
  به نام پروردگار مهربان

  برنامه هاي عملیاتی دانشکده پزشکی
 

 4؛ راهبرد1مطابق با سیاست  (ارزیابی وبهبود کیفیت خدمات آموزشی: عنوان برنامه (  
  افزایش کیفی کلیه خدمات آموزشی: هدف برنامه

  میزان رضایتمندي دانشجویان: شاخص برنامه
  

  جدول گانت برنامه

مسئول   فعالیت  ردیف
  اجرا

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
ارزیابی ونظارت برنحوه اجراي   1

برنامه دروس مقاطع مختلف  
  تحصیلی

EDO   فروردین
94  

  منابع جاري  94اسفند

  "  94شهریور  94شهریور  EDO  به روز نمودن طرح دروس  2
ارزیابی طرح درس اساتید همراه   3

  با ارائه بازخورد
EDO   فروردین

94  
  "  94اسفند

شرکت در جلسات گزارش   4
صبحگاهی گروه هاي آموزشی 

  بالینی

EDO   فروردین
94  

  "  94اسفند

بازنگري مقطع کارآموزي   5
  دانشجویان پزشکی

EDO   فروردین
94  

  "  94خرداد

ارزیابی تغییرات صورت گرفته در   6
  مقطع علوم پایه

EDO  فروردین
94  

  "  94خرداد

شرکت منظم در جلسات شوراي   7
  دانشکده پزشکیآموزشی 

EDO  فروردین
94  

    94اسفند

  
  

  
  
  

  
 1؛ راهبرد 9ا سیاست مطابق ب (مشارکت در جذب اعضاي هیئت علمی: عنوان برنامه(  

  جذب اساتید برتر: هدف برنامه
  بهبود آموزش: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه



  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
سنجی از گروههاي نظر   

موزشی و دانشجویان و آ
  دستیاران

EDO   فروردین
94  

  منابع جاري  94اسفند

 
  

  
  
  
  
  

 افزایش انگیزه و عالقه دانشجویان به تحصیل و ترویج اخالق : عنوان برنامه
  )1؛ راهبرد 7مطابق با سیاست ( حرفه اي

  افزایش انگیزه در دانشجویان دانشکده پزشکی: : هدف برنامه
  

  گانت برنامهجدول 

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
مهر و   EDO  برگزاري چشن روپوش سفید  1

  94بهمن 
  منابع جاري  همان روز

برپایی مراسم براي دانشجویان   2
  جدید الورود

EDO   مهر و
  94بهمن 

  "  همان روز

شناسایی و معرفی دانشجویان   3
  استعداد درخشان

EDO  فروردین
94  

    94اسفند

 
  

  

  1394برنامه عملیاتی دانشکده پرستاري و مامایی سال 
  

 3؛ راهبرد 12مطابق با سیاست ( ارتقاء فعالیت مجله: عنوان برنامه(  
  و به روز بودن آن NMSحفظ کمیت و کیفیت مجله : هدف برنامه

، نسبت تعداد مقاالت خارج از دانشکده و به حداقل  Pubmedحفظ ایندکس  –انتشار به روز : شاخص برنامه
50%  



  

  جدول گانت برنامه

  منابع مورد نیاز  زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  خاتمه  شروع

تأمین نیازهاي نرم افزاري و سخت افزاري   1
  دفتر مجله

دانشکده پرستاري 
  و مامایی

  هزینه هاي مربوطه  29/12/94  5/1/94

  -  29/12/94  5/1/94  دبیر مجله  جلسات هیأت تحریریهتشکیل منظم   2

  

 3؛ راهبرد 7مطابق با سیاست (مشتري مداري:عنوان برنامه(  
  توسعه و ارتقاء فرهنگ مشتري مداري: هدف برنامه

  کسب نمره بسیار خوب از نظر سنجی دانشجویان: شاخص برنامه

  

  جدول گانت برنامه

مورد منابع   زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  خاتمه  شروع  نیاز

  -  29/12/94  5/1/94  مسئول آموزش دانشکده  تشکیل جلسات پرسش و پاسخ  1
  -  29/12/94  5/1/94  معاون دانشکده  تشکیل جلسه اساتید راهنما با دانشجویان  2
  -  29/12/94  5/1/94  مسئول آموزش دانشکده  تشکیل جلسات دوره اي با شوراي صنفی  3

 

  9؛ راهبرد 1مطابق با سیاست ( رشد فعالیت ها :عنوان برنامه(  
  حفظ رشد کمی و ارتقاء رشد کیفی فعالیت هاي آموزشی: هدف برنامه

  حفظ آمار دانشجویان وارتقاء تحصیلی آنان:شاخص برنامه

  

  جدول گانت برنامه

منابع مورد   زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  خاتمه  شروع  نیاز



 20کارشناسی و دانشجوي  100پذیرش   1
  دانشجوي کارشناسی ارشد

  -  29/12/94  5/1/94  معاون آموزشی دانشکده

کاهش آمار دانشجویان مشروطی نسبت به   2
  سال قبل

  -  29/12/94  5/1/94 معاون آموزشی دانشکده

ارتقاء آمار پذیرفته شدگان در مقاطع   3
  تحصیلی بعد

  -  29/12/94  5/1/94 معاون آموزشی دانشکده

 

 
 
  
 
 

 2؛ راهبرد  12مطابق با سیاست(رشد فعالیت ها:عنوان برنامه(  
  حفظ رشد کمی و ارتقاء رشد کیفی فعالیت هاي پژوهشی: هدف برنامه

  افزایش تعداد مقاالت چاپ شده: شاخص برنامه

  

  جدول گانت برنامه

منابع مورد   زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  خاتمه  شروع  نیاز

شوراي پژوهشی   طرح پژوهشی 12مصوب نمودن حداقل   1
  دانشکده

5/1/94  29/12/94  -  

شوراي پژوهشی   ترویج طرح هاي پژوهشی مداخله اي  2
  دانشکده

5/1/94  29/12/94  -  

  
  

 

 6؛ راهبرد 1مطابق با سیاست (توسعه فضاي فیزیکی:عنوان برنامه(  

  تأمین فضاي فیزیکی متناسب با فعالیت هاي دانشکده: هدف برنامه

  انتقال دانشکده پرستاري و مامایی به ساختمان جدید: برنامهشاخص 

  



  جدول گانت برنامه

منابع مورد   زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  خاتمه  شروع  نیاز

پیگیري تکمیل و تجهیز ساختمان جدیداالحداث   1
  دانشکده

  -  1/11/94  5/1/94  سرپرست دانشکده

  -  1/11/94  5/1/94  سرپرست دانشکده  تأمین تجهیزات کمک آموزشی مورد نیاز  2

 

 
 
 

 

 4؛ راهبرد 2مطابق با سیاست ( ارزشیابی بالینی دانشجو:عنوان برنامه(  
  ارتقاء کیفی ارزشیابی بالینی دانشجویان: هدف برنامه

  کسب رضایت دانشجویان از نمرات دروس بالینی - :  شاخص برنامه

  کسب نمرات باالتر از دروس بالینی -
  

  برنامهجدول گانت 

منابع مورد   زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  خاتمه  شروع  نیاز

اجراي الگ بوك در ارزشیابی بالینی دانشجویان   1
  کارشناسی و کارشناسی ارشد

مدیران گروههاي 
  آموزشی دانشکده

5/1/94  29/12/94  -  

  OSCEترویج آزمون   2
  

مدیران گروههاي 
  آموزشی دانشکده

5/1/94  29/12/94  -  

بازنگري آزمون هاي انجام شده براي ارزشیابی بالینی   3
  دانشجویان

EDO 29/12/94  5/1/94  دانشکده  -  

 

 
 



 

 8؛ راهبرد 1مطابق با سیاست (آموزشهاي فوق برنامه: عنوان برنامه(  
  ارتقائ دانش و مهارت حرفه اي دانشجویان: هدف برنامه

  دوره کارگاه 15برگزاري :  شاخص برنامه

  برنامهجدول گانت 

منابع   زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  خاتمه  شروع  مورد نیاز

مدیران گروههاي   برگزاري کارگاه مهارتهاي حرفه اي  1
آموزشی مربوطه در 

  دانشکده

5/1/94  29/12/94  -  

تقویت رویکرد اخالق حرفه اي در برنامه هاي آموزش بالینی   2
  دانشجویان

مدیران گروههاي 
در اموزشی مربوطه 

  دانشکده

5/1/94  29/12/94  -  

 

 
 
 

 مطابق با (بهبود سیستم پایش و ارزشیابی نظام آموزشی دانشکده: عنوان برنامه
  )1؛ راهبرد 9سیاست 

  ارتقاء کیفی سیستم آموزشی: هدف برنامه

  ارتقاي رضایتمندي مشتریان:  شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
منابع   زمان

 مورد
  خاتمه  شروع  نیاز

تدوین و بازنگري سیاست گزاري ها و خط مشی ها   1
  در حیطه ارزشیابی اساتید

EDO   دانشکده با همکاري
EDC 

5/1/94  29/12/94  -  

دانشکده پرستاري و  EDO  انجام ارزشیابی درونی مبتنی بر استاندارد  2
 مامایی

5/1/94  29/12/94  -  

از ارزشیابی و ارسال به تهیه گزارش از نتایج حاصله   3
  ذینفع ها

EDO  دانشکده پرستاري و
 مامایی

5/1/94  29/12/94  -  



 

  

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 94برنامه هاي عملیاتی سال 
  

  عنوان برنامه  ردیف
  اداري دانشکده –توسعه فعالیتهاي حوزه پشتیبانی   1
  تقویت دفتر استعدادهاي درخشان  2
  ارتقاء فعالیتهاي حوزه بهداشتی درمانی کلینیک تخصصی  3
  توسعه برنامه هاي آموزش مداوم جهت اساتید  4
  توسعه کمی و کیفی دانشکده  5
  توانمند سازي اعضاي هیات علمی دانشکده  6
  ارتقاء کیفی سطح علمی اعضاي هیات علمی  7
  ارزشیابی طرح درس هاي ارائه شده در دانشکده  8
  کلینیک دندانپزشکی يکردن و راه اندازي پرفعال   9
  برگزاري مراسم ها در مناسبت هاي ویژه دانشکده  10
  توسعه پورتال دانشکده  11
  جذب هیات علمی در قالب فراخوان  12
  شکل دهی ساختار اداري دانشکده دندانپزشکی  13
  تدوین برنامه استراتژیک دانشکده  14
  تعهدات طرح و بورسجذب هیات علمی در قالب   15
  ایجاد و طراحی فرآیندهاي آموزشی در دانشکده  16
  توسعه و تقویت نقش استاد راهنما  17

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مطابق با سیاست (اداري دانشکده –توسعه فعالیتهاي حوزه پشتیبانی : عنوان برنامه
  ) 5؛ راهبرد1



اقدام جهت اخذ منابع مالی الزم به منظور فراهم سازي تجهیزات و امکانات و وسایل آموزشی  – 1: هدف برنامه
  در دانشکده–

  در دانشکده.... اداري و  –توسعه فضاهاي آموزشی  – 2

  :شاخص برنامه

  

  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

پیگیري و بازدید از ساختمان  1
 دانشکده

دانشکده 
 ومعاونت توسعه

  پایان پروژه فروردین ماهانه

عقد قرارداد با شرکت هاي وارد  2
 کننده تجهیزات دندانپزشکی

  پایان ساختمان " ماهانه دانشکده

 جمع

  

  

 ؛ 2مطابق با سیاست ( تقویت دفتر استعدادهاي درخشان  :عنوان برنامه

  ) 6راهبرد 
  شناسایی  دانشجویان استعدادهاي درخشان – 1: هدف برنامه

  برگزاري جلسات مستمر نیاز سنجی و اخذ پیشنهادات و انتقادات دانشجویان – 2

برنامه ریزي فرآیند حسن استقبال از دانشجویان جدیدالورود و آشنایی بیشتر آنان با محل تحصیل و  – 3
  آئین نامه هاي آموزشی

  )دفترچه راهنما –پمفلت  –کارگاه ( پژوهشی  –توانمند سازي دانشجویان در زمینه هاي علمی  – 4

  تعداد دانشجویان استعدادهاي درخشان دانشکده – 1:شاخص برنامه

  تعداد دوره هاي برگزار شده جهت دانشجویان استعداد درخشان دانشکده – 2

  جدول گانت برنامه



 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

برگزاري جلسات آشنایی با  1
 پروتکل ها

EDO  بهمن خرداد ماه 6هر  

برگزاري مراسم خوشامد گویی به  2
 دانشجویان  جدیدالورود

 دانشکده و
EDO 

  بهمن بهمن ساالنه

تشکیل کمیته پژوهشی   3
 دانشجویی

 دانشکده و
EDO 

  بهمن بهمن ساالنه

شناسایی دانشجویان استعداد   4
 درخشان

 دانشکده و
EDO 

در طول  
سال 

 تحصیلی

  

نیاز سنجی از دانشجویان و برنامه   5
 ریزي جهت برگزاري دوره ها

 دانشکده و
EDO 

در طول  
سال 

 تحصیلی

  

 جمع
  

  
  

 مطابق ( ارتقاء فعالیتهاي حوزه بهداشتی درمانی کلینیک تخصصی: عنوان برنامه
  )4؛ راهبرد1 با سیاست

  ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سالمت: هدف کلی 

  اجراي قوانین و دستورالعمل فرآیند حاکمیت بالینی در دانشکده –1: هدف برنامه اختصاصی

  اجراي کامل مقررات و اصول کنترل عفونت و نظارت بر حسن انجام – 2

  تقویت سامانه الکترونیکی پذیرش و درمان بیماران مراجعه کننده – 3

  استفاده بهینه از پتانسیل هاي بالفعل و بالقوه کلینیک تخصصی دندانپزشکی – 4

  اجراي کامل قوانین و منشور حقوق بیماران و کارکنان – 5

  وص رضایت بیماراننظرسنجی در خص -2تعداد بیماران مراجعه کننده به کلینیک   -1: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

  



 مسئول اجرا فعالیت ردیف
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

بازدید میدانی از کلینیک و  1
 اصول کنترل عفونت

 –دانشکده 
معاونت 
آموزشی 

 ومعاونت درمان

ماه  2
 یکبار

  شهریور فروردین

ارزیابی دوره اي سامانه  2
 الکترونیک

 –دانشکده 
معاونت 
آموزشی 

 ومعاونت درمان

خاتمه  " ساالنه
 سال

 

طراحی پوستر جهت آگاهی   3
 بیماران

خاتمه  " پوستر 4 کارشناس
 سال

 

  جمع

  
  

  

 مطابق  با ( توسعه برنامه هاي آموزش مداوم جهت اساتید: عنوان برنامه
  )6؛ راهبرد 9سیاست 

  :هدف برنامه

  افزایش  تعداد برنامه هاي بازآموزي آموزش مداوم بر اساس نیاز سنجی از اساتید – 1

  :شاخص برنامه

  تعداد برنامه هاي اجرا شده -1

  تعداد اعضاي هیئت علمی شرکت کننده در برنامه ها وکارگاهها -2

  

  

  

  جدول گانت برنامه



 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

برگزاري برنامه هاي آموزش  1
 مداوم

عضاي هیات ا
علمی دانشکده 

دندانپزشکی 
وآموزش مداوم 

 دانشگاه

برگزاري 
برنامه 
هاي 
 مدون

تا پایان  فروردین
 سال

 

 جمع

  

  
   



 5؛ راهبرد 1مطابق با سیاست (توسعه کمی دانشکده: عنوان برنامه(  
  ارتقاء و توسعه امکانات پژوهشی کتابخانه اي – 1: هدف برنامه

  جابجایی  ساختمان دانشکده دندانپزشکی – 2

  ترمیمی و پروتز –راه اندازي پري کلینیک اندو  – 3

  تجهیز دانشکده به امکانات الزم -1:شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

  اسفند فروردین ساالنه  راه اندازي کتابخانه الکترونیک 1

پیگیري و بازدید از پروژه   2
 ساختمان دانشکده

پایان  فروردین ماهانه 
 پروژه

 

اد با شرکت هاي توزیع عقد قرارد  3
 کلینیک تجهیزات پري

پایان  فروردین ماهانه 
 پروژه

 

 جمع

  

 

   



 مطابق با (کیفی سطح علمی اعضاي هیات علمیارتقاء : عنوان برنامه
  )6؛ راهبرد 7سیاست 

آشنایی اعضاء هیات علمی با  – 2آشنایی اعضاء هیات علمی با روشهاي مختلف تدریس  – 1: هدف برنامه
  آشنایی اعضاء هیات علمی با اصول پژوهش در آموزش – 3روش هاي ارزشیابی دانشجو 

  میزان کسب رتبه در امتحانات علوم پایه – 2میزان رضایت دانشجویان  -1: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

منابع مورد  زمان
 خاتمه شروع نیاز

دسترسی کلیه اعضاي هیات علمی  1
 به اینترنت

فن آوري 
اطالعات 
 دانشگاه

  اسفند فروردین ماهانه

 –کتاب (افزایش منابع علمی روزآمد  2
 .....)مجله و 

معاونت 
پژوهشی 
 ودانشکده

  اسفند فروردین ماهانه

ترغیب و تشویق اعضائ هیات علمی   3
 –جهت شرکت در همایش ها 

 کنفرانس ها و سخنرانی علمی

EDO - 
EDC  

  اسفند فروردین ماهانه

استقرار نظام ارزشیابی فرآیندهاي   4
 آموزشی

EDO - 
EDC 

  اسفند فروردین ماهانه

تشویق گروههاي آموزشی به تدوین   5
برنامه هاي آموزشی گروه و انجام 

 فعالیت ها بر اساس آنها

EDO - 
EDC 

  اسفند فروردین ماهانه

نظارت بر طرح درس اعضاء هیات   6
  علمی

EDO - 
EDC 

  اسفند فروردین ماهانه

 - دانشکده   دانشکده EDOتقویت   7
EDC 

  اسفند فروردین ماهانه

تحکیم و گسترش فعالیتها و ارتباط   8
EDO  دانشکده با بهره گیري از

و  –توانمندیهاي اعضاي هیات علمی 
  کارشناسان مجرب

EDO - 
EDC 

  اسفند فروردین ماهانه

 جمع

  

  

  



  

  

 مطابق با  (توانمند سازي اعضاي هیات علمی دانشکده: عنوان برنامه
  )6؛ راهبرد 9سیاست 

  :هدف برنامه

  آشنایی با روشهاي نوین آموزشی جهت اعضاي هیات علمی دانشکده – 1

  ژورنال کالب  - دوره هاي کوتاه مدت  –ارتقاء کیفیت آموزش از طریق برگزاري کارگاههاي آموزشی  – 2

  :شاخص برنامه

  دهتعداد کارگاه هاي برگزار شده در دانشکده نسبت به تعداد اعضاي هیات علمی دانشک – 1

  درصد مشارکت اعضاي هیات علمی در دوره ها – 2

  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

نیاز سنجی دوره هاي مورد نیاز  1
 جهت اعضاي هیات علمی

EDO 
  ودانشکده

  پایان ترم شروع ترم ماهانه

جهت تامین بودجه مورد نیاز  2
 برگزاري کارگاه

EDO 
 ودانشکده

  پایان ترم شروع ترم ماهانه

برگزاري کارگاههاي آموزشی در   3
 –زمینه مهارتهاي آموزشی 

 ....تدوین طرح درس و

EDO 
 ودانشکده

  پایان ترم شروع ترم ماهانه

  جمع
  

  

  

  

  

  



 
 مطابق با (ارزشیابی طرح درس هاي ارائه شده در دانشکده: عنوان برنامه

  )2؛ راهبرد 1سیاست 
  :هدف برنامه

  تدوین و اصالح فرمهاي طرح درس  – 1

  تحلیل محتوي طرح درس هاي ارائه شده – 2

  :شاخص برنامه

  تعداد طرح درس هاي ارزشیابی شده به کل طرح درس هاي ارائه شده-1

  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

مشخص نمودن واحدهاي ارائه  1
شده در ترم براي هر گروه 

 آموزشی

یکماه قبل از  ماه 6هر  مسئول آموزش
 شروع ترم

 سرفصل آموزشی روز بعد 5

درخواست طرح درس با توجه به  2
 فرمت ارسالی

  یک روز شروع ترم هفته اي مسئول آموزش

ارسال طرح درس توسط   2
 گروههاي آموزشی

گروههاي 
 آموزشی مربوطه

  روز بعد 15 شروع ترم هفته اي

بعد از ارسال  هفته اي EDO ارزشیابی طرح درس  4
 طرح درس

  

قرار دادن طرح درس در پورتال   5
 دانشکده

بعداز ارزشیابی  هفته اي مسئول آموزش
 طرح درس

  

 جمع

  

 مطابق با (کلینیک دندانپزشکی يفعال کردن و راه اندازي پر: عنوان برنامه
  )5؛ راهبرد  1سیاست 

  :هدف برنامه

 آموزش بالینی دانشجویان -



  رضایتمندي  و تکریم بیماران -
  94زمان راه اندازي کلینیک حداکثر تا پایان سال : شاخص برنامه

  

  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

جلسات متعدد با برگزاري  1
 مسئولین دانشگاه و دفتر فنی

مسئولین 
دانشکده و 

 دانشگاه

تا ساخت  فروردین 
 کامل

 

دعوت از اساتید با تجربه  2
دانشگاههاي دیگر براي راه 

 کلینیک ياندازي پر

تا ساخت  اردیبهشت  دانشگاه
 کامل

 

 جمع

 

  

  

  

؛ 7مطابق با سیاست ( دانشکدهبرگزاري مراسم ها در مناسبت هاي ویژه : عنوان برنامه
  )1راهبرد 

  افزایش انگیزه در دانشجویان:  هدف برنامه

  94تعداد برنامه هاي اجرا شده در سال : شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

برگزاري مراسم معارفه  1
 جدیدالوروددانشجویان 

ایام  دانشکده
 مناسبتها

شروع هر 
 ترم

  

برگزاري مراسم تقدیر  2
 ازدانشجویان ممتاز

ایام  دانشکده
 مناسبتها

پایان  هر 
 ترم

  



ایام  دانشکده برگزاري مراسم روز دندانپزشکی  3
 مناسبتها

   فروردین

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ   4
 با دانشجویان

ایام  دانشکده
 مناسبتها

شروع 
 ترم

پایان هر 
 ترم

 

 جمع

  

  
  

  

  

 1؛ راهبرد 8مطابق با سیاست ( توسعه پورتال دانشکده: عنوان برنامه(  
  اطالع رسانی  الکترونیکی در دانشکده: استراتژي 

  :هدف برنامه

 تکمیل اطالعات در راستاي دولت الکترونیک -

  دسترسی آسان به اطالعات -
  :شاخص برنامه

 سریعترین زمان با واحدهاي متقاضیتبادل اطالعات در  -

  شفافیت و روان بودن اطالعات در وب سایت -
  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

مسئول  به روز رسانی پورتال 1
پورتال 
 دانشکده

تا پایان  فروردین 
 سال

امکانات فنی و 
 مشاوره اي

 جمع

  

  

  



 1؛ راهبرد 9مطابق با سیاست (جذب هیات علمی در قالب فراخوان: عنوان برنامه(  
  :هدف 

 تکمیل کادر اعضاء هیات علمی دانشکده -

  تقویت علمی دانشکده در ابعاد کمی و کیفی -
  :شاخص برنامه

  جذب نیرو بر اساس نیازهاي کنونی و برنامه هاي آینده دانشکده -
  جدول گانت برنامه

 مسئول اجرا فعالیت ردیف
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

در طول    نیاز سنجی 1
سال 

 تحصیلی

تا پایان 
 سال

بر اساس 
اولویت نیاز به 

رشته هاي 
 تخصصی

ارسال درخواست به معاونت  2
آموزشی دانشگاه ومرکز امور 

 هیئت علمی دانشگاه

معاون آموزشی 
دانشگاه و 
مسئولین 
 دانشکده

در طول  
سال 

 تحصیلی

تا پایان 
 سال

 

 جمع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مطابق با ( شکل دهی ساختار اداري دانشکده دندانپزشکی: عنوان برنامه
  )5؛ راهبرد 1سیاست



  :هدف برنامه

 کلینیک ینیک  وپريتجهیز و راه اندازي کل -

 در دانشکده ITتوسعه سیستم اطالع رسانی و  -

 توسعه فضاي فیزیکی دانشکده -

  :شاخص برنامه 

 توسعه فضاي آموزشی و پژوهشی و دانشجویی مورد نیاز -

  افزایش بهره وري از فضاهاي موجود -
  جدول گانت برنامه

 مسئول اجرا فعالیت ردیف
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

مسئولین  اعالم نیازها و درخواست به مسئولین 1
 –دانشکده 
معاونت 
 توسعه

بر اساس اطالعات  روز بعد 15 اردیبهشت 
مربوط به دو دوره 

 ورودي دانشجو

درخواست تخصیص از معاون توسعه  2
 دانشگاه

مسئولین 
 –دانشکده 
معاونت 
 توسعه

نیمه دوم  
 اردیبهشت

آخر 
 اردیبهشت

 

مسئولین  پیگیري درخواست ها و تخصیص ها  3
 –دانشکده 
معاونت 
 توسعه

  خرداد 15 اوایل خرداد 

درخواست بودجه اي مستقل براي   4
 دانشکده

مسئولین 
 –دانشکده 
معاونت 
 توسعه

   خرداد 

 جمع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ؛ 1مطابق با سیاست ( تدوین برنامه استراتژیک دانشکده: عنوان برنامه
  )1راهبرد 

  :هدف برنامه
 تدوین برنامه هاي دانشکده -

 اساس برنامه استراتژیک دانشکده فرآیند دائمی جهت ارزیابی و کنترل  امور دانشکده بر -

 استفاده از برنامه استراتژیک در تصمیم گیریها -

 جهت گیري برنامه هاي دانشکده سال آینده -

 اهداف بلند مدت و ارزشهاي محوري –ماموریت  –تدوین چشم انداز  -: شاخص برنامه 

 تصمیم گیري و انتخاب گزینه هاي راهبردي دانشکده -

 فه هاي دانشکدهاستراتژي سازمانی و وظی -

 عملیاتی دانشگاه –اهداف اجرایی  -

  عملیاتی دانشگاه –اقدامات اجرایی  -
  جدول گانت برنامه

 مسئول اجرا فعالیت ردیف
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

تجزیه و تحلیل  –شناخت وضع موجود  1
 شرایط و توانائی هاي فعلی دانشکده

مسئولین 
 دانشکده

شش ماهه  بهمن ماه 
 94اول سال

بر اساس استاندارهاي 
 وزارت متبوع

تعیین نیازها و تدوین اهداف و نحوه هدایت  2
 برنامه ها و عملیات دانشکده

مسئولین 
 دانشکده

شش ماهه  بهمن ماه 
 94اول سال 

 

پیش بینی روشها وسایل یا تعیین استراتژي و   3
 شراط و عملکرد مورد انتظار آتی

 مسئولین
 دانشکده

شش ماهه  بهمن ماه 
 94اول سال 

استفاده از تجربیات 
سایر دانشکده هاي 

 دندانپزشکی
بهره گیري از راهکارها و سازوکارهاي   4

 دستیابی به ماموریتها و اهداف سازمان
مسئولین 
 دانشکده

شش ماهه  بهمن ماه 
 94اول سال

 

 جمع

  

  
  

  

  

  



 مطابق با سیاست (تعهدات طرح و بورسجذب هیات علمی در قالب : عنوان برنامه
  ) 1؛ راهبرد 9

  :هدف برنامه

 تکمیل کادر  اعضاء هیات علمی دانشکده -

 تقویت علمی دانشکده در ابعاد کمی و کیفی -

  :شاخص برنامه 

  جذب نیرو بر اساس نیازهاي کنونی و برنامه هاي آینده دانشکده -
  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا

شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

مسئولین  نیاز سنجی 1
 دانشکده

در طول  
سال 

 تحصیلی

تا پایان 
 سال

بر اساس اولویت 
نیاز به رشته 

 تخصصی
ارسال نیازها به معاونت آموزشی  2

دانشگاه ومرکز امور هیئت علمی 
 دانشگاه

معاون 
آموزشی 

دانشکده  
 ودانشگاه

در طول  
سال 

 تحصیلی

تا پایان 
 سال

مطابق با تعداد 
مجوز اعطایی 

 به دانشکده

 جمع

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 مطابق با ( ایجاد و طراحی فرآیندهاي آموزشی در دانشکده: عنوان برنامه
  )2؛ راهبرد 1سیاست 



  :هدف برنامه 

 تسهیل و اطالع رسانی مناسب به دانشجویان -

 تسریع در انجام امور -

 تکریم ارباب رجوع -

  با روند کلیه فعالیتهاي دانشکده جهت تسریع در امور مربوط به ارباب رجوع آشنایی -
  :شاخص  برنامه

 استمرار و استقرار ارتقاء کیفیت در فرآیندهاي آموزشی -

 کنترل و نظارت بر امور اجرایی دانشکده -

 زمان انجام فعالیتهاي محوله -

  میزان رضایت ارباب رجوع -
  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
 مسئول

 اجرا

شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

مشخص نمودن کلیه امور  1
 آموزشی و اجرایی دانشکده

مسئول 
 آموزش

طبق تجربیات  اسفند فروردین 
 قبلی

مسئول  طراحی فرآیندهاي آموزشی 2
 آموزش

طبق تجربیات  اسفند فروردین 
 قبلی

اطالع رسانی از طریق سایت و   3
 بورد

مسئول 
 آموزش

طبق تجربیات  اسفند فروردین 
 قبلی

 جمع
  

  
  

 5؛ راهبرد 9مطابق با سیاست ( توسعه و تقویت نقش استاد راهنما: عنوان برنامه(  

  :هدف برنامه 

 هدایت هدفمند  امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد  و شکوفایی هر چه بیشتر آن -

  پیشگیري از افت تحصیلی دانشجویان -
  :شاخص  برنامه

عاطفی و رفاهی  –اجتماعی  –پژوهشی ، فردي  –فراهم کردن زمینه هاي ارتقاء علمی و رفع مشکالت آموزشی  -
  دانشجویان

  جدول گانت برنامه



 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا

شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

برگزاري جلسات شناخت دانشجو و  1
 اساتید راهنماچگونگی رفتار با آنها براي 

آموزش و 
EDO  

  پایان ترم شروع ترم 

معرفی اساتید راهنما به دانشجویان جهت  2
 افزایش مقابل آنان با دانشجو

آموزش و 
EDO  

  پایان ترم شروع ترم 

تهبه و تکمیل فرمهاي مشاوره توسط   3
  دانشجو و استاد راهنما

آموزش و 
EDO  

  پایان ترم شروع ترم 

وضعیت دانشجویان پیگیري انفرادي   4
  مشکل دار

آموزش و 
EDO  

  پایان ترم شروع ترم 

برگزاري کارگاههاي ساعاتی براي   5
  راهنمایی دانشجویان

آموزش و 
EDO  

  پایان ترم شروع ترم 

مشخص نمودن ساعاتی براي راهنمایی   6
 دانشجویان

آموزش و 
EDO  

  پایان ترم شروع ترم 

به تهیه فرم نظر خواهی ازد انشجویان   7
 منظور ارزیابی فعالیتهاي استاد راهنما

آموزش و 
EDO  

  پایان ترم شروع ترم 

 جمع

  

  

  

  

  

  

  برنامه عملیاتی دانشکده بهداشت

  
  4؛ راهبرد 1مطابق با سیاست (بهبود کیفیت خدمات آموزشی: عنوان برنامه(  

  افزایش کیفی کلیه خدمات آموزشی: هدف برنامه 

استفاده کنندگان از خدمات (میزان رضایتمندي دانشجویان ، رضایتمندي مشتریان خارجی : شاخص برنامه 
  )دانش آموختگان 

  جدول گانت برنامه

  



یف
رد

  

منابع مورد   شاخص دستیابی  مسئول اجرا  فعالیت
  نیاز

بازنگري محتوي دروس مقاطع تحصیلی مختلف و   1
  ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط

  منابع جاري  ارئه پیشنهادات مدون به وزارت متبوع  گروههاي آموزشی

گروههاي آموزشی و   بازنگري برنامه ترم بندي رشته هاي مختلف  2
  معاونت آموزشی

ارائه برنامه بازنگري شده توسط گروه 
  هاي آموزشی به اداره آموزش

"  

ارائه بازخورد نظر سنجی از دانشجویان در خصوص   3
  به اساتیدنحوه تدریس 

  "  بار در سال 2ارائه بازخورد   معاون آموزشی دانشکده

نظارت مستمر بر تشکیل کالس ها و حضور فیزیکی   4
  کارکنان و اعضاء هیأت علمی همراه با ارائه بارخورد

ریاست و معاون آموزشی 
  دانشکده

تشکیل منظم کالس ها طبق برنامه و 
  تقویم دانشگاهی

"  

طرح درس اساتید همراه با ارائه ارزیابی کیفی و کمی   5
  بازخورد

EDO  ارائه بازخورد سالیانه به اعضاء هیأت   دانشکده
  علمی

"  

بازنگري برنامه هاي کارآموزي و کارورزي متناسب با   6
  تغییرات ایجاد شده در فیلدهاي کاري

  "  بازنگري سالیانه برنامه هاي کارآموزي گروههاي آموزشی

مدیرگروه با دانشجویان و برگزاري جلسات مشورتی   7
ارائه بازخورد به مسئولین دانشکده و اعضاء هیأت 

  علمی گروه

  "  جلسه در سال 2برگزاري   مدیر گروههاي آموزشی

ارتقاء سطح علمی و توانمندي هاي آموزشی اعضاء   8
هیأت علمی از طریق شرکت در کارگاههاي آموزشی 

  مرتبط

کارگاه آموزشی در ساعت  20شرکت در   اعضاء هیأت علمی
  سال

"  

برگزاري سیمنارهاي علمی دانشجویی در پایان دوره   9
  تحصیلی

گروههاي آموزشی ریاست 
  و معاون آموزشی دانشکده

  "  سمینار در سال 3برگزاري 

برگزاري منظم جلسات شوراي گروه شوراي آموزشی   10
  دانشکده

گروههاي آموزشی ریاست 
  و معاون آموزشی دانشکده

جلسات شوراي گروه به میزان برگزاري 
جلسه در هرترم براي هر گروه  3

جلسه شوراي آموزشی  9آموزشی و 
  دانشکده در سال

"  

تقویت همکاري بین دانشگاهی از طریق برگزاري   11
جلسات مشترك گروههاي آموزشی دانشکده با 

  گروههاي آموزشی دانشگاه کاشان

گروههاي آموزشی ریاست 
  هو معاون آموزشی دانشکد

  "  جلسه مشترك در سال 3برگزاري 

  

  
    



  

  ا بمطابق  (توسعه فعالیت هاي آموزشی و فضاي فیزیکی دانشکده: عنوان برنامه
  )1؛ راهبرد 3سیاست 

  گسترش تحصیالت تکمیلی ، افزایش فضاي فیزیکی مفید  در دانشکده: هدف برنامه 

  مساحت فضاي فیزیکی مورد استفادهجذب دانشجو در رشته هاي جدید ، افزایش : شاخص برنامه 

یف
رد

  

  منابع مورد نیاز  شاخص دستیابی  مسئول اجرا  فعالیت

راه اندازي کارشناسی ارشد   1
و رشته بهداشت  HSEرشته 

  حرفه اي

گروههاي بهداشت حرفه اي و 
محیط و ریاست و معاون آموزشی 

  دانشکده

جذب دانشجو در مقطع 
کارشناسی ارشد در رشته 

 بهداشت حرفه اي و 
,HSE  

  جذب یک عضو هیأت علمی در رشته

تجهیز آزمایشگاههاي گروه با  –بهداشت حرفه اي 
  اعتبار یک میلیارد ریال

بهداشت  phDراه اندازي مقطع   2
  محیط

گروه بهداشت محیط ، ریاست و 
  معاون آموزشی دانشکده

جذب دانشجو در مقطع 
PhD بهداشت محیط  

  جذب دو عضو هیأت علمی در رشته بهداشت

محیط تجهیزآزمایشگاههاي گروه با اعتبار دو 
  میلیارد ریال

راه اندازي سالن کنفرانس   3
  دانشکده

ریاست و معاون آموزشی دانشکده 
  امور عمومی دانشکده

بهره برداري از سالن 
  کنفرانس

  ریالاعتبار دویست میلیون 

ریاست و معاون آموزشی دانشکده   بهینه سازي آمفی تأتر دانشکده  4
  و امور عمومی دانشکده

بهره برداري از سالن آمفی 
  تأتر بهینه شده

  اعتبار پانصد میلیون ریال

ساخت فضاي فیزیکی به   5
متر مربع در  500مساحت 

  فضاي بال استفاده موجود

ریاست ، معاون آموزشی و امور 
  دانشکدهعمومی 

متر  500بهره برداري از 
  مربع فضاي مفید

  اعتبار دو میلیارد و پانصد میلیون ریال

توسعه و بهینه سازي تجهیرات   6
آزمایشگاهی گروههاي مهندسی 

  بهداشت محیط و حرفه اي

گروههاي آموزشی ریاست و 
  معاون آموزشی دانشکده

انجام کلیه آزمایشات 
مرتبط مطابق با سرفصل 

آزمایشگاههاي  آموزشی در
  دانشکده

  اعتبار یک میلیارد ریال

تجهیز کتابخانه به سیستم گیت   7
  مغناطیسی

نصب و راه اندازي سیستم   ریاست و معاون آموزشی دانشکده
  گیت مغناطیسی

  اعتبار پانصد میلیون ریال

افزایش تعداد کتب ، مجالت و   8
  منابع الکترونیک دانشکده

گروههاي آموزشی ریاست و 
  معاون آموزشی دانشکده

افزایش ده در صدي منابع 
  موجود

  اعتبار صد میلیون ریال

  

    



  

  افزایش انگیزه دانشجویان و کارکنان دانشکده و ترویج اخالق : عنوان برنامه
  )1؛ راهبرد 7مطابق با سیاست ( حرفه اي

  کارکنانافزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان ، افزایش روحیه و انگیزش : هدف برنامه 

یف
رد

  

  منابع مورد نیاز  شاخص دستیابی  مسئول اجرا  فعالیت

برگزاري جشن هفته سالمت به منظور   1
  افزایش انگیزش دانشجویان

ریاست و معاون آموزشی 
  دانشکده

  سی میلیون ریال  برگزاري جشن در هفته سالمت

برپایی مراسم استقبال از دانشجویان جدید   2
  الورود

مراسم در شروع برپاشدن این   "
  سال تحصیلی جدید

  ده میلیون ریال

برگزاري کالس هاي قوانین و مقررات   3
  آموزشی براي دانشجویان

برگزاري یک دوره کالس براي   "
  دانشجویان جدید الورود

  منابع جاري

برگزاري کارگاههاي آشنایی با موقعیت   4
  تحصیلی و شغلی دانشجویان

کارگاه در سال براي  3برگزاري   گروههاي آموزشی
  رشته هاي تحصیلی

  منابع جاري

برگزاري کارگاههاي آموزشی فرهنگی با   5
حضور کارکنان و اعضاء هیأت علمی در 
  خصوص ترویج اخالق عمومی و حرفه اي

ریاست و معاون آموزشی 
  دانشکده

برگزاري جلسات بصورت یک 
  هقته در میان

  منابع جاري

با برگزاري جلسات پرسش و پاسخ   6
  دانشجویان توسط مسئولین دانشکده

ریاست و معاون آموزشی 
  دانشکده

  منابع جاري  برگزاري دو جلسه در سال

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با کارکنان   7
  توسط مسئولین دانشکده

ریاست و معاون آموزشی 
  دانشکده

  منابع جاري  برگزاري دو جلسه در سال

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  پیراپزشکیبرنامه عملیاتی دانشکده 

  

 ؛ 1ق با سیاست مطاب( 94ارزیابی کیفیت تدریس در خرداد ماه سال : عنوان برنامه
 )3راهبرد 

  نگهداري و توسعه: استراتژي

 ارتقاء برنامه هاي آموزشی دانشکده: هدف برنامه

  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   EDO   1/2/94  15/2/94مدیر   تدوین پرسشنامه  1

  دانشکده
تکثیر ، توزیع و جمع آوري داده   2

  ها
از اعتبارات   30/2/94  16/2/94    مدیر آموزش

  دانشکده
از اعتبارات   EDO   1/3/94  13/3/94مدیر   نتیجه گیري  3

  دانشکده
اعتبارات  از  EDO   16/3/94  15/4/94مدیر   اقدام  4

  دانشکده
  جمع

  

  

  
  
 
 ؛ 1مطابق با سیاست ( 94ارزیابی کیفیت تدریس در بهمن ماه سال : عنوان برنامه

 )3راهبرد 

  نگهداري و توسعه: استراتژي



 ارتقاء برنامه هاي آموزشی دانشکده: هدف برنامه

  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   EDO   1/10/94  15/10/94مدیر   تدوین پرسشنامه  1

  دانشکده
تکثیر ، توزیع و جمع آوري داده   2

  ها
از اعتبارات   30/10/94  16/10/94    مدیر آموزش

  دانشکده
از اعتبارات   EDO   1/11/94  15/11/94مدیر   نتیجه گیري  3

  دانشکده
از اعتبارات   EDO   16/11/94  15/12/94مدیر   اقدام  4

  دانشکده
  جمع

  

  

 ارزیابی عملکرد خدمات دانشکده در واحدهاي مختلف در خرداد : عنوان برنامه
 )3؛ راهبرد 1مطابق با سیاست ( 94ماه 

  نگهداري و بهبود: استراتژي

  :هدف برنامه

 افزایش کارایی خدمات در واحدهاي مختلف دانشکده  
  رضایتمندي دانشجویان دانشکدهبهبود  

  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   EDO   1/2/94  15/2/94مدیر   اصالح و تدوین فرم جدید  1

  دانشکده
تکثیر و توزیع و جمع آوري داده   2

  ها
از اعتبارات   30/2/94  16/2/94    مدیر آموزش

  دانشکده



از اعتبارات   EDO   1/3/94  13/3/94مدیر   نتیجه گیري  3
  دانشکده

از اعتبارات   EDO   16/3/94  15/4/94مدیر   اقدام  4
  دانشکده

  جمع

  

  

 انجام اقدامات الزم بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد خدمات : عنوان برنامه
 )4؛ راهبرد 1مطابق با سیاست ( 94در بهمن ماه  93دانشکده سال 

  نگهداري و بهبود: استراتژي

  

 ارتقاء برنامه هاي آموزشی دانشکده: هدف برنامه

  

  :شاخص برنامه

  

  جدول گانت برنامه

  

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   EDO   1/10/94  15/10/94مدیر   تعیین موارد مورد نیاز اصالح  1

  دانشکده
از اعتبارات   30/10/94  16/10/94    مدیر آموزش  هماهنگی بر اصالح  2

  دانشکده
از اعتبارات   30/11/94  1/11/94    مدیر آموزش  نظارت  3

  دانشکده
              
              

  جمع

  

  



 خصوص انجام رضایت سنجی از اعضاي هیات علمی و کارکنان در : عنوان برنامه
 )3؛ راهبرد 1ابق با سیاست مط( ارزیابی عملکرد خدمات دانشکده

 

  نگهداري و توسعه: استراتژي

  

  افزایش رضایت سنجی اعضاي هیات علمی و کارکنان جهت ارزیابی خدمات دانشکده: هدف برنامه

  

  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  نیازمنابع مورد   زمان
از اعتبارات   EDO    1/2/94  15/2/94مدیر   تدوین پرسشنامه  1

  دانشکده
از اعتبارات   30/2/94  16/2/94    مدیر آموزش  تکثیر و توزیع و جمع آوري داده ها  2

  دانشکده
از اعتبارات   EDO    1/3/94  13/3/94مدیر   نتیجه گیري  3

  دانشکده
از اعتبارات   EDO    16/3/94  15/4/94مدیر   اقدام  4

  دانشکده
              

  جمع
  

  

  

  

  

  

  



 انجام برنامه ریزي جهت انجام ارزیابی مهارت و صالحیت هاي : عنوان برنامه
 ) 4؛ راهبرد 2مطابق با سیاست( دانشجویان

  

  نگهداري و بهبود: استراتژي

  

  ارزیابی عملکرد و نتایج خدمات دانشکده: هدف برنامه

  

  :شاخص برنامه

  گانت برنامهجدول 

مسئول   فعالیت  ردیف
  اجرا

شاخص 
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   EDO    1/7/94  15/7/94مدیر   تدوین پرسشنامه  1

  دانشکده
تکثیر و توزیع و جمع آوري   2

  داده ها
مدیر 
  آموزش

از اعتبارات   30/7/94  16/7/94  
  دانشکده

از اعتبارات   EDO    1/8/94  15/8/94مدیر   نتیجه گیري  3
  دانشکده

از اعتبارات   EDO    16/8/94  15/9/94مدیر   اقدام  4
  دانشکده

              
  جمع

  

  

  

  

  

  



 برگزاري کارگاههایی جهت طراحی فرایند آموزشی، ویژگیهاي : عنوان برنامه
استاد مشاور خوب و اخالق در آموزش و حفظ کرامت انسانی بر اساس 

 )7؛ راهبرد 9مطابق با سیاست ( هیات علمینظرسنجی از اعضاي 

  توسعه و بهبود: استراتژي

  

بسترسازي تلفیق آموزه هاي دینی و اخالقی در آموزش و پژوهش و خدمات آموزشی و : هدف برنامه
  پژوهشی

  

  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   EDO    15/7/94  30/7/94مدیر   تعیین محتواي درس  1

  دانشکده
از اعتبارات   EDO    1/8/94  10/8/94مدیر   تعیین مدرس  2

  دانشکده
از اعتبارات   30/8/94  11/8/94    مدیر آموزش  هماهنگی با اساتید شرکت کننده  3

  دانشکده
              
              

  جمع
  

  

  

  

  

  

  



 پیگیري راه اندازي مرکز تحقیقات و : عنوان برنامهPhD  مدیریت اطالعات
 ) 2؛ راهبرد 1مطابق با سیاست ( سالمت و کارشناسی ارشد هماتولوژي

  توسعه و بهبود: استراتژي

  

  توسعه پژوهش و ظرفیت دانش: هدف برنامه

  

  :شاخص برنامه

  

  

  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   28/12/93  30/10/93    مدیرگروه آموزشی  انجام مکاتبات اداري  1

  دانشکده
از اعتبارات   15/4/94  15/1/94    مدیرگروه آموزشی  پیگیري امور  2

  دانشکده
              
              
              

  جمع

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 برگزاري کارگاههاي : عنوان برنامهPBL  و work-based براي اعضاي هیات
 )6؛ راهبرد 9مطابق با سیاست ( علمی دانشکده

 

  نگهداري و توسعه: استراتژي

  

  ارتقاي برنامه هاي آموزشی، انجام نوآوري و خالقیت در برنامه هاي آموزشی دانشکده: هدف برنامه

  

  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   EDO    15/7/94  30/7/94مدیر   تعیین محتواي کارگاه  1

  دانشکده
از اعتبارات   EDO    1/8/94  10/8/94مدیر   تعیین مدرس  2

  دانشکده
از اعتبارات   30/8/94  11/8/94    مدیر آموزش  هماهنگی با اساتید شرکت کننده  3

  دانشکده
              
              

  جمع

  

 مطابق  (برگزاري برخی از دروس از طریق آموزش از راه دور: عنوان برنامه
 )4؛ راهبرد 8و سیاست  3؛ راهبرد 2باسیاست 

  نگهداري و توسعه: استراتژي

  

  جهت بهبود کیفیت آموزش استفاده از دانش و توانمندي اساتید مستقر در سایر دانشگاهها: هدف برنامه

  



  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   10/6/94  1/6/94    گروه آموزشی  تعیین محتواي درس  1

  دانشکده
از اعتبارات   15/6/94  11/6/94    گروه آموزشی  تعیین مدرس  2

  دانشکده
از اعتبارات   20/6/94  16/6/94    گروه آموزشی  هماهنگی با استاد  3

  دانشکده
              
              

  جمع
  

  

 تعامل با خانواده دانشجویان مثل انجام نشست با دانشجویان و : عنوان برنامه
؛ راهبرد 7یا سیاست  3؛ راهبرد 1سیاست مطابق با ( 94خانواده ها در اردیبهشت ماه 

3( 

  بهبود و توسعه: استراتژي

  

  آشنایی با فرهنگ و سطح  خانوادگی دانشجویان جهت پیشگیري از ایجاد مشکالت تحصیلی: هدف برنامه

  

  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   EDO    15/1/94  20/1/94مدیر   تشکیل کمیته  1

  دانشکده
از اعتبارات   EDO    21/1/94  25/1/94مدیر   تامین اعتبار  2

  دانشکده



از اعتبارات   EDO    26/1/94  30/1/94مدیر   برنامه ریزي  3
  دانشکده

از اعتبارات   10/2/94  1/2/94    مدیر آموزش  دعوت از دانشجویان و خانواده ها  4
  دانشکده

              
  جمع

  

 

برگزاري کارگاهها و کالسهاي آموزشی براي کارکنان در جهت : برنامهعنوان 
؛ 8مطابق با سیاست (توانمندي آنها مثل کارگاه برقراري ارتباط،  نامه نگاري و غیره

) 3راهبرد   

  نگهداري و توسعه: استراتژي

  

  ارتقاء آموزشی کارکنان: هدف برنامه

  

  :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   EDO    15/11/94  30/11/94مدیر   تعیین محتواي کارگاه  1

  دانشکده
از اعتبارات   EDO    1/12/94  15/12/94مدیر   تعیین مدرس  2

  دانشکده
اعتبارات از   20/12/94  16/12/94    مدیر آموزش  هماهنگی با شرکت کنندگان  3

  دانشکده
              
              

  جمع

  



 جذب نیروي انسانی جهت تکمیل کادر آموزشی گروههاي : عنوان برنامه
 )1؛ راهبرد 9مطابق با سیاست ( آموزشی دانشکده

  توسعه و بهبود: استراتژي

  

  توسعه منابع انسانی متناسب با نیازهاي آتی دانشکده: هدف برنامه

  

  :شاخص برنامه

  برنامهجدول گانت 

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   30/1/94  20/1/94    مدیرگروه آموزشی  انجام مکاتبات اداري  1

  دانشکده
از اعتبارات   30/2/94  1/2/94    مدیرگروه آموزشی  پیگیري امور  2

  دانشکده
              
              
              

  جمع
 

تعامل با واحدهاي تحقیقاتی در آینده مثل دانشگاه پیام نور و : عنوان برنامه
 )5؛ راهبرد 5بق با سیاست مطا( دانشگاه آزاد

 

  توسعه و بهبود: استراتژي

  

استفاده از منابع آموزشی و دانش و توانمندي اساتید مستقر در سایر دانشگاهها جهت بهبود : هدف برنامه
  کیفیت آموزش

  

  :برنامهشاخص 



  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   30/1/94  20/1/94    مدیرگروه آموزشی  انجام مکاتبات اداري  1

  دانشکده
از اعتبارات   30/2/94  1/2/94    مدیرگروه آموزشی  پیگیري امور  2

  دانشکده
              
              
              

  جمع

  

  

 پیگیري راه اندازي کارشناسی ناپیوسته شبانه رشته هاي علوم : عنوان برنامه
 )1؛ راهبرد 3مطابق با سیاست ( 94آزمایشگاهی، هوشبري و رادیولوژي در سال 

  توسعه و بهبود: استراتژي

  

  توسعه ظرفیت هاي آموزشی دانشکده: هدف برنامه

  

  :شاخص برنامه

  برنامهجدول گانت 

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  خاتمه  شروع  منابع مورد نیاز  زمان
از اعتبارات   30/1/94  20/1/94    مدیرگروه آموزشی  انجام مکاتبات اداري  1

  دانشکده
از اعتبارات   30/2/94  1/2/94    مدیرگروه آموزشی  پیگیري امور  2

  دانشکده
              
              
              

  جمع

  



  

  دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان 94برنامه هاي عملیاتی سال 
  

  عنوان برنامه  ردیف
  توسعه کمی و افزایش تعداد برنامه هاي آموزش مداوم  1
  آموزش کلیه مشمولین قانون آموزش مداوم دانشگاه  2
  پیگیري و اعتباربخشی دفتر اموزش مداوم دانشگاه  3
  اندازي دوره هاي آموزش مجازي و خودآموزيپیگیري و راه   4
پیگیري و راه اندازي سامانه حضور و غیاب شرکت کنندگان در برنامه هاي   5

  اموزش مداوم
  راه اندازي سامانه ارزشیابی الکترونیکی برنا مه هاي آموزش مداوم  6

  

 اد برنامه هاي آموزش دتوسعه کمی و افزایش تع: عنوان برنامه
  ) 3؛ راهبرد9مطابق با سیاست  (مداوم

  :هدف برنامه  

 پوشش کلیه مشمولین تحت حیطه جغرافیایی دانشگاه -1

  افزایش سطح درآمدهاي آموزش مداوم -2
  ساالنه: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

تعداد برنامه توسعه کمی و افزایش  1
 هاي آموزش مداوم

دفتر 
آموزش 
 مداوم

پایان سال  فروردین ماهانه
94 

 

 
 

 آموزش کلیه مشمولین قانون آموزش مداوم دانشگاه: عنوان برنامه 

  ) 4راهبرد ؛9مطابق با سیاست ( 



  :هدف برنامه

 پوشش کلیه مشمولین تحت حیطه جغرافیایی دانشگاه -1

  مداومافزایش سطح درآمدهاي آموزش  -2
  ساالنه: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

آموزش کلیه مشمولین قانون  1
 آموزش مداوم دانشگاه

دفتر آموزش 
 مداوم

  94پایان سال  فروردین ساالنه

 
  

 اعتباربخشی دفتر آموزش مداوم پیگیري و پیاده سازي : عنوان برنامه
  )3؛ راهبرد 9مطابق با سیاست (دانشگاه

  :هدف برنامه

 اجراي پروژه اعتباربخشی دفتر اموزش مداوم دانشگاه -1

 کسب رتبه برتر در زمینه آموزش مداوم -2

  پیاده سازي استانداردهاي وزارت متبوع در دانشگاه -3
  ساالنه: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

پیگیري و پیاده سازي اعتباربخشی  1
 دفتر آموزش مداوم دانشگاه

دفتر 
آموزش 
 مداوم

مراحل 
 مطالعاتی

پایان سال  94خرداد
94 

 

 
  

  



  

  

 پیگیري و راه اندازي دوره هاي آموزش مجازي و خودآموزي: عنوان برنامه 

  )4؛ راهبرد 8با سیاست  مطابق( 
  :هدف برنامه

 اجراي کامل قانون اموزش مداوم -1

 توسعه انواع برنامه هاي آموزش مداوم -2

  ایجاد دوره هاي آموزش مجازي در دانشگاه -3
  ساالنه: شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

پیگیري و راه اندازي دوره هاي  1
 آموزش مجازي و خودآموزي

دفتر 
آموزش 
 مداوم

مراحل 
 مطالعاتی

پایان سال  94فروردین
94 

 

 
  

پیگیري و راه اندازي سامانه حضور و غیاب الکترونیکی برنامه : عنوان برنامه
  )1؛ راهبرد8مطابق با سیاست ( هاي آموزش مداوم

  :هدف برنامه

 آموزش مداوم اجراي کامل قانون -1

 ساماندهی حضور و غیاب مشمولین -2

3-  
  ساالنه: شاخص برنامه

  

  جدول گانت برنامه



  

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

پیگیري و راه اندازي سامانه حضور و  1
غیاب الکترونیکی برنامه هاي 

 آموزش مداوم

دفتر 
آموزش 
 مداوم

مراحل 
 مطالعاتی

پایان سال  94فروردین
94 

 

 
  

 پیگیري انجام ارزشیابی الکترونیکی برنامه هاي آموزش : عنوان برنامه
  )3؛ راهبرد 1مطابق با سیاست  (مداوم

  :هدف برنامه

 اجراي کامل قانون آموزش مداوم -1

 ساماندهی حضور سخنرانان در برنامه ها -2

 کیفیت برنامه هاساماندهی عنوان سخنرانی ها جهت باال بردن  -3

  ساالنه: شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

 فعالیت ردیف
مسئول 

 اجرا
شاخص 
 دستیابی

 زمان
 منابع مورد نیاز

 خاتمه شروع

پیگیري انجام ارزشیابی الکترونیکی  1
 برنامه هاي اموزش مداوم

دفتر 
آموزش 
 مداوم

در حال 
 اجرا

پایان سال  94فروردین
94 

 

 
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  برنالمه عملیاتی تحصیالت تکمیلی
  

شاخص   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  دستیابی

  منابع مورد نیاز  زمان
  خاتمه  شروع

1  
شوراي تحصیالت 

تکمیلی براي گروههاي 
  آموزشی دستیاري

معاونت آموزش بالینی 
از بدو   -  دانشکده پزشکی

  تأسیس

تاکنون 
ادامه 
  دارد

-  

کارگاههاي ویژه   2
  دستیاري

معاونت آموزش بالینی 
از بدو   -  دانشکده پزشکی

  تأسیس

تاکنون 
ادامه 
  دارد

-  

3  

اجراي آزمونهاي 
osce  سالیانه براي

گروههاي آموزشی 
  دستیاري

-  -  

هرسه 
ماه یکبار 

 3جمعاً 
بار در 
  سال

  ریال 000/000/25  -

اجراي آزمون ارتقاء   4
  گواهینامه تخصصی

معاونت آموزش بالینی 
  -  دانشکده پزشکی

ارتقاء 
1385 

گواهینام
  1391ه 

تاکنون 
ادامه 
  دارد

پرداخت کمک 
هزینه به کلیه 

اندرکاران در  دست
معاونت آموزش 

حدوداً (بالینی
000/000/50 

  )ریال

کمیته پشتیبان برنامه   5
  ریزي راهبردي

معاونت آموزش بالینی 
  1388  -  دانشکده پزشکی

تاکنون 
ادامه 
  دارد

بودجه مناسب براي 
گروههاي کلیه 

آموزشی دستیاري 
  در شرف تأسیس

بودجه مناسب براي تاکنون از بدو   -معاونت آموزش بالینی اي و تأمین نیاز منطقه  6



  جدول کانت برنامه

  

ملی دانشگاههاي علوم 
پزشکی به نیروهاي 

  متخصص

ادامه   تأسیس  دانشکده پزشکی
  دارد

کلیه گروههاي 
آموزشی دستیاري 

  از بدو تأسیس

7  
بایگانی معاونت آموزش 

بالینی دانشکده 
  پزشکی

معاونت آموزش بالینی 
از بدو   -  دانشکده پزشکی

  تأسیس

تاکنون 
ادامه 
  دارد

بودجه مناسب براي 
کلیه گروههاي 

آموزشی دستیاري 
از بدو تأسیس تا 

  کنون

 ثبت نام دستیاران  8
معاونت آموزش بالینی 

از بدو   -  دانشکده پزشکی
  تأسیس

تاکنون 
ادامه 
  دارد

براي بودجه مناسب 
کلیه گروههاي 

آموزشی دستیاري 
از بدو تأسیس تا 

 کنون

تأسیس رشته   9
  نوروسرجري

معاونت آموزش بالینی 
  -  دانشکده پزشکی

از اسفند 
ماه 

1393  

تاکنون 
ادامه 
  دارد

بودجه مناسب براي 
  گروه مربوطه

معاونت آموزش بالینی   تأسیس رشته قلب  10
از سال   -  دانشکده پزشکی

1391  

تاکنون 
ادامه 
  دارد

بودجه مناسب براي 
  گروه مربوطه

تأسیس رشته چشم   11
  پزشکی

معاونت آموزش بالینی 
از سنوات   -  دانشکده پزشکی

  گذشته

تاکنون 
ادامه 
  دارد

بودجه مناسب براي 
  گروه مربوطه

12  

بررسی مدارك ارسالی 
از اداره کل آموزش و 
رفع نواقص مدارك 

  ارسالی

معاونت آموزش بالینی 
از سال   -  پزشکی دانشکده

1393  

تاکنون 
ادامه 
  دارد

-  

13  
انجام مکاتبات الزم با 
وزارتخانه و واحدهاي 

  ذیربط حسب مورد

معاونت آموزش بالینی 
از سال   -  دانشکده پزشکی

1372  

تاکنون 
ادامه 
  دارد

-  

14  
ارسال مصوبات کمیته 

براي هر واحد به 
  تفکیک جهت اقدام

معاونت آموزش بالینی 
از سنوات   -  پزشکیدانشکده 

  گذشته

تاکنون 
ادامه 
  دارد

-  

معاونت آموزش بالینی   مشمولین وظیفه  15
از سنوات   -  دانشکده پزشکی

  گذشته
تا سال 
1393  -  



  

  برنامه مرکز توسعه عملیاتی

  
EDO  

 
  حداقل انتظارات دفتر استعداد درخشان از دفاتر توسعه(EDO) سیاست مطابق با (دانشکده ها

  )6؛  راهبرد2
 

  براي کمک به اساتید راهنما برگزاري جلسه با اساتید گروه هاي آموزشی و تاکید بر شرح وظایف

 نسبتبهشناخت استعدادهاوتواناییهایبالقوهدانشجووکمکبهشکوفاییمنطقیآنهادانشجویان 

 عداد درخشاناطالع رسانی در خصوص آیین نامه استعداد درخشان و نحوه ثبت نام در سامانه است 

  اطالع رسانی تسهیالت وزارت بهداشت و معاونت دانشجویی فرهنگی و پژوهشی دانشگاه در

 خصوص دانشجویان استعداد درخشان

 همکاري در برگزاري و ارزیابی کارگاه هاي ویژه دانشجویان المپیاد و استعداد درخشان 

  
  

  

  حداقل انتظارات واحد پژوهش در آموزش از دفاتر توسعه(EDO) مطابق یا ( دانشکده ها
  )12سیاست 

شناسایی حداقل یک فرایند یا طرح با محوریت آموزش در دانشکده و برقراري ارتباط بین  •
 دانشگاه EDCطرح هاي پژوهش در آموزش با واحد مرتبط در /مجریان فرایند



 )به همراه مستندات(ارائه لیستی از مشکالت و اولویت هاي دانشکده  •

هیات علمی در خصوص روش کار تصویب طرح هاي پژوهش در آموزش و توجیه اعضاي  •
 مصوبههشتصدوسیزدهمینجلسهشورایپژوهشیدانشگاهمورخ 9 نظارت بر حسن اجراي بند

 معاونت پژوهشی در خصوص طرح هاي پژوهش در آموزش  94/2/22

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  انتظارات واحد توانمندسازي از دفاتر توسعه حداقل(EDO) ا مطابق ب(دانشکده ها
  )12سیاست 

 
  اطالع رسانی و نظارت بر حسن اجراي برگزاري کلیه کارگاه هاي مرتبط با آموزش در دانشکده ها در چارچوب

 دانشگاه EDCروش کار مصوب واحد توانمند سازي اساتید 



 اطالع رسانی و ترغیب اعضاي هیات علمی براي شرکت در کارگاه ها 

  ارزیابی کارگاه ها به اعضاي هیات علمی از طریق برگزاري نشستارائه بازخورد درخصوص نتایج 

  برگزاري جلسه و نشست با اعضاي هیات علمی دانشکده جهت آسیب شناسی عدم استقبال از کارگاه ها، شیوه

 اطالع رسانی مناسب، مکان مناسب و غیره و ارائه راهکار مناسب

  

  

  
  94دانشگاهدر سال EDCپزشکیبرنامه عملیاتی مرکزمطالعاتوتوسعهآموزشعلوم

  )3؛ راهبرد1مطابق با سیاست ( جامع ارزیابی عملکرد آموزشی اساتیدطراحی سامانه : هدف اختصاصی
  توضیحات  نحوه پایش  منابع  زمان اجرا  مسئول اجرا  عنوان فعالیت  ردیف

1  

برگزاري جلسه با کلیه 
ذینفعان مرکز امور هیات 
علمی دانشکده ها  جهت 

منابع داده اي موجود تعیین 
شامل نرم افزار بانک اطالعات 
و سایر منابع داده اي مانند 

  تایمکس و غیره

کمیته فرعی 
واحد ارزشیابی 

  اساتید

هفته اول 
تیرماه تا 
  آخر تیرماه

---  

نامه هاي 
ارسال شده 

و 
  صورتجلسات

مطابق با 
؛ 8سیاست 
  6راهبرد 

2  
تحلیل نیازهاي اطالعاتی و 

معیارهاي ارزیابی شناسایی 
  عملکرد آموزشی اساتید

کمیته فرعی 
 واحد ارزشیابی

  اساتید

هفته دوم 
تیرماه تا 
  آخر تیرماه

---  
صورتجلسات 
و فرم هاي 
  تحلیل نیاز

  

3  
نظر سنجی از گروه هاي 
آموزشی و اعضاي هیات 

  علمی

کمیته فرعی 
واحد ارزشیابی 

  اساتید

هفته اول 
مرداد ماه تا 

اواخر 
  شهریور

نامه ها و   ---
    مستندات

4  
بر اساس الزامات و  RFPتهیه 

معیارهاي تعیین شده جهت 
  ارسال به متخصصان نرم افزار

کمیته فرعی 
واحد ارزشیابی 

 ITاساتید، واحد 
معاونت آموزشی 
و شرکت  سازنده 

  نرم افزار

اول مهر تا 
  آخر آذر

هزینه 
پرسنلی و 

هزینه 
بودجه اي 
معاونت 
  آموزشی

فرم  هاي 
RFP  تهیه

  شده
  

5  
تهیه دمو و ارزیابی اولیه نرم 

افزار و ارتقاي سامانه در 
  صورت نیاز

شرکت فروشنده 
  نرم افزار

اول دي تا 
  آخر بهمن

هزینه 
پرسنلی و 

هزینه 
بودجه اي 

صورتجلسه 
و دمو تهیه 

  شده

مطابق با 
؛ 8سیاست 
  1راهبرد 



معاونت 
  آموزشی

6  
جمع آوري داده هاي مربوط 

استاد برتر آموزشی به انتخاب 
  و مقایسه عملکرد اساتید

کمیته فرعی 
واحد ارزشیابی 
اساتید و مرکز 
  امور هیات علمی

اول اسفند 
تا آخر 
  فروردین

---  

نامه ها و 
نمودار ها و 
گزارشات 
  تهیه شده

  

براي محاسبه ارتقاي نرم افزار   7
  ارتقاي پایه و ارتقاي مرتبه

معاونتآموزITواحد
      ---  95سال   شی

  

  

  
  94دانشگاهدر سال EDCبرنامه عملیاتی مرکزمطالعاتوتوسعهآموزشعلومپزشکی

  )4؛ راهبرد 1مطابق با سیاست (دانشکده هاEDOطرح توانمند سازي مسئولین: هدف اختصاصی
  توضیحات  نحوه پایش  منابع  زمان اجرا  مسئول اجرا  عنوان فعالیت  ردیف

1  
دانشکده در  EDOتعیین شرح وظایف 

راستاي تحقق اهداف و برنامه هاي 
  EDCواحدهاي مرتبط با 

 EDCسرپرست 
  دانشگاه

هفته سوم خرداد 
ماه تا هفته اول 

  تیرماه
 ---  

نامه هاي 
ارسال شده 

و 
  صورتجلسات

  

2  
و میزان  EDOتصویب شرح وظایف 

معادل سازي همکاري ایشان در شوراي 
  آموزشی دانشگاه

دانEDCسرپرست
  شگاه

هفته دوم تیرماه تا 
    صورتجلسات  ---   آخر تیرماه

 EDOبرگزاري جلسه با کلیه مسئولین  3
  جهت تحلیل نیازهاي آموزشی ایشان

واحد توانمند 
  سازي

هفتهسومخردادماه
    صورتجلسات  ---   تاهفتهاولتیرماه

  واحدتوانمندسازي  EDOتحلیل نیازهاي آموزشی مسئولین  4
هفتهاولتیرماهتاهفت

  ه دوم تیرماه

هزینه 
پرسنلی 
و هزینه 
بودجه 

اي 
معاونت 
  آموزشی

    صورتجلسات

برنامهریزیجهتبرگزاریدورههایآموزشیمتنا  5
  واحدتوانمندسازي  EDOسببانیازمسئولین

هفته سوم تیرماه 
تا هفته چهارم 

  تیرماه

هزینه 
پرسنلی 
و هزینه 
بودجه 

اي 
معاونت 

صورتجلسه 
و برنامه 

  تدوین شده
  



  آموزشی

  واحدتوانمندسازي  و ارائه بازخوردابی برنامه اجرا، ارزی  6
د هفتهاولمردا

ماهتاهفتهآخرمرداد
  ماه

هزینه 
پرسنلی 
و هزینه 
بودجه 

اي 
معاونت 
  آموزشی

برنامه هاي 
اجرا و 

  ارزیابی شده
  

  
  

  94دانشگاهدر سال EDCبرنامه عملیاتی مرکزمطالعاتوتوسعهآموزشعلومپزشکی
  )RAT: Resident as Teacher(دستیاردرنقشمدرساجراي برنامه: هدف اختصاصی

  )4؛ راهبرد1مطابق با سیاست ( 
  توضیحات  نحوه پایش  منابع  زمان اجرا  مسئول اجرا  عنوان فعالیت  ردیف

1  

برگزاري جلسه با کلیه 
تحصیالت ذینفعان 

رئیس دانشکده , تکمیلی
پزشکی، معاون آموزشی 
بالینی و مدیر آموزشی و 

جهت پژوهشی بیمارستان 
نیازسنجی اجراي 

 RATبرنامه

  واحدتوانمندسازي
هفته اول 
تیرماه تا 
  آخر تیرماه

 ---  
نامه هاي 

ارسال شده و 
  صورتجلسات

  

برنامهریزیجهتبرگزاریبرنامه   2
RAT  

  واحدتوانمندسازي
هفته دوم 
تیرماه تا 
  آخر تیرماه

 ---  

برنامه 
مصوب در 

واحد توانمند 
  سازي

  

در  RATتصویب برنامه     3
  دانشگاهEDCسرپرست  شوراي آموزشی دانشگاه

هفته اول 
مرداد ماه 
تا اواخر 
  شهریور

    صورتجلسات  --- 

4  
اطالع رسانی به رزیدنت 

هاي جدیدالورود در 
  RATخصوص برنامه 

مرکز تحصیالت 
  تکمیلی

قبل از ثبت 
نام 

  دستیاران

هزینه 
پرسنلی و 

هزینه 
بودجه اي 
معاونت 
  آموزشی

وب سایت و 
اطالعیه 
مرکز 

تحصیالت 
  تکمیلی

  



 RATاجرا و ارزیابی برنامه    5
  واحدتوانمندسازي  و ارائه بازخورد

نیمه مرداد 
تا انتهاي 

  94سال 

هزینه 
پرسنلی و 

هزینه 
بودجه اي 
معاونت 
  آموزشی

برنامه هاي 
اجرا و 

  ارزیابی شده
  

 

 

 مرکزمطالعاتوتوسعهآموزشپزشکیکارشناس محترمواحدپژوهشدرآموزشوفرایندهایآموزشی )EDC (
  دانشگاه

  سرکار خانم سهیال یداللهی

  باسالمواحترام

 ضمنعرض تشکر و ابزارخرسندیازمشارکتجنابعالیدرواحدپژوهشدرآموزشوفرایندهایآموزشی 

EDCدانشگاه،انتظاراتاینمرکزازکارشناس این واحد به شرح ذیل اعالم می گردد.  

 پیوست(طبقفرمت معاونت آموزشی دانشگاه  تهیه و نگهداري مکاتبات واحد( 

امضاي سرپرست واحد پژوهش در آموزش و فرایندهاي (مکاتبات براي تعیین داوران و پاسخ به مجریان  .1
 )آموزشی

 مکاتبات با معاون پژوهشی و سایر حیطه هاي خارج از داوري طرح ها و ارسال نظارت داوران به مجریان .2

 رکزمطالعاتوتوسعهآموزشعلومپزشکیوقائممقاممرکزارسال کلیه مکاتبات بهسرپرستم  

  و ارسال دستور جلسه بصورت کتبی براي اعضاء) طبق فرمت پیوست(تهیه و نگهداري کلیه دستور جلسات 

 ارسالمتنصورتجلساتودستورجلساتبهسرپرست واحد،  سرپرستوقائممقاممرکزمطالعاتوتوسعهآموزشعلومپزشکی  

 احد بصورت کتبی و تلفنیهماهنگی برگزاري جلسه با اعضاي و 

  کلیه صورتجلسات  و دستور جلسات واحد در قالب تعیین شده توسط ) بایگانی(ثبت و نگهداريEDC دانشگاه

 )پیوست(

 پیگیري مصوبات جلسه و نظارت بر حسن اجراي آنها 

  پیوست(تهیه و تدوین خبر از اهم جلسات و رویدادهاي واحد طبق فرمت درج خبر( 

  

  



  

  

  

  

  
  94دانشگاهدر سال EDCعملیاتی مرکزمطالعاتوتوسعهآموزشعلومپزشکیبرنامه 

  )4؛ راهبرد 1مطابق با سیاست ( ارتقاي پژوهش با محوریت آموزش: هدف اختصاصی
  توضیحات  نحوه پایش  منابع  زمان اجرا  مسئول اجرا  عنوان فعالیت  ردیف

1  
درج فراخوان حمایت 
از طرح هاي تحقیقاتی 

  پژوهش در آموزش

کمیتهپژوهشدمسئول
رآموزشوفرایندهایآمو

  زشی

هفته اول 
  ---   اردیبهشت

اطالعیه وب 
سایت و نامه 

  هاي ارسال شده
  

2  
تصویب فرایند گردش 
طرح هاي تحقیقاتی با 

  محوریت آموزش

کمیته مسئول 
پژوهش در آموزش و 
  فرایندهاي آموزشی

اول اردیبهشت 
تا انتهاي 

  94خرداد 
 ---  

جدول زمان 
بندي تنظیم 

  شده
  

3  

ابالغ 
فرایندگردشطرحهایتح
قیقاتیبامحوریتآموزشب

  ه دانشکده ها

مسئولکمیتهپژوهشد
رآموزشوفرایندهایآمو

  زشی

هفته اول 
نامه ها و   ---   خرداد

    مستندات

4  
برگزاري نشست با 

سایر واحدها  جهت 
  شناسایی مشکالت

مسئولکمیتهپژوهشد
رآموزشوفرایندهایآمو

  زشی

اول مهر تا آخر 
صورتجلسات و   ---   آبان

    نامه ها

  
هدایت طرح هاي 

با  HSRتحقیقاتی 
  کمک سایر واحد ها

مسئولکمیتهپژوهشد
رآموزشوفرایندهایآمو

  زشی

اول آذر تا آخر 
  اسفند

معاونت 
  پژوهشی

طرح هاي 
    مصوب



  

  

  )6؛ راهبرد 2مطابق با سیاست ( هدایت و رشد دانشجویان استعداد درخشان:  هدف اختصاصی
  توضیحات  نحوه پایش  منابع  زمان اجرا  مسوول اجرا  فعالیتعنوان   ردیف

1  
برگزاري جلسه جهت شناسایی 

  دانشجویان استعداد درخشان
مسئول کمیته 

استداد 
  درخشان

انتهاي 
  اردیبهشت

    صورتجلسات  ---- 

2  
تهیه بانک اطالعاتی  دانشجویان 

  استعداد در خشان
مسئول کمیته 

استداد 
  درخشان

بانک   ----   انتهاي خرداد
اطالعاتی 
  تهیه شده

  

3  
جهت شناسایی تهیه پرسشنامه 

  دانشجویان استعداد درخشان
مسئول کمیته 

استداد 
  درخشان

انتهاي تیر و 
  مرداد

پرسشنامه   ---- 
  تهیه شده

  

4  
برگزاري جلسه با معاونت 

پژوهشی جهت تایید تسهیالت 
ویژه دانشجویان استعداد 

  درخشان

مسئول کمیته 
استداد 
  درخشان

مستندات و   ---   انتهاي مهر ماه
  صورتجلسات

  

5  
برگزاري جلسه با معاونت 

دانشجویی فراهنگی  جهت تایید 
تسهیالت ویژه دانشجویان 

  استعداد درخشان

مسئول کمیته 
استداد 
  درخشان

مستندات و     انتهاي آبان ماه
  صورتجلسات

  

6  
صدور کارت عضویت ویژه 

  دانشجویان استعداد درخشان
 مسئول کمیته

استداد 
  درخشان

کارت هاي     انتهاي بهمن
  صادر شده

  

  )4و  3؛ راهبرد 1مطابق با سیاست (فراگیرانبهبود روش هاي ارزیابی :هدف اختصاصی
  توضیحات  نحوه پایش  منابع  زمان اجرا  مسوول اجرا  عنوان فعالیت  ردیف

ارزیابی و تحلیل آزمون   1
  اعضایکمیتهارزیابیفراگیران  ها

اول خرداد  
آخر  تا

  تیرماه
  نتایج ارزیابی  --- 

  

2  
تهیه نتایج ارزیابی و 
برگزاري جلسه ارائه 

بازخورد به 
  گروههایآموزشیواساتید

  اعضایکمیتهارزیابیفراگیران
اول شهریور 
ماه تا آذر 

  ماه
صورتجلسات   --- 

  و نامه ها

  

  اعضایکمیتهارزیابیفراگیران  انجام اقدام اصالحی  3
اول دي ماه 

تا آخر 
  ماهاسفند 

 ---  
صورتجلسات 
و آزمون هاي 

  اصالح شده
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  )1؛ راهبرد9 مطابق با سیاست( اساتیدبهبود روش هاي ارزیابی :هدف اختصاصی
ردی
  ف

منا  زمان اجرا  مسوول اجرا  عنوان فعالیت
  بع

توضیحا  نحوه پایش
  ت

بررسی نتایج مربوط به ارزیابی   1
  دانشجویان

اعضاي کمیته ارزیابی 
  اساتید

اول 
اردیبهشت 

آخر تا  
  اردیبهشت

, جدول زمانبندي  --- 
  صورتجلسات

  

ارائه بازخورد به گروه هاي   2
 EDCسرپرست   آموزشی

اول خرداد تا 
نامههاوصورتجلسا  ---   آخر خرداد

  ت
  

اعضاي کمیتهارزیابی   انجام اقدام اصالحی  3
  اساتید

اوایل تیر تا 
نامههاوصورتجلسا  ---   اواخر تیر

  ت
  

ارتقاي شیوه نامه بررسی و   4
  انتخاب استاد برتر آموزشی

اعضایکمیتهارزیابیاسات
  ید

اول شهریور 
تا آخر 
  شهریور

صورتجلسات و   --- 
  نامه ها

  



  

  

 

 

 

 

5  
اطالع رسانی معیارهاي  

دانشکدانتخاباستادبرترآموزشیبه
  ها ه

  
  

  EDCسرپرست
  
  
  

اول مهرتا 
  آخر مهر

ا و وب نامه ه  --- 
  سایت دانشکده

  

6  
ارزیابیگروههایبالطراحیوتدوینفرم

  ینی
  

اعضایکمیتهارزیابیاسات
  ید

اول آبان تا 
  ---   آخر آبان ماه

فرم هاي طراحی 
  شده

  

اعضایکمیتهارزیابیاسات  نظر سنجی از گروه هاي آموزشی  7
  ید

اوآلذرتاآخرآ
  نامهها  ---   ذر ماه

  

مسئول   تصویب نهایی فرم ها  8
  کمیتهارزیابیاساتید

اول تا آخر 
  صورتجلسات  ---   دي ماه

  

توزیع فرم ها در بین دانشجویان   9
  و جمع آوري داده ها

 EDOکارشناس  
  بیمارستان

اول بهمن تا 
  نامهها  ---   آخر اسفند

  



  
  

  

  )6؛ راهبرد9مطابق با سیاست (بهبود توانمندي اساتید و برگزاري کارگاه ها:  هدف اختصاصی

عنوان   ردیف
  فعالیت

نحوه   منابع  زمان اجرا  مسوول اجرا
  پایش

 توضیحات

1  

تعیین روش 
هاي 

نیازسنجی 
آموزشی 

  اساتید

مسئول واحد  توانمند سازي 
  اساتید

اول اردیبهشت تا 
  ---   آخر اردییهشت

نوشتجات 
علمی و 

  صورتجلسات

  

2  
تهیه ابزار و 
پرسشنامه 
  هاي مناسب

کارشناس 
    اولخردادتاآخرخرداد  واحدتوانمندسازیاساتید

پرسشنامه ها 
ابزار تهیه و 

  شده

  

3  
برگزاري 
جلسه با 

گروه هاي 
  آموزشی

اول تیر ماه تا آخر   مسئولواحدتوانمندسازیاساتید
نامه ها و   -----   شهریور ماه

  صورتجلسات

  

4  

توزیع و 
جمع آوري 
پرسشنامه 
هاي در بین 

اعضاي 
هیات علمی 
  جهت تایید

اول مهرماه تا آخر   مسئولواحدتوانمندسازیاساتید
  ---   مهر ماه

پرسشنامه 
هاي توزیع 

  شده

  

تصویب   5
نهایی فرم 
ها و توزیع 

براي 
نیازسنجی 

  از اساتید

  ---   اول تا آخر آبان ماه  مسئولواحدتوانمندسازیاساتید
نیازهاي 
آموزشی 

  تعیین شده
  

برنامه ریزي   6
جهت 

برگزاري 
دوره هاي 
آموزشی 

متناسب با 
  نیاز اساتید

آذر تا آخر اول   مسئولواحدتوانمندسازیاساتید
    اسفند

دوره هاي 
آموزشی 

  تدوین شده
  



  

 برنامه عملیاتی امور آموزش و تحصیالت تکمیلی  
  

  رتبه بندي خدمات (مطالعه، تدوین و پیاده سازي طرح رخاد : عنوان برنامه
 )3؛ راهبرد 1مطابق با سیاست ()آموزشی دانشگاه ها

  :هدف برنامه
  خدمات آموزشی دانشگاهارزیابی و ارزشیابی عملکرد مجموعه  
 تعیین استانداردهایی جهت سنجش کیفیت خدمات آموزشی  
 همسوسازي ارائه خدمات در سطح دانشگاه با استانداردهاي وزارت  

 ارائه سازوکاري جهت تدوین برنامه جامع دانشکده برتر  
  :شاخص برنامه

 درصد اجرایی شدن برنامه  
  و دانشکده ها با شاخص هاي کمی طرحدرصد انطباق شاخص هاي اداره خدمات آموزشی کل  

  

   جدول کانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
منابع مورد   زمان

  خاتمه  شروع  نیاز

1  
برگزاري جلسات کمیته ارتقاء بمنظور 

بررسی زیرساخت هاي سخت افزاري و نرم 
  افزاري پیاده سازي طرح

    تیرماه  فروردین  ماه 4  اداره آموزش

2  
برگزاري جلسات منظم با کمیته پژوهش در 

بمنظور کمی سازي و امتیاز  EDCآموزش 
  بندي شاخص ها

کمیته پژوهش 
در آموزش 

EDC 
  شهریور  فروردین  ماه 6

    ماه

برگزاري جلسات با دست اندرکاران دانشکده   3
  شهریور  تیر ماه  ماه 3  اداره آموزش  ها بمنظور آماده سازي اجراي طرح

    ماه

4  
برخی مجوزها از شوراي آموزشی اخذ 

بمنظور تغییرات محتمل در برخی ساختارها 
  جهت انطباق با طرح رخاد

دبیر شوراي 
    شهریور  شهریور  ماه1  آموزش دانشگاه

ابالغ برنامه اجرایی طرح به واحدهاي   5
پایان   مهرماه  طول سال  اداره آموزش  مربوطه

    سال

رفع فرایند نظارت و پاالیش اجراي طرح و   6
  نواقص احتمالی

کمیته اجرایی 
  طرح رخاد

طول اجراي 
        طرح

جمع آوري مستندات و جمع بندي   7
  )براي یک نیمسال بصورت پایلوت(امتیازات 

کمیته اجرایی 
        اسفندماه  طرح رخاد



    جمع
  

          

  
  
  
  

  پیگیري راه اندازي رشته هاي دستیاري تخصصی بالینی و :عنوان برنامه
 (Ph.D)دکتري تخصصی 

 )3؛ راهبرد 3مطابق با سیاست (
  :هدف برنامه

 توسعه آموزش در دانشگاه  
  :شاخص برنامه

 تعداد رشته هاي تصویب شده در سال جاري 
 تعداد بازدید هیئت هاي بورد بمنظور تصویب رشته جدید 
 تعداد درخواست تاسیس رشته از شوراي گسترش دانشگاهها  

  
   جدول کانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
منابع مورد   زمان

  خاتمه  شروع  نیاز
مکاتبه و برگزاري جلسات با گروه هاي   1

  متقاضی تاسیس رشته جدید
امور تحصیالت 

  تکمیلی
        در طول سال

امور تحصیالت   بررسی فرم ها و امکانات گروه مربوطه  2
  تکمیلی

        در طول سال

پاسخگویی به کارشناسان شوراي   3
  گسترش بمنظور رفع شبهات احتمالی

امور  تحصیالت 
  تکمیلی

        در طول سال

امور  تحصیالت   هماهنگی به منظور حضور هیئت بورد  4
  تکمیلی

        در طول سال

    جمع
  
  

          

  
  تکمیل فرایند مکانیزاسیون اسناد بایگانی امور آموزش و : عنوان برنامه

 پروژه در دانشکده هاي تابعهتحصیالت تکمیلی و پیگیري اجراي این 
  )3مطابق با سیاست (



  :هدف برنامه
  حرکت به سمت سیستمPaperless 

 صرفه جویی در هزینه ها 
 بهره وري در زمان و کاهش زمان ارائه خدمات  

  :شاخص برنامه
 تعداد دانشکده هایی که فرایند مکانیزاسیون اسناد را شروع کرده اند. 

  کامل اسکن شده استتعداد پرونده هایی که به صورت. 
  

   جدول کانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
منابع مورد   زمان

  خاتمه  شروع  نیاز
ارزیابی و مطالعه جهت تامین سخت افزار   1

کارشناس فناوري   الزم
  هفته 2  معاونت

اعالم 
آمادگی 
  دانشکده

تا دو 
هفته از 
زمان 
  شروع

  

از جمله خرید تامین سخت افزارهاي الزم   2
  ماه 1  ریاست دانشکده  ...اسکنر پرسرعت و 

زمان 
تامین 
  اعتبار

پایان 
فرایند 
  خرید

  

          بایگان دانشکده  اجراي مکانیزاسیون اسناد بایگانی  3
  درج اسناد اسکن شده در نرم افزار سبا  4

  بایگان دانشکده

پس از 
پایان اسکن 

ورودي  2
  کامل

      

کارشناس فناوري   استفاده از نرم افزارآموزش کارکنان جهت   5
        روز 1  معاونت

    جمع
  
  

          

  

  
  
  
  

  تشکیل کمیته حق التدریس و پیگیري اصالح پرداخت ها در این :عنوان برنامه
 )3مطابق با سیاست ( زمینه

  :هدف برنامه



 اصالح ساختار حق التدریس در دانشگاه  
 ایجاد حداکثر بهره وري در هزینه ها 

  مکانیزمی جهت ارزیابی اساتید حق التدریسطراحی  
  :شاخص برنامه

 نسبت تعداد اساتید حق التدریس به سال قبل 
 نسبت هزینه حق التدریس به سال قبل 

 نسبت تعداد اساتید فولتایمی به اساتید حق التدریس  
  

   جدول کانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
  زمان

منابع   زمان
  خاتمه  شروع  مورد نیاز

1  
از ابتداي   ماه 4  دبیر کمیته  برگزاري جلسات کمیته حق التدریس

  سال
تا قبل از 

  تیرماه
  

جمع اوري گزارشات هر دانشکده از   2
تعداد اساتید حق التدریس و میزان 

  هزینه نیمسال قبل
از ابتداي   ماه 5  دبیرکمیته

  سال
تا قبل از 
  شهریورماه

  

3  
 برگزاري جلسات کارشناسی بمنظور
  ساماندهی و یافتن راه حل بهینه

امور آموزشی و 
تحصیالت 

  تکمیلی
  پایان مرداد  ابتداي مرداد  ماه 1

  

4  
  ابالغ برنامه اجرایی به دانشکده ها

امور آموزشی و 
تحصیالت 

  تکمیلی
بعد از پایان   هفته 1

  جلسه نهایی
10 

    شهریورماه

    جمع
  
  

          

  
  
  
  
  
  
  
  

  و همسان سازي در ارائه فرایندهاي خدمات  ایجاد وحدت رویه: عنوان برنامه
 )2؛ راهبرد 1مطابق با سیاست (آموزشی

  :هدف برنامه
 افزایش بهره وري با حذف روال هاي زائد، کوتاه شدن زمان ارائه خدمات  



 کاهش تعداد بایگانی ها و زمینه سازي براي اجراي مکانیزاسیون اسناد در دانشکده ها  
 فرم ها ایجاد بانک آئین نامه و بانک 

  :شاخص برنامه
 تعداد فرایندهایی که در اصالح می شوند.  

  
   جدول کانت برنامه

  مدت زمان  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف
منابع مورد   زمان

  خاتمه  شروع  نیاز
برگزاري جلسات کمیته ارتقاء خدمات   1

  آموزشی بمنظور بررسی فرایندها
  شهریور  فروردین  ماه 6  دبیر کمیته

  

فرایندهاي داري سیکل معیوب  شناسایی  2
  و یا داراي قابلیت اصالح

  شهریور  فروردین  ماه 6  دبیر کمیته
  

برگزاري جلسات با صاحبان فرایند   3
  بمنظور دریافت نظرات ایشان

دبیر کمیته و 
نماینده اداره 

  آموزش
  تیرماه  خرداد  ماه 2

  

جمع بندي نظرات، اصالح فرایندها و   4
  اجراییابالغ آن به واحدهاي 

  مرداد  مرداد  ماه 1  دبیر کمیته
  

ایجاد بانک آئین نامه ها و دستورالعل   5
  هاي جدید بمنظور شفافیت فرایندها

اداره آموزش و 
  آبان  آبان  ماه 1  تحصیالت تکمیلی

  

ایجاد بانک فرم ها بر اساس فرایندهاي   6
  جدید

اداره اموزش و 
نماینده وبسایت 

  معاونت
  آذر  آذر  ماه 1

  

    جمع
  
  

          

 
  
  
  
  
  


