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 ارتقای حیطه اموزش هدف کلی

 تدوین برنامه آموزشی برای دستیاران بیماریهای عفونی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %70 %30 درصد پیشرفت در تعیین سرفصل های آموزشی جهت تدریس 1

 دکتر کیانا شیرانی –تر عباسعلی طرفه دک –دکتر فرزین خوروش  مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

  مستمر دکتر فرزین خوروش تعیین یکی از اعضا ی هیات علمی بعنوان مسئول دستیاران 1

  مستمر دکتر فرزین خوروش ن اون های درون بخش دستیارمزتعیین مسئول برگزاری آ 2

3 
زشی جهت تدریس اعضای هیات علمی بر اساس تعیین سرفصل های آمو

 منابع درسی اعالم شده توسط وزارت متبوع برای امتحانات ارتقا و بورد 
  مستمر دکتر فرزین خوروش

4 
تقسیم سرفصل های آموزشی انتخاب شده بین اساتید محترم گروه عفونی 

 جهت تدریس رزیدنت ها 
  مستمر دکتر کیانا شیرانی

5 
از  Book reviewموزش برای رزیدنت ها به صورت برگزاری کالس آ

 سرفصل های های تعیین شده توسط  اساتید محترم )دوبار در هفته(
  مستمر دکتر عباسعلی طرفه

6 
برگزاری کالس های کاربردی جهت آمادگی رزیدنت جهت امتحانات 

 )یکبار درهفته ( دارتقا و بور
  مستمر دکتر عباسعلی طرفه

  مستمر دکتر کیانا شیرانی ا لکترونیک مخصوص دستیاران  اجرای کارپوشه 7

8 
برگزاری آزمون ا لکترونیکی آسکی دستیاران با استفاده از روش نوین 

 (…,KFP, PMP)ارزشیابی 
  مستمر دکتر کیانا شیرانی

  مستمر دکتر عباسعلی طرفه Minicexاجرای امتحان  9
 

 ت ها این جدول تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالی

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه اموزش هدف کلی

 تدوین برنامه آموزشی برای کاروزان   هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 10هر دوره  تعداد  کالس های تئوری حضوری برگزار شده برای کارورزان 1

 کالس
100% 100% 

 100 100 100 درصد پیشرفت  علمی و مهارتی کارورزان 2

 دکتر کیانا شیرانی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

  مستمر دکتر فرزین خوروش تعیین یکی از اعضا محترم هیات علمی به عنوان مسئول کاروزان 1

2 
ت درسی برای کاروزان براساس کوریکولوم وزارت تعیین موضوعا

 متبوع
  مستمر دکتر کیانا شیرانی

  مستمر دکتر کیانا شیرانی تعیین موضوعات در حیطه مهارتی برای کاروزران  3

4 
بار با حضور فعال  3برگزار منظم مورنینگ ریپورت ها هفته ای 

 کارورزان 
  مستمر دکتر طرفه

5 
روزدر هفته توسط اساتید محترم   5ی حضوری برگزار کالس های تئور

 گروه عفونی 
  مستمر دکتر کیانا شیرانی

  مستمر دکتر کیانا شیرانی تعیین و نظم دهی به شیفت های کاروزان عفونی اول هر دوره  6

  مستمر دکتر کیانا شیرانی ارزشیابی علمی و مهارتی کاروزان در پایان دوره  7
 

 مه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنا

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  روه:  عفونی نام گ

 

3 
 

 ارتقای حیطه اموزش هدف کلی

 تدوین برنامه آموزشی برای کارآموزان بخش عفونی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

کالس در  20 گزار شده برای کارآموزانتعداد کالس های آموزشی بر 1

 هر دوره
100% 100% 

 طرفه عباسعلیدکتر مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تعیین یکی از اعضای محترم هیات علمی به عنوان مسئول 

 کارآموزان 
  مستمر دکتر فرزین خوروش

2 
بر اساس سرفصل  تعیین موضوعات درسی برای کارآموزان

 های ارائه شده توسط وزارت متبوع
  مستمر دکتر طرفه

  مستمر دکتر طرفه تعیین موضوعات مهارتی کارآموزان  3

  مستمر دکتر طرفه ارزشیابی مهارتی کارآموزان در پایان دوره  4

5 
بار به احضور فعال  3برگزاری مورنینگ ریپورت هفته ای 

  کارآموزان در ارائه مورنینگ
  مستمر دکتر طرفه

6 
بار در  5برگزاری کالس های آموزشی حضوری هفته ای 

 طول دوره توسط هیات علمی محترم 
  مستمر دکتر طرفه

  مستمر دکتر طرفه تعیین و نظم دهی شیفت های کارآموزان عفونی  7

  مستمر دکتر طرفه برگزاری آزمون الکترونیک برای کارآموزن عفونی  8

  مستمر دکتر طرفه ول برگزاری آزمون الکترونیک کارآموزانتعیین مسئ 9

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه اموزش هدف کلی

 تان قبل از شروع راند بیمارس –برنامه های صبحگاهی آموزشی گروه عفونی  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %100 روز هفته 6 تعداد برنامه های صبحگاهی آموزشی برگزار شده گروه عفونی  .1

 دکتر عباسعلی طرفه مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

  مستمر دکتر فرزین خوروش های آموزش صبحگاهی تعیین مسئول برگزاری برنامه 1

  مستمر دکتر طرفه بار با حضور همگی فراگیران  3برگزاری مورنینگ ریپورت هفته ای  2

  مستمر دکتر طرفه بار  2برگزاری کالس مشترک گروه رادیولوژی و عفونی ماهیانه  3

  مستمر دکتر طرفه برگزاری ژورنال کالب ماهیانه دوبار  4

  مستمر دکتر طرفه بار  2ماهیانه  Case reportبرگزاری جلسات  5

  مستمر دکتر طرفه برگزرای کنفرانس مورتالیتی ریپورت ماهیانه یکبار  6

  مستمر دکتر طرفه برگزاری کنفرانس های ادواری گروه عفونی ماهیانه یکبار  7

8 
برگزاری کنفرانس مشترک گروه عفونی با مرکز بهداشت شهر اصفهان 

 درمورد بیماری سل ماهیانه یکبار 
  مستمر دکتر طرفه

  مستمر دکتر طرفه برگزاری کنفرانس مشترک با گروه داخلی هر سه ماه یکبار  9

  مستمر دکتر طرفه درمانگاه آموزشی عفونی هفته ای سه بار  10
 

 

 را برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردددرصورت عدم اج

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه مدیریت  هدف کلی

و ستیاران با اعضای هیات علمی و د برگزاری جلسات منظم تبادل نظر مدیر محترم گروه عفونی هدف اختصاصی

 پرسنل بخش

 عنوان شاخص

 میزان شاخص

ابتدای 

 هدور

پایان سال 

 اول

پایان سال 

 دوم

تعداد جلسات تبادل نظر مدیر گروه عفونی با اعضا هیأت علمی و دستیاران و پرسنل بخش  1

 برگزار شده
30% 80 100 

 دکتر عباسعلی طرفهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

  مستمر دکتر فرزین خوروش یکبار  برگزاری جلسات شورای گروه عفونی ماهیانه 1

  مستمر دکتر حقیقی پور برگزاری جلسات شورای پژوهشی گروه ماهیانه دوبار  2

3 
برگزاری جلسه مدیر محترم گروه عفونی با دستیاران جهت بررسی 

 مشکالت و خواسته های دستیاران هر دو ماه یکبار
  مستمر دکتر فرزین خوروش

4 
ترم گروه با مسئوالن دستیاری ،کاراموزان و برگزاری جلسه مدیر مح

 کارورزان هر دو ماه یکبار
  مستمر دکتر فرزین خوروش

5 
برگزاری جلسه مدیر محترم گروه با سرپرستار و پرستاران بخش عفونی 

 هر دو ماه یکبار
  مستمر دکتر فرزین خوروش

  مستمر روشدکتر فرزین خو ماه یک بار  3برگزاری جلسات اخالق حرفه ای هر  6
 

 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

ات علمی و و اعضای هی اطالع رسانی بین مدیر محترم گروهاستفاده از فضای مجازی جهت هماهنگی و  هدف اختصاصی

 فراگیران

 وان شاخصعن
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 100 %50 میزان پیشرفت در اطالع رسانی در فضای مجازی  -1

 دکتر عباسعلی طرفهمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
رده به تشکیل گروه مجازی اداری جهت اطالع رسانی بخش نامه های وا

 گروه عفونی با حضور کلیه اعضای هیات علمی گروه 
  مستمر دکتر فرزین خوروش

2 
تشکیل گروه مجازی اساتید گروه عفونی جهت مطرح کردن مسائل و 

 هماهنگی های الزم بین اساتید گروه عفونی 
  مستمر دکتر فرزین خوروش

3 
جهت تشکیل گروه مجازی با حضور دستیاران و اعضای هیات علمی 

 هماهنگی  و  اطالع رسانی و ارائه مطالب آموزشی 
  مستمر دکتر فرزین خوروش

4 

تشکیل گروه مجازی کارآموزان هر دوره با همراه مدیر محترم گروه و 

مسئول کارآموزان و مسئول کاروزران و رزیدنتهای عفونی جهت هماهنگی 

 امور بیماران بخش  .

  مستمر دکتر طرفه

5 
زی پژوهشی جهت اطالع رسانی مصوبات شورای تشکیل گروه مجا

 پژوهشی   
  مستمر دکتر حقیقی پور

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 ارتقای حیطه پژوهشی  هدف کلی
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 شی تعیین کار گروه حیطه پژوهشی و جلسات شورای پژوه هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 48 24 بار در ماه 2 تعداد جلسات شورای پژوهشی برگزار شده 1

 دکتر سمیه حقیقی پورمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

  مستمر دکتر فرزین خوروش تعیین معاون پژوهشی گروه  1

  مستمر دکتر فرزین خوروش تعیین اعضای شورای پژوهشی  2

  مستمر دکتر حقیقی پور برگزاری جلسات شورای پژوهشی ماهیانه دو بار 3

  مستمر دکتر حقیقی پور اطالع رسانی مصوبات شورای پژوهشی در گروه مجازی  4
 

 کمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول ت

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقای حیطه پژوهشی هدف کلی

 ارتقای طرح های پژوهشی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

اری تعداد جلسات هم اندیشی گروه عفونی با مرکز تحقیقات بیم 1

 بیمارستانی برگزار شده عفونی و مرکز تحقیقات عفونی
0 4 8 

 دکتر سمیه حقیقی پورمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برگزاری جلسات هم اندیشی گروه عفونی با مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی 

 و گرمسیری  و مرکز تحقیقات عفونی بیمارستانی  هر سه ماه یکبار 
  مستمر حقیقی پوردکتر سمیه 

  مستمر دکتر سمیه حقیقی پور تعیین حیطه پژوهشی هر یک  از عضای هیات علمی گروه عفونی  2

3 

برگزاری جلسه بین معاونت پژوهشی گروه عفونی با سایر گروههای بالینی و 

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری و مرکز تحقیقات عفونتهای 

 ای پژوهشی بین گروهی هر دو ماه یک بار بیمارستانی  جهت طرح ه

  مستمر دکتر سمیه حقیقی پور

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


