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  1398-1397 عملیاتیبرنامه 

:دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی  بر اساس رسالت های  

 برنامه ریزی درسی

 ارزشیابی دانشجو

 ارزشیابی اعضای هیات علمی

 یاددهی یادگیری

 پژوهش در آموزش

 اعتباربخشی
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  تعیین مرجع مناسب برای حل مشکالت تحصیلی دانشجویان پزشکیهدف اختصاصی:                   در راستای رسالت یاددهی یادگیریآبشاری توسعه آموزش :  1هدف کلی

  استاد مشاور و دستیار تدریسطراحی، اجرا و ارزیابی برنامه عنوان برنامه: 

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت 

97فعالیت سال   

میزان پیشرفت 

98سال فعالیت   زمان پایان زمان شروع 

 ت گروه بالینیتاد مشاور و دستیار تدریس برای هفطراحی برنامه اس 1
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

1/4/97 15/4/97 %100   

    

 ارائه برنامه در شورای معاونین و شورای مدیران گروه ها و جلب حمایت 2
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

  15/4/97 1/5/97 %100   

    

3 
هماهنگی با مدیران گروه های منتخب )انتخاب استاد مشاور، حمایت، 

 نظارت و ارزیابی(

 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

1/5/97 15/5/97 %100   

    

 هماهنگی و توجیه اولیه اساتید مشاور منتخب 4
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/5/97   1/6/97 %100   

    

 تشکیل کمیته استاد مشاور و دستیار تدریس هر دو ماه یکبار 5
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

1/6/97 1/12/97 %100   

    

 و الگ بوک استاد مشاور و دستیار تدریس  اصالح آیین نامه 6
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

  15/4/97   15/6/97 %100   

    

 

7 
 اجرای برنامه 

 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

1/7/97 1/12/97 %100   

    

8 
 

 پایش ماهانه برنامه

 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

1/7/97 1/12/97 %100   

    

9 
 

 ارائه گزارش

 

 دکتر آویژگان

 

 کتر وفامهرد

1/12/97 20/12/97 %100   

    

10 
گروه بالینی در سال  9تعمیم برنامه در صورت موافقت و جلب حمایت به 

1398 

100%  15/12/98 15/1/98 دکتر وفامهر دکتر آویژگان  

    

                        گروه طبق برنامه عملیاتی. افزایش رضایت ذی نفعان )فراگیران، اساتید ومسوولین گروه( 7برنامه در اجرای  :شاخص تحقق هدف

  رضایت سنجی و صورتجلسات ،،  گزارشاتهاالگ بوک بررسی :نحوه جمع آوری داده ها
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 پزشکی                   نهادینه نمودن برنامه عملیاتی در دانشکده هدف اختصاصی:                                          در راستای رسالت اعتباربخشی دیریت بهینه امور دانشکدهم :2هدف کلی

 ارزیابی برنامه  عملیاتی دو ساله گروه های آموزشیعنوان برنامه: 

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت 

97فعالیت سال   

میزان پیشرفت 

98فعالیت سال   زمان پایان زمان شروع 

 برای طراحی برنامه عملیاتی  آموزشی هایآموزش به مدیران گروه  1
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/1/97 15/2/97 %100   

    

 آموزشی گروه هایپیگیری برای اخذ برنامه عملیاتی از  2
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/2/97 15/3/97 %100   

    

 آموزشی هایگروه کارشناسی برنامه عملیاتی و ارائه فیدبک به  3
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/3/97 15/4/97 %100   

    

  1397در پایان سال  آموزشی گروه هایاخذ گزارش میزان تحقق اهداف  4
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/11/97 15/12/97 %100   

    

 1397 در پایان سالآموزشی  گروه های ارائه گزارش برنامه عملیاتی 5
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/12/97 28/12/97 %100   

    

  1398در پایان سال آموزشی  گروه هایاخذ گزارش میزان تحقق اهداف  6
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/11/98 15/12/98  %100  

    

 1398 آموزشی در پایان گروه های ارائه گزارش برنامه عملیاتی 7
 

 آویژگان دکتر

 

 دکتر وفامهر

15/12/98 28/12/98  %100  

    

 ارائه گزارش -گروه آموزشی در دانشکده پزشکی 32 سایت در تایید شده رنامه عملیاتیبوجود : شاخص تحقق هدف

 بررسی گزارش -آموزشی گروه هایبررسی سایت : نحوه جمع آوری داده ها
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 پزشکی                   نهادینه نمودن برنامه عملیاتی در دانشکده هدف اختصاصی: در راستای رسالت اعتباربخشی                                         مدیریت بهینه امور دانشکده : 3هدف کلی

 دانشکده پزشکیارزیابی برنامه  عملیاتی دو ساله معاونت های عنوان برنامه: 

فعالیت هافهرست  ردیف  

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت 

97فعالیت سال   

میزان پیشرفت 

98فعالیت سال   زمان پایان زمان شروع 

  1397اخذ گزارش میزان تحقق اهداف معاونت ها در پایان سال  1
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/11/97 15/12/97 %100   

    

 1397سال  معاونت ها در پایان ارائه گزارش برنامه عملیاتی 2
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/12/97 28/12/97 %100   

    

  1398اخذ گزارش میزان تحقق اهداف معاونت ها در پایان سال  3
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/11/98 15/12/98  %100  

    

 1398سال  معاونت ها در پایان عملیاتیارائه گزارش برنامه  4
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/12/98 28/12/98  %100  

    

 

 ارائه گزارش -در دانشکده پزشکی معاونت 9 سایت درتایید شده برنامه عملیاتی  وجود : شاخص تحقق هدف

 بررسی گزارش –بررسی سایت معاونت ها : نحوه جمع آوری داده ها
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  گروه های آموزشی سایت بروزرسانی و تکمیل هدف اختصاصی:                     در راستای رسالت اعتباربخشی                              اطالع رسانی توسعه :  4کلیهدف 

 سایت گروه های آموزشی رسانی و تکمیل بروزآموزش، نظارت و ارزیابی مستمر مسوولین سایت برای عنوان برنامه: 

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت 

97فعالیت سال   

میزان پیشرفت 

98فعالیت سال   زمان پایان زمان شروع 

 استخراج نواقص سایت گروه ها 1
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/1/97 15/2/97 %100   

    

 جلسه برای توانمندسازی مسوولین سایت  2
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/2/97 1/3/97 %100   

    

 ارتباط با مسوولین سایت و پیگیری مستمر برای رفع نواقص 3
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

1/3/97 1/6/97 %100   

    

 ارزشیابی سایت 4
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

1/6/97 1/7/97 %100   

    

 ارائه گزارش به مسوولین 5
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

1/7/97 1/8/97 %100   

    

 

 سایت گروه ها  %90بیشتر از تکمیل بودن : شاخص تحقق هدف

 سایتبررسی محتوای  : نحوه جمع آوری داده ها
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 بررسی میزان تحقق برنامه جدید دوره علوم پایههدف اختصاصی:                    ارزشیابی برنامه درسی:  5هدف کلی

 مصوب دوره علوم پایهجدید  نظارت بر چگونگی اجرای نیم رخ تحصیلی عنوان برنامه: 

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت 

97فعالیت سال   

میزان پیشرفت 

98فعالیت سال   زمان پایان زمان شروع 

جدید دوره علوم پایهتشکیل ماهانه کمیته ارزشیابی برنامه  1  
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/1/97 15/12/98 50% 100% 

    

  برنامه ارزشیابی اصالح 2
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/1/97 1/2/97 100%  

    

در شورای معاونیناصالح شده  برنامهارائه  3  
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

1/2/97 15/2/97 100%  

    

ی مصاحبه، پرسشنامه و مستندات در پایان هر نیمسال جمع آوری داده ها 4  
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/2/97 1/11/98 50% 100% 

    

و مستندات در پایان هر نیمسالی مصاحبه، پرسشنامه داده هاآنالیز  5  
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

1/4/98 15/11/98 50% 100% 

    

جدید دوره علوم پایهبرنامه  ارزشیابی ارائه گزارش 6  
 

 دکتر آویژگان

 

 دکتر وفامهر

15/4/98 20/12/98 50% 100% 

    

 

 در گزارش تدوین شده در پایان هر نیمسالاعالم میزان انطباق برنامه جدید علوم پایه با استانداردها بر اساس خودارزیابی : شاخص تحقق هدف

 مصاحبه، مشاهده، نظرسنجی و مقایسه نمرات: نحوه جمع آوری داده ها
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 معاونت های دانشکده پزشکیبروزرسانی و تکمیل سایت  هدف اختصاصی:    در راستای رسالت اعتباربخشی                                         اطالع رسانی توسعه :  6هدف کلی

 آموزش، نظارت و ارزیابی مستمر مسوولین سایت برای بروزرسانی و تکمیل سایت معاونت های دانشکده پزشکیعنوان برنامه: 

یت هافهرست فعال ردیف  

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت 

97فعالیت سال   

میزان پیشرفت 

98فعالیت سال   زمان پایان زمان شروع 

 تکمیل طراحی سایت معاونت ها با همکاری مرکز کامپیوتر دانشکده 1
100% 15/2/97 15/1/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر   

    

 استخراج نواقص سایت معاونت ها 2
100% 1/3/97 15/2/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر   

    

 مسوولین سایت و ارائه بازخورد به جلسه برای توانمندسازی  3
100% 1/6/97 1/3/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر   

    

 ارتباط با مسوولین سایت و پیگیری مستمر برای رفع نواقص 4
وفامهر دکتر 100% 1/7/97 1/6/97 دکتر آویژگان    

    

 ارزشیابی سایت 5
100% 1/8/97 1/7/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر   

    

 ارائه گزارش به مسوولین 6
100% 1/9/97 1/8/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر   

    

 

 سایت معاونت ها %90: تکمیل بودن بیشتر از شاخص تحقق هدف

 سایتبررسی محتوای  : نحوه جمع آوری داده ها
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 تدوین درسنامه  هدف اختصاصی: منابع بومی در راستای رسالت برنامه ریزی درسی                                                              توسعه :  7هدف کلی

 نوان منبع بومی برای مطالعه دانشجویاندانشکده پزشکی به ع EDOفرایند تدوین درسنامه در عنوان برنامه: 

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت 

97فعالیت سال   

میزان پیشرفت 

98فعالیت سال   زمان پایان زمان شروع 

 چاپتسهیل فرایند آماده سازی، انجام کارشناسی و نهایی سازی درسنامه قلب برای  1
 دکتر آویژگان دکتر وفامهر

 

15/1/97 15/6/97 %100   

    

 تسهیل فرایند آماده سازی، انجام کارشناسی و نهایی سازی درسنامه کلیه برای چاپ 2
100% 15/12/97 15/1/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر   

    

 تقاضای گروه هانجام فرایندهای دانشکده ای چاپ درسنامه بر اساس تعیین و  3
50% 15/12/98 15/1/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر  %100  

    

 راهنمایی و آموزش اساتید متقاضی گروه های مختلف برای چاپ درسنامه 4
50% 15/12/98 15/1/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر  %100  

    

5 
برای  آموزشی  های برگزاری جلسات کمیته درسنامه به منظور جلب مشارکت گروه

 هر دو هفته تصویب تهیه درسنامه

50% 15/12/98 15/1/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر  %100  

    

 

 تهیه و تکمیل دو درسنامه در پایان هر سال تحصیلی: شاخص تحقق هدف

  بررسی مستندات : نحوه جمع آوری داده ها
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 لت ارزشیابی استاد         علمی در راستای رسابهبود کیفیت عملکرد اعضای هیات :  8هدف کلی

 ارزشیابی استاد در دانشکده پزشکی  و ابزارهای ارتقای فرایند ها هدف اختصاصی: 

 ارزشیابی استاد در دانشکده پزشکی ها و ابزارهایاصالح فرایندعنوان برنامه: 

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت 

97فعالیت سال   

میزان پیشرفت 

98فعالیت سال   زمان پایان زمان شروع 

1 
سال گذشته پرسشنامه ارزشیابی  4اصالح پرسشنامه چهار گروه آموزشی که طی 

 اساتید گروه بازبینی نشده است

100% 15/6/97 15/1/97   دکتر آویژگان دکتر وفامهر   

    

 برای ارزشیابی اساتید گروه طب سنتی تهیه پرسشنامه 2
100% 15/3/97 15/2/97   دکتر آویژگان دکتر وفامهر   

    

3 
تهیه و بازبینی پرسشنامه ارزشیابی اساتید مخصوص اینترن  ها برای گروه هایی که 

 )داخلی و اطفال( ارزشیابی توسط اینترن نیز انجام می گردد

50% 15/12/98 15/1/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر  %100  

    

4 
 22بازبینی و اصالح فرایند جمع آوری اطالعات ارزشیابی از رزیدنت ها و اینترن های 

 به منظور کاهش خطاها و افزایش سرعت کار گروه بالینی

100% 15/12/97 15/1/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر   

    

 اکسترن ها از نظرتدوین پرسشنامه ارزشیابی اساتید  5
50% 15/12/98 15/1/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر  %100  

    

 

 انجام فرایند ها مطابق با برنامه زمانبندی مشخص شده –پرسشنامه تهیه یا اصالح شده  هفت: شاخص تحقق هدف

 مستنداتبررسی  : نحوه جمع آوری داده ها
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 لت ارزشیابی استاد        در راستای رسا ارتقای تصمیم گیری های مدیریتی مبتنی بر نتایج ارزشیابی اساتید:  9هدف کلی

 اجرای صحیح آیین نامه ترفیع پایههدف اختصاصی:  

 ترفیع پایه در دانشکده پزشکیفرایند اصالح عنوان برنامه: 

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت 

97فعالیت سال   

میزان پیشرفت 

98فعالیت سال   زمان پایان زمان شروع 

1 
تهیه راهنمای کامل نحوه تکمیل فرم ترفیع پایه اعضاااای هیات علمی دانشاااکده 

 با همکاری معاونت مالی اداری پزشکی و مستندات الزم برای ترفیع پایه
100% 15/2/97 15/1/97 آویژگاندکتر  دکتر وفامهر   

 اطالع رسانی به اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی از طریق سایت دانشکده 2
100% 15/3/97 15/2/97 دکتر آویژگان دکتر وفامهر   

    

3 
بالینی در زمینه  32آموزش و جلب همکاری  متصااادیان امور دفتری   یه و  پا گروه 

 اساتید و نحوه تکمیل فرم های ترفیع پایهچگونگی فرایند ترفیع پایه 

100% 15/6/97 15/2/97   دکتر آویژگان دکتر وفامهر   

    

4 
 امتیاز دهی به فرم های ترفیع پایه با همکاری کارگزینی و معاونت پژوهشااای اجرای

 بطور صحیح و اصولی

 دکتر وفامهر
 

100% 15/12/98 15/1/97 دکتر آویژگان   

    

  وج 3، الف 2در بند الف فرم ترفیع پایه وارد ناقصمثبت تعداد  5
 دکتر وفامهر

 

1/12/98 1/7/97 دکتر آویژگان  %100   

    

 

 راهنمای کامل نحوه تکمیل فرم ترفیع پایه اعضای هیات علمی روی سایت دانشکدهوجود : شاخص تحقق هدف

  گروه پایه و بالینی در زمینه تکمیل فرم ترفیع پایه 32متصدیان امور دفتری  برگزاری جلسات آموزشی

 ، صورت جلسات و جلسات آموزشیمستندات، بررسی سایت : نحوه جمع آوری داده ها
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 در آموزشارتقای پژوهش هدف اختصاصی:                    در راستای رسالت پژوهش در آموزش توسعه آموزش علوم پزشکی:  10هدف کلی

 و ارائه مشاوره به عالقمندان طرح ها، مقاله ها و فرایندهای آموزشی اجرایو  طراحیعنوان برنامه: 

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت 

97فعالیت سال   

میزان پیشرفت 

98فعالیت سال   زمان پایان زمان شروع 

 تدوین فرایند طرح های دانشجویی پژوهش در آموزش  1
 دکتر وفامهر

 دکتر آویژگان

100% 15/2/97 15/1/97   دکتر شهیدی   

    

 اطالع رسانی فرایند مذکور از طریق سایت 2
 دکتر وفامهر

 دکتر آویژگان

100% 15/2/97   15/2/97   دکتر شهیدی   

    

 در زمینه طرح های پژوهش در آموزشارائه مشاوره به پژوهشگران  3
 دکتر وفامهر

 دکتر آویژگان

50% 15/12/98 15/1/97 دکتر شهیدی  %100  

    

 ترویج جشنواره از طریق سایت با اعالم خالصه ای از فرایندهای برتر 4
 دکتر وفامهر

 دکتر آویژگان

50% 15/12/98 15/3/97 دکتر شهیدی  %100  

    

 فرایند آموزشی برای شرکت در جشنواره آموزشی شهید مطهریتدوین دو  6
 دکتر وفامهر

 دکتر آویژگان

50% 15/12/98 15/1/97 دکتر شهیدی  %100  

    

 تدوین دو مقاله برای شرکت در همایش کشوری آموزش پزشکی 7
 دکتر وفامهر

 دکتر آویژگان

50% 15/12/98 15/1/97 دکتر شهیدی  %100  

    

 

 ارائه دو مقاله جدید آموزشی -ارائه دو فرایند جدید آموزشی : تحقق هدف شاخص

  مستندات سایت و  بررسی : نحوه جمع آوری داده ها

  



12 
 

 بهبود آزمون های چهارگزینه ایهدف اختصاصی:                    ارزشیابی دانشجوتوسعه :  11هدف کلی

 به گروه های آموزشی  ها و تحلیل آزمونتجزیه  فیدبکارائه عنوان برنامه: 

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت 

97فعالیت سال   

میزان پیشرفت 

98فعالیت سال   زمان پایان زمان شروع 

 تشکیل کمیته آزمون دو ماهانه 1
 دکتر وفامهر

 دکتر آویژگان

50% 15/12/98 15/1/97 دکتر شهیدی  %100  

    

2 
 تدوین فرایند تجزیه و تحلیل آزمون های چهارگزینه ای دانشکده

 

 دکتر وفامهر

 دکتر آویژگان

100% 15/2/97 15/1/97 دکتر شهیدی   

    

 تصویب فرایند تجزیه و تحلیل آزمون های چهارگزینه ای در هیات رییسه دانشکده 3
 دکتر وفامهر

 دکتر آویژگان

100% 1/3/97 15/2/97 دکتر شهیدی   

    

4 
  مصوباجرای فرایند 

 

 دکتر وفامهر

 دکتر آویژگان

50% 15/12/98 1/3/97 دکتر شهیدی  %100  

    

5 
 ارائه فیدبک به گروه های آموزشی بر اساس فرایند مصوب

 

 دکتر وفامهر

 دکتر آویژگان

50% 15/12/98 15/3/97 دکتر شهیدی  %100  

    

 

 تجزیه و تحلیل آزمون های چهارگزینه ایارائه فیدبک به گروه های آموزشی طبق فرایند  مصوب : تحقق هدفشاخص 

 بررسی مستندات : نحوه جمع آوری داده ها

 


