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 ارتقای حیطه آموزش                         هدف کلی

 ارزیابی وضعیت فعلی آموزش اخالق حرفه ای در سطح دانشگاه هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

وضعیت فعلی آموزش اخالق حرفه ای در سطح میزان پیشرفت فرایند ارزیابی  1

 دانشگاه
0 100% - 

 جناب آقای دکتر شمسمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
طرح موضوع در شورای آموزشی گروه اخالق در علوم سالمت جهت نظر 

 در رابطه با ضرورت فرایند و چگونگی انجام آن خواهی از اعضا
 1/5/1401 1/3/1401 دکتر یاوری

2 
وضعیت  برگزاری جلسات کارشناسی در سطح گروه جهت طراحی فرم ارزیابی

 دانشکده هادر   ایفهحر فعلی آموزش اخالق
1/5/1401 اعضای گروه  1/7/1401  

3 
تحلیل داده های جمع و  دانشگاهارسال فرم های ارزیابی به دانشکده های تابع 

 آوری شده
1/7/1401 دکتر یاوری  1/10/1401  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه آموزش                         هدف کلی

 صفهانطرح توسعه آموزش اخالق حرفه ای به فراگیران دانشگاه علوم پزشکی ا طراحی مدل اجرایی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

 پایان سال دوم

اگیران مربوط به طرح  توسعه آموزش اخالق حرفه ای به فرتعداد پروپوزال  1

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
0 1 2 

 جناب آقای دکتر شمسمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
طرح موضوع در شورای آموزشی گروه اخالق در علوم سالمت 

 در زمینه مدل اجرایی طرحجهت نظر خواهی از اعضا 
1/3/1401 دکتر یاوری  1/5/1401  

2 
توسعه آموزش اخالق حرفه ای به طراحی یک مدل اجرایی برای 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فراگیران
 اعضای گروه

1/5/1401  1/7/1401  

3 

به عنوان مرجع طرح موضوع در شورای عالی اخالق دانشگاه 

و نظرخواهی از اعضای ای مرتبط با اخالق حرفه هایسیاستگزاری

 در رابطه با مدل اجرایی محترم شورا

 1/9/1401 1/7/1401 جناب آقای دکترشمس

4 
پروپوزال مربوط به طرح  توسعه آموزش اخالق حرفه ای نگارش 

 به فراگیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1/2/1402 اعضای گروه  1/5/1402  

1/5/1402 دکتر یاوری طرحمدل اجرایی اطالع رسانی به دانشکده ها در رابطه با  5  1/6/1402  
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه آموزش                       هدف کلی

در ندانپزشکی دپزشکی، پرستاری، دانشکده های منتخب از اساتید  برای کارگاه توانمندسازی 4برگزاری  هدف اختصاصی

 حرفه ای زمینه اخالق

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 تعداد صورت جلسه کارگاههای توانمندسازی اعضای هیات علمی 1

 منتخب 
0 4 - 

 جناب آقای دکتر شمسمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

مدعو از دانشکده  دیو اسات رانیحضور مد با یمقدماتکارگاه  یبرگزار

آموزش اخالق ی طرح توسعه ن ضرورت اجراییمنتخب جهت تب یها

 طرح ییمدل اجرا حیو تشر یحرفه ا

1/7/1401 اعضای گروه  1/8/1401  

2 
طرح توسعه آموزش  یعلم یبانیپشتجهت  یتخصص یفن تهیکم لیتشک

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک رانیبه فراگ یاخالق حرفه ا
1/7/1401 اعضای گروه  1/8/1401  

3 
تدوین طرح درس برای مجموعه کارگاههای توانمند سازی اعضای محترم 

 ی منتخبهیات علمی دانشکده ها
1/7/1401 اعضای گروه  1/8/1401  

4 
کارگاه توانمند سازی اعضای محترم هیات علمی دانشکده ها  4برگزاری

 بر اساس طرح درس و برنامه زمان بندی تهیه شده
1/7/1401 اعضای گروه  1/8/1401  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه آموزش                         هدف کلی

پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی بر مبنای  دوین درسنامه تخصصی اخالق حرفه ای در دانشکده هایت هدف اختصاصی

 آموزش های ارائه شده در کارگاههای توانمندسازی اساتید

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

 درسنامه تخصصی اخالق حرفه ای در دانشکده هایمیزان پیشرفت در تدوین  1

پزشکی، پرستاری، و دندانپزشکی در حیطه موضوعات ارائه شده در کارگاههای 

 توانمدسازی اساتید

0 ٪50 100% 

 جناب آقای دکتر شمسمسئول پایش برنامه: 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 پیش خوانیارسال نامه به دانشکده ها و دعوت از اساتید مدعو برای 

 نظر برای آموزش در  هر کارگاهعناوین مورد 
1/8/1402 اعضای گروه  1/12/1402  

2 

طرح  چالش های ارسال نامه به دانشکده ها و دعوت از اساتید مدعو برای 

اخالقی مبتال به متناسب با سرفصل های مورد نظر برای آموزش در هر 

 کارگاه

1/8/1402 اعضای گروه  1/12/1402  

3 
محوریت آموزش سرفصل های تعیین شده و تحلیل برگزاری هر کارگاه با 

 چالش های مورد نظر اساتید مدعو در حیطه این سرفصلها
1/8/1402 اعضای گروه  1/12/1402  

4 

دعوت از اساتید مدعو برای نگارش یک فصل از درسنامه اخالق حرفه ای 

متناسب با رشته تخصصی خود با محوریت موضوعات ارائه شده و تحلیل 

 هر کارگاهشده در 

1/8/1402 اعضای گروه  1/12/1402  

5 

جمع آوری و ویرایش فصل های تهیه شده از درسنامه تخصصی ارائه شده 

توسط اساتید مدعو و تهیه یک منبع آموزشی مورد تایید برای تدریس 

 اخالق حرفه ای در دانشکده های منتخب

1/8/1402 اعضای گروه  1/12/1402  
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 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
طرح موضوع در شورای آموزشی گروه اخالق در علوم سالمت جهت نظر 

 در رابطه با ضرورت فرایند و چگونگی انجام آن اعضاخواهی از 
1/2/1402 دکتر یاوری  1/3/1402  

2 
 برگزاری جلسات کارشناسی در سطح گروه جهت طراحی فرم ارزیابی

 دانشکده هادر  در پژوهش  وضعیت فعلی آموزش اخالق
1/3/1402 اعضای گروه  1/5/1402  

3 
تحلیل داده های و  تابع دانشگاهارسال فرم های ارزیابی به دانشکده های 

 جمع آوری شده
1/5/1402 دکتر یاوری  1/8/1402  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

  

 ارتقای حیطه آموزش                         هدف کلی

 نآموزش اخالق در پژوهش به فراگیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهاارزیابی وضعیت فعلی  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم سال اول پایان ابتدای دوره

الق در میزان تحلیل داده های دانشکده ها در زمینه وضعیت آموزش اخ 1

 پژوهش
0 100٪ - 

 جناب آقای دکتر شمسمسئول پایش برنامه: 
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 ارتقای حیطه پژوهش                         هدف کلی

 %50لویت ها و نقشه پژوهش گروه به میزان وپروپوزالهای پژوهشی گروه بر اساس اارتقای موضوعات  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - 4 0 پژوهشی تهیه شده توسط هر یک از اعضای گروههای نقشه تعداد  1

2 
گروه های گروه  به سایر تعیین شده اولویت های پژوهشی  تعداد 

 دانشکده و اعالم به دانشکده
0 5 - 

 جناب آقای دکتر شمس مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
هم اندیشی با اساتید گروه جهت تعیین اولویت های پژوهشی ونقشه پژوهشی 

 گروه 

1/5/1401 دکتر معتمدی  1/8/1401  

1/6/1401 اعضای گروه تعیین نقشه پژوهشی هر یک از اعضای گروه به تفکیک   2  1/11/1401  

3 
اعالم اولویت های پژوهشی گروه  به سایر گروه های دانشکده جهت جلب 

 همکاری و مطالعات بین بخشی

1/6/1401 دکتر معتمدی  1/10/1401  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: اخالق در علوم سالمت

 

7 
 

 ارتقای حیطه پژوهش                         هدف کلی

 %100به میزان تکمیل و اصالح بانک فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی در سایت گروه  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم اولپایان سال  ابتدای دوره

 بروز بودن اطالعات پژوهشی اعضای هیئت علمی برمیزان  1

 روی وب سایت
50% 100% - 

 جناب آقای دکتر شمسمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تهیه مشخصات فعالیت های پژوهشی )مقاله، کنگره، پایان 

 ماه یک بار 6گروه هر نامه، طرح پژوهشی( اعضای 

 

 - مستمر دکتر معتمدی

 - مستمر دکتر معتمدی بارگذاری فعالیت های پژوهشی در سایت گروه  2
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

ی باشد به اخالق پزشکی که کارمند دانشگاه م phdاصالح فرایند چگونگی مامور شدن دانش آموختگان  هدف اختصاصی

 گروه با کمک مسئولیت ذیربط

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - نفر 2 0 ستاتعداد افرادی که فرایند مامور شدن آنها در دست اقدام  1

 : جناب آقای دکتر شمسپایش برنامهمسئول 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1401مهر  1401شهریور  آقای دکتر شمس دریافت اطالعات اتمام دانش آموختگی متقاضیان از خودشان  1

 1401آذر  1401مهر  آقای دکتر شمس پیگیری مکتوب با مسئولین ذیربط برای ماموریت به گروه 2

 1401دی  1401آبان  آقای دکتر شمس پیگیری برای ثبت نام در سامانه نقل و انتقاالت تا نهایی شدن 3

 1401بهمن  1401دی  آقای دکتر شمس برنامه ریزی برای مسئولیت های در نظر گرفته متقاضیان 4

 1401 اسفند 1401دی  آقای دکتر شمس پیگیری انتقال سوابق و مدارک و یا کپی آنها به گروه 5
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی

نشگاه و یک مکاتبه برای منظور کردن حداقل یک نفر هیات علمی برای جذب در فراخوان استخدامی دا هدف اختصاصی

                        تعهدات هیات علمی نفر برای انجام

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 دوره

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

ثبت ظرفیت جذب و انجام تعهدات در لیست ارسالی به دانشگاه جهت انعکاس  1

 به وزارت
0 100% - 

 جناب آقای دکتر شمسمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1401فروردین  آقای دکتر شمس سوابق مکاتبات جذب و بکارگیری هیات علمی مرور گردد 1 1401اردیبهشت    

2 
تهیه نامه جذب و درخواست جذب هیات علمی  با توجه به واحدهای 

 درسی و حجم کارهای دیگر
1401فروردین  آقای دکتر شمس 1401اردیبهشت    

1401فروردین  آقای دکتر شمس ارسال نامه 3 1401اردیبهشت    

4 
پیگیری ثبت شدن نام گروه اخالق در جذب هیات علمی در لیست 

 فراخوان دانشگاه پس از مذاکره با مسئولین محترم
1401فروردین  آقای دکتر شمس 1401اردیبهشت    

5 
پیگیری نهایی شدن جذب حداقل یک نفر هیات علمی پیمانی و یک نفر 

 انجام تعهداتبرای 
 آقای دکتر شمس

 مستمر مستمر

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 


