
  

  

  

  

  

  

  

  

  دانشكده دندانپزشكي 93برنامه ريزي عملياتي سال 
  

  عنوان برنامه  رديف

  رشته دندانپزشكي  دوره علوم پايه  تدوين طرح درس دروس١

  دانشكده دندانپزشكي  جذب هيات علمي در قالب تعهدات طرح و بورس ٢

  شكل دهي ساختار اداري دانشكده دندانپزشكي ٣

  دانشكده دندانپزشكي جذب هيات علمي در قالب فراخوان   ۴

  تدوين برنامه استراتژيك دانشكده دندانپزشكي ۵

  دندانپزشكي توسعه پورتال دانشكده ۶

  تالش جهت مكان يابي براي دانشكده با استفاده از نظر متخصصين دندانپزشكي ٧

  دندانپزشكي  راه اندازي كتابخانه دانشكده٨

  دندانپزشكي اقدام جهت فعال كردن كلينيك دندانپزشكي وابسته به دانشكده ٩

  ايجاد و طراحي فرآيندهاي آموزشي در دانشكده دندانپزشكي ١٠



  

  

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                               

  
  

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  ايجاد و طراحي فرآيندهاي آموزشي در دانشكده  : عنوان برنامه

  :هدف برنامه

 تسهيل و اطالع رساني مناسب به دانشجويان  -

 تسريع درانجام امور  -

 تكريم ارباب رجوع  -

  آشنايي با روند كليه فعاليتهاي دانشكده جهت تسريع در امور مربوط به ارباب رجوع  -

  :شاخص برنامه

 استمرار و استقرار ارتقاي كيفيت در فرآيندهاي آموزشي  -

 كنترل و نظارت بر امور اجرايي دانشكده  -

 زمان انجام فعاليتهاي محوله  -

  ميزان رضايت ارباب رجوع  -

  انت برنامهجدول گ

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

مشخص نمودن كليه امورآموزشي    1
  دانشكده 

  طبق تجربيات قبلي  تاكنون   بهمن ماه   مسئول آموزش

  طبق تجربيات قبلي  تاكنون   بهمن ماه   مسئول آموزش  طراحي فرآيندهاي آموزشي   2

  جمع

  

   



  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                               

  توسعه اي برنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  تدوين برنامه استراتژيك دانشكده : عنوان برنامه

  جهت گيري برنامه هاي دانشكده سال آينده:استراتژي

  :برنامههدف 

 دانشكده  تدوين برنامه هاي  - 

 فرآيند دايمي جهت ارزيابي و كنترل امور دانشكده بر اساس برنامه استراتژيك دانشكده  - 

  استفاده از برنامه استراتژيك در تصميم گيريها - 

  :شاخص برنامه

 ت و ارزشهاي محوري داهداف بلندم –ماموريت  –تدوين چشم انداز  -

 تصميم گيري و انتخاب گزينه هاي راهبردي دانشكده  -

 استراتژي سازماني و وظيفه هاي دانشكده  -

 عملياتي دانشگاه  –اهداف اجرايي  -

  عملياتي دانشگاه  –اقدامات اجرايي  -

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

تجزيه و تحليل شرايط و توانائي  –شناخت وضع موجود   1
  هاي فعلي دانشكده 

شش ماهه اول   بهمن ماه   مسئولين دانشكده
  93سال 

بر اساس 
استانداردهاي وزارت 

  متبوع
تعيين نيازها و تدوين اهداف و نحوه هدايت برنامه ها و   2

  عمليات دانشكده 
 شش ماهه اول  بهمن ماه   مسئولين دانشكده

  93سال 
  

پيش بيني روشها و سايل يا تعيين استراتژي و شرايط   3
  وعملكرد مورد انتظار آتي 

شش ماهه اول   بهمن ماه   مسئولين دانشكده
  93سال 

استفاده از تجربيات 
ساير دانشكده هاي 

  دندانپزشكي 
بهره گيري از راهكارها و سازوكاروهاي دستيابي به   4

  ماموريتها و اهداف سازمان 
شش ماهه اول   بهمن ماه   مسئولين دانشكده

  93سال 
  

  جمع

   



  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                               

  توسعه اي برنامه هاي عملياتي
  1393برنامه عملياتي سال 

  بورسو جذب هيات علمي در قالب تعهدات طرح : عنوان برنامه

  تامين هيات علمي دانشكده بر اساس اولويت مورد نياز:استراتژي

  :هدف برنامه

 تكميل كادر اعضاء هيات علمي دانشكده  -

  تقويت علمي دانشكده در ابعاد كمي و كيفي  -

  :شاخص برنامه

  جذب نيرو بر اساس نيازهاي كنوني و برنامه هاي آينده دانشكده  -

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

مسئولين  نياز سنجي    1
  دانشكده

بر اساس اولويت نياز   تاكنون   بهمن ماه  
 به رشته هاي تخصصي 

معاون آموزشي  فراخوان جذب هيات علمي    2
  دانشگاه 

مطابق با تعداد مجوز   تاكنون   بهمن ماه  
  اعطايي به دانشكده 

  جمع

  

   



  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                               

  توسعه اي برنامه هاي عملياتي
  1393برنامه عملياتي سال 

  جذب هيات علمي در قالب فراخوان : عنوان برنامه

  هيات علمي دانشكده بر اساس اولويت مورد نياز تامين:استراتژي

  :هدف برنامه

 تكميل كادر اعضاء هيات علمي دانشكده  -

  تقويت علمي دانشكده در ابعاد كمي و كيفي  -

  :شاخص برنامه

  جذب نيرو بر اساس نيازهاي كنوني و برنامه هاي آينده دانشكده  -

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

مسئولين دانشكده و نياز سنجي   1
معاون آموزشي 

  دانشگاه 

بر اساس اولويت نياز   تاكنون   بهمن ماه  
 به رشته هاي تخصصي 

معاون آموزشي درخواست از وزارت متبوع    2
دانشگاه و مسئولين 

  دانشكده 

    تاكنون   بهمن ماه  

  جمع

  

   



  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                               

  توسعه اي برنامه هاي عملياتي
  1393برنامه عملياتي سال 

  شكل دهي ساختار اداري دانشكده دندانپزشكي : عنوان برنامه

  دانشكدهتشكيل اجزاي مورد نياز در اداره امور مختلف :استراتژي

  :هدف برنامه

 تجهيز و راه اندازي كلينيك  -

  در دانشكده  ITتوسعه سيستم اطالع رساني و  -

  :شاخص برنامه

 توسعه فضاي آموزشي و پژوهشي دانشجويي مورد نياز  -

  افزايش بهر وري از فضاهاي موجود  -

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

–مسئولين دانشكده  اعالم نيازها و درخواست به مسئولين   1
  معاونت توسعه 

بر اساس اطالعات   تاكنون   آبان ماه  
مربوط به دو دوره 

  ورودي دانشجو 
درخواست تخصيص از معاون توسعه   2

  دانشگاه 
–مسئولين دانشكده
  معاونت توسعه 

    تاكنون   آبان ماه  

–مسئولين دانشكده  پيگيري درخواست ها وتخصيص ها   3
  معاونت توسعه 

    تاكنون   آبان ماه  

درخواست بودجه اي مستقل براي   4
  دانشكده 

–مسئولين دانشكده
  معاونت توسعه 

    تاكنون   آبان ماه  

              
  جمع

  
   



  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                               

  توسعه اي برنامه هاي عملياتي
  1393برنامه عملياتي سال 

  توسعه پورتال دانشكده : عنوان برنامه

  اطالع رساني الكترونيكي در دانشكده:استراتژي

  :هدف برنامه

 تكميل اطالعات در راستاي دولت الكترونيك  -

  دستري آسان به اطالعات  -

  :شاخص برنامه

 تبادل اطالعات در سريعترين زمان با واحدهاي متقاضي  -

  شفافيت و روان بودن اطالعات در وب سايت  -

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

امكانات فني و مشاوره   تاكنون   آبان ماه   مسئول پورتال  به روز رساني پورتال    1
  اي 

  جمع

  

   



  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                               

  توسعه اي برنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  مكان يابي براي دانشكده با استفاده از نظر متخصصين دندانپزشكي : عنوان برنامه

  تامين فضاي فيزيكي دانشكده:استراتژي

  :هدف برنامه

 كمك به باال بردن سطح بهداشت دهان و دندان بخصوص در منطقه  -

  تجميع امكانات دندانپزشكي و متخصصان در اين زمينه در كاشان  -

  :شاخص برنامه

 حفظ و ارتقاء جايگاه آتي دانشگاه  -

  ارتقاء سالمت جامعه تحت پوشش -

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

برگزاري جلسات با مسئولين دانشگاه  و   1
  دفتر فني دانشگاه 

سرپرست و
معاون آموزشي 

  دانشكده 

    دارد ادامه  آبان ماه  

دعوت از اساتيد با تجربه دانشگاههاي   2
  ديگر 

سرپرست و
معاون آموزشي 

  دانشكده 

    ادامه دارد  آبان ماه  

  جمع

  

   



  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                               

  توسعه اي برنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  تدوين طرح درس  : عنوان برنامه

  :هدف برنامه

 فعاليتهاي آموزشي را نظم دهد  -

 (must learn)عوامل اصلي جريان تدريس در نظر گرفته شود  -

 مدرس از روشها و فنون مناسب تدريس استفاده نمايد  -

 مشكالت احتمالي تدريس پيش بيني شود  -

 وظيفه مدرس و فراگيران مشخص شود  -

 توجه مدرس را به انتخاب روشهاي مناسب آموزش جلب نمايد  -

 ارزشيابي مدرس توسط موسسه آموزشي را آسان نمايد  -

 ارزشيابي فراگيران توسط مدرس را آسان نمايد  -

 مدرس و فراگيران با اعتماد بيشتري سر كالس  درس حاضر شوند  -

ه طرح درس و اهداف تنظيم شده ، نيازهاي آموزشي فراگيران مد نظر قرار گيرد و در زمان تدريس و باتوجه ب -
 آموزش با رعايت اولويت بندي انجام شود 

  :شاخص برنامه

  ارتقاء كيفيت آموزش -

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع

مشخص نمودن واحدهاي ارائه شده در 1
  ترم براي هر گروه آموزشي  

يكماه قبل از     مسئول آموزش 
  شروع ترم 

  سرفصل آموزشي   دوروز بعد 

درخواست طرح درس با توجه به فرمت 2
  ارسالي 

يكماه قبل از     مسئول آموزش 
  شروع ترم 

  سرفصل آموزشي   دوروز بعد 

ارسال طرح درس توسط گروههاي 3
  آموزشي 

گروههاي آموزشي 
  مربوطه 

روز بعد از  15  شروع ترم   
  شروع ترم 

  سرفصل آموزشي 

  جمع

 



  

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                               

  توسعه اي برنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  راه اندازي كتابخانه دانشكده   : عنوان برنامه -

  تامين كتابها و مجالت علمي مورد نياز و سالن مطالعه: استراتژي

  :هدف برنامه

 توسعه  و تقويت امور پژوهشي در دانشكده  -

 افزايش سطح آگاهيهاي علمي  -

  دانش فني و مهارتهاي حرفه اي   -

  :شاخص برنامه

  تجهيز دانشكده به كتب تخصصي و عمومي  -

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

    روز بعد  15  دي ماه   مسئولين دانشكده نياز سنجي كتب تخصصي و عمومي    1
+مسئولين دانشكده اعالم نياز به معاونت پژوهشي دانشگاه   2

معاون پژوهشي 
  دانشگاه 

نيمه دوم  
  ديماه 

  بر اساس اولويت نياز  تا آخر ديماه 

+مسئولين دانشكده درخواست تخصيص براي خريد كتب   3
  معاون توسعه 

    روز بعد  15  بهمن ماه  

نيمه دوم بهمن  مسئولين دانشگاه  پيگيري خريد كتب    4
  ماه 

تا آخر بهمن 
  ماه 

  

  جمع

 

   



  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                               

  توسعه اي برنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  فعال كردن كلينيك دندانپزشكي  : عنوان برنامه

  آموزشي براي دانشكده –پشتيباني درماني :استراتژي

  :برنامههدف 

 آموزش باليني دانشجويان  -

  رضايتمندي و تكريم بيماران  -

  :شاخص برنامه

  93راه اندازي كلينيك حداكثر تا پايان سال  -

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت رديف
شاخص 
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

برگزاري جلسات متعدد با مسئولين   1
  دانشگاه و دفتر فني  

مسئولين
دانشكده و 
  دانشگاه  

بر اساس متخصصين   تاكنون   ديماه  
  جذب شده

دعوت از اساتيد با تجربه دانشگاههاي   2
  ديگر براي راه اندازي كلينيك 

مسئوليت
دانشكده و 

  دانشگاه 

    تاكنون   ديماه  

  جمع

  

 

  

  

  

  

  



  تكميليتحصيالت 
  برنامه هاي عملياتي توسعه اي

  1393برنامه عملياتي سال 

  ايجاد و پيشنهاد تاسيس رشته هاي جديد دانشگاه در رشته  چشم پزشكي و قلب و عروق :عنوان برنامه

  انگل شناسي  –باكتري شناسي  –علوم اعصاب  –علوم تشريح  –فيزيولوژي  ph.Dايجاد و پيشنهاد تأسيس رشته هاي 

  و پيشنهاد تأسيس رشته دوره مجازي آموزش جامعه نگرايجاد 

كارشناسي ارشد رشته انفورماتيك پزشكي ،راديوبيولوژي، بهداشت حرفه اي ، حشره شناسي پزشكي، مامايي،  مشاوره در مامـايي   
  ،اتاق عمل،مديريت سالمت،ايمني و محيط زيست،گفتار درماني

ــتراتژي ــگاه   :اس ــي دانش ــه اي و مل ــأمين نيازمنطق ــك      ت ــأمين پزش ــص ،ت ــاي متخص ــه نيروه ــكي ب ــوم پزش هاي عل
در رشته هاي گروه پزشكي و پيشـنهاد تأسـيس رشـته هـاي     ph.D  by courseو  ph.D by Researchمتخصص،كارشناسيارشد،

بـه ايجـاد و    تقديم به جامعه با توجه..........جديد در دانشگاه با توجه به نياز كشور با توجه به رشته هاي تخصصي،كارشناسي ارشد و 
  ...................پيشنهاد تأسيس رشته هاي جديد دانشگاه در رشته هاي تخصص ،كارشناسي ارشد و

نفر پزشك متخصص تا كنـون در رشـته هـاي     219در اين دانشگاه تعداد 1372با ايجاد رشته هاي تخصصي از سال :   :هدف برنامه
نفـر   128وشي و روان پزشكي به جامعه تقديم شده است  و هـم اكنـون تعـداد     داخلي ، كودكان ، زنان وزايمان،جراحي عمومي بيه

شاغل به تحصيل در رشته هاي داخلي ، كودكان ، زنان وزايمان ، جراحـي عمـومي ، روانپزشـكي، بيهوشـي ، عفـوني ، پـاتولوژي و       
  .نورولوژي را دارا مي باشد

نفر در رشته هاي انگـل شناسـي و ميكـروب شناسـي     52دانشگاه تعداد  در اين  1381با ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد  از سال 
مهندسي بهداشت محيط ، فيزيولوژي ، علوم تشريح ،پرستاري مراقبت هاي ويژه به جامعه تقديم شده اسـت  و هـم اكنـون تعـداد      

فـن   -ي بهداشت محـيط  مهندس -فيزيولوژي -آناتومي  -ميكروب شناسي  -نفر شاغل به تحصيل در رشته هاي انگل شناسي235
پرستاري و پرستاري سالمندي ، روانشناسـي بـاليني و فيزيـك پزشـكي  و       -پرستاري مراقبت هاي ويژه -آوري اطالعات سالمت  

  .بيوشيمي باليني را دارا مي باشد

ن در رشـته هـاي   نفر پزشك متخصص تا كنو 219در اين دانشگاه تعداد 1372با ايجاد رشته هاي تخصصي از سال  :شاخص برنامه 
نفـر   128داخلي ، كودكان ، زنان وزايمان،جراحي عمومي بيهوشي و روان پزشكي به جامعه تقديم شده است  و هـم اكنـون تعـداد     

شاغل به تحصيل در رشته هاي داخلي ، كودكان ، زنان وزايمان ، جراحـي عمـومي ، روانپزشـكي، بيهوشـي ، عفـوني ، پـاتولوژي و       
  .باشد نورولوژي را دارا مي

نفر در رشته هاي انگـل شناسـي و ميكـروب شناسـي     52در اين دانشگاه تعداد   1381با ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد  از سال 
و هـم اكنـون تعـداد     .  مهندسي بهداشت محيط ، فيزيولوژي ، علوم تشريح ،پرستاري مراقبت هاي ويژه به جامعه تقديم شده است

فـن   -مهندسي بهداشـت محـيط    -فيزيولوژي -آناتومي  -ميكروب شناسي  -ته هاي انگل شناسينفر شاغل به تحصيل در رش225
پرستاري و پرستاري سالمندي ، روانشناسـي بـاليني ، فيزيـك پزشـكي  و       -پرستاري مراقبت هاي ويژه -آوري اطالعات سالمت  

  .را دارا مي باشد ph.D by courseو  ph.D by researchنفر در رشته هاي  24بيوشيمي باليني وهمچنين تعداد 



  

  جدول كانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

درخواست تأسيس رشـته    1
  دستياري قلب

گـــروه قلـــب خـــانم دكتـــر 
ــان ــي +رايگ ــيالت تكميل تحص
  دانشگاه

تـــــاكنون   8/11/83  -
  ادامه دارد

–درونيعدم ارزشيابي 
ــع آوري   ــاي جم فرمه
  اطالعات رشته مربوطه

درخواست تأسيس رشـته    2
  دستياري نوروسرجري

گروه نوروسرجري آقـاي دكتـر   
تحصــيالت تكميلــي +فخاريــان
  دانشگاه

–عدم ارزشيابي دروني  ادامه دارد  1389  -
ــع آوري   ــاي جم فرمه
  اطالعات رشته مربوطه

درخواست تأسيس رشـته    3
  دستياري چشم

شكي آقاي دكتـر  گروه چشم پز
تحصيالت تكميلـي  +آقادوست 
  دانشگاه

تـــــاكنون   28/6/88  -
  ادامه دارد

–ارزشــيابي درونــي  
ــع آوري   ــاي جم فرمه
ــته  ــات رشــ اطالعــ

پاسـخ منفـي   +مربوطه
  وزارتخانه

تأسيس رشته كارشناسي   4
ارشد راديولوژي و حفاظت 

  پرتويي

  دانشكده پيرا پزشكي
  تحصيالت تكميلي دانشگاه+

تـــــاكنون   1388  -
  ادامه دارد

طبق فرم تأسيس رشته 
ــال   ــذكور و ارس  CDم

رشته مذكور بـه وزارت  
  متبوع

ــتاري و   اتاق عمل  5 ــكده پرســـ دانشـــ
ــايي ــي  +مام ــيالت تكميل تحص
  دانشگاه

تـــــاكنون   1390  -
  ادامه دارد

طبق فرم تأسيس رشته 
ــال   ــذكور و ارس  CDم

رشته مذكور بـه وزارت  
  متبوع

 Ph.Dتأســـيس رشـــته   6
  فيزيولوژي

ــاي  ــدري  آق ــر اژدر حي + دكت
  تحصيالت تكميلي دانشگاه

تـــــاكنون   1390  -
  ادامه دارد

طبق فرم تأسيس رشته 
ــال   ــذكور و ارس  CDم

رشته مذكور بـه وزارت  
  متبوع

علوم  Ph.Dتأسيس رشته   7
  تشريح

تحصـيالت  + آقاي دكتر اطلسي 
  تكميلي دانشگاه

تـــــاكنون   1390  -
  ادامه دارد

طبق فرم تأسيس رشته 
ــال   ــذكور و ارس  CDم

رشته مذكور بـه وزارت  
  متبوع

علوم  Ph.Dتأسيس رشته   8
 اعصاب

تحصـيالت  + آقاي دكتر سـالمي 
  تكميلي دانشگاه

تـــــاكنون   1390  -
  ادامه دارد

طبق فرم تأسيس رشته 
ــال   ــذكور و ارس  CDم

رشته مذكور بـه وزارت  
 متبوع

  



شاخص   مسئول اجرا  فعاليت رديف
  دستيابي

  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز  زمان

9  

بـاكتري   Ph.Dتأسيس رشته 
  شناسي

  -  تحصيالت تكميلي دانشگاه

1391  

ــاكنون  تـ
  ادامه دارد

طبــق فــرم تأســيس 
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
 وزارت متبوع

10  

انگــل  Ph.Dتأســيس رشــته 
  شناسي

ــر   ــدس درودگ ــاي مهن + آق
  تحصيالت تكميلي دانشگاه

-  

1391  

ــاكنون  تـ
  ادامه دارد

طبــق فــرم تأســيس 
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
 وزارت متبوع

11  

تأسيس رشـته دوره مجـازي   
  آموزش جامعه نگر

ــت  ــكده بهداشـــ دانشـــ
  تحصيالت تكميلي دانشگاه+

-  

1391  

ــاكنون  تـ
 ادامه دارد

طبــق فــرم تأســيس 
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
  وزارت متبوع

12  

ــته    ــد رش ــي ارش كارشناس
  انفورماتيك پزشكي

  -  +دانشكده پيرا پزشكي

1388  

ــاكنون  تـ
 ادامه دارد

طبــق فــرم تأســيس 
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
  وزارت متبوع

13  

ــته    ــد رش ــي ارش كارشناس
  راديوبيولوژي

دانشـــــــكده پيـــــــرا 
تحصيالت تكميلـي  +پزشكي
  دانشگاه

-  

1390  

ــاكنون  تـ
 ادامه دارد

طبــق فــرم تأســيس 
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
  وزارت متبوع

14  

ــته    ــد رش ــي ارش كارشناس
  مهندسي بهداشت حرفه اي

  -  دانشكده بهداشت

1388  

ــاكنون  تـ
 ادامه دارد

طبــق فــرم تأســيس 
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
  وزارت متبوع

15  

كارشناسي ارشد رشته حشره 
  شناسي پزشكي

  -  پزشكي دانشكده

1388  

ــاكنون  تـ
 ادامه دارد

طبــق فــرم تأســيس 
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
  وزارت متبوع

16  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــاكنون   1389  -  دانشكده پرستاري و مامايي كارشناسي ارشد رشته مامايي تـ
 ادامه دارد

طبــق فــرم تأســيس 
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
 وزارت متبوع



  
  
  

  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
شاخص 
  دستيابي

  منابع مورد نياز  زمان
  خاتمه  شروع

17  
  
  
  
  

كارشناسي ارشد رشته 
  مشاوره در مامايي

  1391  -  دانشكده پرستاري و مامايي

تاكنون 
  طبق فرم تأسيس  ادامه دارد

رشته مذكور و ارسال 
CD    رشته مـذكور بـه

 وزارت متبوع

18  

كارشناسي ارشد رشته اتـاق  
 1390  -  دانشكده پرستاري و مامايي  عمل

ــاكنون  تـ
 ادامه دارد

  طبق فرم تأسيس
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
 وزارت متبوع

19  

ــته    ــد رش ــي ارش كارشناس
 1391  -  دانشكده بهداشت  مديريت سالمت

ــاكنون  تـ
 ادامه دارد

  طبق فرم تأسيس
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
 وزارت متبوع

20  

كارشناسي ارشد رشته ايمني 
 1391  -  دانشكده بهداشت  و محيط زيست

ــاكنون  تـ
 ادامه دارد

  طبق فرم تأسيس
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
 وزارت متبوع

21  

كارشناسي ارشد رشته گفتـار  
 1390  -  دانشكده پزشكي  درماني

ــاكنون  تـ
 ادامه دارد

  طبق فرم تأسيس
رشته مذكور و ارسال 

CD    رشته مـذكور بـه
 وزارت متبوع

22  
شــوراي تحصــيالت تكميلــي 
ــي   ــاي آموزش ــراي گروهه ب

  دستياري
  از بدو تأسيس  -  تحصيالت تكميلي دانشگاه

ــاكنون  تـ
 -  ادامه دارد

23  
شــوراي تحصــيالت تكميلــي 
گروههاي آموزشي كارشناسي 

  ارشد

  تحصيالت تكميلي دانشگاه
  از بدو تأسيس  -

ــاكنون  تـ
 -  ادامه دارد

كميته پشتيبان برنامه ريـزي    24
  راهبردي

ــاكنون     -  تحصيالت تكميلي دانشگاه تـ
  -  ادامه دارد

25  
ــيالت تكميلـــــي   كارگاههاي ويژه دستياري تحصـــ

ــگاه ــرم +دانش ــت محت رياس
  دانشگاه

-  
ــاكنون    تـ

  -  ادامه دارد

26  
ــاي   ــراي آزمونهـ  osceاجـ

ســاليانه بــراي گروههــاي   
  آموزشي دستياري

        تحصيالت تكميلي دانشگاه
-  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شاخص  مسئول اجرا فعاليت رديف
 دستيابي

 منابع مورد نياز زمان

 خاتمه شروع

اجراي آزمون   27
  ارتقاء،گواهينامه تخصص

ارتقاء    تحصيالت تكميلي دانشگاه
1385  

گواهينامه
1391  

تاكنون 
  ادامه دارد

پرداخت كمك هزينه 
به كليه دست 
اندركاران در 

  تحصيالت تكميلي
پشتيبان برنامه كميته   28

  ريزي راهبردي
تحصيالت +معاونت توسعه

گروههاي آموزشي +تكميلي
  دستياري جديد التأسيس

تاكنون   1388  -
  ادامه دارد

بودجه مناسب براي 
كليه گروههاي 

آموزشي دستياري در 
  شرف تأسيس



  

  دانشكده پيراپزشكي
  

  

  93در سال  پيراپزشكيدانشكده برنامه عملياتي 
  استفاده از روش هاي آموزش از راه دور  در يكي از دروس مقاطع تحصيالت تكميلي: هدف اختصاصي

  توضيحات  نحوه پايش  منابع  زمان اجرا  مسئول اجرا  عنوان فعاليت  رديف

1  

انتخـــاب درس مـــديريت  
سيســتم هــاي اطالعــات   
بهداشتي درماني دانشجويان 
 كارشناسي ارشـد فـن آوري  
ــاز  ــات ســالمت ورودي اطالع
طريق آموزش وب كنفرانس و 

  تعيين مدرس هميار

  EDOمسئول 
ــه اول  هفتـ
دي مـــــاه 

1393  
-----  

جـدول زمــان  
بندي تنظـيم  

  شده

مدير گروه و عضو هيـات  
علمي گروه مديريت و فن 

  آوري اطالعات سالمت

2  

مذاكره و مكاتبه بـا دانشـگاه   
علوم پزشكي مشـهد جهـت   

ــرداري و اســتف اده از بهــره ب
تجهيـــزات سيســـتم وب  

  كنفرانس

سرپرســــــت 
  دانشكده

هفتـــه دوم 
دي 
  1393ماه

نامـــه هـــا و   ---
    مستندات

  استاد مربوطه  تهيه محتوي آموزشي  3
ــه اول  هفتـ
ــن  بهمــــ

  1393ماه
ــرح درس و    ط

    دانشجويان

4  
تهيه تجهيزات مورد نيـاز در  

  دانشكده
  

ــار   ــتاد همي اس
مهندس عـرب  (

  )فرد

ــه اول  هفتـ
ــن  بهمــــ

  1393ماه

ميكروفن و بلنـد  
گو، موس بي سيم، 
اينترنت پر سرعت 
ــكده و  در دانشــ
تجهيزات سيستم 
آمــــــوزش وب 
كنفرانس دانشگاه 
ــكي   ــوم پزش عل

  مشهد

نامـــه هـــا و 
ــتندات   مســ
درخواســــت 

  كاال

ــز   ــري و مرك ــمعي بص س
  كامپيوتر دانشكده

5  
ــه معاونــت  اطــالع رســاني ب

ــي و  ــرم آموزشـ  EDCمحتـ
  دانشگاه

سرپرســــــت 
  دانشكده

ــه اول  هفتـ
ــن  بهمــــ

  1393ماه
نامـــه هـــا و   اينترنت

    مستندات

6  
اطالع رسـاني در وب سـايت   
معاونت آموزشي دانشـكده و  

  دانشگاه

مســئول روابــط 
عمـــــــومي 
ــكده و  دانشـــ
معاونت آموزشي 

  دانشگاه

ــه اول  هفتـ
  ----  بهمن ماه

اطاعيــه هــاي 
مندرج در وب 
ســـــــايت 
ــكده و  دانشـ
معاونــــــت 

  



  آموزشي

7  
  
  
  

اجراي شـيوه آمـوزش از راه   
  دور

استاد مربوطـه و  
  دانشجويان

ــه اول  هفتـ
بهمن ماه تا 

خـــرداد  13
  ماه 

  

---  
نظر سنجي از 
دانشــجويان و 

  استاد هميار

  )ناظر( EDOمسئول 
  

8  
ــابي  ــيوه  ارزيـ تعيـــين شـ
اثربخشي شيوه آموزش از راه 

  دور

  
  EDOمسئول 

  
هفته چهارم 
خرداد مـاه   
تا اول مرداد 

1393  

  
----  

  
انجام مطالعـه  

  -تجربينيمه 

  
  استاد و دانشجويان

  درصد 10در جشنواره ها و المپياد ها به ميزان ) نخبه يابي(افزايش افتخارات و جوايز دانشجويان :  هدف اختصاصي
  

  عنوان فعاليت  رديف
  

  توضيحات  نحوه پايش  منابع  زمان اجرا  مسوول اجرا

برگزاري جلسـه جهـت شناسـايي      1
  دانشجويان مستعد  

هفته سوم آبـان مـاه    معاون آموزشي
1392  

    صورتجلسات  ----

2  
تهيــه پرسشــنامه تعيــين ســوابق 
پژوهشـــي، هنـــري و فرهنگـــي 

  دانشجويان   

مسئول اساتيد 
  مشاور

ــاه    ــه دوم آذر م هفت
1392  

پرسشنامه تهيـه    ----
  شده  

  

تهيه پرسشـنامه   آزمـون هـوش      3
  دانشجويان جديدالورود

مسئول انجمـن  
  هاي علمي

ــه دوم آذر ــاه  هفت م
1392  

پرسشنامه تهيـه    ----
  شده  

  

4  
تاييد پرسشنامه و اطالع رساني بـا  
اعضــاي هيــات علمــي در جلســه 

  اساتيد مشاور

مسئول اساتيد 
  مشاور

هفته سـوم آذر مـاه    
1392  

مســـــتندات و   ---
  صورتجلسات 

  

5  
  
  

ــين   ــنامه در بـ ــع پرسشـ توزيـ
  دانشجويان جديدالورود  

ــاه   اداره آموزش   ــه اول دي  م  هفت
1392  

پرسشــنامه هــاي   ----
  توزيع شده

  

6  
دفتر نظـارت و    تحليل و استخراج نتايج

  ارزيابي
هفتــه دوم تيــر مــاه 

1393  
نمودار ها و جداول   -----

  تهيه شده
  



  

  

  

  

7  

ــه  معرفــي دانشــجويان مســتعد ب
انجمن علمـي، كميتـه تحقيقـات    
ــر  دانشــجويي و امــور فرهنگــي ب
اســـاس امتيـــازات  و  توانـــايي 

  دانشجويان

دفتر نظـارت و  
  ارزيابي

هفته سـوم شـهريور   
  نامه ها و مكاتبات  ----  1393ماه 

  

برنامــه ريــزي بــراي هــدايت      8
  دانشجويان مستعد

ــئولين  مســـ
انجمن علمـي،  
كميته تحقيقات 
ــجويي و  دانشـ
امور فرهنگـي  

  دانشكده

    كل دوره تحصيل

گزارش كارگاه هـا  
ــا،   ــالس هـ و كـ
ــا و  ــت هـ نشسـ
ــي  ــاي علم اردوه

  فرهنگي

  

  EFQMدرصد در راستاي  مدل تعالي  10ز خدمات دانشكده به ميزان دانشجويان اافزايش رضايت :هدف اختصاصي
  

  عنوان فعاليت رديف  
  

  توضيحات  نحوه پايش  منابع  زمان اجرا  مسوول اجرا

تهيه پرسشنامه و تعيين حجم نمونـه،    1
هفته اول مهـر   معاون آموزشي  براي توزيع پرسشنامه

  ---  1393ماه 

ــنامه  پرسشــ
تهيــه شــده  
ــق جــدول  طب

  زمانبندي

  

  
  
  
  
2  

  
  
  
  
  
  

براورد هزينه تكثير پرسشـنامه هـا  و   
هفتــه چهــارم   معاون آموزشي  ارائه آن به حسابداري

  اسناد مربوطه  ريال10000000  1393مهر ماه 

  

3  
مذاكره با دفتر تحول اداري  دانشـگاه  
جهــت مداخلــه مناســب و تهيــه    

  مستندات

سرپرســـــت 
  دانشكده

ــه اول آذر  هفت
ــا و   -----  1393ماه  ــه هـ نامـ

  صورتجلسات

  



  
    

توزيع و جمع آوري پرسشنامه هاي در   4
هفته آخـر آذر    اداره آموزش  بين دانشجويان

  ---  1393ماه
ــنامه  پرسشــ
ــع   ــاي توزي ه

  شده

  

دفتر نظـارت و    تحليل و استخراج داده ها  5
  ارزيابي

هفته آخـر دي  
    1393ماه 

ــداول و  جـــ
ــاي  نمودارهــ
  استخراج شده

  

  ارائه بازخورد به گروه هاي  6
  آموزشي

 معاون آموزشي
  
  
  
  

هفتــه آخــر  
  نامه ها    1393بهمن ماه

  

ارائه بازخورد به مسئولين دفتر تحـول    7
 معاون آموزشي  دانشگاه آموزشي

هفتــه آخــر  
ــاه  بهمـــن مـ

1393  
  نامه ها  

  

8  
برگزاري جلسه بـا مسـئولين تحـول    

شـركت  اداري و تهيه مستندات جهت 
  در جايزه بهره وري و تعالي

سرپرســـــت 
  دانشكده

ــه اول  هفتـــ
ــفند  اســـــ

  1393ماه
ــا و    ــه هـ نامـ

    صورتجلسات

ــئولين   گزارش نهائي  9 مســـ
  دانشكده

هفتــه آخــر  
گــزارش تهيــه     اسفند ماه

  شده
گــزارش تهيــه 

  شده



  
  
  
  
  

درصد در راستاي  مدل تعالي  10افزايش رضايت كارمندان و اعضاي هيات علمي  از خدمات دانشكده به ميزان :  هدف اختصاصي
EFQM  

 توضيحات  نحوه پايش  منابع  زمان اجرا  مسوول اجرا  عنوان فعاليت  رديف

ــر     معاون آموزشي  تهيه پرسشنامه  1 ــه اول تيـ هفتـ
ــه    ---  1393ماه ــنامه تهي پرسش

  شده
  

تكثير پرسشنامه براورد هزينه   2
هفته اول مرداد ماه   معاون آموزشي  ها  و ارائه آن به حسابداري

    اسناد مربوطه  ريال 500000  1393

3  
مذاكره با دفتر تحول اداري  

دانشگاه جهت مداخله مناسب و 
  تهيه مستندات

ــت  سرپرســــ
  دانشكده

هفته اول مهـر مـاه   
ــا و   -----  1393 نامـــــه هـــ

  صورتجلسات

  

4  
آوري پرسشنامه توزيع و جمع 

هاي در بين اعضاي هيات علمي 
  و كاركنان

هفته آخر مهر مـاه    اداره آموزش
ــاي    ---  1393 ــنامه ه پرسش

  توزيع شده

  

ــر نظــارت و   تحليل و استخراج داده ها  5 دفت
  ارزيابي

هفتــه اول آذر مــاه 
1393    

جداول و نمودارهاي 
  استخراج شده

  
  

بازخورد به گروه هاي آموزشي و   6
ــاه   معاون آموزشي  واحدهامسئولين  هفتــه اول دي م

    نامه ها    1393

7  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارائه بازخورد به مسئولين دفتر 
هفته اول بهمن مـاه    معاون آموزشي  تحول دانشگاه آموزشي

    نامه ها    1393

8  

برگزاري جلسـه بـا مسـئولين    
تحول اداري و تهيه مسـتندات  
جهت شـركت در جـايزه بهـره    

  وري و تعالي

ــت  سرپرســــ
  دانشكده

هفته اول اسفند ماه 
1393    

ــا و  نامـــــه هـــ
  صورتجلسات

  
  

ــئولين   گزارش نهائي  9 مســــ
  دانشكده

هفته آخـر اسـفند   
  گزارش تهيه شده    1393ماه 

گــروه هــاي 
ــي و  آموزش
ــدهاي  واحـ

  مختلف



  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
  
  
  

 توسعه آموزش علوم پزشكيمركز مطالعات و 1393برنامه هاي عملياتي توسعه اي سال

  

رديف
  فعاليت

 

 شاخص دستيابي مسئول اجرا

 زمان
منابع مورد 

 نياز

  خاتمه شروع

1 

حضور گروههـاي آموزشـي بـاليني    
دانشــكده پزشــكي و پرســتاري در 
ــكي   ــاني پزش ــوزش درم ــز آم مرك

 پاسخگو

EDC -  معاونت بهداشتي
 گروه هاي آموزشي –

تامين نيازهاي واقعي جامعه 
از طريــق توســعه و ارتقــاء 
برنامـــه هـــاي پزشـــكي 

 پاسخگو 

 ادامه دارد 1/3/92

 

2 

ارتقاء توان مندي هاي  اعضاي هئيت 
علمي در خصوص به كـارگيري روش  

 هاي جديد تدريس و ارزشيابي 

EDC-  ــاي گروههـــــ
 آموزشي و اساتيد مدعو

ــاي   ــتراتژي ه ــالح اس اص
ــدن از   ــي و دور ش آموزش
مرزهاي سـنتي آمـوزش ،   
ارتقــاء كيفيــت تــدريس و 

 آزمونها 

 ادامه دارد 1380

 

3 
پيش بيني مشوق براي  اساتيد تاثير 

 گذار درسيستم  آموزشي

EDC –  معاونت آموزشي
 دانشكده ها و دانشگاه 

افزايش سطح رضايت مندي 
دانشـــجويان و مـــديريت 

 آموزشي 

  

1380 

  

 ادامه دارد

 

4 
ايجاد سازو كار مناسب براي بهبود 
ساختار و فعاليت هاي آموزش 

 دانشكده ها و بيمارستانها

EDC-EDO  
ها و بيمارستان دانشكده 

 شهيد بهشتي

ارتقاء كيفيت آموزش و 
 –ارائه خدمات آموزشي 

 درماني 

  

1389 

  

 ادامه دارد

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

رديف
  فعاليت

 

 شاخص دستيابي مسئول اجرا

 زمان
منابع 

 مورد نياز

  خاتمه شروع

5 
تعامل سازنده و موثر با گروهاي 
آموزشي در خصوص تـدوين و  

 اصالح برنامه هاي آموزش

EDC-  گروههاي آموزشيEDO – 
 دانشكده ها و بيمارستان

تدوين و بازنگري ارزيابي دروني 
رشــته هــاي جديــد و اصــالح 

 شاخص ها و اهداف آموزشي 

  

1378 

  

 ادامه دارد

 

6 

اصالح طرح درس ها با توجه به 
رشد سـريع دانـش و فنـاوري    

 هاي جديد

EDC-  ــاي آموزشـــي  –گروههـ
EDO دانشكده ها و بيمارستان 

به روز رسـاني و تكميـل طـرح    
درس هاي گروههاي آموزشي به 
ويژه گروههاي داراي تحصيالت 

 تكميلي و دستياري  

  

1378 

  

 ادامه دارد

 

7 

ــه   ــا و برنام ــاه ه ــاد كارگ ايج
توانمندســـازي دانشـــجويان 
شركت كننده در حيطـه هـاي   

 چهار گانه المپياد علمي  

EDC–  دفتـــر اســـتعداد هـــاي
 دبيرخانه المپياد –درخشان 

پذيرش دانشجويان در آزمونهـا  
ي درون دانشگاهي و كشوري و 

 اخد رتبه مناسب  

  

1388 

  

 ادامه دارد

 

8 

 EDCبهبود ساختار وتشكيالت 
به عنوان مراكز تفكر و   EDOو 

كانون هاي نـوآوري و تصـمين   
 كننده ارتقاء كيفيت 

EDC-تامين فضاهاي فيزيكي و نيروي  معاونت آموزشي
انساني مورد نياز و متناسب بـا  

 جايگاه دانشگاه  

  

1391 

  

 ادامه دارد

 

9 

نقش تصميم سـازي وكليـدي   
 بــراي رهبــري و حاكميــت  
آموزشــي بــه ويــژه در حــوزه 
سياستگزاري برنامـه ريـزي و   
نظــارت و ارزيــابي درراســتاي 

 ارتقاء كيفيت آموزش

EDC–   معاونت آموزش دانشـكده
   EDO –گروههاي آموزشـي   –ها 

 دانشكده ها و بيمارستان 

استفاده از نظرات كارشناسـي و  
در تصميم گيريهاي  EDCعلمي 

   آموزشي 

1380 

  

 ادامه دارد

 

  
  
  



  
  
  
  

رديف
  فعاليت

 

 شاخص دستيابي مسئول اجرا

 زمان
منابع مورد 

 نياز

  خاتمه شروع

10 

متقاضيان عضو هيئت علمي 
ــعيت   ــديل وضـ ــا تبـ و يـ
اســتخدامي اعضــاي هيئــت 

 علمي 

EDC-   گروههاي آموزشـي
دانشگاه ، معاونت آموزشـي  

ــكدهها    EDO –دانشــ
 دانشكدهها وبيمارستان

دستيابي به حـداقل امتيـازات   
 درجه  360مورد نياز در ارزيابي 

  

1380 

  

ادامه دارد 

 

11 

ــذاري  ــي و ارزش گـ بررسـ
فرايند هاي مطلوب آموزشي 

 در سطح  دانشگاه

EDC-  كميتــــه علمــــي
دانشگاهي جشنواره شـهيد  

 مطهري

ــوب  ــدهاي مطل انتخــاب فرآين
 دانشگاهي و كشوري 

  

1387 

  

ادامه دارد 

 

12 

ــب   ــهيالت مناس ــاد تس ايج
ــور   ــراي حضـ ــاهي بـ رفـ
ــنواره   ــجويان  در جش دانش
ــره   ــري و كنگ ــهيد مطه ش
ــوزش پزشــكي و اطــالع  آم
رساني به موقع در خصـوص  

 ارسال مقاالت  

EDC-   ــي ــت آموزش معاون
 دانشگاه 

پذيرش مقاالت علمي در كنگره 
ــه  ــكي و ارائـ ــوزش پزشـ آمـ
ــي در   ــتاوردهاي آموزشـ دسـ

 جشنواره شهيد مطهري 

  

1387 

  

ادامه دارد 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  1393جدول گانت برنامه برگزاري پنجمين جشنواره  آموزشي كشوري شهيد مطهري  ارديبهشت ماه 

 مسئول اجرا تاريخ پايان تاريخ شروع فعاليت رديف

1 
 برگزاري جلسه كميته اجرايي

 - فروردين
مركـز مطالعـات و    –معاونت آموزشـي دانشـگاه    

 توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه

2 
ارائه مطالب آموزشي جهت ارائه در جشنواره 

91 
 ارديبهشت فروردين

مركز مطالعات و توسعه آمـوزش علـوم پزشـكي    
 دانشگاه

3 
معرفي و تقدير فرايندهاي برتر در جشنواره 

 دانشگاهي

10 
 ارديبهشت

- 
پزشـكي  مركز مطالعات و توسعه آمـوزش علـوم   

 دانشگاه

4 

ــا  برگــزاري جشــنواره كشــوري همزمــان ب
 ارديبهشت فروردين سيزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي 

  –معاونت آموزشي وزارت بهداشت 

مركـز مطالعـات و    –معاونت آموزشـي دانشـگاه    
 توسعه آموزش علوم پزشكي

5 
اطــالع رســاني جهــت ششــمين جشــنواره 
آموزشي شهيد مطهري و ارائـه فرآينـدهاي   

 93سال 

 تا پايان سال اول خرداد

مركز مطالعات و توسعه آمـوزش علـوم پزشـكي    
 دانشگاه

6 
اعالم ششمين جشـنواره آموزشـي شـهيد    

 مطهري

شهريور ماه 
1393 

- 
ــان و   ــت ، درم ــي وزارت بهداش ــت آموزش معاون

 آموزش پزشكي

7 
ــاي      ــه و اعض ــر كميت ــالغ دبي ــدور اب  ص

 - 93مهرماه  كميته هاي علمي و اجرايي جشنواره
 –معاونت آموزشـي دانشـگاه     -رياست دانشگاه 

مركز مطالعات و توسعه آمـوزش علـوم پزشـكي    
 دانشگاه

8 
ارائه مشـاوره بـه اعضـاي هيئـت علمـي و      
ــال   ــونگي ارس ــه چگ ــجويان در زمين دانش

 دانشگاهي جشنوارهفرايندهابه دبيرخانه 

 1393پايان سال  مهر

مركز مطالعات و توسعه آمـوزش علـوم پزشـكي    
 دانشگاه

9 
بازديــد ســايت دائمــي جشــنواره و بــه روز 

 رساني اطالعات مربوط به جشنواره
 - تمام سال

مركـز مطالعـات و    –معاونت آموزشـي دانشـگاه    
 توسعه آموزش علوم پزشكي



  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

10 
كميته علمـي و  بررسي فرايندهاي ارسال به 
 بازخورد به صاحبان فرايند

1/10/93 30/10/1393 
 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

11 
امتياز دهي فرآيندها و انتخاب فرايندها برتر  

 دانشگاهي
 - 1393بهمن 

مركـز مطالعـات و    –معاونت آموزشـي دانشـگاه    
 توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه

12 
ــه ارســال فرآينــدهاي  ــر دانشــگاهي ب برت

 دبيرخانه كشوري جشنواره
 - 1393بهمن 

مركـز مطالعـات و    –معاونت آموزشـي دانشـگاه    
 توسعه آموزش علوم پزشكي



  .مركز  انجام مي گرددپيگيري كليه مراحل ارزيابي و رفع مشكالت احتمالي توسط كارشناسان *

  

 

  

  

  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيي گروه ها و برنامه هاير آموزشيجدول كانت ارزيابي درون

 مسئول اجرا خاتمه شروع مدت زمان فعاليت رديف

تهيه ليست گروه هـايي كـه تـاكنون ارزيـابي      1
نشده اند و ارائه جـدول گانـت جهـت برنامـه     

 ريزي اجراي ارزيابي دروني 

 روز 3

كميته ارزيابي دروني مركز مطالعات و توسـعه    
 آموزش علوم پزشكي  دانشگاه

مكاتبه با گروه هايي مشـخص شـده و تعيـين     2
 زمان اجراي بند سوم جدول گانت 

 هفته 2
كميته ارزيابي دروني مركز مطالعات و توسـعه    

 آموزش علوم پزشكي  دانشگاه

معرفي ارزيابي دروني و ارزيابي برنامه آموزشي  3
 روز1 به نمايندگان گروه آموزشي

ــنهاد   ــا پيش ب
آموزشـي  گروه 
 هدف

ارزيابي دروني مركز مطالعات و توسـعه  كميته  
 آموزش علوم پزشكي  دانشگاه

تهيه پروپوزال ارزيابي دروني منطبق بـا گـروه    4
 هدف

 - هفته 2
كميته ارزيابي دروني مركز مطالعات و توسـعه   

 آموزش علوم پزشكي  دانشگاه

ارائه توضيحات الزم و تحويـل پروپـوزال  بـه      5
 نمايندگان

 - روز1
ارزيابي دروني مركز مطالعات و توسـعه  كميته  

 آموزش علوم پزشكي  دانشگاه

 گروه آموزشي هدف  - ماه2 تكميل حوزه اول و دوم 6

 گروه آموزشي هدف  - ماه2 تكميل حوزه سوم و چهارم 7

 گروه آموزشي هدف  - ماه2 تكميل حوزه پنجم و ششم 8

 آموزشي هدفگروه   - ماه2 تكميل حوزه هفتم و هشتم 9

 گروه آموزشي هدف  - هفته3 تهيه گزارش نهايي 10

بازنگري گزارش نهايي  وارائه به وزارت  11
 بهداشت و درمان

كميته ارزيابي دروني مركز مطالعات و توسعه   - هفته2
 آموزش علوم پزشكي  دانشگاه



  

  جدول گانت عملياتي توانمند سازي اعضاي هيئت علمي  

 مسئول اجرا تاريخ پايان تاريخ شروع فعاليت رديف

اول ارديبهشت  نياز سنجي آموزشي اعضاي هيئت علمي 1
 1393ماه 

پايان ارديبهشت 
 1393ماه 

EDO  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم
 پزشكي

 دانشكده ها  EDO 1/3/1393 7/3/1393 نتايج به مركز مطالعاتاعالم  2

برنامه ريزي كالس ها بر اساس نتايج  3
 نيازسنجي

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 8/3/1393 14/3/1393

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  - EDO تا پايان سال 15/3/1393 برگزاري كالس ها به طور هفتگي 4
 پزشكي

  

  

  

  

  

  

  جدول گانت  برنامه تصحيح مكانيزه امتحانات

 مسئول اجرا تاريخ پايان تاريخ شروع فعاليت رديف

 توسط اساتيد گروه هاي آموزشي پايان سال  اول سال ارائه اوراق امتحاني 1

 توسعه آموزش علوم پزشكيمركز مطالعات و  پايان سال  اول سال تصحيح اوراق  2

 توسط معاونت هاي مختلف  پايان سال  اول سال ارائه اوراق امتحاني 3

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي پايان سال  اول سال تصحيح اوراق  4



  دانشكده پرستاري و مامايي

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                               

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1393برنامه عملياتي سال 

  توسعه خدمات آموزشي:عنوان برنامه
  استفاده از ظرفيت هاي بالقوه دانشكده: استراتژي

  افزايش ممنوع دانشجويان تحصيالت تكميلي : هدف برنامه
  دانشجوي تحصيالت تكميلي در پنج رشته تحصيلي 30جذب ساليانه : شاخص برنامه

  
  

  جدول گانت برنامه
  

  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع

ــر نمــودن رشــته كارشناســي ارشــد    1 داي
  روانپرستاري 

ــروه   ــدير گـ مـ
مديريت بهداشت 

  پرستاري

ــذيرش  پــــ
  دانشجو

15/6/92  28/12/93   

داير نمودن رشته كارشناسي ارشد مشاوره   2
  در مامايي 

ــروه   ــدير گـ مـ
  مامايي

ــذيرش  پــــ
  دانشجو

15/6/92  28/12/93   

ــروه    رشته پرستاري  PhDداير نمودن رشته   3 ــدير گـ مـ
  پرستاري

ــذيرش  پــــ
  دانشجو

21/12/92 28/12/93   

              
              
  جمع

  
   



 
  

  بهداشتيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
  درماني كاشان                                               

  برنامه هاي عملياتي جاري
  1393برنامه عملياتي سال 

  
  كامل و به روز بودن فعاليت ها: عنوان برنامه
  ارتقاي رضايتمندي خدمت گيرندگان: هدف برنامه

  كسب رضايت خدمت گيرندگان: شاخص برنامه
  

  
  برنامهجدول گانت 

  

  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
شاخص 
  دستيابي

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع

ــودن   معاونت دانشكده   تدوين برنامه هاي آموزشي   1 ــه روز ب ب
  برنامه 

  اعتبارات جاري   28/12/93  15/1/93

ــداكثر  امور مالي   جبران خدمات اساتيد مدعو   2 تأخير ح
  ماهه  4

  ريال  000/000/000/3  28/12/93  15/1/93

ارزشــيابي فعاليــت اعضــاي هيــأت   3
  علمي 

  ____  28/12/93  15/1/93 استخراج نتايج   معاونت دانشكده

ــي     4 ــزات آموزش ــايگزيني تجهي ج
  پراتيك 

ــدن   تداركات ــاده ش آم
  وسايل 

  ريال  000/000/500  28/12/93  15/1/93

              
  جمع

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  دانشكده پزشكي
  

  طراحي نظام يكپارچه و هدفمند گردآوري داده ها:عنوان برنامه
  :استراتژي

  خريد برنامه نرم افزاري بايگاني پرونده دانشجويان )الف
  خريد برنامه سامانه پژوهشي)ب
  :هدف برنامه

  سرعت بخشي جهت دسترسي به اطالعات )الف
  كاهش حجم فضاي فيزيكي و صرفه جويي در هزينه ها )ب

  :شاخص برنامه
    

  برنامه جدول گانت

شاخص  مسئول اجرا  فعاليت رديف
 دستيابي

  خاتمه  شروع منابع مورد نياز  زمان
مدير   خريد نرم افزار   

  عمومي
ازاعتبارات  31/2/1393 1/2/1392  

  دانشگاه
مدير   خريد اسكنر   

  عمومي
ازاعتبارات  31/2/1393 1/2/1392  

  دانشگاه
آموزش مسئول دبير خانه و   

  طرحها
مدير 
  آموزش

  1/3/1932 31/3/1393   

مدير   آموزش كاربران  
  آموزش

  1/4/1392 31/5/1393   

              
  جمع

  
  

  فيزيكي و تجهيزات فضاهايتوسعه :عنوان برنامه
  :استراتژي

  جذب خيرين سالمت در راستاي تأمين تجهيزات آموزشي و ساخت فضاي فيزيكي)الف
  تغيير كاربري فضاهاي فيزيكي)ب

  :هدف برنامه
  ساماندهي اسكان اساتيد ) الف
  ساماندهي اسكان و كالسهاي آموزشي كارشناسان ارشد )ب



  تجهيز كردن ازمايشگاهها ي گروههاي آموزشي )ج
  :شاخص برنامه

  
  

  جدول گانت برنامه
  

مسئول   فعاليت رديف
  اجرا

شاخص 
 دستيابي

منابع مورد   زمان
  خاتمه  شروع  نياز

استخراج تجهيزات مورد   
  و فضاهاي فيزيكي نياز

مدير 
  عمومي

ازاعتبارات   31/4/1393 1/3/1392  
دانشگاه و 
خيرين 
  سالمت 

مدير   استخراخ هزينه ها   
  عمومي

  1/5/1392 31/5/1393    

تهيه بروشر از تجهيزات و فضاهاي  
  فيزيكي مورد نياز

مدير 
  عمومي

  1/6/1932 30/7/1393    

دعوت ار خيرين سالمت و   
  توجيه آن 

مدير 
  عمومي

  1/4/1392 31/6/1393    

جذب سرمايه و اقدام به   
خريد يا ساخت يا تغيير 
  كاربري بعضي از اتاقها

مدير 
  عمومي

ازاعتبارات  29/12/1393 1/8/1392  
دانشگاه و 
  خيرين

  جمع
  

  توسعه منابع انساني:عنوان برنامه
  :استراتژي

  جذب اساتيد مجرب براي گروههاي آموزشي)الف
  عمومي و كارشناس براي گروههاي آموزشيجذب پزشك )ب

  ارتقاء آموزش و برنامه ريزي موثر تر:هدف برنامه
  :شاخص برنامه

  
  
  
  



  
  

  جدول گانت برنامه

شاخص  مسئول اجرا  فعاليت رديف
 دستيابي

منابع مورد   زمان
  خاتمه  شروع  نياز

استخراج نيازهاي هيئت   
علمي وكارشناسان مورد 

  نياز 

مدير 
  آموزش

  1/3/1393 31/4/1393   

مدير   ارسال به معاونت آموزشي   
  آموزش

  1/5/1393 31/5/1393   

معاون   جذب نيرو  
  آموزشي

ازاعتبارات       
  دانشگاه 

              
              
  جمع

  
  توسعه مديريت دانش :عنوان برنامه

  تهيه فيلمهاي آموزشي) الف:استراتژي
  تهيه درسنامه )ب               

  ساله دانشكده 25تدوين عملكرد )ج                
  :هدف برنامه

  ارتقاء سطح دانش
  موثر بودن آموزش 

  سال 25ارائه پيشرفتهاي دانشكده در طول 
  :شاخص برنامه

  تهيه فيلمهاي آموزشي) الف

مسئول   فعاليت رديف
  اجرا

شاخص 
  دستيابي

  خاتمه  شروع منابع مورد نياز  زمان
كارشناس   اجراييتشكيل كميته   

EDO  
  1/4/

1393  
31/5/

1393  
  

تعيين شاخصهاي فيلمهاي   
  آموزشي 

مديران گروههاي 
/1/4    آموزشي

1393  
31/5/

1393  
  

تهيه فراخوان از دانشجويان   
جهت دانلود فيلمهاي آموزشي و 

كارشناس 
EDO  

  1/6/
1393  

30/9/
1393  

  



    ارسال به كميته 
داوري فيلمهاي ارسالي و اهداء   

  جوايز
مدير 
  آموزش

  1/10/
1393  

30/11/
1393  

ازاعتبارات 
  دانشگاه

  جمع
  
  تهيه  درسنامه )ب 

  
  

مسئول   فعاليت رديف
  اجرا

شاخص 
  دستيابي

منابع مورد   زمان
  خاتمه  شروع  نياز

تشكيل جلسه با گروههاي   
  آموزشي جهت تهيه درسنامه 

كارشناس 
EDO  

  1/2/1392 31/2/1393    

ويرايش متون بر اساس  تهيه  و   
  طرح درس

مديران 
گروههاي 
  آموزشي

  1/3/1393 31/8/1393    

مدير   طراحي و چاپ درسنامه  
  عمومي

ازاعتبارات   3/11/1393 1/9/1393  
  دانشگاه

              
              
  جمع

  
  ساله دانشكده 25تدوين عملكرد )ج

مسئول   فعاليت رديف
  اجرا

شاخص 
 دستيابي

منابع مورد   زمان
  خاتمه  شروع  نياز

 25تهيه فرمت جهت فعاليتهاي   
  ساله دانشكده 

كارشناس 
EDO 

  1/2/1392 31/4/1392   

كارشناس   جمع بندي اطالعات ارسالي  
EDO 

  1/5/1392 31/5/1392   

تدوين ،طراحي و چاپ   
  سال فعاليت  25كتابچه 

كارشناس 
EDO 

ازاعتبارات  30/8/1393 1/6/1393  
  دانشگاه

  جمع
  
  
  
  



  
  

  توسعه ظرفيتهاي آموزشي دانشگاه:عنوان برنامه
  :استراتژي

  در رشته هاي ميكروب و انگل  PHDأخذ موافقت جهت پذيرش دكتراي ) الف
  أخذ موافقت جهت پذيرش دستيار در رشته هاي جراحي مغز و اعصاب ، چشم پزشكي و قلب) ب
  أخذ موافقت جهت پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد تغذيه) ج
  
  

  ارتقاء سطح دانشگاه:برنامههدف 
  پاسخگويي به نيازهاي فارغ التحصيالن

  :شاخص برنامه
  
  

  جدول گانت برنامه

مسئول   فعاليت رديف
  اجرا

شاخص 
 دستيابي

منابع مورد   زمان
  خاتمه  شروع  نياز

تشكيل جلسه با گروههاي   
  مورد نظر 

مدير 
  آموزش

ازاعتبارات   31/3/1393 1/3/1393  
  دانشگاه

تكميل فرمهاي مربوطه و   
  ارسال به معاونت آموزشي

مدير 
  آموزش

ازاعتبارات   31/6/1393 1/4/1393  
  دانشگاه

پيگيري تا دريافت   
  مجوزهاي مربوطه

مدير 
  آموزش

ازاعتبارات  29/12/1393 1/7/1393  
  دانشگاه

  جمع
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  



  

 


