
 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه:  جراحی مغزو اعصاب

 

1 
 

 

 بهبود آموزش جهت افزایش توانمندی علمی و عملی دستیاران    هدف کلی

 %60ارتقای سطح توانایی دستیاران در انجام اعمال جراحی میکروسکوپی مغزو نخاع  به میزان   1 هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 مغز میکروسکپی جراحی عملدر دستیاران مهارت میزان 1

 در حین عمل  ونخاع
20% 40% 60% 

 دکتر امین منصور مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
  و microscope lab تئوری کالس برگزاری و هماهنگی

  مربوطه استاد با ماهیانه جراحی عمل
 29/12/1402 1/7/1401 دکتر شفیعی

2 
 بصورت میکروسکوپ کالس جهت دستیاران بندی هگرو

 پایین سال و باال سال رزیدنتهای
 1/7/1401 1/7/1401 دکتر شفیعی

3 

 میکروسکوپی جراحی اعمال با پایین سال رزیدنتهای آشنایی

 داشته را واقعی جراحی عمل در مساعدت توانایی بطوریکه

 باشند

 29/12/1402 1/7/1401 دکتر شفیعی

 

 م اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردددرصورت عد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 بهبود و توسعه آموزش جهت افزایش توانمندی علمی و عملی دستیاران    هدف کلی

 جلسات منظم برگزاری طریق از  بورد امتحان جهت دستیاران آموزشی و علمی سطح ارتقا 2هدف اختصاصی

 جلسه در هر سال تحصیلی 8به تعداد  اتندینگ کالب ژورنال

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 جلسه  8 جلسه 8 - تعداد جلسات برگزار شده  1

 دکتر امین منصور مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 و موضوع و انتخاب کالس مسئول اتند و رزیدنت عیینت

 استاد به اعالم
 29/12/1402 1/7/1401 دکتر محمودخانی 

2 
 توسط علمی مسائل با رابطه در دستیاران از سنجی نیاز

 رزیدنت چیف
 30/7/1402 1/7/1401 دکتر محمودخانی 

 30/7/1401 1/7/1401 ودخانی دکتر محم رزیدنت چیف به آن اعالم و استاد توسط موضوع تایید 3

4 

 رزیدنت چیف توسط posttest  و pretest تهیه

 و کالس کیفیت به سوال چند posttest در همچنین)

 (شود داده اختصاص نیز آن از رضایتمندی

 29/12/1402 29/12/1401 دکتر محمودخانی

 29/12/1402 29/12/1401 دکتر محمودخانی رزیدنت چیف توسط ها تست نتایج ارزیابی 5

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 توسعه و بهبودی آموزش گروه با هدف توانمندی علمی و عملی دستیاران     هدف کلی

 فورامینال ترانس تزریق زمینه در( %80) میزان به دستیاران عملی  و( %100)  علمی سطح  ارتقای 3هدف اختصاصی

 حین انجام عملیات فوق  LBP برای اپیدورال و

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 و فورامینال ترانس تزریق زمینه در دستیاران عملی توانمندی میزان 1

 LBP برای اپیدورال
40% 60% 100% 

 دکتر امین منصور مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 آموزشی کالس برگزاری جهت اساتید با هماهنگی و ریزی برنامه

 تئوری
 1/7/1402 1/7/1401 دکتر فالح پور

 29/12/1402 1/7/1401 دکتر فالح پور (عملی آموزش) اساتید توسط عمل اتاق در فوق های تزریق انجام 2

3 
 حضور در رزیدنتها توسط روش این انجام نقایض اصالح وزشآم

 اساتید
 29/12/1402 1/7/1401 دکتر فالح پور

 29/12/1402 1/12/1401 دکتر فالح پور دستیاران از سنجی نظر و ارزیابی 4
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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    بهبود نظام آموزشی گروه با هدف افزایش توانمندی های علمی و عملی دستیاران هدف کلی

)بصورت یکی از   1402- 1401 سال طی دستیاران برگزاری آزمونهای الکترونیک برای همه 4هدف اختصاصی

 ( حداقل یک بار درسال  PMP,KFP,KFموارد 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ی دورهابتدا

 1  1 - تعداد هر آزمون برگزارشده برای دستیاران گروه در یک سال 1

 دکتر محمودخانی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برنامه ریزی برای تعیین تاریخ برگزاری آزمونهای الکترونیک در 

 شورای گروه 
 31/6/1402 1/7/1401 محمودخانی  دکتر

 30/11/1401 1/11/1401 دکتر مذنبی  آزمون جهت  طراحی و انتخاب سئواالت مناسب  2

مذنبی دکتر  انجام آزمون الکترونیکی حداقل یکبار در سال  3  1/12/1401 30/12/1402 
 

 

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

 اقدام جایگزین لت عدم اجراع
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 بهببود کیفیت مستمر آموزشی دستیاران  هدف کلی

 مرتبه در سال  2ه دستیاران جدید الورود آموزش نحوه پرونده نویسی توسط دستیاران به ویژ 5هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

ه گروتوسط اعضای هیأت علمی نده های بررسی شده  تعداد پرو 1

 ) هر سه ماه یکبار(
- 2 2 

 دکتر امین منصورمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
( و progress –noteبررسی دستورات دارویی ، سیر بیماری) 

 ) هر سه ماه یکبار(  برگه های مشاوره 

دکتر امین 

 ر منصو
1/6/1401 29/12/1402 

2 
با دستورات داروئی داده  imagingتطابق نتایج آزمایشگاهی و 

 شده) هر سه ماه یکبار(

دکتر امین 

 منصور
1/6/1401 29/12/1402 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای رضایتمندی اعضای هیأت علمی و دستیاران                         هدف کلی

 %80به میزان گروه جوان گرایی  جذب اعضای هیأت علمی جهت فوق تخصص و 1هدف اختصاصی

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

پایان سال  پایان سال اول ابتدای دوره

 دوم

 2 1 - ای فلوشیپتعداد جذب اعضای هیأت علمی جدید و اعزامی بر 1

 دکتر امین منصور مسئول پایش برنامه: 
 

تاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 پایان

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر امین منصور برای جذب اعضای هیأت علمی جدید  و پیگیری  تالش 1

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر امین منصور جذب دستیاران رتبه بورد تخصصی در گروه  3

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای رضایتمندی اعضای هیأت علمی و دستیاران                         هدف کلی

ل  و حی صرع در اطفا) جراشیپتشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی جهت دوره های فلو 2هدف اختصاصی

 %50جراحی قاعده جمجمه ( به میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

اعضای هیأت علمی دارای فلوشیپ های جراحی صرع در تعداد  1

 اطفال و قاعده جمجمه 
- 1 1 

تعداد اعضای هیأت علمی دارای فلوشیپ های جراحی قاعده  2

 هجمجم
- 2 2 

 دکتر امین منصورمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
انتخاب و معرفی اعضای هیأت علمی داوطلب به دانشکده 

 پس از تصویب در شورای گروه 
 29/12/1402 1/2/1401 دکتر امین منصور 

 30/7/1402 1/7/1401 امین منصوردکتر  اعزام هیأت علمی پذیرفته شده در آزمون فلوشیپ  2

 29/12/1402 1/9/1401 دکتر امین منصور پیگیری تجهیزات مورد نیاز رشته های  فلوشیپ مذکور  3

 29/12/1402 1/2/1401 دکتر امین منصور  تسهیل پروسه شروع دوره فلوشیپ رشته های فوق  4
 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای رضایتمندی اعضای هیأت علمی و دستیاران                         هدف کلی

  %50تأمین تجهیزات مورد نیاز گروه در بیمارستانهای تحت آموزش گروه به میزان  3هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم سال اول پایان ابتدای دوره

تجهیزات تهیه شده در بخش و اتاق عمل جراحی اعصاب مراکز  1

 آموزشی  گروه 
- 20% 40% 

 دکتر امین منصور  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
جلسات دوره ای منظم با رؤسای بیمارستانهای مربوطه هر 

 سه ماه یکبار 

 ریاضی   دکتر

 دکتر رضوانی 

 دکتر محمودخانی 

1/7/1401 29/12/1402 

 29/12/1402 1/7/1401 دکتر امین منصور انعکاس نتایج جلسات مربوطه به دانشکده 2

 پیگیری جهت خرید تجهیزات توسط مسئولین مربوطه 3

 دکتر ریاضی  

 دکتر رضوانی 

 دکتر محمودخانی

1/7/1401 29/12/1402 

 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه پژوهش                     هدف کلی

 %80به میزان  روش تحقیق و آشنایی با روشهای متدنویسی اموزش 1هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم اولپایان سال  ابتدای دوره

 %80 %40 - افراد آموزش دیده درصد  1

 دکتر اعتمادیفر  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1402 1/7/1401 دکتر اعتمادیفر تعیین مدرس متبحر جهت آموزش روش تحقیق 1

2 
ره و ریزی حضور مشاور آمار در گروه جهت مشاوبرنامه

 تصحیح مقاالت
 29/12/1402 1/7/1401 دکتر اعتمادیفر

 29/12/1402 1/7/1401 دکتر اعتمادیفر برگزاری همایش/ گردهمایی پژوهشی 3
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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                     شارتقای حیطه پژوه هدف کلی

 مقاله برای هر استاد  5به میزان  باال سطح علمیافزایش مقاالت با  2هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

  5 2 - مقاالت چاپ شده تعداد 1

 دکتر اعتمادیفر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان شروع تاریخ مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1402 1/7/1401 دکتر اعتمادیفر انتخاب عناوین مناسب برای پایان نامه ها و طرح ها 1

 29/12/1402 1/7/1401 دکتر اعتمادیفر بهبود وضعیت جمع اوری داده ها و پیگیری بیماران 2

 29/12/1402 1/7/1401 دکتر اعتمادیفر انجام طرح های رجیستری و مدیریت بیماران 3
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 


