
 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:   معاونت پژوهشی  نام گروه:

 

1 
 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
مستندات الزم جهت  فارغ التحصیلی دانشجویان ،     دریافت

 توسط کارشناسان معاونت پژوهشی

 خانم طغیانی

  

25/01/1401  25/01/1401  

2 
محاسبه نمرات دانشجو یان کارورزی  و دستیاری  و فلوشیب 

 جلسات دفاعحاصل از 
پهلوان  -خانم ها   طغیانی

 نژاد  

25/01/1401  28/12/1401  

3 
با سامانه منبع  یان مقاله سابمیت یا اکسپت شده  دانشجوتایید  

 یاب  وزارت بهداشت

25/01/1401 خانم جاللی   28/12/1401  

4 
ذخیره و     spasدریافت مستندات  شامل فایل  نهایی مقاله، 

 مستندات در بانک اطالعاتی گروه

25/01/1401  خانم جاللی  28/12/1401  

5 
پژوهشیار و تایید توسط بارگذاری مستندات الزم در 

 کارشناس ان گروه

پهلوان  -خانم ها   طغیانی

 نژاد  

25/01/1401  28/12/1401  

6 
تسویه حساب نهایی با امضائ معاون پژوهشی و ارسال به 

 کتابخانه
 –خانم دکتر مرتضوی 

 آقای دکتر محمدی

25/01/1401  28/12/1401  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 توسعه پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی هدف کلی

به  ارتقاء فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان دوره کارورزی و دستیاری گروه های آموزشی   1هدف اختصاصی

 1402تا  1401درصد در طی دوره دوساله  50میزان 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره
    150      تعداد  مستندات اخذ شده  از دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی 1

 آقای دکتر محمدی  -خانم دکتر مرتضوی مسئول پایش برنامه: 
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2 
 

 

 توسعه پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی   هدف کلی

 2هدف اختصاصی

ملکرد علمی ی دانشجویان به منظور بهبود عقاتیتحق یطرحها یادهادقرار ساماندهی فرایند

 1402تا  1401ساله  2گروه در طی دوره 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

تنظیم شده دانشجویان دوره کارورزی،   یادهادقرار تعداد  1

 دستیاری و قلوشیب  با معاونت پژوهشی دانشکده 
 

150   

 آقای دکتر محمدی  --خانم دکتر مرتضوی مسئول پایش برنامه: 
 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
از مدیریت برنامه بودجه و پایش  دریافت موافقت نامه 

 ریال  Xعملکرد  مصوب شده به میزان  
15/01/1401 آقای آقایی    29/12/1401  

2 
  2تنظیم  قرار داد طرح شامل : فرم موافقت نامه ، فرم تبصره 

 و فرم ریز هزینه ها(    45ماده 
15/01/1401 آقای آقایی   29/12/1401  

3 

پروپوزال   بیتصو خیموافقتنامه شامل:  تار یمحتواتنظیم 

مقطع ، اسم دانشجو ، عنوان طرح ، شماره طرح  مشخصات 

، مبلغ کل قرارداد ،  یلیطرح ، تحص ی، آدرس مجر یمجر

قرارداد   اتی، جزئ یتخصص شاتی، شامل آزما نهیطرح  هز

 ری، مسافرت تکث یتلفن و مواد مصرف نهیو ، هز پیتا نهیهز

15/01/1401 آقای آقایی    29/12/1401  

4 
ارسال به حسابداری دانشکده   جهت در نظر گرفتن بودجه  

 طرح
15/01/1401 آقای آقایی    29/12/1401  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 توسعه پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی هدف کلی

یات علمی هاعضای محترم و شرکت  پایان نامه ها از نظر اخالقی ، با جذب  بهبود وضعیت 3هدف اختصاصی

ر طی دو سال گروهها،  در حوره اخالق ، به منظور بهبود عملکرد علمی و اخالقی گروهها د

 1402تا  1401

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

1 
 14 0              تعداد مشاورین اخالق جذب شده در جلسات شورای پژوهشی

 

20 

 

2 
 12-10 تعداد مشارکت کنندگان منتخب در جلسات شورای پژوهشی

 

  

 آقای دکتر محمدی --خانم دکتر مرتضوی مسئول پایش برنامه:   
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
در کمیته مقاالت دعوت از مشاورین اخالق جهت بررسی 

 اخالق دانشکده
10/02/1401 آقای دکتر محمدی  30/02/1401  

01/03/1401 آقای دکتر محمدی انتخاب و صدور ابالغ جهت مشاورین 2  05/03/1401  

3 
شرکت در جلسات شورای پژوهشی جهت غربالگری اولیه 

 مطرح شدن در کمیته اخالقبرای 
01/03/1401 آقای دکتر محمدی  29/12/1401  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی توسعه پژوهش در  هدف کلی  

پر  ظور برگزاری، به مندستاوردهای علمی ارائه و  محترم هیات علمی فعالیتهای اعضای ارتقاء 4هدف اختصاصی

ر از سال بیشت درصد30نت پژوهشی دانشکده پزشکی به میزان  هفته پژوهش در معاو بار تر

 1402تا1401در سال  قبل 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

1 
برنامه های هفته پژوهش ) دریافت  دستاوردهای پژوهشی  درصد  پیشرفت

 ی و معاونت تحقیقات(در حوزه معاونت پژوهش یشگاهنما یبرگزاراساتید و 
      درصد 50

 خانم دکتر مرتضوی معاون  پژوهشیمسئول پایش برنامه: 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

تاریخ  مسئول اجرا فعالیت

 شروع

 تاریخ پایان

02/09/1401 کلیه کارکنان پژوهشی هفته پژوهشتشکیل جلسه و طراحی برنامه های  1  02/09/1401  

2 
از طریق   1400دریافت دستاوردهای پژوهشی  اساتید گروهها در سال 

 مکاتبه در کارتابل و ایمیل  
01/09/1401 خانم جاللی   15/09/1401  

3 
اساتید دانشکده روی بنر و بارگذاری  Impactچاپ مقاالت دارای 

 روی سایت معاونت پژوهشی
15/09/1401 خانم جاللی  30/09/1401  

4 
برگزاری وبینار کارگاه اصول اخالقی در پژوهش  از طرف معاونت 

 پژوهشی دانشکده در سطح کل دانشگاه
15/09/1401 آقای دکتر کشاورزیان  30/09/1401  

5 
دستاوردهای فناورانه اساتید در حوزه معاونت برگزاری نمایشگاهی از 

 پژوهشی دانشکده پزشکی، در آذرماه  پژوهش

کلیه کارشناسان 

 پژوهشی  گروه
15/09/1401  30/09/1401  

6 
برپایی  غرفه ای از محصوالت فناورانه اساتید دانشکده پزشکی، در  

 معاونت تحقیقات و فناوری های به مناسبت هفته پژوهش

کارشناسان کلیه 

 پژوهشی  گروه
15/09/1401  30/09/1401  
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 توسعه پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی   هدف کلی

ظور بارگذاری درصد در حوزه پژوهشی، به من 80اساتید هیات علمی  به میزان  ارتقاء مهارت 5هدف اختصاصی

 1402تا  1401عناوین پایان نامه  دانشجویان  در سامانه پژوهشیار در طی دوره دو ساله 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 عناوین  بارگذاری شده  در سامانه  درصد 1

 
   درصد 50 

 معاون  پژوهشی خانم دکتر مرتضویمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
 فیلدهای موجود در ثبت جهت راهنما اساتید راهنمایی

  سامانه در عناوین سامانه وگذاشتن

خانم دکتر بهشتی 

 کارشناس پژوهشی
15/01/1401  29/12/1401  

2 
 و استاد مستندات برگزاری نحوه از نظر سامانه بررسی

  دانشجو

خانم دکتر بهشتی 

 کارشناس پژوهشی
15/01/1401  29/12/1401  

3 
خانم دکتر بهشتی  مربوطه مشکالت رفع جهت سامانه مسئول با مستمر ارتباط

 کارشناس پژوهشی
15/01/1401  29/12/1401  

4 
 و مطالعه نوع نظر از شورا در شده تصویب عناوین بررسی

 نیاز مورد های آیتم تکمیل

خانم دکتر بهشتی 

 کارشناس پژوهشی
15/01/1401  29/12/1401  

5 
خانم دکتر بهشتی  دانشجو برای شدن نمایش قابل به کارگروه مرحله از انتقال 

 کارشناس پژوهشی
15/01/1401  29/12/1401  

6 
 تابل کار در اساتید طرف از ارسالی های نامه بررسی 

 پژوهشی

خانم دکتر بهشتی 

 کارشناس پژوهشی
15/01/1401  29/12/1401  

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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  اداری  معاونت پژوهشی از طریق  نرم افزار های به روز    بهبود فرایندهای هدف کلی

درصد  از  50ارتقاء  آگاهی مراجعین نسبت به  فرایندهای کاری حوزه پژوهشی به میزان  6هدف اختصاصی

 1402تا  1401در طی دوره دو ساله   visioطریق نرم افزار 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

   0 تعداد فرایندهای ترسیم شده در جهت ارتقاء آگاهی مراجعین  1

 خانم دکتر مرتضوی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

15/01/1401 خانم جاللی  اصالح و به روز رسانی فرایند های کاری گروه  1  29/12/1401  

15/01/1401 خانم جاللی     visioترسیم فرایند ها در برنامه   2  29/12/1401  

15/01/1401 خانم جاللی  مورد نظر بر ای استفاده  مراجعیننصب فرایندهای    29/12/1401  
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 1401در سال  ساماندهی و ارتقاء سامانه های پشتیبانی کننده مجله دانشکده پزشکی اصفهان هدف کلی

  % 100زان میارتقاء کمی و کیفی سامانه الکترونیک در مجله دانشکده پزشکی، به  –1-8 7هدف اختصاصی

-1402له به منظور بهبود فرایند ساب میشن و پیگیری داوری مقاالت در طی دوره دو سا

1401 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

میزان کاهش اشکاالت وب سایت مجله  بعد از مداخله نسبت به - 1

 قبل از آن
   درصد50

 خانم دکتر مرتضوی مسئول پایش برنامه: 

 

 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

15/01/1401 اداره نشریات دانشگاه عقد قرارداد با شرکت سیناوب 1  31/01/1401  

2 
جابجائی اطالعات سامانه قبلی مجله دانشکده پزشکی به 

 سامانه الکترونیک جدید مجله دانشکده پزشکی
01/02/1401 دکتر زارعیان  31/06/1402  

3 
برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی برای دبیران 

 تخصصی مجله
01/03/1401 دکتر زارعیان  31/06/1401  

4 
بررسی مشکالت سامانه سیناوب و ارجاع به کارشناسان فنی 

 شرکت

خانم -آقای مرادی

 حیدری 
01/02/1401  31/03/1402  

5 
عقد قرارداد خدمات نشر و چاپ دست نوشته با شرکت 

 آرمان پژوه
15/01/1401 دکتر زارعیان  31/01/1401  

6 
پیگیری بروز رسانی ظهور مقاالت چاپ شده در پایگاه 

 Scopusاستنادی 
01/02/1401 دکتر زارعیان  31/02/1402  


