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 : توسعه اطالع رسانی در راستای اعتباربخشی1هدف کلی

 %09به میزان  ی آموزشی دانشکدههاهدرگاه گرو روز و کامل بودنبه هدف اختصاصی: 

 عنوان فعالیت ردیف

میییییییییزان  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسوول اجرا

پیشییرفت در 

 00سال 

میییییییییزان 

پیشییرفت در 

 99سال 
 پایان شروع

  % 111 11/1/99 11/1/99 خانم شجاعی خانم عامری درگاهمدیریت نامه کمیته تدوین آیین 1

2 
ماه به تفلیک پایه و بالین با حضکک ر نمایهده مرک   1تشککلیک کمیته درگاه  ر 

 برنامه تهظیمی  ا طبقکامپی تر و مسؤولین درگاه گروه
 % 111 % 11 11/12/11 1/2/99 خانم شجاعی خانم عامری

 % 111 % 11 11/12/11 1/2/99 خانم شجاعی خانم عامری تشلیک گروه مجازی برای ارتباط و گ ارش گیری مستمر 1

 % 111 % 11 11/12/11 11/6/99 خانم شجاعی خانم عامری  ای آم زشی  ر شش ماهبهدی و بازخ رد نتایج به گروهجمع 4

 % 111 % 11 11/12/11 11/6/99 خانم شجاعی خانم عامری  ای آم زشی  ر شش ماهطرح نتایج در ش رای مدیران گروه 1

 % 111 % 11 11/12/11 11/6/99 خانم شجاعی خانم عامری ارائه گ ارش  ر شش ماه 6

 های کلیه گروه های آموزشی .میزان نمره کامل بودن درگاه2کلیه گروه های آموزشی .میزان نمره به روز بودن درگاه ها1 شاخص تحقق هدف: 

 : بررسی محتوای درگاه بر اساس راهنمای ثبت اطالعاتهاهآوری دادنحوه جمع
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 عضای هیات علمی دانشکده پزشکیگروه های آموزشی و ا : ارتقای 2هدف کلی

   %199به میزان  برای معرفی گروه و استاد برتر و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی ارزیابی گروه های آموزشیهدف اختصاصی: 

 

 گروه و استاد برترمعرفی خص تحقق اهداف: شا

 گزارش هر نیمسالو  نحوه جمع آوری داده ها: بررسی مستندات

  

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف

 00فعالیت سال 

میزان پیشییرفیت  

 زمان پایان زمان شروع 1099فعالیت سال 

  %111 21/1/99 11/1/99 خانم شجاعی آقای زنگهه جشه اره آم زش پیگیری صدور ابالغ و تشلیک کمیته 1

  %111 11/11/99 11/9/99 خانم شجاعی خانم عامری شاخص  ا و انجام ملاتبات برای معرفی استاد وگروه برتر بررسی 2

 خانم شجاعی   جمع آوری داده  ا 1

 خانم عامری

 آقای زنگهه

 دکتر آویژگان

11/11/99 11/11/99 111%  

  %111 1/12/99 11/11/99 خانم شجاعی عامری خانم ارائه نتایج 4

آویژگان دکتر زشکمیته جشه اره آم در ارائه نتایج  1 شهیدیدکتر    1/12/99 11/12/99 111%  

  %111 1/12/99 11/11/99 دکتر آویژگان خانم شجاعی ارسال نتایج به دبیرخانه جشه اره  6
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 بر برنامه ملیدر نظام آموزشی مبتنی : توسعه منابع بومی 3هدف کلی

 ی آموزشیهاهدرسنامه در گروحداقل دو  تدوینهدف اختصاصی: 

 عنوان فعالیت ردیف

میییییییییزان  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسوول اجرا

پیشییرفت در 

 00سال 

میییییییییزان 

پیشییرفت در 

 99سال 
 پایان شروع

1 
 ا بر اسککاا اول یت تدوین درسککهامه ینتایج ارزشککیابی اسککتاراف فهرسککت گروه

 برنامه ملی(
  % 111 11/1/99 11/1/99 حسیهی دکتر خانم عامری

  % 111 11/1/99 1/2/99 دکتر نعمت باش دکتر شهیدی دانشلده پ شلیتص یب در ش رای معاونین  2

  % 111 11/4/99 1/4/99 دکتر حسیهی خانم عامری  ای آم زشیابالغ مص بات و ارسال فرایهد تدوین درسهامه به گروه 1

  % 111 11/9/99 1/1/99 دکتر حسیهی خانم عامری  ای آم زشی برای تدوین درسهامهبرگ اری جلسه با گروه 4

 % 111 % 41 11/11/11 1/1/99 دکتر حسیهی خانم عامری  اپیگیری و کارشهاسی درسهامه 1

 % 111 % 11 11/11/11 1/1/99 دکتر شهیدی خانم عامری ارائه گ ارش ساالنه 6

 آماده چاپی هاهتعداد درسنامشاخص تحقق هدف: 

 گزارشات و صورتجلسات: هاهآوری دادنحوه جمع
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 علوم پزشکیدر آموزش  اعضای هیأت علمیتوانمندسازی : 0هدف کلی

 ای  کارگاه رفتار حرفه چهار برگزاری هدف اختصاصی:

 عنوان فعالیت ردیف

میییییییییزان  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسوول اجرا

پیشییرفت در 

 00سال 

میییییییییزان 

پیشییرفت در 

 99سال 
 پایان شروع

  % 111 11/1/99 11/1/99 دکتر شهیدی زنگههآقای  اخذ کد ای اخالق از مرک  مطالعات و ت سعه آم زش عل م پ شلی 1

 ای دانشلده برای تعیین فرایهد اجرابرگ اری جلسات کمیته رفتار حرفه 2
 دکتر شهیدی

 آقای زنگهه
  % 111 11/2/99 11/1/99 دکتر رحیمی

  ای آم زشیبرگ اری حداقک دو کارگاه در  ر سال تحصیلی برای گروه 1
 دکتر شهیدی

 آقای زنگهه
 % 111 % 11 11/11/11 1/1/99 رحیمیدکتر 

4 
کههدگان و می ان شرکت در کارگاه در پایان  ر بررسکی نتایج ارزشیابی شرکت 

 کارگاه
 % 111 % 11 11/11/11 1/4/99 دکتر شهیدی آقای زنگهه

 % 111 % 11 11/11/11 1/6/99 دکتر رحیمی دکتر شهیدی ارائه گ ارش می ان تحقق ا داف 1

 تعداد کارگاه برگزار شده شاخص تحقق هدف: 

 کنندگانشرکتپرسشنامه ارزشیابی و ثبت حضور و غیاب : هاهآوری دادنحوه جمع
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 نامه عملیاتیمدیریت بر: 5هدف کلی

  ی آموزشی دانشکدههاهگروو  هامعاونتی هاهبرنامایجاد هماهنگی در  و طبق استانداردهای برنامه نویسی %59هدف اختصاصی: بهبود کیفیت برنامه های تدوین شده به میزان 

 عنوان فعالیت ردیف

میییییییییزان  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسوول اجرا

پیشییرفت در 

 00سال 

میییییییییزان 

پیشییرفت در 

 99سال 
 پایان شروع

1 
برگ اری دو مکا انه جلسکککات کمیته مدیریت برنامه عملیاتی دانشکککلده برای  

 اعضا د یمص بات و گ ارش
 % 111 % 11 11/11/11 11/1/99 دکتر آویژگان خانم شجاعی

 % 111 % 11 11/11/11 11/1/99 دکتر آویژگان خانم شجاعی ارتباط مستمر از طریق گروه مجازی 2

11/1/99 دکتر آویژگان خانم شجاعی  ای آم زشی دانشلده ا و گروه ملاری در تدوین برنامه عملیاتی معاونت 1  11/11/11 11 % 111 % 

4 
 ای آم زشکککی در کمیته  ا و گروهبررسکککی و تک ییکد برنامه عملیاتی معاونت  

 مدیریت برنامه عملیاتی دانشلده

کمیته مدیریت 

 برنامه عملیاتی
 دکتر آویژگان

11/1/99  
11/11/11 11 % 111 % 

1 
 ای  ا و گروه کای عملیاتی معاونت اخکذ گ ارش می ان تحقق ا کداف برنکامکه    

 آم زشی در پایان  ر سال 

کمیته مدیریت 

 برنامه عملیاتی
 % 111 % 11 11/11/11 11/11/99 دکتر آویژگان

 % 111 % 11 11/11/11 11/11/99 دکتر آویژگان خانم شجاعی تدوین گ ارش می ان تحقق ا داف برنامه عملیاتی  ر سال دانشلده   6

 % 111 % 11 11/12/11 1/12/99 دکتر نعمت باش دکتر شهیدی ارائه گ ارش برنامه عملیاتی در ش را ای دانشلده در پایان  ر سال 7

 % 111 % 11 11/11/11 11/11/99 دکتر نعمت باش دکتر شهیدی  ر گروه و معاونت  دوین حداقک یک فرایهد  از ا داف پیگیری ت 8

 میزان رعایت استانداردهای برنامه ریزی در هر برنامه عملیاتیشاخص تحقق هدف: 

 گزارشات -صورت جلسات: هاهآوری دادنحوه جمع
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 پزشکی : ارتقای برنامه آموزشی دانشکده 6هدف کلی

 گروه آموزشیدو برای حداقل دو درس در برنامه درسی مدیریت  اجرای هدف اختصاصی: 

 

 تعداد برنامه های درسی مدیریت شده بر اساس گزارش گروه هاشاخص تحقق اهداف:  

 نحوه جمع آوری داده ها: بررسی مستندات

  

میزان پیشییرفیت   زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسوول اجرا ها فهرست فعالیت ردیف

 00فعالیت سال 

میزان پیشییرفییت 

 زمان پایان زمان شروع 1099فعالیت سال 

  ا گروه مص ب نم دن اجرای فرایهد مدیریت برنامه درسی در 2

 در ش رای معاونین دانشلده  
 نعمت باشدکتر  دکتر شهیدی

11/1/99 11/4/99 111 %  

  % 111 11/1/99 11/4/99 دکتر آویژگان خانم شجاعی آم زش به گروه  ا 1

 %111 %11 11/12/11 11/11/99 دکتر آویژگان خانم شجاعی ارزیابی در پایان  ر نیمسال 4

 %111 %11 11/12/11 11/11/99 دکتر آویژگان خانم شجاعی جمع بهدی ارزیابی و تعیین چالش  ا 1

 %111 %11 11/12/11 11/12/99 دکتر آویژگان خانم شجاعی نیمسالارائه گ ارش  ر  6
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 عمومی : ارتقای برنامه آموزشی پزشکی 7هدف کلی

   %199به میزان  پزشکی عمومی با برنامه ملیانطباق برنامه آموزشی بررسی هدف اختصاصی: 

 

 میزان تطابق برنامه های آموزشی ارائهخص تحقق اهداف: اش

 گزارش هر نیمسالو  نحوه جمع آوری داده ها: بررسی مستندات

  

میزان پیشییرفت  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف

 00فعالیت سال 

میزان پیشییرفت 

 زمان پایان زمان شروع 1099فعالیت سال 

 %111 %11 11/12/11 11/1/99 دکتر آویژگان دکتر حسیهی حصیلیتتشلیک کمیته ارزشیابی برنامه ملی عل م پ شلی در پایان  ر نیمسال  1

و کارآم زی با برگ اری جلسات  ICMارزشیابی دروا عل م پایه پ شلی ، دوره  2

 مصاحبه با دانشج یان
 دکتر آویژگان دکتر حسیهی

1/1/99 1/12/11 11% 111% 

تطابق با برنامه بررسککی طرح دوره قرار گرفته در سککایت گروه  ای آم زشککی و   1

 ملی
 دکتر آویژگان هیدکتر حسی

11/1/99 11/11/11 11% 111% 

 %111 %11 1/12/11 11/4/99 دکتر آویژگان دکتر حسیهی آنالی  داده  ای جمع آوری شده در پایان  ر نیمسال 4

 %111 %11 11/12/11 11/2/99 دکتر آویژگان دکتر حسیهی جمع بهدی ارزشیابی دوره  ای قبک و تعیین چالش  ا 1

حسیهیدکتر  ارائه گ ارش ارزشیابی  ر نیمسال  6 آویژگاندکتر    11/4/99 11/12/11 11% 111% 

 %111 %11 11/12/11 11/1/99 دکتر نعمت باش دکتر شهیدی ارائه گ ارش ارزشیابی در کمیته برنامه درسی دانشلده 7
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 عمومی : ارتقای برنامه آموزشی پزشکی8هدف کلی

 (  یک درس علوم پایه و یک درس بالینی) ماهیانه  در برنامه آموزش پزشکی عمومیمواد و رسانه های آموزش مجازی ارزیابی  هدف اختصاصی:

 ردیف

 مسوول پایش مسوول اجرا فهرست فعالیت ها

 زمان اجرای فعالیت
 

میزان پیشرفت 
 99فعالیت سال 

میزان پیشرفت 
 0011فعالیت سال 

 زمان پایان زمان شروع

1 

 

انتااب دروا ارائه شده در سامانه ن ید با نظر معاونت آم زش پ شلی و دفتر 

EDO ) یما انه یک درا دوره بالیهی و یک درا عل م پایه 
 دکتر حسیهی

 دکتر شهیدی

 دکتر رحیمی
11/2/99 11/12/11 11% 111% 

2 

 

بارگذاری شده در سامانه ن ید از نظر  ICMارزیابی دروا عل م پ شلی، دوره 

 کیفیت محت ای بارگذاری شده ی از لحاظ صدا و تص یر (
 %111 %11 1/12/11 11/2/99 دکتر آویژگان دکتر حسیهی

1 

 

بارگذاری شده در سامانه ن ید از نظر  ICMارزیابی دروا عل م پایه پ شلی، دوره 

حجم محت ای بارگذاری شده با مقایسه با بررسی طرح دوره قرار گرفته در سایت 

 گروه  ای آم زشی و تطابق با برنامه ملی

 %111 %11 11/12/11 11/2/99 دکتر آویژگان دکتر حسیهی

4 

 
 %111 %11 21/12/11 21/2/99 دکتر آویژگان دکتر حسیهی آنالی  داده  ای جمع آوری شده در  ر ماه و تعیین چالش  ا

1 

 
 %111 %11 11/12/11 29/2/99 دکتر نعمت باش دکتر شهیدی ارائه گ ارش ارزشیابی در کمیته برنامه درسی دانشلده به ص رت ما انه

6 

 
 %111 %11 21/12/11 11/2/99 دکتر شهیدی دکتر حسیهی معاونت پ شلی عم میارائه نتایج به 

7 

 

 EDOاصالح مشلالت مطرح شده ت سط گروه  ای آم زشی انعلاا آن به دفتر 

 و معاونت آم زش عم می

گروه آم زشی 

 مرب طه
 %111 %11 21/12/11 11/1/99 دکتر شهیدی

 

 تعداد درس های مورد ارزیابی شاخص تحقق اهداف : 

 نحوه جمع آوری داده ها : بررسی فایل های بارگذاری شده در سامانه نوید
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 مجازی : ارتقای برنامه آموزشی پزشکی0هدف کلی

 یک گروه( یک تا دوماههردر تمامی گروه های ارائه دهنده ) مجازیراند ارزیابی هدف اختصاصی: 

 مسوول پایش اجرامسوول  فهرست فعالیت ها ردیف
میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت

 00فعالیت سال 

میزان پیشرفت فعالیت 

 زمان پایان زمان شروع 1099سال 

1 

 

 ر یک  انتااب گروه  ای بالیهی ارائه د هده راند مجازی

 یک گروه  تا دوماه 

 %111 %11 11/12/11 11/4/99 دکتر آویژگان دکتر حسیهی

2 

یا  BBBجمع آوری فیلم  ای راند مجازی ارائه شده از 

SKYPE 
 

 %111 %11 21/12/99 21/4/99 دکتر آویژگان دکتر حسیهی

3 
بررسی می ان مشارکت دانشج یان در راند ای مجازی با 

 مشا ده فیلم
 %111 %11 11/12/11 21/4/99 دکتر آویژگان دکتر حسیهی

 %111 %11 11/12/11 11/1/99 دکتر شهیدی دکتر حسیهی جمع بهدی ارزیابی و تعیین چالش  ا 4

 %111 %11 11/12/11 11/7/99 دکتر نعمت باش دکتر شهیدی ارائه گ ارش  ر نیمسال در کمیته برنامه درسی 5

 

 تعداد راند مجازی ارزیابی شده:  اهداف تحقق شاخص

 SKYPE یا BBB در شده ذخیره های فیلم بررسی:  ها داده آوری جمع نحوه




