
 

 ربانهم عملياتي

 معاونت آموزشي دااگشنه  

 1931رد سال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سال حوزه معاونت آموزشي  عناوين برنامه هاي عملياتي

1931 

 برنامه ها رديف

 توانمند سازي اعضاي هيئت علمي 1

 ينايي سنجيفيزيوتراپي و ب -شنوايي شناسي، كاردرماني: درخواست رشته هاي كارشناسي شامل 2

 دانشكده 5افزايش تعداد دانشكده ها به  3

برگزاري كارگاه هاي معرفت افزايي جهت اعضاي هيئت علمي با همكاري نهاد مقام معظم رهبري و معاونت  4

 فرهنگي –دانشجويي 

 اهاصالح چارت سازماني ستادي حوزه معاونت آموزشي و دانشكده ها متناسب با رشد و توسعه علمي دانشگ 5



تقويت اخالق حرفه اي و ترويج اهداف فرهنگي انقالب اسالمي در دانشگاه در راستاي جهاني شدن منويات حضرت  6

 و مقام معظم رهبري( ره)امام خميني 

 اجراي برنامه هاي آموزش مداوم فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي، پرستاري و مامايي، پيراپزشكي 7

 هاي آموزشي دانشگاهادامه ارزيابي دروني گروه 8

 برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري و شناسايي و معرفي دستاوردهاي آموزشي دانشگاه 9

 راه اندازي و بهره برداري از سامانه ثبت فعاليتهاي اعضاي هيئت علمي 11

 تحقيقاتي گروههاي آموزشي بخصوص تحصيالت تكميلي –تامين و تجهيز آموزشي  11

 ر از دانشجويان در روز دانشجوتقدير و تشك 12

 برگزاري جلسات جداگانه با اعضاي هيئت علمي گروههاي آموزشي با حضور رئيس دانشگاه 13

تشكيل جلسات هفتگي تفسير قرآن ويژه كاركنان و برگزاري جشن و سوگواريهاي تقويم همراه با برگزاري مسابقه و  14

 مذهبي -اعطاي هديه وانجام اردوهاي تفريحي 

 نشست با دانشجويان هر دانشكده و دانشجويان اتباع خارجي 15

 (چشم  -قلب و عروق )درخواست رشته هاي دستياري  16

درخواست تاسيس رشته هاي كارشناسي ارشد راديولوژي و حفاظت پرتويي ، فيزيک پزشكي، روانشناسي باليني و  17

 اتاق عمل 

 جهت دانشجويان و دستياران طبق موازين مذهبي و بهداشتي   اجراي طرح يكسان سازي پوشش بيمارستاني 18

 ارتقاء فرآيند ثبت نام اينترنتي دانشجويان جديدالورود   19

 راه اندازي سيستم صدور كارت دانشجويي بالفاصله پس از انجام مراحل ثبت نام در دانشگاه  21

 گسترش سيستم بايگاني ديجيتال در دانشكده ها 21

 و ارتقاء فرآيند گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان وارائه آن در دانشكده هااصالح  22

 تهيه بانک اطالعاتي و صدور كارت شناسايي ويژه دانشجويان استعداد درخشان   23

 دانشكده ها  EDOو نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي آموزشي توسط (   EDO)تقويت واحد توسعه آموزش  24

 ارمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي  برگزاري چه 25

 برطرف كردن چالشهاي مربوط به حضور كامل اعضاي هيئت علمي در وقت قانوني 26

 

 بسمه تعايل

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

 توانمند سازي اعضاي هيئت علمي :عنوان برنامه 

ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ايجاد و ارتقاء قابليتها، ظرفيت ها و تقويت توانمنديهاي اعضااء  يكي از مهمترين اهداف مرك: هدف برنامه

بر آن است تا با استفاده از پيشارفت هااي علماي     اين مركز  از اين رو. هيأت علمي دانشگاه در راستاي بهبود كيفيت آموزش و تدريس مي باشد

، شيوه هاي آموزشي جديد را در حيطه علوم پزشكي بكار گرفتاه و اسااتيد و دانشاجويان را باا ايان      و يادگيري  روز در زمينه فرآيندهاي ياددهي
 .روشها آشنا سازد

 بهبود عملكرد اعضاء هيئت علمي و آموزشي در زمينه ارائه خدمات :شاخص برنامه



 جدول گانت برنامه

ورد منابع م تاريخ پايان تاريخ شروع  مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 نياز

مركز مطالعات  EDO نياز سنجي آموزشي اعضاي هيئت علمي 1
و توسعه آموزش علوم 

 پزشكي

اول ارديبهشت  يكماه
 1931ماه 

پايان ارديبهشت ماه 
1931 

اعتبارات 
مربوط به 

ارتقاء دانش و 
مهارت اعضاء 
هيئت علمي 

 و آموزشي

شناسايي وجلب همكاري اعضاي هيات علمي  2
ندگان در دوره هاي آموزش به ويژه شركت كن

 پزشكي

EDO  مركز مطالعات
و توسعه آموزش علوم 

 پزشكي

اول ارديبهشت  يكماه
 1931ماه 

پايان ارديبهشت ماه 
1931 

 

  7/9/1931 1/9/1931 هفته دو دانشكده ها   EDO اعالم نتايج به مركز مطالعات   9

برنامه ريزي كالس ها بر اساس نتايج  4
 نيازسنجي

لعات و توسعه مركز مطا
 آموزش علوم پزشكي 

  14/9/1931 8/9/1931 هفتهيك 

 برگزاري كارگاههاي مورد نياز جهت اساتيد 5
 هفتگي

EDO -  مركز
مطالعات و توسعه 

 آموزش علوم پزشكي

  تا پايان سال 15/9/1931 نه ماه

6  
 ارزيابي كارگاهها وارائه باز خورد

EDO -  مركز
مطالعات و توسعه 

 پزشكي آموزش علوم

   پايان سال هفتهيك 

    يک سال    جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

 فيزيوتراپي و بينايي سنجي -شنوايي شناسي، كاردرماني: درخواست رشته هاي كارشناسي شامل :عنوان برنامه 

 :هدف برنامه
 ساله كشور  22برنامه چشم انداز تحقق اهداف دانشگاه و وزارت متبوع در راستاي  (1
 افزايش تعداد متخصصين در رشته هاي فوق (2

  :شاخص برنامه

 بكارگيري توانمنديهاي اعضاي هيئت علمي (9
 استفاده از امكانات موجود در بيمارستانها و گروههاي آموزشي (4
 ارتقاي كمي و كيفي آموزش دانشگاه (5
 رشد شاخصهاي پژوهشي دانشگاه (6



 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع 

 معاونت آموزشي درخواست راه اندازي رشته شنوايي شناسي 1
 
 

ابتدا  سال 2
 83سال 

پايان 
سال 
32 

 در شرف تكميل است
 ريال222/222/152

 معاونت آموزشي كاردرماني رشته درخواست راه اندازي 2
 

ابتدا  سال 2
 83سال 

پايان 
سال 
32 

 تامين شده است
 ريال222/222/122

 معاونت آموزشي فيزيوتراپيرشته درخواست راه اندازي  9
 

ابتدا  سال 2
 83سال 

پايان 
سال 
32 

 تامين شده است
 ريال222/222/222

 معاونت آموزشي بينايي سنجيرشته درخواست راه اندازي  4
 

ابتدا  سال 2
 83سال 

پايان 
سال 
32 

 ميل استدر شرف تك
 ريال222/222/152

براي )سال  2   جمع

هر رشته بطور 

ميانگين دو 

سال طول 

 (خواهد كشيد

 ريال 611111111  

 

 

 

 

 

 
 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

 دانشكده 5افزايش تعداد دانشكده ها به  :عنوان برنامه 

 :برنامههدف 
  يه پزشكيگسترش و تنوع در رشته هاي علوم پا (1
 ساله كشور  22تحقق اهداف دانشگاه و وزارت متبوع در راستاي برنامه چشم انداز  (2

 روانشناسي باليني و كارشناسي كار درماني  -پذيرش دانشجو در رشته هاي كارشناسي ارشد گفتار درماني مكانا :شاخص برنامه

 

 مسئول اجرا فعاليت رديف
مدت 

 زمان

 مورد نياز منابع زمان

 خاتمه شروع 



1 
ايجاد زير ساخت هاي الزم جهت راه اندازي 

 دانشكده توانبخشي 
دانشكده  -معاونت آموزشي 

 دانشكده بهداشت  -پزشكي 
 ماه 9

مهرماه  32مهر ماه 
31 

 

2 
اي توانبخشي از هرشته اخذ اقدام جهت 
 وزارت متبوع 

دانشكده  -معاونت آموزشي 
 هداشت دانشكده ب-پزشكي 

 32مهر ماه  ماها 
مهرماه 

31 
 

9 
بازديد هيئت هاي بورد جهت بررسي شرايط 

 موجود 
دانشكده  -معاونت آموزشي 

 دانشكده بهداشت  -پزشكي 
 32مهر ماه  ماه 2

مهرماه 
31 

 

4 
دانشكده  -معاونت آموزشي  گزارش هيئت بورد به شوراي گسترش

 دانشكده بهداشت  -پزشكي 
 32مهر ماه  ماه 2

مهرماه 
31 

 

5 
دانشكده  -معاونت آموزشي  تامين نظر هيئت بورد در شوراي گسترش

 دانشكده بهداشت  -پزشكي 
 32مهر ماه  ماه 2

مهرماه 
31 

 

6 
تامين حداقل هاي الزم در مورد هيئت علمي 

 و تجهيزات الزم
دانشكده  -معاونت آموزشي 

 دانشكده بهداشت  -پزشكي 
 

 32مهر ماه  ماه 2
مهرماه 

31 

عضو  6تامين حداقل 
هيئت علمي در رشته 

 هاي مورد نظر

7 
دانشكده  -معاونت آموزشي   توسط شوراي گسترشتاييد نهايي 

 دانشكده بهداشت  -پزشكي 
 32مهر ماه  ماه 1

مهرماه 
31 

 

دانشكده  -معاونت آموزشي  31دانشجو در سال پذيرش اعالم درخواست  8
 دانشكده بهداشت  -پزشكي 

 32هر ماه م ماه 1
مهرماه 

31 
 

يک سال    جمع

 و دو ماه 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

برگزاري كارگاه هاي معرفت افزايي جهت اعضاي هيئت علمي با همكاري نهاد مقام معظم  :عنوان برنامه 

 فرهنگي -رهبري و معاونت دانشجويي 

  :هدف برنامه
 ها توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دانش افزايي و شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر برگزاري دورهاجراي مصوبه  (1
 ايجاد پيوند ميان علوم حوزوي و دانشگاهي (2

 بحث، گفت و گو، و طرح سواالت و ايراد شبهات در رابطه با بحث واليت فقيه  (3

  :شاخص برنامه

 نگي و مهارتي اعضاي هيات علمي در راستاي پاساخگويي باه نيااز هاا و اولويات هااي آموزشاي،        ارتقاء مستمر علمي، معرفتي، فره
  پژوهشي و تربيتي كشور و تقويت روحيه خودباوري در ايشان طرح دانش افزايي و توانمند سازي اعضاي هيات علمي دانشگاه 

 يازمنابع مورد ن زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف



  خاتمه شروع

  برنامه ريزي جهت زمانبندي كارگاه 1

كارگاه برگزار  يندر سال چند*

 .ميشود
 

معاونت آموزشي 
 دفتر نهاد رهبري

فروردين  يك روز
31 

اسفند 
31 

دفتر  –توسط دفتر نهاد رهبري 
 معاونت آموزشي

دعوت از سخنران يا سخنرانان 
 مدعو بصورت حق التدريس

معاونت آموزشي  مسئولين دانشگاه –ت علمي دعوت از هيئ 2
 دفتر نهاد رهبري

فروردين  يك روز
31 

اسفند 
31 

 –توسط  دفتر نهاد رهبري 
 دفتر معاونت آموزشي

معاونت آموزشي  دعوت از سخنران وكارشناس مربوطه 9
 دفتر نهاد رهبري

فروردين  سه روز
31 

اسفند 
31 

 –توسط  دفتر نهاد رهبري 
 شيدفتر معاونت آموز

هماهنگي جهت محل برگزاري كارگاه وتهيه  4
 امكانات وپذيرايي

معاونت آموزشي  
 دفتر نهاد رهبري

فروردين  يك روز
31 

اسفند 
31 

 –توسط  دفتر نهاد رهبري 
 دفتر معاونت آموزشي

معاونت آموزشي  اطالع رساني در سايت دانشگاه 5
 دفتر نهاد رهبري

فروردين  يك روز
31 

اسفند 
31 

 –فتر نهاد رهبري توسط  د
 دفتر معاونت آموزشي

برگزاري كارگاه وكنترل ورود وخروج شركت  6
 كنندگان 

معاونت آموزشي  
 دفتر نهاد رهبري

فروردين  يك روز
31 

اسفند 
31 

 –توسط  دفتر نهاد رهبري 
 دفتر معاونت آموزشي

معاونت آموزشي   ارسال آن به دفتر هم انديشي تهيه گزارش و 7
 هبريدفتر نهاد ر

فروردين  سه روز
31 

اسفند 
31 

 –توسط  دفتر نهاد رهبري 
 دفتر معاونت آموزشي

ارسال گواهي شركت در كارگاه معرفت دانش  8
 افزايي به شركت كنندگان

معاونت آموزشي  
 دفتر نهاد رهبري

فروردين  يك هفته
31 

اسفند 
31 

 –توسط  دفتر نهاد رهبري 
 دفتر معاونت آموزشي

فراگيران در مورد كارشناس نظر سنجي از  3
 مدعو وپرداخت حق التدريس ايشان

معاونت آموزشي  
 دفتر نهاد رهبري

فروردين  يكروز
31 

اسفند 
31 

 

 دو هفته و سه روز   جمع

 براي هر كارگاه 

در سال چندين ) 

كارگاه برگزار 

 (خواهد شد

 ريال  111/111/41  

 

 

 

 1931ال سمعاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

 اصالح چارت سازماني ستادي حوزه معاونت آموزشي و دانشكده ها متناسب با رشد و توسعه علمي دانشگاه :عنوان برنامه 

 : هدف برنامه
  برنامه ريزي و آماده نمودن بستر هاي الزم جهت توسعه تحصيالت تكميلي (1
 افزايش تعداد گروههاي آموزشي و مصوب نمودن آنها  (2
 .گرو ههاي آموزشي ، متنوع نمودن رشته هاي دانشگاهي و توسعه آموزشي و پژوهش هاي تخصصي تر تخصصي تر نمودن  (9
 افزايش تعداد گروه هاي آموزشي متناسب با توسعه كمي و كيفي دانشگاه  (4

 استقالل گروه ها بر اساس توانمندي و تعداد اعضاي هيئت علمي  (5

 مصوب نمودن گروه هاي آموزشي غير مصوب موجود  (6

 يش مقاطع تحصيلي و دكتريافزا (7

 گسترش آموزش و پژوهش و كمك به توليد علم در تخصص هاي متفاوت با هدف بهره برداري از حداكثر پتانسيل دانشگاه :شاخص برنامه

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف



  خاتمه شروع

رشناسان و برگزاري جلسات متعدد با كا 1

كاركنان دفتر درخصوص شناسايي مشكالت 

و همچنين ( وضعيت موجود ) و موانع كاري 

ترسيم وضعيت مطلوب در اجراي كارها 

مطابق اهداف و وظايف و منابع و پتانسيلهاي 

.موجود   

 معاونت آموزشي
سرپرستان 
 -دانشكده ها
 –كارگزيني 

شروع سال  ماه 2
31 

پايان 
 31سال 

 

ررسي دقيق درخصوص راه حلهاي مطالعه و ب 2

.موجود تحول در ساختارهاي كاري   

 معاونت آموزشي
سرپرستان 
 -دانشكده ها
 –كارگزيني 

شروع سال  ماه2
31 

پايان 
 31سال 

 

بررسي نيازهاي گروه هاي آموزشي   9

 ودانشكده ها و ستاد به نيروي انساني 

 معاونت آموزشي
سرپرستان 
 -دانشكده ها
 كارگزيني

شروع سال  يك ماه
31 

پايان 
 31سال 

 

بازنگري چارت موجود واعمال اصالحات الزم  4

 در جهت ارتقاء نمودار سازماني

 معاونت آموزشي
سرپرستان 
 -دانشكده ها
 كارگزيني 

شروع سال  يك ماه
31 

پايان 
 31سال 

 

تعريف و تعيين اهداف اصلي معاونت در  5

.راستاي رسالتها و اهداف كالن دانشگاه   

 ت آموزشيمعاون
 
 

شروع سال  دو ماه
31 

پايان 
 31سال 

 

تعريف و تهيه چارت سازماني قابل اجرا در  6

معاونت آموزشي  در راستاي اهداف و وظايف 

 آن

 معاونت آموزشي
 
 

شروع سال  دو ماه
31 

پايان 
 31سال 

 

ارائه گزارش اقدامات به معاونت توسعه نيروي  7

انساني  و كسب رهنمودهاي الزم جهت 

.دامه كارا  

 
 معاونت آموزشي

 

شروع سال  دو ماه
31 

پايان 
 31سال 

 

   جمع

 

    يكسال

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

تقويت اخالق حرفه اي و ترويج اهداف فرهنگي انقالب اسالمي در دانشگاه در راستتاي   :عنوان برنامه 

 و مقام معظم رهبري( ره)جهاني شدن منويات حضرت امام خميني 



 در اعضاي هيئت علمي ودانشجويان افزايش توان وتحول نگرش -ارتقاء مهارت -تصحيح وتقويت انگيزش:هدف برنامه

  :شاخص برنامه
 كارايي آموزش اخالق حرفه اي  (1
 اثربخشي اخالق حرفه اي در ارتباط با رعايت حقوق افراد (2

 منابع مورد نياز زمان مانمدت ز مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع 

 معاونت آموزشي  آموزش رسمي تعهد حرفه اي  1
 دانشكده ها

بيمارستان هاي 
 آموزشي

در طول 
 سالتحصيلي

پايان سال  31سال 
31 

 

 جشن روپوش سفيد  :فرصت هاي ويژه 2

جلسه توجيهي در بدو ورود به دانشكده 
 پزشكي 

 

 معاونت آموزشي
 ادانشكده ه

بيمارستان هاي 
 آموزشي

در طول 
 سالتحصيلي

پايان سال  31سال 
31 

 

 :تعهد نامه 3
در بدو ورود  honor codeتهيه و امضاي 

 به دانشكده پزشكي 
امضاي سوگندنامه پزشكي هنگام دانش 

 آموختگي

 معاونت آموزشي 
 دانشكده ها

بيمارستان هاي 
 آموزشي

 

 

در طول 
 سالتحصيلي

پايان سال  31سال 
31 

 

 :تعمق روي عملكرد خود 4

 رسمي يا غيررسمي/ آموزش مبتني بر جامعه 
هاي حمايت از اقشار  مالقات با سازمان

آشنايي با ساختار  -پذير جامعه  آسيب
 مددكاري اجتماعي 

 2كردن يك بيمار مزمن توسط   دنبال
دانشجوي سال اول تا پايان دوره تحصيل 

 پزشكي به همراه يك استاد 
اوي در گروه هاي كوچك جلسات خودك

 طور ساالنه  به

 معاونت آموزشي 
 دانشكده ها

بيمارستان هاي 
 آموزشي

در طول 
 سالتحصيلي

پايان سال  31سال 
31 

 

 :ارزشيابي دانشجويان 6

 : سازنده
ارزيابي تعهد حرفه اي دانشجويان به وسيله 

بيماران استاندارد شده و ارايه بازخورد به 
 دانشجويان 

 اي دانش آموختگيمبن: پاياني

 معاونت آموزشي 
 دانشكده ها

بيمارستان هاي 
 آموزشي

در طول 
 سالتحصيلي

پايان سال  31سال 
31 

 

رسمي يا / مهارت هاي ارتباطي 7

 غيررسمي

هاي برقراري ارتباط با استفاده  آموزش مهارت

 معاونت آموزشي 
 دانشكده ها

يمارستان هاي ب

در طول 
 سالتحصيلي

پايان سال  31سال 
31 

 



 از بيماران استاندارد شده

رسمي يا / team workكار تيمي 

 غيررسمي
ليدرشيپ براي تقويت كار  در جريان آموزش

 تيمي و حل مشكل در تيم 
جلسات بحث در گروه هاي كوچك با شركت 
تمام اعضاي تيم درمان اعم از دانشجو تا 

 رئيس دپارتمان
بر روي مشكالت  caseبحث بر روي  

ارتباطي، اخالقي و ساير مشكالت موجود در 
case و ارائه راه حل تيمي 

 آموزشي

 معاونت آموزشي  راند اخالق باليني در چرخشهاي باليني 8
 دانشكده ها

بيمارستان هاي 
 آموزشي

در طول 
 سالتحصيلي

پايان سال  31سال 
31 

 

    یک سال   جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

اجراي برنامه هتاي آمتوزم متداوم فتارت ايتن تيالن رشتته هتاي پزشتكي، پرستتاري و           :عنوان برنامه 

 مامايي، پيراپزشكي

 :هدف برنامه
كشور و دستيابي به استاناداردهاي درماني  –قانون ، بهينه سازي خدمات بهداشتي ( 1)ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي موضوع ماده  -1

 خدماات پزشكي و حرفه هاي وابستاه منطبق با نيازهاي جامعاه  كارآمد و مطلوب
 .افزايش سطح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشموالن قانون  -2
 .به هنگام كردن دانش پزشكي مشموالن قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه -9
 .درماني كشور و جلب مشاركت آنها –آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي  -4
 .تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي  -5
 .آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته  -6



 آموزش مداوم اجراي مصوبات شوراي عالي  -7
 برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم -8
 تهيه و توليد مواد و مطالب آموزشي به صور مختلف به منظور ارتقاء سطح دانش مشمولين قانون آموزش مداوم  -3

جهت شركت در برنامه هاي  چاپ كتب و نشريات ادواري مربوط به آموزش مداوم جامعه پزشكي و اطالع رساني به كليه مشمولين قانون -12
 آموزش مداوم 

 تهيه فهرست كامل مشخصات مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي  -11
 و تجهيز آنها به وسايل پيشرفته تكنولوژي آموزش و خريد تجهيزات جهت تقويت مراكز برگزاري برنامه هاتوسعه و تقويت مراكز  12
شيوه هاي نوين آموزشي و  -قاتي جهت شناسائي نيازهاي آموزشي مشمولين و معرفي اثرات تهيه و تدوين و اجراي طرحهاي تحقي -19

راهكارهاي ارزشيابي دانش ، نگرش و عملكرد مشمولين آموزش مداوم و اعضاء هيات علمي و گردآوري اطالعات جديد در خصوص برنامه هاي 
 آموزش مداوم از كتب داخلي و خارجي 

ل هاي مطلوب و كارشناسي شده جهت درخواست هاي برگزاري كليه برنامه ها از طرف مراكز آموزشي مجاز و تطابق با بررسي و ارائه راه ح -14
 ضوابط اجرائي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

 صدور مجوز و تخصيص امتياز به مشمولين و سخنرانان برنامه هاي آموزش مداوم  -15
 داوم قبل و بعد از برگزاري برنامه ها اجراي ارزشيابي برنامه هاي آموزش م -16
 بررسي و اظهارنظر بر نحوه اجراي برنامه ها به دو صورت نهائي و آشكار -17
 تهيه و تدوين روش مناسب بمنظور تاثير برنامه هاي آموزش مداوم بر ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتي و كاهش هزينه هاي درماني -18
ي بمنظور نگهداري و ارائه اطالعات و آمار صحيح و دقيق برنامه هاي آموزش مداوم ، سخنرانان ، مشمولين روزآمد كردن بانك اطالعات -13

 قانون و شركت كنندگان 
 ارتقاء كيفي جنبه هاي علمي اجرائي برنامه ها در كشور -22
 در امر پژوهش در آموزش مداوم يت فعال -21

 :اهداف اختصاصی
 وزش مداوم جامعه پزشكي تعيين وضعيت موجود در آم -1-1
 تعيين نظرات مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي  -2-1
 تعيين مشكالت و موانع موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي  -9-1
 شناسائي نياز در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي  -4-1
 عه پزشكي معرفي روشهاي موثرتر در اجراي برنامه هاي آموزش مداوم جام -5-1
 تعيين اثرات برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي  -6-1
 تعيين موانع و مشكالت در اجراي پژوهشهاي آموزش مداوم در دانشگاهها -1-2

   ......برنامه سمينار و9 –برنامه كنفرانس  12 –برنامه كارگاه  7 –برنامه مدون  12در حال برنامه ريزي   :شاخص برنامه

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع 

ويژه  (4) اي حرفه – اجتماعي مباحث مدون 1
                                                                    داروسازان

+ دفتر آموزش مداوم 
 انجمن  داروسازي

 اره كل آموزش مداومرفرنس هاي اد 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  تنفسي اختالالت درماني دارو مدون 2
 انجمن  داروسازي

 رفرنس هاي اداره كل آموزش مداوم 92/19 8 ساعت5

 اختالالت و درد درماني دارو مدون 9

 روماتوئيدي
+ دفتر آموزش مداوم 
 انجمن  داروسازي

 اومرفرنس هاي اداره كل آموزش مد 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  زايمان و زنان درماني دارو درماني دارو مدون 4
 انجمن  داروسازي

 رفرنس هاي اداره كل آموزش مداوم 92/19 8 ساعت5



+ دفتر آموزش مداوم   گوارشي بيماريهاي درماني دارو مدون 5
 انجمن  داروسازي

 رفرنس هاي اداره كل آموزش مداوم 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  (1)يهاي دهان و دندان بيمار 6
 انجمن دندان پزشكان

 رفرنس هاي اداره كل آموزش مداوم 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  راديولوژي دهان و فك صورت 7
 انجمن دندان پزشكان

 رفرنس هاي اداره كل آموزش مداوم 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  (2)برنامه مدون بيماريهاي دهان و دندان  8
 انجمن دندان پزشكان

 رفرنس هاي اداره كل آموزش مداوم 92/19 8 ساعت5

برنامه مدون تشخيص و طرح درمان و مراحل  3
 آماده پروتز پارسيل

 (6پروتزهاي دنداني) 

+ دفتر آموزش مداوم 
 انجمن دندان پزشكان

 رفرنس هاي اداره كل آموزش مداوم 92/19 8 ساعت5

) مه مدون درمان هاي تكميلي پروتز كاملبرنا 12
 (5پروتزهاي دنداني

+ دفتر آموزش مداوم 
 انجمن دندان پزشكان

 رفرنس هاي اداره كل آموزش مداوم 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  برنامه مدون جراحي عمومي  11
 گروه جراحي 

 رفرنس هاي اداره كل آموزش مداوم 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  لمي يك روزه سرگيجه كنفرانس ع 12
 گروه نورولوژي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

كنفرانس علمي يك روزه  مولتيپل  19
 اسكلروزيس  

+ دفتر آموزش مداوم 
 گروه نورولوژي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ وزش مداوم دفتر آم كنفرانس علمي يك روزه سكته مغزي 14
 گروه نورولوژي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  كنفرانس علمي يك روزه بيماريهاي مو 15
 گروه داخلي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  درشت مغذي ها  16
 گروه بيوشيمي و تغذيه

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  ريز مغذي ها 17
 گروه بيوشيمي و تغذيه

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

سمينار تشخيص و درمان سندروم هاي حاد  18
 كرونري 

+ دفتر آموزش مداوم 
 گروه قلب و عروق 

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

ص و درمان آريتمي هاي قلبي سمينار تشخي 13
 شايع

+ دفتر آموزش مداوم 
 گروه قلب و عروق 

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

سمينار الكتروگارديوگرافي در شرايط نرمال و  22
 بيماريهاي قلبي شايع 

+ دفتر آموزش مداوم 
 گروه قلب و عروق 

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  سمينار داروهاي استفاده شايع در بيماران قلبي 21
 گروه قلب و عروق 

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  سمينار تشخيص و درمان فشار خون باال 22
 گروه قلب و عروق 

 

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  گليسي مقاالتويرايش زبان ان 29
 معاونت پژوهشي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  نحوه نگارش مقاالت علمي به زبان التين  24
 معاونت پژوهشي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5



+ دفتر آموزش مداوم  اصول تاليف كتاب 25
 معاونت پژوهشي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  اصول نگارش مقاالت علمي 26
 معاونت پژوهشي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

27 Spss  دفتر آموزش مداوم  پيشر فته +
 معاونت پژوهشي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ ر آموزش مداوم دفت اصول ارتباطات 28
 معاونت پژوهشي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  كارگاه آموزشي اخالق در پژوهش 23
 معاونت پژوهشي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  كارگاه آموزشي دمانس در سالمندان 92
 معاونت پژوهشي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

+ دفتر آموزش مداوم  سمينار تسنج 91
 گروه نورولوژي

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

كنفر انس علمي يك روزه پيشگيري و  92
 غربالگري سرطان پستان 

+ دفتر آموزش مداوم 
 گروه جراحي عمومي 

  مربوطه   Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

كنفرانس علمي يك روزه سرطان پيشگيري و  99
 درمان  

+ دفتر آموزش مداوم 
 گروه داخلي  

 مربوطه    Up todate  +text 92/19 8 ساعت5

    يكسال   جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ  تعداد افراد  فعاليت رديف

 ريال222/222/22 122 ويژه داروسازان                                                                   ( 4) اي حرفه – اجتماعي مباحث مدون 1

 ريال222/222/22 122 تنفسي اختالالت درماني دارو مدون 2

 ريال222/222/22 122 روماتوئيدي اختالالت و درد درماني دارو مدون 9

 ريال222/222/22 122 زايمان و زنان نيدرما دارو درماني دارو مدون 4

 ريال222/222/22 122  گوارشي بيماريهاي درماني دارو مدون 5

 ريال222/222/22 122 (1)بيماريهاي دهان و دندان  6

 ريال222/222/22 122 راديولوژي دهان و فك صورت 7

 ريال222/222/22 122 (2)برنامه مدون بيماريهاي دهان و دندان  8



 امه مدون تشخيص و طرح درمان و مراحل آماده پروتز پارسيلبرن 3
 (6پروتزهاي دنداني) 

 ريال222/222/22 122

 ريال222/222/22 122 (5پروتزهاي دنداني) برنامه مدون درمان هاي تكميلي پروتز كامل 12

 ريال222/222/22 122 برنامه مدون جراحي عمومي  11

 ريال 222/222/16 82 كنفرانس علمي يك روزه سرگيجه  12

 ريال 222/222/16 82 كنفرانس علمي يك روزه  مولتيپل اسكلروزيس   19

 ريال 222/222/16 82 كنفرانس علمي يك روزه سكته مغزي 14

 ريال 222/222/16 82 كنفرانس علمي يك روزه بيماريهاي مو 15

 ريال 222/222/16 82 درشت مغذي ها  16

 ريال 222/222/16 82 ريز مغذي ها 17

 ريال 222/222/92 152 سمينار تشخيص و درمان سندروم هاي حاد كرونري  18

 ريال 222/222/92 152 سمينار تشخيص و درمان آريتمي هاي قلبي شايع 13

 ريال 222/222/92 152 سمينار الكتروگارديوگرافي در شرايط نرمال و بيماريهاي قلبي شايع  22

 ريال 222/222/92 152 ده شايع در بيماران قلبيسمينار داروهاي استفا 21

 ريال 222/222/92 152 سمينار تشخيص و درمان فشار خون باال 22

 ريال 222/222/6 92 كارگاه ويرايش زبان انگليسي مقاالت 29
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 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

 دانشگاه يادامه ارزيابي دروني گروههاي آموزش:عنوان برنامه 

 : هدف برنامه
 مشاركت كليه اعضاء گروههاي آموزشي در انجام ارزيابي دروني (1
 تعيين شاخص هاي ارزيابي دروني (2

 جمع آوري اطالعات بر مبناي شاخص هاي تعيين شده (9

 تجزيه و تحليل شاخص هاي تعيين شده (4

 برنامه ريزي جهت ارتقاء عملكرد گروه بر مبناي اطالعات جمع آوري شده (5

 وضع موجود و بازخورد آن به گروههاي هدف و مديران مربوطه و ارتقاء فردي و سيستمي واحدهاي ارائه كننده خدمات تبيين (6



  :شاخص برنامه
 بهبود عملكرد اعضاء هيئت علمي و آموزشي و واحدهاي ارائه كننده خدمات و ارتقاء گروههاي آموزشي 

 روه آموزشيارائه نتايج ارزيابي دروني با مشاركت كليه اعضاء گ 

مدت  مسئول اجرا فعاليت رديف

 زمان

 منابع مورد نياز خاتمه شروع

تهيه ليست گروه هايي كه تاكنون ارزيابي نشده اند و  1
ارائه جدول گانت جهت برنامه ريزي اجراي ارزيابي 

 دروني 

كميته ارزيابي 
دروني مركز 

مطالعات و توسعه 
آموزش علوم 
 اهپزشكي  دانشگ

اعتبارات پژوهشي و  پايان ترم شروع ترم  روز 9
جاري حوزه معاونت 

آموزشي و مركز 
مطالعات و توسعه 

آموزش علوم پزشكي 
 دانشگاه

مكاتبه با گروه هايي مشخص شده و تعيين زمان  2
 اجراي بند سوم جدول گانت 

كميته ارزيابي 
دروني مركز 

مطالعات و توسعه 
آموزش علوم 

 پزشكي  دانشگاه

    هفته  2

معرفي ارزيابي دروني و ارزيابي برنامه آموزشي به  9
 نمايندگان گروه آموزشي

كميته ارزيابي 
دروني مركز 

مطالعات و توسعه 
آموزش علوم 

 پزشكي  دانشگاه

با پيشنهاد  روز1
گروه آموزشي 

 هدف

  

كميته ارزيابي  تهيه پروپوزال ارزيابي دروني منطبق با گروه هدف 4
ز دروني مرك

مطالعات و توسعه 
آموزش علوم 

 پزشكي  دانشگاه

  -  هفته  2

ارائه توضيحات الزم و تحويل پروپوزال  به   5
 نمايندگان

كميته ارزيابي 
دروني مركز 

مطالعات و توسعه 
آموزش علوم 

 پزشكي  دانشگاه

  -  روز1

گروه آموزشي  تكميل حوزه اول و دوم 6
 هدف

  -  ماه  2

گروه آموزشي  چهارم تكميل حوزه سوم و 7
 هدف

  -  ماه  2

گروه آموزشي  تكميل حوزه پنجم و ششم 8
 هدف

  -  ماه  2

گروه آموزشي  تكميل حوزه هفتم و هشتم 3
 هدف

  -  ماه  2



گروه آموزشي  تهيه گزارش نهايي 12
 هدف

  -  هفته  9

بازنگري گزارش نهايي  وارائه به وزارت بهداشت و  11
 درمان

ي كميته ارزياب
دروني مركز 

مطالعات و توسعه 
آموزش علوم 

 پزشكي  دانشگاه

  -  هفته  2

ماه و  4   جمع

 هفته 2

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

موزشتي  آبرگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري و شناستايي و معرفتي دستتاوردهاي     :عنوان برنامه 

 دانشگاه

  :امههدف برن
 شناسايي فرايندهاي مطلوب دانشگاهي-1
 ارتقاء فرايندهاي جاري آموزشي در دانشگاهها -2
 تجهيزات در دستگاهها و لوازم كمك آموزشي -ابداع و اصالح فرايندها -9
 توجه به فرايندهاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاه و قدرداني از آنها -4
 آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح دانشگاههاشناسايي و طراحي فرايندهاي جديد  -5
 ايجاد فضاي مناسب جهت حضور مناسب اساتيد در عرصه توليد علم و دانش -6
 ايجاد فضاي رقابت سالم در عرصه توليد علم در سطح كشور -7 
 ايجاد فرصت هاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاه -8
 جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي توليد علمايجاد بازار فرايندهاي آموزشي جهت  -3

 ايجاد بازار ارائه و تبادل خدمات آموزشي -12

 :شاخص برنامه
 آشنايي اعضاي هيئت علمي با فرآيندهاي آموزشي برتر دانشگاه .1
 معرفي فرآيندهاي برتر دانشگاهي .2



 منابع مورد نياز نتاريخ پايا تاريخ شروع  مسئول اجرا فعاليت رديف

معاونت آموزشي  برگزاري جلسه كميته اجرايي 1
مركز  –دانشگاه  

مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه

 -  فروردين

ارائه مطالب آموزشي جهت ارائه در  2
 31جشنواره 

مركز مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه

21/1/1931 91/1/1931  

ير فرايندهاي برتر در معرفي و تقد 9
 جشنواره دانشگاهي

مركز مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه

 -  ارديبهشت 12

برگزاري جشنواره كشوري همزمان با  4
سيزدهمين همايش آموزش علوم 
پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي 

 مازندران

معاونت آموزشي وزارت 
 –بهداشت 

معاونت آموزشي 
مركز  –دانشگاه  

مطالعات و توسعه 
 آموزش علوم پزشكي

11/2/1931 14/2/1931  

اطالع رساني جهت ششمين جشنواره  5
آموزشي شهيد مطهري و ارائه 

 32فرآيندهاي سال 

مركز مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه

  تا پايان سال اول خرداد

اعالم ششمين جشنواره آموزشي شهيد  6
 مطهري

زارت معاونت آموزشي و
بهداشت ، درمان و 

 آموزش پزشكي

شهريور ماه 
1931 

 - 

 صدور ابالغ دبير كميته و اعضاي  7
 كميته هاي علمي و اجرايي جشنواره

 -رياست دانشگاه 
معاونت آموزشي 

مركز  –دانشگاه  
مطالعات و توسعه 

آموزش علوم پزشكي 
 دانشگاه

 -  31مهرماه 

ارائه مشاوره به اعضاي هيئت علمي و  8
دانشجويان در زمينه چگونگي ارسال 
 فرايندهابه دبيرخانه دانشگاهي جشنواره

مركز مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه

  1931پايان سال  مهر

بازديد سايت دائمي جشنواره و به روز  3
 رساني اطالعات مربوط به جشنواره

معاونت آموزشي 
مركز  –دانشگاه  

مطالعات و توسعه 
 علوم پزشكيآموزش 

 -  تمام سال

  92/12/1931 1/12/31مركز مطالعات و توسعه بررسي فرايندهاي ارسال به كميته علمي  12



 آموزش علوم پزشكي و بازخورد به صاحبان فرايند

امتياز دهي فرآيندها و انتخاب فرايندها  11
 برتر  دانشگاهي

معاونت آموزشي 
مركز  –دانشگاه  

مطالعات و توسعه 
علوم پزشكي  آموزش

 دانشگاه

 -  1931بهمن 

ارسال فرآيندهاي برتر دانشگاهي به  12
 دبيرخانه كشوري جشنواره

معاونت آموزشي 
مركز  –دانشگاه  

مطالعات و توسعه 
 آموزش علوم پزشكي

 -  1931بهمن 

 ريال 111/111/111  يكسال   جمع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

 راه اندازي و بهره برداري از سامانه ثبت فعاييتهاي اعضاي هيئت علمي :عنوان برنامه 

 :هدف برنامه
 درگير كردن اعضاي هيئت علمي در ثبت فعاليتهاي خود (1
 باال بردن دقت در ثبت فعاليتها (2

 و تعيين حق محروميت از مطب هاستفاده از اطالعات ثبت شده جهت اعطاي پايه ساليان (9

 ده از اطالعات ثبت شده براي ارتقاء مرتبه استفا (4

 دسترسي آسان و سريع به اطالعات مربوط به فعاليتهاي اعضاي هيئت علمي (5

 علمي تسريع وتسهيل در مديريت امور اساتيد واعضاي هيئت (6

 افزايش قابليت برنامه ريزي ومديريت عملكرد اعضاي هيئت علمي (7

 علمي بصورت فراگير هيئت دستيابي به پايگاه داده جامع اطالعات اعضاي (8

 –فعاليتهاي علمي  –مقاالت  –افزايش امكان اطالع رساني از فعاليتهاي انجام شده توسط اعضاي هيئت علمي نظير پژوهش ها  (3
 تحقيقي

 ذخيره سازي جامع ويكپارچه اطالعات مورد كاربرد (12

 ثبت اطالعات بوسيله اعضاي هيئت علمي :شاخص برنامه



 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع 

تهيه نرم افزار ثبت اطالعات وفعاليتهااي   1
 اعضاي هيئت علمي

كااارگزيني هيئاات   
معاونااات  -علماااي
مسئولين  –آموزشي 

IT 

ارديبهشت  ماه2
 31ماه

پايان 
 31ارديبهشت

 

ابالغ به دانشكده ها براي اطالع اعضاي  2
 ميهيئت عل

كااارگزيني هيئاات   
معاونااات  -علماااي
مسئولين  –آموزشي 

IT 

خرداد ماه  هفته1
31 

  

اعضااي   رايبرگزاري كارگاه آموزشاي با   9
 هيئت علمي

كااارگزيني هيئاات   
معاونااات  -علماااي
 آموزشي

خرداد  ماه9
 31ماه

  31 تيرماه

ثبت اطالعات وفعاليتهاي اعضاي هيئات   4
 علمي

هاار عضااو هيئاات  
 علمي

  ماه شهريور تيرماه ماه2

تائيد اطالعات وارد شده توساط اعضااي    5
 هيئت علمي

 –معاونت آموزشاي  
 -معاونت پژوهشاي 

سرپرساااات هاااار 
 دانشكده

  مهرماه شهريور ماه يك ماه

ماه و  8   جمع

 يک هفته 

   

 

 

 
 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

 روههاي آموزشي بخ وص تن يالت تكميليتنقيقاتي گ –تامين و تجهيز آموزشي  :عنوان برنامه 

 :هدف برنامه
 دستياران و دانشجويان تحصيالت تكميلي از خدمات الكترونيك  –امكان استفاده بيشتر اعضاء هيئت علمي (1 
 دسترسي به ابزارهاي تحقيقاتي و آموزش الزم( 2
 ويژيوااليزر -ويدئو پروژكتور -پرينتر -و كامپيوتر تجهيزگروههاي آموزشي به امكانات پيشرفته آموزشي(9
  رفع نواقص وكمبود تجهيزات موجود در گروههاي آموزشي وبهبود استاندارد آنها(4

 تجهيز گروههاي آموزشي به امكانات فناوري اطالعات و تحقيقاتي :شاخص برنامه

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 تمهخا شروع 

تهياه ليساات وساايل وتجهياازات ماورد نياااز     1
گروههاي آموزشي دانشگاه به ترتيب اولويات  

معاوناات آموزشااي 
 –دانشكده هاا   –

شاااروع  بطور مستمر
 31سال 

پايااااان 
 31سال 

 



گروههااااااااااي  واهميت
 آموزشي

امورمالي دانشاگاه   تامين اعتبار الزم خريد وسايل وتجهيزات 2
معاونااااااااات  -

 –آموزشااااااااي 
 – دانشااكده هااا 

گروههااااااااااي 
 آموزشي

شاااروع  بطور مستمر
 31سال 

پايااااان 
 31سال 

 

شاااروع  بطور مستمر معاونت آموزشي خريد وسايل وتجهيزات ونصب آنها 9
 31سال 

پايااااان 
 31سال 

 

آمااوزش پرساانل در خصااوص اسااتفاده از     4
 دستگاههاي با دستورالعمل خاص

 -معاونت آموزشي
 شركت مربوطه

 
 

شاااروع  بطور مستمر
 31سال 

ان پاياااا
 31سال 

 

 111/111/111/3   يک سال   جمع

 ريال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

 تقدير و تشكر از دانشجويان در روز دانشجو :عنوان برنامه 

 :هدف برنامه

اي هدف كلي ارتقاء وضعيت علمي وآموزشي پژوهشي دانشجويان وايجاد انگيزه در ساير دانشجويان در راست –ارج نهادن به تالشهاي علمي 
 دانشگاه

  :شاخص برنامه

 افزايش انگيزه دردانشجويان  -1
 ايجاد رقابت سالم -2

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع 

نامه نگاري به دانشكده ها و تحصيالت  1
نشجويان تكميلي دانشگاه جهت معرفي دا

 نمونه و پيگيري

مسئول دفتر 
 معاونت اموزشي

اول  يك هفته
 ماه آبان

31 

پايان 
آبان ماه 

31 

هزينه برآورد شده 
 ريال 122222222

 پايان اول  يك هفتهمسئول دفتر هماهنگي و تشكيل جلسه اي با حضور معاون  2



و مدير آموزشي سرپرست دفتر معاونت و مدير 
امور مالي و ديگر اعضاء جهت برآورد هزينه 

تهيه لوح تقدير بن هاي كتاب  هاي الزم براي
 و پذيرايي در روز دانشجو

 ماه آبان معاونت آموزشي
31 

آبان ماه 
31 

تهيه و چاپ لوح هاي تقدير در دفتر معاونت  9
 آموزشي و آماده كردن بن ها

مسئول دفتر 
 معاونت آموزشي

اول  يك هفته
 ماه آبان

31 

پايان 
آبان ماه 

31 

 

نامه نگاري و ارسال نامه جهت حضور رياست  4
 دانشگاه و ساير اعضاي هيئت علمي در مراسم

مسئول دفتر 
 معاونت آموزشي

 

اول  سه روز
 ماه آبان

31 

پايان 
آبان ماه 

31 

 

هماهنگي جهت برگزاري جشن روز دانشجو  5
 با معاونت دانشجويي

 معاونت آموزشي
 معاونت دانشجويي

اول  سه روز
 هما آبان

31 

پايان 
آبان ماه 

31 

 

 معاونت آموزشي برگزاري مراسم روز دانشجو 6
 معاونت دانشجويي

 -  ذرآ 16 روز 1

 111111111   يک ماه    جمع

 ريال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

 وزشي با حضور رئيس دانشگاه گروههاي آمهيئت علمي برگزاري جلسات جداگانه با اعضاي  :عنوان برنامه 

  :هدف برنامه
 بررسي عملكرد آموزشي هرگروه  (1
 توجه به نيازهاي آموزشي گروهها (2

  تبادل نظر ميان اعضاي علمي با مسئولين دانشگاه وارائه پيشنهادات الزم :شاخص برنامه

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه روعش 

هماهنگي و اطالع رساني به گروههاي  1
 آموزشي

  

مسئول دفتر 
 موزشيمعاونت آ

 31فروردين يك روز
بطور متغير )

 (است

تامين هزينه پذيرايي با  31اسفند
 هر دانشكده

برنامه ريزي جهت زمانبندي جلسات بر  2
 موزشيآاساس آمادگي گروههاي 

مسئول دفتر 
 معاونت اموزشي

  31اسفند 31وردينفر يك روز



 

تنظيم نامه جهت حضور اعضاي گروهها در  9
 جلسات و ارسال از طريق اتوماسيون

مسئول دفتر 
 معاونت اموزشي

  31اسفند 31فروردين يك روز

تماس تلفني با اعضاي مدعو جهت ياداوري  4
 و حضور به موقع در جلسه

 

متصدي دفتر 
 معاونت آموزشي

  31اسفند 31فروردين يك روز

تشكيل جلسه با حضور معاون آموزشي و  5
 تنظيم صورتجلسه

  31اسفند 31فروردين يك روز معاون آموزشي

تايپ صورتجلسه و ارسال ان جهت امضاي  6
 اعضاي گروه

  31اسفند 31فروردين روز 2  تتايپيست معاون

اقدام جهت مصوبات جلسه و پيگيري انجام  7
 اين مصوبات

 
 

معاون آموزشي و 
ر مسئول دفت

 معاونت

  31اسفند 31فروردين متغير است

  جمع

 

یک هفته  

براي هرگروه 

 آموزشي 

   

 

 

 

 

 
 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

تشكيل جلسات هفتگي تفسير قرآن ويژه كاركنان و برگتزاري جشتن و ستوگواريهاي تقتويم همتراه بتا        :عنوان برنامه 

 مذهبي -وانجام اردوهاي تفريني  يهبرگزاري مسابقه و اعطاي هد

 :هدف برنامه
 تالش در جهت ايجاد روحيه و  نشاط بين كاركنان و خانواده ها  -1
 برقراري تعامل ، صفا و صميميت بيشتر بين خانواده هاي كاركنان   -2

 مذهبي در بين كاركنان  –تقويت و تحكيم بنيه  اعتقادي  -9

 ت هاي فر هنگي و مذهبي ايجاد زمينه و بستر مناسب جهت گسترش فعالي -4

 مهيا كردن شرايط بهتر روحي و رواني با استفاده از محيط هاي طبيعي -5

نظر به اينكه يكي از منابع مهم هر سازماني كه نقش كليدي پيشبرد اهداف سازمان ايفا مي نمايد ، نيروي انساني است كه  :شاخص برنامه

مل بر نامه هايي بايد در نظر بگيرد كه نقش خانواده ها و تأ ثيرات آن را نمي توان ناديده هر سازماني براي استفاده بهينه و بيشتر از اين عا
 .گرفت

مدت  مسئول اجرا فعاليت رديف

 زمان

 منابع مورد نياز زمان

 خاتمه شروع 

جهت انجام امور تا پايان فروردين  ساعت 1و  دفتر معاونت آموزشي مسئول وهماهنگي با دفتر نهاد رهبري دانشگاه  1



حضور يك كارشناس براي انجام تفسير 

 قرآن

 دفتر نهاد رهبري

 

فرهنگي در سال  11سال  11سال 

مبلغ 

 تومان0333333

هماهنگي با كاركنان جهت برنامه  2

 مانبندي جلسات تفسير قرآن كريمز

 مسئول دفتر معاونت آموزشي

 

فروردين  ساعت 1

 11سال 

تا پايان 

 11سال 

 

اعالم برنامه زمانبندي جلسات به صورت  3

 اصالحيه روي بورد معاونت

 مسئول دفتر معاونت آموزشي

 

 

فروردين  ساعت1

 11سال 

تا پايان 

 11سال 

 

 

 

تهيه قرآن و جزوات تفسير قبل از شروع  4

 جلسه جهت آمادگي كاركنان

 مسئول دفتر معاونت آموزشي

 

فروردين  يك روز

 11سال 

تا پايان 

 11 سال

 

تشكيل جلسه تفسير در روزهاي مقرر و  5

 تفسير مكتوب نمودن بيانات كارشناس

 سرپرست دفتر معاونت آموزشي

 

03 

 دقيقه

فروردين 

 11سال 

تا پايان 

 11سال 

 

تهيه جزوه اي از جلسات تفسير قرآن و  6

 تنظيم مسابقه اي براي كاركنان

 سرپرست دفتر معاونت آموزشي 

 

فروردين  روز 4

 11سال 

تا پايان 

 11سال 

 

تهيه جوايز مناسب جهت برندگان  7

 مسابقات تفسير

 مسئول دفتر معاونت آموزشي

 امور مالي حوزه معاونت

فروردين  يك روز

 11سال 

تا پايان 

 11سال 

 

دعوت از مداحان جهت حضور و برگزاري  8

 مراسم ها

بطور  مسئول دفتر معاونت آموزشي

 مستمر

فروردين 

 11سال 

ن تا پايا

 11سال 

 

برنامه ريزي جهت ترتيب دادن اردوهاي  9

 تفريحي وسفرهاي زيارتي

بطور  مسئول دفتر معاونت آموزشي

 مستمر

فروردين 

 11سال 

تا پايان 

 11سال 

 

    یكسال   جمع

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

 يان اتباع خارجينشست با دانشجويان هر دانشكده و دانشجو :عنوان برنامه 

 :هدف برنامه
 مشاركت دانشجويان در جهت نيل به اهداف آموزشي دانشگاه (1

 ارزيابي عملكرد پرسنل آموزشي دانشكده از ديدگاه دانشجويان (2

 رفع مشكالت آموزشي دانشجويان (9

 ايجاد بستر مناسب جهت تعامل مستقيم بين دانشجويان ومسئولين آموزشي دانشگاه :شاخص برنامه

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع 

موزشي و آدر معاونت  هماهنگيجلسه  1
برنامه ريزي و زمانبندي براي هر 

 دانشكده

دفتر  مسئول
 معاونت آموزشي

شروع  يك روز
 ترم

تامين هزينه پذيرايي  پايان ترم

بعهده دانشكده ومعاونت 

تامين هديه در  –آموزشي 

راستاي انجام امور فرهنگي 

به دانشجويان اتباع 

 (ميليون تومان4) خارجي

  پايان ترمشروع  يك روزمسئول دفتر ارسال نامه ها به سرپرست دانشكده ها و  2



معاونين و كارشناسان آموزشي هر 
 دانشكده جهت دعوت و حضور در جلسه

 ترم معاونت آموزشي

به دانشجويان و اهداء  وتهيه كتاب  9
اعضاي هيئت علمي حاضر در جلسه و 

 تهيه پذيرايي

شروع  روز 4 معاون آموزشي
 ترم

  پايان ترم

ي از طريق سايت معاونت اطالع رسان 4
 آموزشي و هر دانشكده به صورت مجزا

مسئول دفتر 
 معاونت آموزشي

شروع  ساعت 1
 ترم

  پايان ترم

تهيه فرم هاي نظر سنجي جهت ارزيابي  5
 ارمندان و هيئت علمي دانشگاهك

 تايپست معاونت
 

شروع  ساعت 1
 ترم

  پايان ترم

برگزاري جلسه در روز مقرر و انجام  6
پرسش و پاسخ دانشجويان و مسئولين 

 حاضر

مسئول دفتر 
 معاونت آموزشي

شروع  ساعت 4تا  9
 ترم

متغير 
 است

 پايان ترم
متغير 
 است

 

مكتوب نمودن جلسات در صورت  7
 هصورتجلس

مسئول دفتر 
 معاونت آموزشي

شروع  ساعت 4تا  9
 ترم

متغير 
 است

 پايان ترم
متغير 
 است

 

پيگيري جهت انجام اقدامات الزم در  8
راستاي برطرف نمودن نيازهاي 

 دانشجويان 

در مورد نياز هاي  معاون آموزشي
مختلف اين زمان 

 متفاوت است

شروع 
 ترم

متغير 
 است

 پايان ترم
متغير 
 است
 

 

یک    جمع

مدت )هفته

زمان  مورد 

نیاز جهت 

هر  برگزاري

 (نشست

   

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

 (چشم  -عروق و قلب )درخواست رشته هاي دستياري  :عنوان برنامه 

  :هدف برنامه 
 دانشگاه با توجه به نياز كشورتامين پزشك متخصص در رشته هاي گروه پزشكي و پيشنهاد تاسيس رشته هاي جديد در -1
 تامين نياز منطقه اي و دانشگاه علوم پزشكي به نيروهاي تخصصي -2

 توسعه تحصيالت تكميلي وارتقاء سطح تحصيالت فارغ التحصيالن مقاطع پايين تر وهمچنين ارتقاء سطح علمي دانشگاه :شاخص برنامه 

  

 رديف

 

 منابع مورد نياز زمان نمدت زما مسئول اجرا فعاليت

 خاتمه شروع



درخواست تاسيس رشته  1
 دستياري قلب

معاونت 
 -آموزشي

تحصيالت 
- تكميلي 

 گروه قلب 

تاكنون ادامه  8/11/1989 متغير است
 دارد

عدم ارزشيابي دروني 
 –رشته مذكور تاكنون 

فرم هاي جمع آوري 
 اطالعات رشته مربوطه 

 

درخواست تاسيس رشته  2
 تياري چشمدس

معاونت 
 -آموزشي

تحصيالت 
- تكميلي 

گروه چشم 
 پزشكي

فرم  –ارزشيابي دروني  17/7/1932 28/6/88 متغير است
هاي جمع آوري 

 اطالعات رشته مربوطه

براي )    جمع 

تاسيس 

هررشته 

دستياري 

چندين 

سال طول 

 (مي كشد

  

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

روانشناسي فيزيک پزشكي، ،  راديويوژي و حفاظت پرتوييكارشناسي ارشد  تاسيس رشته هايدرخواست  :ان برنامه عنو

 باييني و اتاق عمل 

  :هدف برنامه 
 استفاده از پتانسيلهاي موجود در دانشگاه جهت تربيت متخصصين مورد نياز جامعه  .1
 بكارگيري توانمنديهاي اعضاي هيئت علمي .2
 كانات موجود در بيمارستانها و گروههاي آموزشياستفاده از ام .9
 ارتقاي كمي و كيفي آموزش دانشگاه .4
 رشد شاخص هاي پژوهشي دانشگاه .5

 تامين نيروي انساني متخصص وماهر مورد نياز در رشته هاي مختلف علوم پايه پزشكي .6

  :شاخص برنامه 
نياز گروههااي    شجو در دوره هاي كارشناسي ارشاد و فعال تر نمودن گروههاي علوم پايه دانشكده پزشكي در جهت آموزش دان -1

 باليني جهت پذيرش دستيار
 افزايش تعداد دانشجوي كارشناسي ارشد رشته هاي جديدالتاسيس -2

 رديف

 

مدت  مسئول اجرا فعاليت

 زمان

 منابع مورد نياز زمان

 خاتمه شروع



مكاتبه با اداره كل گسترش وارزيابي  1
 پزشكي وزارتآموزش 

معاونت آموزشي 
تحصيالت  –

دانشكده  -تكميلي
 مربوطه 

طبق فرم تاسيس رشته  1931 1932 يك ماه
 CDمذكور و ارسال 

رشته مذكور به وزارت 
 متبوع 

پيگيري تشكيل جلسه كميته در اداره كل  2
گسترش وارزيابي آموزش پزشكي وزارت 

 و پيگيري تصويب رشتهواخذ مجوز

معاونت آموزشي 
تحصيالت  –

دانشكده  -تكميلي
 مربوطه

طبق فرم تاسيس رشته  1931 1932 سه ماه
 CDمذكور و ارسال 

رشته مذكور به وزارت 
 متبوع

پيگيري با اداره كل سنجش وزارت جهت  9
معرفي افراد شركت كننده در آزمون ارشد 

 سال مربوطه ودريافت ليست اسامي

معاونت آموزشي 
تحصيالت  –

 تكميلي

  1931 1932 ماه دو

تهيه ليست تجهيزات آزمايشگاه وكتب  4
 مورد نياز بر حسب رشته

 

معاونت آموزشي 
تحصيالت  –

 تكميلي

  1931 1932 ماه سه 

 تاسيس رشته كارشناسي ارشد روانشناسي 5
 اتاق عمل –

دانشكده 
 -پيراپزشكي

 پرستاري و مامايي
به همراه 

تحصيالت 
 تكميلي

تاكنون  1932 سه ماه
 ادامه دارد

طبق فرم تاسيس رشته 
 CDمذكور و ارسال 

رشته مذكور به وزارت 
 متبوع

     یكسال   جمع

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

طرح يكسان سازي پوشش بيمارستاني جهت دانشجويان و دستياران طبق موازين مذهبي و  ياجرا :عنوان برنامه 

 بهداشتي  

  ودانشجويان يكسان سازي پوشش كليه دستياراناجراي طرح  تاي گسترش عفاف و حجابدر راس :هدف برنامه 

 تامين امنيت كاري بجاي خودنمايي: شاخص برنامه 
 

 جدول كانت برنامه 

 رديف

 

مدت  مسئول اجرا فعاليت

 زمان

 منابع مورد نياز زمان

 خاتمه شروع

 –آموزشي معاونت  تامين هزينه مورد نياز  1
 مالي دانشگاهامور 

متغير 
 است

باتوجه به استعالم از  ادامه دارد 1983
دانشكده هاي پزشكي 

مبلغ 

 ريال85111111

دوميليون وپزشكي 

 وششصد هزار ريال

ودانشكده بهداشت 



 ريال51111111

اجراي طرح ومكاتبات  2
 الزم با دانشكده ها

 -آموزشيمعاونت 
دانشكده ها 

 –وگروههاي آموزشي 
ي معاونت دانشجوي

 فرهنگي 

متغير 
 است

  ادامه دارد 1983

متغير    جمع

 است

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

  ارتقاء فرآيند ثبت نام اينترنتي دانشجويان جديدايورود  :عنوان برنامه 

  جوعتكريم ارباب ر –جلوگيري از ازدحام دانشجو در بدو ثبت نام  :هدف برنامه
  درصد دانشجويان ثبت نام شده به صورت اينترنتي :شاخص برنامه

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع 

1 
تهياه   -برناماه ريازي   –مطالعه 

 نرم افزار مربوطه 
 معاون آموزشي دانشگاه 
 –مدير آموزشي دانشگاه 

 بطكارشناسان ذير
 ادامه دارد 1988 يك سال

 

2 
فراهم كردن شارايط ثبات ناام    
اينترنتاااااي و اعاااااالم باااااه 

 دانشجويان براي ثبت نام 

 كارشناسان آموزش 
 ادامه دارد 1988 يك سال

 

    يكسال   جمع

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

  در دانشگاه يي بالفاصله پس از انجام مراحل ثبت نامصدور كارت دانشجوراه اندازي سيستم  :عنوان برنامه 



  دسترسي سريعتر دانشجو به كارت دانشجويي -تكريم ارباب رجوع و جلوگيري از تردد دانشجو بين آموزش دانشگاه و دانشكده :هدف برنامه
  ميزان كارت دانشجويي صادر شده پس از ثبت نام :شاخص برنامه

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا تفعالي رديف

 خاتمه شروع 

1 
 –مدير آموزشي دانشگاه  دريافت اطالعات از سما

 ادامه دارد 1988 يك سال كارشناسان ذيربط
خريد دستگاه پرينتر 

جهت صدور كارت هفت 
 ميليون تومان

2 
دانشاجو جهات دريافات     همراجع

 كارت پس از ثبت نام 
 

 ادامه دارد 1988 يك سال آموزشكارشناسان 
 

    دو سال   جمع

 

 

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

  گسترم سيستم بايگاني ديجيتال در دانشكده ها :عنوان برنامه 

  :هدف برنامه
 تكريم ارباب رجوع و جلوگيري از تردد دانشجو بين آموزش دانشگاه و دانشكده (1
  جيتال اطالعات دانشجويانضبط و ثبت دي (2
 تسهيل دسترسي به اطالعات (9
 صرفه جويي در فضاي فيزيكي و كاربرد امكانات فيزيكي (4

 توسط كاربرهاي دانشكده ها و عدم نياز به بايگاني دستي  LANدسترسي سريع به اطالعات در شبكه  :شاخص برنامه

 بع مورد نيازمنا زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع 

1 
ارتقااااء برناماااه نااارم افااازاري  
سيسااتم بايگاااني ديجيتااال اداره 

 كل آموزش

اداره كل آموزش دانشگاه 
 31 32 يكسال دانشكده ها –

 

2 
اساااتفاده كارشناساااان آماااوزش 
اداره كااال ودانشاااكده هاااا از   

 سيستم بايگاني ديجيتال

اداره كل آموزش دانشگاه 
 31 32 طول سال در دانشكده ها –

 

    دو سال   جمع

 

 

 

 



 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

  ارتقاء فرآيند گواهي اشتغال به تن يل دانشجويان وارائه آن در دانشكده ها اصالح و :عنوان برنامه 

  انشكدهشجو بين آموزش دانشگاه و دتكريم ارباب رجوع و جلوگيري از تردد دان :هدف برنامه
  :شاخص برنامه

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

 خاتمه شروع 

1 
ابااالغ چگااونگي صاادور اشااتغال 

 به تحصيل  به دانشكده ها
 -اداره كل آموزش

 دانشكده ها
 31تيرماه  31ارديبهشت  ماه2

 

    دو ماه   جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در تي برنامه عمليا

 تهيه بانک اطالعاتي و صدور كارت شناسايي ويژه دانشجويان استعداد درخشان   :عنوان برنامه 

  :هدف برنامه
 شناسايي دانشجويان برتر هر دانشكده در زمينه هاي مختلف  .1

 دسترسي سريع به دانشجويان عضو .2

 اطالع رساني مناسب  .9

 انشجويان آمارگيري سريع از د .4

 نگهداري سوابق دانشجويان عضو دفتر  .5

  پژوهشي استفاده مي كنند نسبت به كل دانشجويان –افزايش تعداد دانشجويان استعداد درخشان كه از تسهيالت آموزشي  :شاخص برنامه
 

 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 منابع مورد نياز زمان

 خاتمه شروع 

1 
ناسايي دانشجويان استعداد درخشان ش

 در هر نيمسال تحصيلي
معاونت آموزشي و دفتر 

 استعداد درخشان
 يك سال

شروع 
نيمسال 
 تحصيلي

پايان 
نيمسال 
 تحصيلي

 

2 
تهيه بانك اطالعاتي و ثبت مشخصات 

 اوليه و امتيازات دانشجويان
مسئول دفتر استعداد 

 درخشان
 يك سال

شروع 
نيمسال 
 تحصيلي

پايان 
يمسال ن

 تحصيلي

 



9 
اطالع رساني دانشكده ها به 

دانشجويان جهت تحويل مدارک در 
 هر نيمسال

 ماه 9 دانشكده ها
شروع 

نيمسال 
 تحصيلي

پايان 
نيمسال 
 تحصيلي

 

4 
ارسال مذارک ومشخصات دانشجويان 

 به دفتر استعداد درخشان
 ماه 9 دانشكده ها

شروع 
نيمسال 
 تحصيلي

پايان 
نيمسال 
 تحصيلي

 

5 
رود اطالعات جديد دانشجويان در هر و

 نيمسال به بانك اطالعاتي
مسئول دفتر استعداد 

 درخشان
 ماه 9

شروع 
نيمسال 
 تحصيلي

پايان 
نيمسال 
 تحصيلي

 

    یک سال   جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

ظارت بر حسن اجراي فعاييت هاي آموزشتي  و ن(   EDO)تقويت واحد توسعه آموزم  :عنوان برنامه 

 دانشكده ها  EDOتوسط 

  :هدف برنامه
  ارتقاء سطح آموزش برنامه ها (1
 كيفيت آموزش در دانشكده ءارتقا (2
 بهبود وضعيت ارزشيابي برنامه هاي اعضاي هيئت علمي (9

 هدايت اعضاي هيئت علمي به سوي انجام پژوهش در زمينه هاي آموزشي (4

 لمي دانشكده در زمينه مباحث تخصصي آنان توانمند سازي كادر ع (5

 بهبود وضعيت برنامه ريزي آموزشي كادر آموزشي دانشكده (6

 بهبود كيفيت تدريس دروس تئوري،عملي وكارآموزي كادر علمي دانشكده (7

 ارتقاء علمي مديران گروههاي آموزشي دانشكده (8

 دانشكده ها EDO ميزان همكاري اساتيد با :شاخص برنامه
 

 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 منابع مورد نياز زمان

 خاتمه شروع 

1 
انتخاب بعضي از اعضا هيئت علمي 
 به عنوان اعضاء واحد توسعه آموزش 

 معاون آموزشي دانشگاه
 سرپرست دانشكده ها

 ادامه دارد 32سال  يك ماه
 



2 
معرفي هر چه بيشاتر و بهتار واحاد    

اعضااي هيئات    توسعه آماوزش باه  
 علمي و اساتيد دانشكده ها 

 معاون آموزشي
سرپرست دانشكده ها و 

 EDOسرپرستان 
 ادامه دارد 32سال  به طور مستمر

 

9 
برنامااه رياازي فعالياات هاااي واحااد 
توسعه آموزش با همكاري اعضااي  

 هيئت علمي 

 معاون آموزشي
سرپرست دانشكده ها و 

 EDOسرپرستان 
 ه داردادام 32سال  به طور مستمر

 

4 

برگاازاري جلسااات مسااتمر واحااد   
توسعه آماوزش باا اعضااي هيئات     
علمي جهات انجاام هار چاه بهتار      

 فعاليتها 

سرپرست دانشكده ها و 
 EDOسرپرستان 

 ادامه دارد 32سال  به طور مستمر

 

5 
اجراي برنامه هاي مصوب در سطح 

 دانشكده ها
  سرپرستان و اعضاي  

EDO دانشكده ها 
 ادامه دارد 32ل سا به طور مستمر

 

    در طول سال   جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 

   برگزاري چهارمين ايمپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي: عنوان برنامه 

   :هدف برنامه
 ساله 22تالش در جهت جنبش نرم افزاري و رسيدن به چشم انداز  .1

 تعد علميشناسايي افراد مس .2
 ترغيب و تشويق افراد مستعد علمي .9
 جهت دهي به فعاليتهاي علمي فوق برنامه .4
 ايجاد روحيه و نشاط علمي .5
 تبادل فرهنگي بين دانشگاهي .6

  :شاخص برنامه
 ترويج استدالل منطقي وتفكر نقادانه در فضاي آكادميك 

  ارتقاي علمي جامعه وتقويت نوآوري 
 

 منابع مورد نياز تاريخ پايان تاريخ شروع  جرامسئول ا فعاليت رديف

اطالع  رساني به دانشجويان از طريق سايت  1
دانشگاه ، پيامك ، نصب بنر ، پوستر و معاونين 

 آموزشي دانشكده ها 

معاونت آموزشي 
مركز  –دانشگاه  

مطالعات و توسعه 

  پايان سال 32دي ماه 



آموزش علوم پزشكي  
 دانشكده ها –دانشگاه 

مركز مطالعات و توسعه  ثبت نام دانشجويان در حيطه هاي چهارگانه  2
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه

  1932اسفند  ماهبهمن 

تعيين وصدور ابالغ سرپرست  تيم المپياد علمي  9
 دانشگاه و مسئولين حيطه ها  

معاونت آموزشي 
مركز  –دانشگاه  

مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه 

 -  32همن ماه ب

معرفي تيم همكار در زمينه كارگاه هاي  4
 آموزشي دانشجويان شركت كننده در المپياد 

مسئولين حيطه هاي 
 چهارگانه 

 -  32بهمن ماه 

 برگزاري جلسه توجيهي مسئولين  5
 حيطه ها با دانشجويان شركت كننده در المپياد 

مركز مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه

اسفند ماه  22
1932 

 - 

اعزام مسئولين حيطه ها جهت شركت كارگاه  6
 هاي توجيهي  به دانشگاه علوم پزشكي تبريز

معاونت آموزشي 
مركز  –دانشگاه  

مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه  

فروردين 
1931 

  1931تيرماه 

 تشكيل كارگاه ها و كالس هاي  7
 حيطه هاي چهارگانه 

مطالعات و توسعه  مركز
آموزش علوم پزشكي 

سرپرست   –دانشگاه 
 حيطه ها 

ارديبهشت 
1931  

  1931تيرماه 

مركز مطالعات و توسعه  برگزاري آزمون غربالگري درون دانشگاهي  8
آموزش علوم پزشكي 

سرپرست   –دانشگاه 
 حيطه ها

پايان تيرماه 
32 

 - 

نه معرفي افراد برتر المپياد كشوري به دبيرخا 3
 المپياد در دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

معاونت آموزشي 
مركز  –دانشگاه  

مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه  

 -  پايان تيرماه

برگزاري كارگاه آموزشي جهت آماده سازي   12
 دانشجويان برتر در هر حيطه 

مركز مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه  

 -  31مرداد ماه 

اعزام افراد برتر حيطه ها به دانشگاه علوم  11
 پزشكي تبريز

معاونت آموزشي 
مركز  –دانشگاه  

مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشكي 

 دانشگاه  

شهريور ماه 
31 

 - 

 -  31آذرماه معاونت آموزشي تجليل از دانشجويان برتر المپياد كشوري و  12



مركز  –شگاه  دان اساتيد حيطه ها و مسئولين برگزاري المپياد 
مطالعات و توسعه 

آموزش علوم پزشكي   
 دانشگاه 

همزمان با روز 
 دانشجو

 ريال 222/222/42  يک سال    جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1931سال معاونت آموزشي دانشگاه در برنامه عملياتي 
 

 ر وقت قانونيبرطرف كردن چايشهاي مربوط به حضور كامل اعضاي هيئت علمي د :عنوان برنامه 

 اعضاي هيئت علمي بيشتر استفاده از توانمنديهاي :هدف برنامه

 :شاخص برنامه
 حذف موانع حضور اعضاي هيئت علمي 

 اجراي برنامه هاي كنترل كننده حضور اعضاي هيئت علمي 

 
 
 
 

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 خاتمه شروع 

الزام دانشكده ها به كنترل ورود و خروج  1
 اساتيد
 

شروع  در طول سال دانشكده ها
 31سال 

پايان 
 31سال 

 

 ارائه ماهانه گزارش تايمكس به اساتيد 2
 

شروع  ماهانه دانشكده ها
 31سال 

پايان 
 31سال 

 

وارد كردن ميزان حضور اساتيد در فرم پايه  9
 ساليانه
 

شروع  موعد مقرر معانت آموزشي
 31سال 

پايان 
 31سال 

 

 پايان شروع  پايان هر سال معانت آموزشيوارد كردن ميزان حضور اساتيد در فرم  4



 پرداخت محروميت از حق مطب
 

 31سال  31سال 

وارد كردن حضور اساتيد در ذخيره مرخصي  5
 ساليانه

 
 

شروع  پايان هر سال معانت آموزشي
 31سال 

پايان 
 31سال 

 

 يزان حضور ساليانه اساتيدمحاسبه م 6
 

شروع  پايان هر سال معانت آموزشي
 31سال 

پايان 
 31سال 

 

  جمع

 

 

 
 یک سال

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
برنامه                                       

 1931 عملياتی توسعه ای دانشکده پزشکی سال

 
  برنامه  کانتجدول 

 ورد نيازمنابع م زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 خاتمه شروع 

ساخت و تجهيز كالس و اتاق اساتيد در سلف  1
 سرويس سابق 

دفتر فني دانشكده 
 پزشكي

 دفتر فني –مالي  91/6/31 1/4/31 ماه 9

دفتر فني دانشكده  تغيير كاربري حيوانخانه سابق  2
 پزشكي

 مالي 91/6/31 1/4/31 ماه 9

دفتر فني دانشكده  و فارماكولوژي  ساخت اتاق اساتيد گروه فيزيولوژي 9
 پزشكي

 مالي 91/6/31 1/4/31 ماه 9

تعميير و باز سازي ميز آزمايشگاه گروه انگل  4
 شناسي

 مالي 23/12/31 1/1/31 ماه 9 دانشكده پزشكي

معاونت  –مالي  23/12/31 1/1/31 سال 1 دانشكده پزشكي برگزاري كارگاه هاي آموزشي  5
 آموزشي

 مالي 91/6/31 1/1/31 ماه 6 دانشكده پزشكي مواد مصرفي اتاق زيست دانشجويان  تجهيزات و 6

 مالي 91/6/31 1/4/31 ماه 9 دانشكده پزشكي نصب دوربين در تاالر ها  7

 -دانشجويان جديدالورود) برگزاري جشن ها  8
 ( فارغ التحصيلي  -روپوش سفيد

 دانشكده پزشكي
 سال 1

 مالي 23/12/31 1/1/31

 مالي 23/12/31 1/1/31 سال 1 دانشكده پزشكي هيه جسد گروه تشريح ت 1

 مالي 91/6/31 1/1/31 ماه 6 دانشكده پزشكي نصب دوربين در طبقات دانشكده  13



 مالي 91/6/31 1/1/31 سال 1 دانشكده پزشكي خريد دستگاه وب كيوسك  11

دفتر فني دانشكده  تعمير بازسازي و تفكيك سالن تشريح  12
 زشكيپ

 ماه 6
 دفتر فنی –مالی  91/6/31 1/1/31

 مالي 23/12/31 1/1/31 سال 1 دانشكده پزشكي wirelessتجهيز طبقات به سيتم هاي  10

 مالي 91/6/31 1/1/31 ماه 6 دانشكده پزشكي تجهيز سالن مهارتهاي باليني  14

    يكسال   جمع 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

مامايی  در  برنامه عملياتي دانشکده پرستاری و

 1931سال 
 

 راه اندازي مجله اخت اصي دانشكده  :عنوان برنامه 

 .مجله اختصاصي دانشكده راه اندازي گردد :هدف برنامه

  چاپ اولين مجله اختصاصي  :شاخص برنامه
 
 
 

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 خاتمه شروع 

يري امور مربوط به نشريه از مزارت پيگ 1
 متبوع 

 -  31/ 92/6  17/1/31 ماه  6 معاونت پژوهشي 

پيگيري چاپ مجله پس از تصويب  2
 وزارت بهداشت 

 هزينه هاي مربوطه   28/12/31  1/7/31 ماه  6 دانشكده پرستاري و مامايي 

    يكسال   جمع 

 

 
 



 

 ت در دانشكده  راه اندازي مركز تنقيقا :عنوان برنامه 

 . مركز تحقيقات در دانشكده راه اندازي گردد :هدف برنامه

   وجود مركز تحقيقات در دانشكده :شاخص برنامه
 
 

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 خاتمه شروع 

پيگيري امور مربوط به كسب مجوز  1
 رت متبوع مركز تحقيقات از وزا

 -  31/ 92/6  17/1/31 ماه  6 معاونت پژوهشي 

نيروي  -فضاي فيزيكي  28/12/31  1/7/31 ماه  6 دانشكده پرستاري و مامايي  راه اندازي مركز در دانشكده   2
 انساني  

     يكسال  جمع 

 

 

 
 

 تشكيل گروه فوريتهاي پزشكي    :عنوان برنامه 

 . پزشكي در دانشكده تشكيل گرددگروه فوريتهاي  :هدف برنامه

   تشكيل گروه فوريتهاي پزشكي  :شاخص برنامه
 
 

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 خاتمه شروع 

 9حداقل )جذب نيروي انساني مورد نياز  1
 (نفر

 نيروي انساني 17/3/31 17/1/31 ماه 8 معاونت پژوهشي

 فضاي فيزيكي 28/12/31 17/3/31 ماه 4 دانشكده پرستاري و مامايي امور اداري مربوط به تشكيل گروه 2

    یكسال  جمع

 

 

 
 

 دانشكده    Edoفعال نمودن  :عنوان برنامه 

 .در دانشكده فعال گردد  Edo  :هدف برنامه



   .  وجود كميته هاي ارزيابي و توانمند سازي اساتيد :شاخص برنامه
 
 

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 خاتمه شروع 

تشكيل كميته ارزيابي درس و طرح  1
 درس

 همكاري اساتيد 28/12/31 17/1/31 ماه 12 سركار خانم عباس زاده

 همكاري اساتيد 28/12/31 17/3/31 ماه12 سركار خانم عباس زاده تشكيل كميته توانمندي سازي اساتيد 2

    يكسال   جمع 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ارتقاء كيفيت دانشكده   :عنوان برنامه 

 . كيفيت آموزشي دانشكده ارتقاء يابد  :هدف برنامه

   . ، ارزيابي اساتيد  logbookطراحي  –ادامه تحصيل اعضاي هيئت علمي  –بهبود سرانه استاد به دانشجو  :شاخص برنامه
 
 

 منابع مورد نياز زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 خاتمه شروع 

 كسب مجوز ها يالزم 17/3/31 17/1/31 ماه 8 معاون آموزشي جذب نيروي انساني 1

  - 17/7/31 17/1/31 ماه 6 گروههاي آموزشي logbookطراحي  2

 17/7/31 17/1/31 ماه EDC 6 ارزيابي اساتيد 9
رنامه كامپيوتري ارزيابي ب

 اساتيد

    ماه  8 جمع 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه عملياتی توسعه ای دانشکده پيراپزشکی 

 1931 سال
 

  ارزيابي عملكرد و نتايج خدمات :عنوان برنامه 

 درصد  5ارتقاي رضايت دانشجويان به ميزان  :هدف برنامه 

 :شاخص برنامه 
 ه از دانشجويان از اداره آموزش به كل شكايات تعداد شكايات رسيد .1
 تعداد شكايات  رسيده از دانشجويان از حوزه اداري  به كل شكايات .2

 تعداد شكايات  رسيده از دانشجويان از حوزه خدمات  به كل شكايات .9

 تعداد شكايات  رسيده از اعضاي هيئت علمي به كل شكايات .4

  رشد :ستراتژی ا

 

 جدول کانت برنامه 

 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت فردي
 زمان

 منابع مورد نياز
 خاتمه شروع

 1/4/31 1/9/31 ماهEDO 1 تهيه پرسشنامه 1
منابع انساني، 

 تجهيزات

 1/7/31 1/6/31 ماهEDO 1 انتقادات و پيشنهادات BOXطراحي  2
منابع انساني، 

 تجهيزات



 2/8/31 2/7/31 ماهEDO 1 جمع بندي و تجزيه و تحليل داده ها 9
منابع انساني، 

 تجهيزات

 4/3/31 9/8/31 ماهEDO 1 گزارش دهي و ارائه بازخورد 4
منابع انساني، 

 تجهيزات

    ماه  4  جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه حرفه اي و بازنمايي اعضاي هيئت علمي  :عنوان برنامه 

 ارتقاء توانمندي اساتيد :هدف برنامه 

 :شاخص برنامه 
 تعداد كارگاههاي برگزار شده جهت اعضاي هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي به كل كارگاهها .1
 .ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي از كارگاههاي برگزار شده .2

 رشد :استراتژی     

 

 جدول کانت برنامه

 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 زمان

 منابع مورد نياز
 خاتمه شروع

 مدرس ،كالس،تجهيزات 1/4/31 1/2/31 ماه  EDO 2 رگاههانياز سنجي كا 1

2 
جمع بندي و تجزياه و تحليال    داده   

 ها
EDO 1 مدرس ،كالس،تجهيزات 2/5/31 2/4/31 ماه 

 مدرس ،كالس،تجهيزات 12/5/31 9/5/31 هفتهEDO 1 تعيين اولويت ها 9



 1/6/31 ماه EDO 6 هماهنگي جهت برگزاري 4
25/12/

31 
 تجهيزاتمدرس ،كالس،

    هفته  1ماه و  1  جمع

 

 



 

 

   توسعه توانمندي ، صالحيت و مهارت دانشجويان :عنوان برنامه 

 ارزيابي و ارتقاي توانمندي ، صالحيت و مهارتهاي دانشجويان  :هدف برنامه 

 :شاخص برنامه 
 تعداد كل كارگاههاي برگزار شده در حوزه پژوهشي به كل كارگاهها .1
 ن آموزش ديده در حوزه پژوهشي به كل دانشجويان تعداد دانشجويا .2

 تعداد كل كارگاههاي برگزار شده در حوزه مهارت زندگي به كل كارگاهها .9

 تعداد دانشجويان شركت كننده در حوزه مهارت زندگي به كل دانشجويان  .4

 تعداد طرح هاي تحقيقاتي مصوب دانشجويي به كل طرح هاي تحقيقاتي مصوب دانشكده  .5

 رشد : استراتژی

 

 
 جدول کانت برنامه

 

 فعاليت رديف
مسااائول 

 اجرا
 مدت زمان

 زمان 
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

 مدرس ،كالس،تجهيزات 1/7/31 1/6/31 ماهEDO 1 نياز سنجي از دانشجويان 1

 مدرس ،كالس،تجهيزات 1/3/31 1/8/31 ماهEDO 1 جمع بندي و تجزيه و تحليل داده ها 2

 مدرس ،كالس،تجهيزات 3/3/31 2/3/31 هفتهEDO 1 ويت هاتعيين اول 9

 مدرس ،كالس،تجهيزات 12/11/31 12/3/31 ماهEDO 2 برگزاري كارگاهها 4

 مدرس ،كالس،تجهيزات 12/12/31 12/11/31 ماهEDO 1 ارزيابي كارگاهها و ارائه بازخورد  5

    هفته  1ماه و  5  جمع

 



 

 

 

 

ركت ، همكاري و ارتباطات دانشكده پيراپزشتكي دانشتگاه علتوم پزشتكي     افزايش مشا :عنوان برنامه 

 كاشان   

 تسهيم منابع و فعاليت هاي بين رشته اي  :هدف برنامه 

 :شاخص برنامه 
 .تعداد كل نشست هاي خانواده و دانشكده به كل همايش هاي دانشكده  .1
 تحقيقاتي دانشكدهتعداد پروژه هاي تحقيقاتي مشترک اين دانشكده به كل پروژه هاي  .2

 تعداد برگزاري كارگاه هاي مشترک با ساير دانشكده ها به كل كارگاههاي برگزار شده دانشكده .9

 
 جدول کانت برنامه 

 فعاليت رديف
مسئول 

 اجرا
مدت 
 زمان

 زمان
 منابع مورد نياز

 خاتمه شروع

1 
هماهنگي جهت برگزاري نشست خانواده 

 و دانشگاه
EDO 1 مدرس ،كالس 1/7/31 1/6/31 ماه 

 مدرس ،كالس 3/7/31 2/7/31 هفتهEDO 1 جمع آوري داده ها 2

 مدرس ،كالس 17/7/31 12/7/31 هفتهEDO 1 تجزيه و تحليل داده ها 9

 مدرس ،كالس 25/7/31 18/7/31 هفتهEDO 1 گزارش و ارائه بازخورد 4

    ماه  2  جمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ارتقاي برنامه آموزشي ، انجام نوع آوري و خالقيت در برنامه هاي آموزشي :عنوان برنامه 

 ارتقاي كيفيت آموزش :هدف برنامه 

 :شاخص برنامه 
 تعداد آزمون هاي ارزيابي شده به كل آزمون ها .1
 .تعداد طرح درس هاي ارزيابي شده به كل طرح درس ها .2

 

 جدول کانت برنامه
 

 مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
 زمان

 منابع مورد نياز
 خاتمه شروع

 1/9/31 1/2/31 ماهEDO 1 اصالح فرم ها 1
نيروي انساني، تجهيزات ، 

 EDOاتاق 

 2/5/31 2/9/31 ماهEDO 2 جمع آوري داده ها 2
نيروي انساني، تجهيزات ، 

 EDOاتاق 

 5/6/31 5/5/31 ماهEDO 1 تجزيه و تحليل داده ها 9
، نيروي انساني، تجهيزات 

 EDOاتاق 

 6/8/31 6/6/31 ماه EDO 1 گزارش و ارائه بازخورد 4
نيروي انساني، تجهيزات ، 

 EDOاتاق 

    ماه 5  جمع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  دانشکده هبداشت برنامه های عملياتی توسعه ای

 

 

 راه اندازي رشته هاي جديد تن يلي :عنوان  برنامه 

 به نيازهاي كشور  پاسخگويي :استراتژی برنامه 

 تاسيس رشته كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي  :هدف برنامه    

 جذب دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي  :شاخص برنامه

 
 

 جدول کانت برنامه

مدت  مسئول اجرا فعاليت رديف
 زمان

 منابع مورد نياز زمان

  

  23/1/31 1/1/31 12 علمي عضو هيأت ارتقاء اعضاء هيأت علمي گروه 1

  " " " مديرگروه و  سرپرست دانشكده تأمين موارد درخواستي از سوي هيأت برد مربوطه 2

     يكسال  جمع 

 

 

 

 

  بهبود سيستم اطالع رساني دانشكده :عنوان  برنامه 

  رساني از طريق پايانه پيام كوتاه اطالع :استراتژی 

  توسعه آموزش در دانشكدهراه اندازي دفتر  :شاخص برنامه

 

 

 نت برنامهجدول کا

مدت  مسئول اجرا فعاليت رديف
 زمان

 منابع مورد نياز زمان

  

  23/1/31 1/1/31 12 عضو هيأت علمي ارتقاء اعضاء هيأت علمي گروه 1

  " " " سرپرست دانشكده  –مديرگروه  تأمين موارد درخواستي از سوي هيأت برد مربوطه 2

     يكسال  جمع



 
 

 

 بهبود مستمر كيفيت خدمات آموزشي :عنوان برنامه 

 بهبود كيفيت آموزش و افزايش رضايتمندي دانشجويان :هدف برنامه 

تعداد طرح درس ها ، تعداد جزوات و اساليدهاي آموزشي ، درصد كالسهاي تشكيل شده مطابق برنامه ، تعداد جلسات  :شاخص برنامه 

  ويان ، تعداد جلسات شوراي گروهها و شوراي آموزشي دانشكدهپرسش و پاسخ با دانشج

 

 جدول کانت برنامه

 
 رديف

منابع مورد  زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت
   نياز

  23/12/31 1/1/31 ماه12 عضو هيأت علمي تهيه طرح درس و توسعه آن  1

  " " " معاون آموزشي نظارت بر تشكيل كالسها 2

  " " " عضو هيأت علمي وات و اساليدهاي آموزشيتهيه جز 9

  " " " مديرگروه تشكيل مرتب جلسات گروههاي آموزشي  4

  " " " معاون آموزشي تشكيل مرتب  جلسات شوراي آموزشي دانشكده  5

     يكسال  جمع

 



 

 

  انجام پژوهشهاي علمي و كاربردي در زمينه علوم بهداشتي :عنوان برنامه 

 حل مشكالت بهداشتي بر مبناي پژوهش و توليد و توسعه علوم بهداشتي  :مههدف برنا

تعداد طرح هاي پژوهشي مصوب ، تعداد مقاالت منتشر شده ، تعداد مقاالت ارائه شده در كنگره هاي داخلي  و خارجي ،   :شاخص برنامه 

 تعداد كتب تاليفي يا ترجمه 
 

 جدول کانت برنامه

منابع مورد  زمان مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
   نياز

  23/12/31 1/1/31 ماه12 عضو هيأت علمي تعيين عناوين پژوهشي مناسب 1

  " " " عضو هيأت علمي تهيه پروپوزال هاي پژوهشي 2

  " " " معاون پژهشي دانشكده فرآيند كارشناسي و تصويب طرح هاي پژوهشي 9

  " " " لميعضو هيأت ع اجراي طرح هاي پژوهشي 4

  " " " معاون پژوهشي تسويه حساب طرح هاي پژوهشي 5

  " " " عضو هيأت علمي ارائه مقاله در نشريات 6

  " " " عضو هيأت علمي ارائه مقاله در كنگره ها 7

  " " " عضو هيأت علمي تاليف و ترجمه كتاب 8

     يكسال  جمع

 



 
 

  و كارآموزي مطابق با سر ف ل هاي تعيين شده آموزم دروس تئوري ، عملي :عنوان برنامه 

 تربيت نيروي بهداشتي متخصص موردنياز كشور و منطقه  :هدف برنامه

 تعداد فارغ التحصيالن درسال ، معدل فارغ التحصيالن ، تعداد دانشجويان مردودي و مشروطي :شاخص برنامه 

 
 جدول کانت برنامه 

 

منابع مورد  ن زما مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف
   نياز 

اعالم ظرفيت پذيرش دانشجويان بر اساس  1
 امكانات و منابع

  1/12/31 1/3/31 ماه 1 سرپرست و معاون دانشكده

 25/6/31 هفته 2 معاون آموزشي دانشكده جذب و ثبت نام دانشجويان جديد الورود 2
25/12/31 

1/7/31 
1/11/31 

 

  23/12/31 1/1/31 ماه12 مديران گروههاي آموزشي عضو هيأت علمي ارائه واحدهاي درسي تئوري 9

  23/12/31 1/1/31 ماه12 مديران گروههاي آموزشي عضو هيأت علمي ارائه واحدهاي درسي عملي 4

  23/12/31 1/1/31 ماه12 مديران گروههاي آموزشي عضو هيأت علمي ارائه واحدهاي درسي كارآموزي 5

  " " " معاون آموزشي دانشكده ايان ترمبرگزاري امتحانات پ 6

  23/12/31 1/1/31 ماه12 عضو هيأت علمي هدايت پايان نامه هاي دانشجويي 7

  23/12/31 1/1/31 ماه2 معاون آموزشي برنامه ريزي كالسهاي درسي 8

  23/12/31 1/1/31 ماه12 معاون آموزشي–سرپرست دانشكده  نظارت بر تشكيل منظم كالسها 3

    يكسال    جمع

 



 

 

 فعاييت هاي آموزشي و پژوهشي فوق برنامه  :عنوان برنامه 

 افزايش انگيزه دانشجويان و توسعه آموزش و پژوهش در دانشكده   :هدف برنامه

داد كنفرانس تعداد كارگاههاي علمي برگزار شده ، تعداد نشريات علمي دانشجويي ، تعداد بازديدهاي علمي فوق برنامه ، تع :شاخص برنامه 

 هاي علمي برگزار شده 
 

 منابع مورد نياز  زمان  مدت زمان مسئول اجرا فعاليت رديف

  

  23/12/31 1/1/31 ماه12 مديران گروههاي آموزشي  برگزاري كارگاههاي علمي 1

  23/12/31 1/1/31 ماه12 مديران گروههاي آموزشي  بازديد هاي علمي 2

  23/12/31 1/1/31 ماه12 مديران گروههاي آموزشي  تشار نشريات علميان 9

  23/12/31 1/1/31 ماه12 مديران گروههاي آموزشي  برگزاري كنفرانس هاي علمي  4

    يك سال   جمع

 



 

 

  توسعه فضاي فيزيكي مورد استفاده در دانشكده :عنوان برنامه 

  ضاي آزمايشگاهيافزايش كالس درس و بهبود ف  :هدف برنامه

  تعداد كالس هاي درس اضافه شده ، تعداد فضاهاي تفكيك شده :شاخص برنامه 

  تأمين نيازهاي موجود :استراتژی 

 

مدت  مسئول اجرا فعاليت رديف
 زمان

 منابع مورد نياز زمان

  

اضافه كردن يك كالس درسي از طريق تفكيك فضاي  1
 آزمايشگاهي

  1/4/31 1/1/31 ماه9 رست و معاون دانشكدهسرپ

  1/4/31 1/1/31 ماه9 سرپرست و معاون دانشكده تفكيك فضاهاي آزمايشگاهي 9

      ماه 3  جمع

 

 

 


