هماهنگی برگزاری کارگاه EDOمکاتبه با مرکز  2

 31/4/1401 1/4/1401 دکتر ایرج علمی جدیدالوروداطالع رسانی به اعضای هیئت  3

 1/12/1401 1/6/1401 مرتضویدکتر  و معاونت پژوهشیEDCبرگزاری کارگاه توسط مدرسین  4

5 
نطرسنجی از شرکت کنندگان در مورد میزان سودمندی کارگاه و ارائه 

 انتقادات  و پیشنهادات
 15/2/1402 15/1/1402 خانم خدایار

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


