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 ارتقا حیطه آموزش هدف کلی

 4و  3برای دستیاران سال  ایجاد درمانگاه حاملگی های پرخطر در بیمارستان بهشتی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 4-3 2  0 تعداد درمانگاه پرخطر در بیمارستان بهشتی در ماه 1

 خانم دکتر خانجانی مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
برگزاری جلسه مدیر گروه با اعضای پریناتولوژیست گروه 

 جهت هدف گذاری درمانگاه
 1/6/401 1/3/401 دکتر موحدی

2 
درمانگاه جهت برنامه ریزی اتاق و نوبت دهی هماهنگی با 

 اینترنتی
 15/6/401 1/6/401 االمین دکتر روح

 15/6/401 1/6/401 دکتر شهشهان برنامه ریزی برای رزیدنتها برای حضور در درمانگاه 3

 15/6/401 1/6/401 دکتر زارعان برنامه ریزی برای اساتید جهت حضور در درمانگاه 4

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 حیطه آموزشارتقا  هدف کلی

 - کولپوسکپی –پاپ اسمیر برگزاری کارگاه های آموزشی برای مباحث منتخب ) هدف اختصاصی

برای  امیک (یورودین -ماماییرمیم پارگی های ت -نترل خونریزی پست پارتومک -الپاراسکوپی

 رزیدنتها به صورت فصلی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

ابتدای 
 دوره

پایان سال 
 اول

پایان سال 
 دوم

 6-5 3 0 تعداد کارگاههای برگزار شده 1

 دکتر خلیلیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت
 20/2/401 1/2/401 دکتر خلیلی مورد نیازهای آموزشینظر سنجی از فراگیران در  1

2 
و  ولین ساب گروه هابرگزاری جلسه مدیر گروه با  مسئ

 کارگاه هااطالع رسانی و انتخاب 
 20/4/401 1/3/401 دکتر موحدی

3 
های برنامه ریزی برای زمان و محل کارگاه ها با نماینده 

 دستیاران و اساتید 
 31/6/401 1/5/401 دکتر شهشهان

 1/12/1402 1/6/1401 دکتر دهقان برگزاری کارگاه ها با اطالع رسانی به رزیدنت ها  4

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقا حیطه آموزش هدف کلی

 برای رزیدنتها و اساتید به صورت ترمی انگلیسیبرگزاری کالس آموزش زبان  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

ابتدای 
 دوره

پایان سال 
 اول

پایان سال 
 دوم

 20 6 0 تعداد جلسات برگزار شده 1

 دکتر دهقانمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
عالقه مند علمی  و هیاتفراخوان برای ثبت نام دستیاران 

 جهت شرکت در کالس زبان
 1/5/401 1/2/401 دکتر شهشهان

2 
هماهنگی برای انتخاب استاد زبان و مذاکره برای هماهنگی 

 روز برگزاری و هزینه پرداختی توسط دانشجو
 1/7/401 1/5/401 دکتر دهقان

 
تعیین سطح رزیدنتها و برگزاری کالس در روزهای دوشنبه 

 یا پنج شنبه
 1/12/402 1/7/401 دکتر موحدی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقا حیطه آموزش  هدف کلی

 ت علمیئو هی برای دستیاران برگزاری کلینیکال کنفرانس با موضوع مرگ و میر مادر باردار هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

ابتدای 
 دوره

پایان سال 
 اول

پایان سال 
 دوم

 10 4 0 تعداد جلسات برگزار شده با این موضوع 1

 دکتر قبادی مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
هماهنگی و اطالع رسانی به اساتید راجع به روز برگزاری 

 ماهیانه مورتالیتهبرگزاری جلسات 
 1/6/401 1/3/401 دکتر موحدی

2 
 ی و مدارک پزشکی هماهنگی با معاونت درمان و بایگان

 بیمارستانها جهت دستیابی به اطالعات بیماران
 1/12/402 1/7/401 دکتر قبادی

3 
برگزاری جلسات با حضور همه رده های فراگیران و در 

 صورت نیاز دعوت از اساتید سایر گروهها
 1/12/402 1/7/401 دکتر نقشینه

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حیطه آموزش هدف کلی

ازمتخصصان زنان فارغ التحصیل به صورت کارگاه هیستروسکوپی  %10توسعه و ارتقا آموزش  هدف اختصاصی

 1402-1401دوره دوساله در طی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 4 2  0 تعداد جلسات برگزار شده 1

 دکتر مریم هاشمی مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
هماهنگی با اعضای گروه جهت تعیین سرفصل های کارگاه 

 هیستروسکوپی  
 29/12/1402 1/1/1401 دکتر هاشمی

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر روح االمین  تعیین زمان و مکان برگزاری کارگاه  2

 29/12/1402 1/1/1401 دکتر هاشمی برگزاری ورکشاپ هیستروسکوپی 3

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء حیطه آموزش هدف کلی

مکاتبات الزم جهت الکترونیک نمودن پرونده بالینی بیماران الپاراسکوپی و هیستروسکوپی  هدف اختصاصی

 1402-1401در سال های 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

ابتدای 
 دوره

پایان سال 
 اول

پایان سال 
 دوم

پرونده بالینی تعداد محتوای آماده شده جهت الکترونیک نمودن  1

 بیماران الپاراسکوپی و هیستروسکوپی
0 4 10 

 دکتر هاشمی مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت
 29/12/1401 1/4/1401 دکتر هاشمی تشکیل جلسه و تعیین محتواهای مورد نیاز  1

 29/12/1401 1/4/1401 دکتر هاشمی تهیه محتوای الکترونیکی مورد نیاز توسط اساتید تعیین شده  2

3 

مکاتبه جهت طراحی نرم افزار جهت ثبت اطالعات مربوط 

به شرح حال،شرح عمل و آزمایشات بیماران جراحی شده 

 شتیالپاراسکوپی و هیستروسکوپی در بیمارستان شهید به

 1/6/1402 1/1/1402 دکتر روح االمین

4 

مکاتبه جهت طراحی نرم افزار جهت ثبت اطالعات مربوط 

به شرح حال،شرح عمل و آزمایشات بیماران جراحی شده 

 الپاراسکوپی و هیستروسکوپی در بیمارستان الزهراء)س(

 29/12/1402 1/6/1402 دکتر هاشمی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقا حیطه آموزش  هدف کلی

  مروری جامع بر آخرین مقاالت منتشر در مجالت برتر جهان در زمینه آنکولوژی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

ابتدای 
 دوره

پایان سال 
 اول

پایان سال 
 دوم

 Gynژورنال اصلی آنکولوژی زنان     2جلسات مرور  تعداد   1

oncology  
0 2 6 

 دکتر بهنام فر مسئول پایش برنامه:
 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تدوین جدول زمان بندی برگزاری ژورنال در یک سال 

 تحصیلی 
 31/6/1401 1/1/1401 دکتر فریبا بهنام فر

 1/9/1401 1/7/1401 دکتر فریبا بهنام فر تعیین مسئول هر یک از جلسات مروری ژورنال های اصلی  2

3 
مرور آخرین شماره ژورنالهای اصلی آنکولوژی زنان یک 

 جلسه در ماه 

 دکتر فریبا بهنام فر
1/7/1401 29/12/1402 

4 
تدوین اجمالی نتیجه مرور ژورنال و ارائه به دفتر گروه زنان 

 بایگانیو 

 دکتر فریبا بهنام فر
1/7/1401  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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 ارتقا حیطه پژوهش هدف کلی

 داساتیایجاد هسته پژوهشی بیماریهای زنان و مامایی برای تسهیل امور پژوهشی  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

ابتدای 
 دوره

پایان سال 
 اول

پایان سال 
 دوم

 6 2 0 تعداد پروپوزال های نوشته شده در هسته پژوهشی  1

 دکتر تهرانی مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
مذاکره با دانشکده جهت تشکیل هسته پژوهشی و تعیین 

 و مسیول هسته اعضا
 1/4/401 1/2/401 دکتر موحدی

 1/6/401 1/3/401 دکتر تهرانی برگزاری جلسات هسته جهت تعیین نقشه پژوهشی هسته 2

 1/12/402 1/6/401 دکتر تهرانی جذب دانشجو و نوشتن پروپوزال در هسته 3

 

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

 اقدام جایگزین عدم اجرا علت
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 ارتقا حیطه پژوهش هدف کلی

 آموزش شیوه نامه پژوهشی و استفاده از سامانه پژوهشیار به اساتید هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

ابتدای 
 دوره

پایان سال 
 اول

پایان سال 
 دوم

 75 65 55 میزان میانگین  نمره عملکرد پژوهشی گروه 1

 دکتر حاجی هاشمیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
فراخوان نیاز سنجی از اساتید در مورد استفاده از سامانه 

 پژوهشیار
 1/4/401 1/2/401 دکتر حاجی هاشمی

 1/6/401 1/4/401 شهشهاندکتر  بررسی نیازها و انتخاب اولویت ها 2

3 
جهت  معاونت پژوهشی برای تعیین استادهماهنگی با 

 آموزش
 1/7/401 1/5/401 موحدیدکتر 

 1/12/402 1/7/401 دکتر مردانیان هماهنگی با اساتید و برگزاری جلسات آموزشی 4

5 
پیگیری استفاده صحیح اساتید از سامانه و وارد شدن فعالیت 

 های پژوهشی اساتید در سامانه
 1/12/402 1/7/401 دکتر حاجی هاشمی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقا حیطه مدیریت هدف کلی

 برای اساتید و دستیارانبرگزاری کالس ورزش  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

ابتدای 
 دوره

پایان سال 
 اول

پایان سال 
 دوم

 40 20 0 برگزار شده -تعداد جلسه 1

    تعداد شرکت کنندگان در کالس ورزش 2

 دکتر موحدی مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
اعالم فراخوان برای هییت علمی و فراگیران برای شرکت 

 در کالس ورزش
 1/4/401 1/2/401 دکتر ثابت

2 
با هیئت علمی و دستیار ارشد جهت برگزاری جلسه 

 ت برگزاری کالسعهماهنگی روز و سا
 1/6/401 1/4/401 دکتر موحدی 

 1/6/401 1/4/401 حاجی هاشمی هماهنگی با سالن شهید موحدی جهت برگزاری جاسات 3

 1/12/402 1/6/401 دکتر موحدی پیگیری شرکت هیئت علمی و فراگیران در کالسها  4

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقا حیطه مدیریت  هدف کلی

  مورد نیاز یعلم اتیکادر ه لیتکم یریگیپ هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

ابتدای 
 دوره

پایان سال 
 اول

پایان سال 
 دوم

 2 1 0 ت علمی ئفراخوان هی مصاحبه تعداد  1

 دکتر شهشهان مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت
 1/6/401 1/2/401 شهشهاندکتر  تعیین تعداد هیئت علمی مورد نیاز  1

 1/8/401 1/6/401 دکتر موحدی مکاتبه به دانشگاه جهت اعالم فراخوان 2

 1/12/401 1/8/401 دکتر موحدی مصاحبه با داوطلبین 3

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 حیطه مدیریتارتقا  هدف کلی

 تهیه پیشنویس الگ بوک فلوشیپ های نازایی و پریناتولوژی و انکولوژی و الپاراسکوپی هدف اختصاصی

 شاخصعنوان 
 میزان شاخص

ابتدای 
 دوره

پایان سال 
 اول

پایان سال 
 دوم

 2 1 0  پیش نویس های نوشته شدهتعداد  1

 دکتر موحدی مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت
 1/7/401 1/4/401 دکتر موحدی تشکیل جلسه مدیر گروه با مسیولین فلوشیپی 1

2 
وک الگ ب هموارد مورد نیاز جهت ورود بجمع آوری 

 وشیپیلتوسط اعضای گروههای ف
 1/10/401 1/7/401 دکتر زارعان

 1/12/401 1/8/401 دکتر موحدی تشکیل جلسه برای انتخاب موارد منلسب الگ بوک 

 1/8/402 13/1/402 دکتر موحدی تهیه پیشنویس الگ بوک فلوشیپی 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  

 

 

 

 

 

 

 


