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 ارتقا مهارت بالینی دستیاران سال چهارم )هدف آموزشی( هدف کلی

 %  در هر سال تحصیلی  5ارتقا مهارت بالینی ویزیت سرپایی دستیاران سال چهارم به میزان هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

پایان سال  دوره ابتدای

 اول

پایان سال 

 دوم

 19.3 18.44 17.56 ارانیدست شنیروت انیپا یده نمره ستیل چک از استفاده با نظرسنجی اساتید 1

 مسئول برنامه عملیاتیمسئول پایش برنامه: 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
روز در  5جنرال، برنامه ریزی حضور دستیاران در درمانگاه اتندینگ 

 هفته

 مسئول آموزش دستیاران

 دکتر تاجمیر ریاحی
 1401شهریور  1401مرداد 

 تهیه محتوای آموزشی برای دستیاران با تمرکز بر ویزیت سرپایی 2
 مسئول آموزش دستیاران

 دکتر تاجمیر ریاحی
 1401شهریور  1401مرداد 

 برگزاری آزمون پره تست 3
 مسئول آموزش دستیاران

 تاجمیر ریاحی دکتر
 1401مهر  1401مهر 

 حضور دستیاران در درمانگاه 4
 مسئول آموزش دستیاران

 دکتر تاجمیر ریاحی
 1402خرداد  1401مهر 

 تکمیل نظرسنجی اساتید و دستیاران 5
 مسئول آموزش دستیاران

 دکتر تاجمیر ریاحی
 1402خرداد  1401مهر 

 برگزاری آزمون پست تست 6
 دستیارانمسئول آموزش 

 دکتر تاجمیر ریاحی
 1402خرداد  1401مهر 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
بررسی نقاط ضعف و قوت آموزشی دستیاران بر اساس آزمون های 

 سال قبل

 مسئول آموزش دستیاران

 دکتر تاجمیر ریاحی
 1401تیر  1401خرداد 

 هر سالبرنامه ریزی کالس های تئوری آموزشی به تفکیک  2
 مسئول آموزش دستیاران

 دکتر تاجمیر ریاحی
 1401شهریور  1401تیر 

 برنامه ریزی کالس های آموزشی بر اساس گایدالین های جدید  3
 مسئول آموزش دستیاران

 دکتر تاجمیر ریاحی
 1401شهریور  1401تیر 

 1402اردیبهشت  1401مهر  تمامی اساتید گروه برگزاری کالس های آموزشی 4

5 
ضبط هم زمان کالس های آموزشی جهت استفاده به صورت 

 کالس های مجازی غیرهمزمان

 مسئول آموزش دستیاران

 دکتر تاجمیر ریاحی
 1402اردیبهشت  1401مهر 

 دریافت بازخورد از دستیاران و اساتید 6
 مسئول آموزش دستیاران

 دکتر تاجمیر ریاحی
 1402اردیبهشت  1401مهر 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  

 

 

 

 ارتقا مهارت علمی دستیاران ) هدف آموزشی( هدف کلی

س های آموزشی کال درصد طی دو سال با برگزاری 10چهارم به میزان سال دوم تا ارتقا مهارت علمی دستیاران  هدف اختصاصی

 در هر سال تحصیلی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 24 23 21.9 نمره 30میانگین نمره آزمون پره ارتقا از  1

 103.4 98.7 94 نمره 150میانگین نمره آزمون ارتقا از  2

 مسئول برنامه عملیاتیمسئول پایش برنامه: 
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 ارتقا مهارت علمی و عملی دستیاران تخصصی و دستیاران فلوشیپ تهاجمی )هدف آموزشی( هدف کلی

پ طی دوره ی کاردیولوژی تهاجمی برای دستیاران تخصص و دستیاران فلوشی در حوزه %0.5ارتقای آموزش به میزان  هدف اختصاصی

 دو ساله

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 19.75 19.50 19.25 نظرسنجی اساتیدمیزان ارتقای دستیاران طبق  1

 12 7 5 انجام شده IVUSتعداد  4

 مسئول برنامه عملیاتیمسئول پایش برنامه: 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برگزاری کالسهای آموزشی مجازی و یا حضوری جهت نحوه 

 خواندن و تفسیر آنژیوگرافی بصورت هفتگی برای مقطع رزیدنتی

 مسئول آموزش فلوشیپ تهاجمی

 دکتر خسروی
 1402اردیبهشت  1401مهر 

 با اپروچ رادیال جهت مقطع  رزیدنتی آموزش انجام آنژیوگرافی 2
 مسئول آموزش فلوشیپ تهاجمی

 دکتر خسروی
 1402شهریور  1401مهر 

3 
برگزاری کالسهای آموزشی مجازی یا حضوری بصورت هفتگی 

 جهت مقطع فلوشیپ

 مسئول آموزش فلوشیپ تهاجمی

 دکتر خسروی
 1402شهریور  1401مهر 

4 
جهت مقطع IVUSآموزش اندیکاسیونهای و نحوه ی انجام 

 فلوشیپ

 مسئول آموزش فلوشیپ تهاجمی

 دکتر خسروی
 1402شهریور  1401مهر 

 جهت مقطع فلوشیپ FFRآموزش اندیکاسیونها و نحوه ی انجام  5
 مسئول آموزش فلوشیپ تهاجمی

 دکتر خسروی
 1402شهریور  1401مهر 
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 ارتقا ارزشیابی آموزش دستیاران )هدف آموزشی( هدف کلی

 طی دو سال %50به  میزانامتحانات دستیاران و یابی شبازنگری و به روزرسانی نحوه ارز هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 0 برگزار شده DOPSتعداد آزمون  1

 7 6 5 تعداد آزمون های تئوری و آسکی برگزار شده 2

 مسئول برنامه عملیاتیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 برنامه ریزی آزمونهای دستیاران 1
 مسئول آزمون ها

 دکتر تابش
 1401شهریور  1401خرداد 

2 
آموزش روشهای نوین آزمونها به دستیاران و اطالع به دستیاران در مورد زمان 

 برگزاری آزمونها و نحوه انجام آنها

 مسئول آزمون ها

 دکتر تابش

 و دکتر حشمت

 1401آبان  1401مهر 

 به صورت پایلوت برای دستیاران DOPSبرگزاری آزمونهای نوین  3
 آزمون هامسئول 

 دکتر تابش
 1402خرداد  1401آبان 

 و باز خورد به دستیاران و گروه قلب و رعوق DOPSتحلیل آزمون  4
 مسئول آزمون ها

 دکتر تابش
 1402خرداد  1401آبان 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقا مهارت ارزشیابی آموزشی اساتید )هدف آموزشی(  کلیهدف 

اری دو کارگاه در طی با برگز  %50اساتید در حوزه طراحی آزمون و طراحی سواالت به میزان   %50ارتقا توانمندی  هدف اختصاصی

 هر سال

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 7 6 5 برگزار شده تعداد کارگاه 1

 مسئول برنامه عملیاتیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
بررسی نقاط ضعف و قوت اساتید بر اساس سواالت طرح 

 شده قبلی

 معاون گروه

 دکتر کرمانی القریشی

 و دکتر حشمت

 1401تیر  1401خرداد 

 برنامه ریزی کالس های آموزشی  2

 معاون گروه

 دکتر کرمانی القریشی

 و دکتر حشمت

 1401شهریور  1401مرداد 

 برگزاری کالس های آموزشی 3

 معاون گروه

 دکتر کرمانی القریشی

 و دکتر حشمت

 1402اردیبهشت  1401مهر 

4 
ضبط هم زمان کالس های آموزشی جهت استفاده به 

 صورت کالس های مجازی غیرهمزمان

 معاون گروه

 کرمانی القریشیدکتر 

 و دکتر حشمت

 1402اردیبهشت  1401مهر 

 دریافت بازخورد از اساتید 5

 معاون گروه

 دکتر کرمانی القریشی

 و دکتر حشمت

 1402اردیبهشت  1401مهر 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 مستندات واحد اکوکاردیوگرافی )هدف مدیریتی( بهبود هدف کلی

وگرافی به گزارش اکوکاردیوگرافی فلوشیپ اکوکاردی(PACS)الکترونیکی شدن و اتصال به سیستم یکپارچه  هدف اختصاصی

 درصد طی دو سال 100میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

گزارش اکوکاردیوگرافی ثبت شده در سیستم یکپارچه میزان  1

 (PACS)گزارش دهی 
1 50 100 

 مسئول برنامه عملیاتیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تهیه و تکمیل زیرساخت های اتصال به سیستم یکپارچه 

 (PACS)گزارش دهی 

 ریاست بیمارستان

 دکتر حسینی
 1401شهریور  1401اردیبهشت 

 تهیه فرمت گزارش یکپارچه اکوکاردیوگرافی 2
 رییس بخش اکوکاردیوگرافی

 دکتر سلیمانی
 1401اسفند  1401شهریور 

 اجرای گزارش دهی یکپارچه 3
 رییس بخش اکوکاردیوگرافی

 دکتر سلیمانی
 1402اسفند  1402فروردین 

 رفع نواقص در سیر انجام کار 4
 اکوکاردیوگرافیرییس بخش 

 دکتر سلیمانی
 1402اسفند  1402فروردین 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقا مستندسازی بیماران بستری در بیمارستان )هدف مدیریتی( هدف کلی

 چمران بیمارستانویژه خالصه پرونده الکترونیک در بخش های بستری انجام  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 50 0 تعداد پرونده های دارای خالصه پرونده الکترونیک 1

 مسئول برنامه عملیاتیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 نهایی سازی فرمت خالصه پرونده الکترونیک و اجرای پایلوت در بخش زنان 1
 معاون درمان بیمارستان

 دکتر تابش

اردیبهشت 

1401 
 1401اسفند 

 آموزش کارورزان و دستیاران جهت ثبت دقیق خالصه پرونده الکترونیک 2
 معاون درمان بیمارستان

 دکتر تابش
 1402شهریور  1402فروردین 

 رفع نواقص در سیر انجام کار 3
 معاون درمان بیمارستان

 دکتر تابش

اردیبهشت 

1401 
 1402شهریور 

 اجرای کامل در کلیه ی بخشهای بیمارستان 4
رییس تمام بخش های 

 بیمارستان
 1402اسفند  1402مهر 

 

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

 اقدام جایگزین اجرا علت عدم
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 )هدف پژوهشی( ارتقا مهارت پژوهشی دستیاران تخصصی و فلوشیپ گروه هدف کلی

درصد طی  50ه به میزان بهبود کیفیت و پایبندی به زمان بندی انجام پایان نامه های دستیاران تخصصی و فلوشیپ گرو  هدف اختصاصی

 سال 2

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول دوره ابتدای

 22 18 15 تعداد پروپوزال تصویب شده در بازه زمانی مشخص شده توسط دانشکده 1

 11 9 7 وسط دانشکدهتعداد مقاله منتج از پایان نامه سابمیت شده در بازه زمانی مشخص شده ت 2

 7 6 5 مشخص شده توسط دانشکدهتعداد  مقاله منتج از پایان نامه اکسپت شده در بازه زمانی  3

 مسئول برنامه عملیاتیمسئول پایش برنامه: 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت 

 1401تیر  1401خرداد  دکتر صادقی معاون پژوهشی گروه دریافت عنوان و پره پروزال توسط اساتید گروه 1

 1401شهریور  1401تیر  دکتر صادقی معاون پژوهشی گروه داوری پره پروپوزال ها در شورای پژوهشی گروه 2

3 
انتخاب عناوین مناسب در سطح دستیاری و فلوشیپ توسط شورای 

 گروه
 1401مهر  1401شهریور  دکتر صادقی معاون پژوهشی گروه

 1401آبان  1401مهر  دکتر صادقی معاون پژوهشی گروه تهیه لیست پایان نامه های گروه  4

 1401آبان  1401مهر  دکتر صادقی معاون پژوهشی گروه لیست افراد مسلط به آنالیز اطالعات و پاسخگوتهیه  5

 1401آذر  1401آبان  دکتر صادقی معاون پژوهشی گروه تطبیق عناوین پژوهشی با دستیاران بر اساس عالیق آن ها 6

7 
راهنمای تهیه پروپوزال کامل توسط دستیار و فلوشیپ تحت نظر استاد 

 مربوطه
 1401بهمن  1401آذر  استاد راهنمای هر طرح

8 
 –ارائه اصالحات  –بررسی پروپوزال ها در شورای پژوهشی گروه 

 تصویب –بررسی مجدد 
 1402اردیبهشت  1401بهمن  دکتر صادقی معاون پژوهشی گروه

9 
بررسی و تصویب و دریافت کد اخالق در معاونت پژوهشی دانشکده و 

 دانشگاه
 1401مرداد  1401اردیبهشت  دکتر صادقی معاون پژوهشی گروه

 1402شهریور  1401شهریور  استاد راهنمای هر طرح اجرای طرح پژوهشی  10

 1402دی  1402شهریور  استاد راهنمای هر طرح نگارش مقاله 11

 1402اسفند  1402دی  استاد راهنمای هر طرح چاپ مقاله 12
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 )هدف پژوهشی(ارتقا مهارت پژوهشی اساتید گروه  هدف کلی

 درصد طی دو سال 50به میزان درصد اساتید گروه  70ارتقا مهارت پژوهشی  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 4 2 - گواهی شرکت در کارگاه 1

 15 12 10 در این تاریخ ISIمقاله مروری چاپ شده  2

 مسئول برنامه عملیاتی مسئول پایش برنامه: 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 نیازسنجی از اساتید برای برگزاری کارگاه ها 1
 معاون پژوهشی گروه

 دکتر صادقی

اردیبهشت 

1401 
 1401تیر 

2 
برنامه ریزی برگزاری کارگاه و یا حمایت از اساتید جهت شرکت در کارگاه های 

 برگزار شده سایر نهادها

 معاون پژوهشی گروه

 دکتر صادقی
 1401شهریور  1401تیر 

 برگزاری کارگاه 3
 معاون پژوهشی گروه

 دکتر صادقی
 1402مهر  1401مهر 

 کارگاهجمع آوری مستندات  4
 معاون پژوهشی گروه

 دکتر صادقی
 1402مهر  1401مهر 

 جمع آوری گواهی کارگاه 5
 معاون پژوهشی گروه

 دکتر صادقی
 1402مهر  1401مهر 

 جمع آوری مقاالت مروری هر استاد 6
 معاون پژوهشی گروه

 دکتر صادقی
 1402اسفند  1401مهر 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: قلب و عروق 
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