
 

 
 

  

 1397-1400در سال دانشکده بهداشت  برنامه عملیاتی
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 برنامه عملیاتی امهاي تدوینگ
 

 
 

ارزشیابی پایان سال

ارائه بازخورد

اجرا و پایش منظم برنامه 

جهت بررسی و تصویب....... به 1397-1400ارائه چارچوب برنامه عملیاتی سال 

تلفیق اهداف کالن دانشگاه و برنامه تحول و تدوین چارچوب برنامه عملیاتی

بررسی اهداف کالن دانشگاه 

بررسی اهداف در برنامه تحول آموزش و برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



۳ 

 برنامه عملیاتی معاونت آموزشی
در برنامه طرح آموزش عالی در حوزه سالمت، برنامه راهبردي دانشکده و ماموریت هاي محوله از   حوزه آموزش دانشکده بهداشت در راستاي دستیابی به اهداف تعیین شده      

 طرف معاونت آموزشی دانشگاه  اقدامات مختلف بر اساس اهداف کلی به  شرح زیررا مد نظر قرار خواهد داد:
 ارتقاي زیر ساخت هاي آموزش -1

 ساماندهی خدمات آموزشی  -2

 ارتقاي کیفیت آموزش -3

 وضعیت آموزش پاسخگو ارتقاي -4

 راه اندازي دوره هاي بین الملل در مقاطع و رشته هاي مختلف -5
 

ستیابی به               ست تا پایان برنامه د شده اند و امید ا صلی تعیین  صهاي ا شاخ صی ، اقدامات (فعالیتها) و  صا ستا در هر بخش اهداف اخت صها ب  در این را شاخ ا همکاري و این 
لمی، کارشناسان و دانشجویان  گرامی محقق گردد. با توجه به وجود مسایل خاص در دوره هاي کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در          همدلی و حمایت کلیه اعضاي هیات ع 

شده و با در            صی مرتبط دوره هاي مذکور توجه  صا شکده به برنامه هاي اخت شی دردان ستهاي کلی معاونت آموز سیا سعه  تر نظر گرفتن نقش دفاین برنامه عالوه بر اهداف و  تو
 ت. آموزش دانشکده در ارتقاي کیفی و کمی کلیه فعالیتهاي آموزشی در هر دو دوره برنامه این دفتر نیز در این برنامه مد نظر قرار گرفته اس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۴ 

 ارتقاي زیر ساخت هاي آموزش هدف کلی:

 بازبینی و اصالح ساختار و وضعیت گروه ها ، رشته ها و مقاطع) : 1هدف اختصاصی(
ف

ردی
 

 چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

1 
بررسی دروس و سرفصلهاي مربوطه و تعیین تخصص هاي الزم 

 جهت تدریس

معاون آموزشی ، مسئول 

EDO مدیران گروههاي ،

 آموزشی

 98شهریور  98بهار 
برگزاري جلسات در 

 گروههاي آموزشی
 

دروس بررسی  تعداد

 شده
 

2 
 برگزاري نشست ها و پانل هاي تخصصی

 
 98آبان  98مهر معاون آموزشی

 جلسات يبرگزار

 دانشکدهدر
  تعداد نشست ها 

3 

تعیین تعداد هیات علمی مورد نیاز در هر گروه بر اساس سرفصل و 

تخصص هاي مورد نیاز،  برنامه هاي توسعه و وضعیت نیروهاي 

 خروجی

دانشکده، معاون ریاست 

 آموزشی و مدیران گروهها
 98آذر  98آذر 

بررسی سیاست هاي 

کشوري و 

دانشگاهی درتامین 

نیروي انسانی، 

توجه به نیازهاي 

 گروههاي آموزشی

  صورتجلسه نهایی 

4 
ارائه گزارش و پیشنهادات به مقامات و مسئولین دانشگاهی جهت 

 بررسی و انجام اقدامات الزم

معاون  ریاست دانشکده،

 آموزشی
 98آذر  

نتایج بررسی به 

معاونت آموزشی 

 دانشگاه

  گزارش نهایی 

5 
 جذب هیات علمی توانمند در تخصص هاي مورد نیاز

 
 معاونت آموزشی دانشگاه

تاریخ تعیین شده 

جذب هیات علمی 

 98در پایان 

بر  برنامه تاپایان

اساس فرایند 

 جذب

  
تعداد هیات علمی 

 جذب شده
 

 

 
 
 
 
 



۵ 

 هدف کلی: ارتقاي زیر ساخت هاي آموزش

 ) : توسعه کمی و کیفی منابع فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز2هدف اختصاصی(
ف

ردی
 

 چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

1 

بررسی وضعیت موجود تجهیزات آزمایشگاهی و کامپیوتري، 

، کالسهاي تحصیالت تکمیلی در گروههاي  کالسهاي درس

 آموزشی، و محل استقرار دانشجویان تحصیالت تکمیلی

معاون آموزشی، مدیران 

گروههاي آموزشی، 

 کارشناسان حوزه آموزش

 98مرداد  98تیرماه 
 ی وبررس ستیل چک هیته

 بازدید از امکانات 
 

گزارش و لیست اعالم 

شده توسط گروههاي 

 آموزشی

 ساالنهاین فعالیت 

تا پایان برنامه 

 ادامه خواهد داشت

 تهیه گزارش وضعیت و اعالم نیازها 2
مدیران گروههاي آموزشی 

 و معاون آموزشی
 98مرداد  98مرداد 

برگزاري جلسات در 

گروههاي آموزشی و 

 تعیین لیست نهایی نیازها

 
تعداد گزارشها و نامه 

 هاي درخواست

این فعالیت ساالنه 

تا پایان برنامه 

 ادامه خواهد داشت

3 
پیگیري الزم جهت تامین نیاز گروهها و رفع کمبودها و ارتقاي 

 وضعیت

معاون آموزشی و معاون 

 مالی اداري
    98اسفند 98مهر 

تعداد تجهیزات و 

وسایل و امکانات 

فراهم شده نسبت 

تغییر بر اساس شرایط 

 پایه

این فعالیت ساالنه 

تا پایان برنامه 

 ادامه خواهد داشت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



۶ 

 هدف کلی: ارتقاي زیر ساخت هاي آموزش

 ): باز طراحی و بروز رسانی وب سایت دانشکده در بخش آموزش و گروههاي آموزشی3هدف اختصاصی (
ف

ردی
 

 چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

1 
(سرفصلها، نیمرخها، آیین نامه ها، بررسی کلیه مستندات آموزشی 

 و فرآیندهاي آموزشی و طرح درسها)

، رییس اداره  Edoمسئول 

 خدمات آموزشی
 98خرداد  98اردیبهشت 

بررسی و بروز 

رسانی کلیه 

فرآیندها و 

مستندات 

آموزشی در کلیه 

 مقاطع تحصیلی

 
تعداد گزارش هاي مرتبط 

 به بررسی صورت گرفته

این فعالیت در هر 

سال تا پایان برنامه نیم

 ادامه خواهد داشت

2 
 تعیین نواقص مرتبط و اعالم نواقص به گروههاي آموزشی

 

 اداره سییر ، Edo مسئول

 یآموزش خدمات
 98تیرماه  98تیرماه 

ارسال نامه به 

مدیران گروهها و 

 پیگیري موارد

 
مکاتبات با گروههاي 

 آموزشی در این زمینه

این فعالیت در هر 

پایان برنامه  نیمسال تا

 ادامه خواهد داشت

 رفع نواقص و بروز رسانی وب سایت در امور مرتبط به آموزش 3
 اداره سییر ، Edo مسئول

 یآموزش خدمات
 98تابستان  98تابستان

ارسال مستندات 

نهایی جهت 

 بارگذاري

 
تعداد موارد بازبینی و 

 بروز شده در هر نیمسال

این فعالیت ساالنه تا 

ادامه  پایان برنامه

 خواهد داشت

 
  



۷ 

 
 هدف کلی: ارتقاي زیر ساخت هاي آموزش

 ) : تهیه بانک اطالعاتی گروههاي آموزشی و دانشجویان4هدف اختصاصی (

ف
ردی

 

 چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

1 
شده توسط هر استاد تهیه مشخصات هیات علمی و واحدهاي ارائه 

 و دانشجویان تحت راهنمایی

کارشناس آموزش و 

 کارشناسان آموزشی گروهها

نیمسال دوم 

98 

اردیبهشت 

98 

ارسال نامه به 

گروههاي 

آموزشی و تهیه 

 اطالعات

 

لیست مشخصات و 

برنامه هاي اساتید در 

 تدریس و راهنمایی

این فعالیت در هر نیمسال 

تا پایان برنامه ادامه 

 خواهد داشت

2 

تهیه اطالعات دانشجویان مقاطع مختلف گروههاي آموزشی با 

 تاکید بر تحصیالت تکمیلی

 

کارشناس آموزش و 

 کارشناسان آموزشی گروهها

نیمسال دوم 

98 

اردیبهشت 

98 

استخراج 

اطالعات از 

سامانه سما و 

دریافت گزارش 

وضعیت از 

گروههاي 

 آموزشی

 

جداول اطالعاتی و 

پرونده هاي تعداد 

 تکمیل شده

این فعالیت در هر نیمسال 

تا پایان برنامه ادامه 

 خواهد داشت

3 
تهیه اطالعات کامل و بروز رسانی آن در پایان هرترم از پایان 

 نامه هاي مصوب و دفاع شده

کارشناس آموزش و 

 کارشناسان آموزشی گروهها

نیمسال دوم 

98 
 98تیرماه 

 گزارش افتیدر

 از تیوضع

 يگروهها

 یآموزش

 جداول اطالعاتی 

این فعالیت در هر نیمسال 

تا پایان برنامه ادامه 

 خواهد داشت

4 
 بصورت دانشجویی و اداري سوابق اعتماد قابل و منظم بایگانی

 الکترونیک
 کارشناس آموزش

نیمسال دوم 

98 
 پایان ترم

ثبت اطالعات و 

 تهیه بایگانی
 ----- بایگانی به روز شده 

  



۸ 

 ساماندهی خدمات آموزشهدف کلی: 

 تکمیلی تحصیالت ) : ارتقاي روند فعالیت ها در 1هدف اختصاصی (
ف

ردی
 

 زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 

 پایان
 چگونگی اجرا

نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

 تهیه لیست فعالیت هاي جاري و تعیین اولویت هاي اصالحی 1

کارشناس آموزش تحصیالت 

مدیران گروههاي تکمیلی، 

 آموزشی

نیمسال دوم 

98 

خرداد 

98 

ارسال نامه به 

گروههاي آموزشی 

، دریافت روندهاي 

 جاري در گروهها

 
تعداد موارد و اولویت 

 هاي تعیین شده

این فعالیت در هر نیمسال 

تا پایان برنامه ادامه 

 خواهد داشت

2 

اصالح و تهیه فلوچارت هاي اجرایی براي کلیه فرآیندهاي 

 آموزشی با محوریت مصوبات دانشگاه و تجارب بدست آمده

 

کارشناس آموزشتحصیالت 

تکمیلی و مدیران گروههاي 

 آموزشی

 98تیرماه  98تیرماه 

مقایسه روند با 

مصوبات جاري و 

 اعمال تغییرات الزم

 
درصد  100اصالح 

 فرآیندها

این فعالیت در هر نیمسال 

تا پایان برنامه ادامه 

 خواهد داشت

3 
اطالع رسانی مناسب در مورد فرآیندها از طرق ممکن (ابالغ به 

 گروهها، درج در سایت)

کارشناس آموزش و 

 کارشناسان آموزشی گروهها
 

 انیپا

 مسالین

 98 دوم

تصویب تغیییرات در 

شوراي دانشکده و 

ابالغ به گروههاي 

 آموزشی

 100% 

این فعالیت در هر نیمسال 

تا پایان برنامه ادامه 

 داشتخواهد 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



۹ 

 هدف کلی: ساماندهی خدمات آموزشی

 ) : ساماندهی و یکسان سازي فرآیند تصویب و دفاع از پروپوزال و پایان نامه در گروههاي مختلف آموزشی2هدف اختصاصی (
ف

ردی
 

 چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

1 
روند تصویب پروپوزال، گزارش پیشرفت و دفاع در کلیه بررسی 

 گروههاي آموزشی

معاون آموزشی، 

کارشناس تحصیالت 

 تکمیلی

اردیبهشت 

98 

 بهشتیارد

98 

در خواست گزارش چگونگی اجرا 

 در گروههاي آموزشی، 
  گزارش بررسی 

 آموزشیمعاون  برگزاري جلسات با گروههاي آموزشی و اخذ نظرات و پیشنهادات 2
اردیبهشت 

98 
 98خرداد 

در خواست تعیین زمان برگزاري 

جلسات با گروههاي آموزشی، 

شرکت در جلسات گروهها و تهیه و 

ارسال گزارش وضعیت توسط 

 گروههاي آموزشی

 
تعداد جلسات و 

 صورتجلسه
 

 برگزاري جلسه مشترك گروهها در این خصوص 3

مدیران گروههاي 

آموزشی ، معاون 

 آموزشی

 98خرداد  98د خردا
تعیین و برگزاري جلسه مشترك بین 

 مدیران گروههاي آموزشی
  تعداد جلسات 

4 
طرح موضوع در شوراي دانشکده و توافق بر روند با توجه به 

 مسایل اختصاصی هر گروه
 98تیرماه   معاون آموزشی

طرح نتیجه و گزارش نهایی در 

 شوراي دانشکده
 

صورتجلسه شورا و فرآیند 

 مورد توافقنهایی 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



۱۰ 

 هدف کلی: ارتقاي کیفیت آموزش

 ) : بازبینی و تسهیل فرآیندهاي آموزشی در تحصیالت تکمیلی1هدف اختصاصی (
ف

ردی
 

 چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

1 
 دانشجویان دکتريتهیه و تدوین الگ بوك و راهنماي آن جهت 

 

مدیران 

گروههاي 

 آموزشی

ابتداي 

نیمسال دوم 

98 

پایان 

نیمسال دوم 

98 

بررسی الگ بوك هاي مشابه 

در دانشگاهها، تعیین دقیق 

فرآیندها در گروههاي 

آموزشی و تهیه الگ بوك 

 نهایی

 
تعداد الگ بوك هاي 

 تهیه شده

این فعالیت در هر نیمسال 

تا پایان برنامه ادامه 

 داشت خواهد

2 

ساماندهی ارائه گزارش پیشرفت دانشجویان دکتري و بررسی 

وضعیت ارائه گزارش پیشرفت دانشجویان دکتري و  کارشناسی 

 ارشد در گروهها

 رانیمد

 يگروهها

 یآموزش

اردیبهشت 

98 
 98خرداد 

بررسی وضعیت موجود، تعیین 

نقاط ضعف و ارائه راه حل هاي 

 پیشنهادي

 
مکاتبات گزارش 

 وضعیت
--- 

3 
تصمیم گیري در خصوص هماهنگ سازي روند بر اساس مصوبات 

 دانشگاه و مصوبات درون دانشکده

معاون 

 آموزشی
  طرح در شوراي دانشکده 98خرداد  98خرداد 

صورتجلسات تنظیمی 

 در این زمینه
 

5 
برگزاري کارگاههاي آموزشی جهت آشنایی اساتید و کارشناسان 

 EDCبا روشهاي نوین آموزشی با همکاري 

،  EDOمسئول 

 کارشناسان 
EDC 

 98 تابستان 98تابستان 
 تیوضع یبررس روشها، یبررس

 نینو يروشها یمعرف ، موجود
 

تعداد کارگاههاي 

 برگزار شده
 

 دانشجویان دکترياجراي دقیق شیوه نامه وضعیت حضور  6

مدیران 

گروههاي 

آموزشی ، 

معاون 

 آموزشی

 پایان برنامه 97دیماه 

کاربردي کردن شیوه نامه در 

گروههاي آموزشی، پیگیري 

اجرایی نمودن آن در 

 گروههاي آموزشی

  
این فعالیت در هر نیمسال 

 تا پایان برنامه

 
 
 
 
 



۱۱ 

 هدف کلی: ارتقاي کیفیت آموزش

 تدوین و اجراي برنامه جامع ارزشیابی) : 2هدف اختصاصی (
ف

ردی
 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 

 شروع

زمان 

 پایان
 چگونگی اجرا

نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

1 
 تشکیل کمیته تخصصی اجرایی ارزشیابی در دانشکده

 

معاون 

آموزشی، 

 EDO مسئول 

نیمسال 

 98دوم  

خرداد 

98 

 تعیینارسال نامه به گروههاي آموزشی و 

نمایندگان گروهها، ابالغ اعضاي تعیین 

 شده

 تشکیل کمیته 

این فعالیت تا پایان 

برنامه ادامه خواهد 

 داشت

2 
ارزشیابی چگونگی اجراي برنامه هاي  آموزشی با تاکید بر برنامه 

 هاي بازنگري شده ابالغی

 معاون

 ،یآموزش

 EDO  مسئول

تیرماه 

98 

پایان 

 برنامه

تهیه پروپوزال بررسی و ارزشیابی برنامه 

با همکاري مدیران   EDOتوسط مسئول 

 گروههاي آموزشی

 
تعداد برنامه هاي 

 ارزشیابی شده
--- 

3 

انجام ارزشیابی دروس و اعالم نتایج به اساتید جهت ارتقاي 

 وضعیت

 

 معاون

 ،یآموزش

 EDO  مسئول

پایان  

نیمسال 

 98دوم 

تابستان 

98 

، تهیه چک لیست هاي EDCهماهنگی با 

 مربوطه و انجام ارزشیابی
 

تعداد دروس 

 ارزشیابی شده
----- 

 ارزشیابی آزمون ها و اعالم نتایج به اساتید جهت ارتقاي وضعیت 4

 معاون

 ،یآموزش

 EDO  مسئول

تیرماه 

98 

تیرماه 

98 

و  ها ستیل چک هیته ،EDC با یهماهنگ

 یابیارزش ماانج و مربوطه روند
 

آزمونهاي تعداد 

 ارزشیابی شده
------ 

  



۱۲ 

 هدف کلی: ارتقاي کیفیت آموزش

 ) : پایش مستمر عملکردگروههاي آموزشی3هدف اختصاصی(
ف

ردی
 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 

 شروع

زمان 

 پایان
 چگونگی اجرا

نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

1 
تدوین برنامه راهبردي، بازبینی، و اصالح برنامه ها توسط 

 گروههاي آموزشی (با تاکیدبر فعالیت هاي آموزشی)

مدیران گروههاي 

 آموزشی

فروردین 

98 
 98اسفند 

برگزاري جلسات در گروههاي 

آموزشی، تهیه برنامه، طرح 

برنامه در شوراي دانشکده، 

 تصویب نهایی برنامه

 
تعداد برنامه هاي 

 تدوین شده

ارزیابی اجراي برنامه 

هاي گروهها تا پایان 

ه بطور ساالنه برنام

 انجام خواهد شد

2 

بررسی وضعیت ثبت بموقع نمرات، پایان نامه ها، آزمون جامع و 

 روند و پیشرفت تحصیلی دانشجویان گروه

 

کارشناسان 

 آموزشی

نیمسال 

 98دوم 
 --- گزارش وضعیت  تهیه گزارش وضعیت پایان ترم

4 

ي بررسی هاستیلچکبررسی وضعیت کار آموزیها و تدوین 

وضعیت آموزش کارآموزي (آموزش در مراکز بهداشتی، آموزش 

، بازدیدها و کنفرانس برگزارشدههاي در دانشکده، کارگاه

هفتگی) ، پیگیري بررسی وضعیت آموزش در کارآموزي، ارائه 

گزارش به گروههاي آموزشی و طرح در شوراي دانشکده در 

موارد لزوم ارسال نتایج و فرآیند انجام شده به  ریاست دانشکده  

 EDCو 

 

معاون آموزشی و 

 EDOمسئول دفتر 

نیمسال 

 98دوم

تابستان 

98 
  وضعیت تهیه گزارش

تعداد چک لیست 

هاي تکمیلی و 

 گزارش مربوطه

------ 

 
 
 
 
 
 
 



۱۳ 

 هدف کلی: ارتقاي کیفیت آموزش

 ) : اجرایی کردن برنامه هاي مشورتی و مشاوره اي3هدف اختصاصی (
ف

ردی
 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 

 شروع
 چگونگی اجرا زمان پایان

نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

 اساسنامه شوراي مشاورین جوان و تصویب اساسنامه تهیه و تصویب 1

معاون دانشجویی، 

، EDOمسئول دفتر 

 شوراي دانشکده

تابستان 

97 

نیمسال اول 

97 

بررسی اساسنامه ها و تهیه و 

طرح اساسنامه پیشنهادي و 

بررسی و تصویب ان در شوراي 

 دانشکده

  اساسنامه 

2 
کارشناسی و تشکیل شوراي مشاورین جوان در دوره هاي 

 تحصیالت تکمیلی

 ،ییدانشجو معاون

 معاون آموزشی و 

 ،EDO دفتر مسئول

نیمسال 

 98دوم 
 --- تشکیل شورا   پایان برنامه

4 
برگزاري جلسات و استفاده از نتایج آن در فرآیندهاي آموزشی و 

 ارتقاي وضعیت آموزش

 ،ییدانشجو معاون

  و یآموزش معاون

 ،EDO دفتر مسئول

نیمسال 

 98 دوم
   پایان برنامه

تعداد جلسات 

 وصورتجلسات

این فعالیت تا پایان 

برنامه ادامه خواهد 

 داشت

5 

تشکیل کمیته پیشرفت تحصیلی در دانشکده و معرفی اساتید 

مشاور توسط گروههاي آموزشی انتخاب اساتید مشاور و زدن 

 حکم براي آنها به عنوان عضو کمیته استاد مشاور

 معاون آموزشی
نیمسال 

 98دوم 

پایان 

 نیمسال

بررسی سیاست دانشگاه در این 

زمینه، کسب نظرات اعضاي 

شوراي دانشکده و تعیین روند 

 اجرایی در دانشکده

 
تعداد اساتید و 

 تعداد احکام

این فعالیت تا پایان 

برنامه ادامه خواهد 

 داشت

6 

گسترش دامنه فعالیت کمیته پیشرفت تحصیلی  با تعیین استاد 

مشاور براي دانشجویان دوره هاي کارشناسی بر اساس سیاست 

 هاي دانشگاه

 معاون آموزشی
نیمسال 

 98دوم 
    پایان برنامه

این فعالیت تا پایان 

برنامه ادامه خواهد 

 داشت
 

 
 
 
 
 



۱۴ 

 هدف کلی: ارتقاي وضعیت آموزش پاسخگو

 سازمانها) : ارتقاي تعامل با معاونت بهداشتی و سایر 4هدف اختصاصی (
ف

ردی
 

 چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

1 

بررسی اولیه و  تعیین نیازها و زمینه هاي مرتبط در  معاونت 

بهداشتی و سایر سازمانها در خصوص ارائه دروس عملی 

 وکارآموزي

مدیران 

گروههاي 

آموزشی، 

معاون 

 آموزشی

نیمسال دوم 

98 
 98تیرماه 

تعیین دقیق نیازهاي گروهها، 

بررسی وضعیت موجود و 

برگزاري نشست با کارشناسان 

حوزه معاونت بهداشتی و 

 سازمانه اي مرتبط دیگر

 
صورتجلسات مرتبط با 

 توافقات
 

2 

بررسی نظرات و پیشنهادات گروههاي آموزشی جهت ارتقاي 

تعاملی با سازمانها در هر گروه بر آموزش پاسخگو و تدوین برنامه 

 اساس شرایط خاص گروههاي آموزشی

، EDO مسئول 

معاون 

 آموزشی

نیمسال دوم 

98 
 98تیرماه 

برگزاري جلسات و پیگري 

 گزارش ارسالی گروهها
 

صورتجلسات تنظیمی و 

بازخوردهاي ارائه شده 

 به گروههاي آموزشی

 

 فرآیندهاي ارتقاییمشخص نمودن راهکارهاي اجرایی  اجراي  4

 ،EDO  مسئول

 معاون

ی، آموزش

مدیران 

گروههاي 

 آموزشی

پایان 

نیمسال دوم 

98 

 98تابستان 

طرح موضوع در شوراي 

دانشکده و تصویب نهایی 

 راهکارها

 
تعداد جلسات و 

 صورتجلسات

این فعالیت تا پایان 

برنامه ادامه خواهد 

 داشت

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



۱۵ 

 پاسخگوهدف کلی: ارتقاي وضعیت آموزش 

 سرفصل دروس متناسب با نیازهاي جامعه %20) : تغییر در 5هدف اختصاصی (
ف

ردی
 

 چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

 ریزي درسی و جلسات مرتبطتشکیل کمیته برنامه 1
معاون آموزشی، 

 EDO مسئول 

شروع نیمسال 

 98دوم 

نیمسال دوم 

98 
 تشکیل کمیته  

اجراي برنامه در کلیه 

گروههاي آموزشی براي 

 دروس مشخص شده

2 
مشخص کردن دروسی که نیاز به تغییر در سرفصل دارند و 

 مشخص کردن مسئول آن

 معاون ،EDO  مسئول

 رانیمد ،یآموزش

 یآموزش يگروهها

 98خرداد  98خرداد 

تشکیل جلسات و 

بررسی در گروههاي 

 آموزشی

  تعداد دروس 

 هاي تغییر در سرفصلتهیه مستندات براي لزوم تغییر و محل 3

 معاون ،EDO  مسئول

 رانیمد ،یآموزش

 یآموزش يگروهها

پایان نیمسال 

 98دوم 
 98مرداد 

بررسی نتایج ارسالی 

گروهها در کمیته 

 برنامه ریزي

 
لیست و تعداد 

 موارد در سرفصلها
 

4 

دانشگاه وپیگیري براي تغییر سرفصل و  EDCارسال مستندات براي 

 تدریس آن

 

 98پایان سال  98مرداد  معاون آموزشی
تصویب نهایی در 

کمیته و ارسال به 
EDC 

 

صورتجلسات و 

 مکاتبات

تعداد دروي 

 بازنگري شده

 اجرا تا پایان برنامه

  



۱۶ 

 هدف کلی: ارتقاي وضعیت آموزش پاسخگو

 ): راه اندازي و تالش در زمینه راه اندازي رشته هاي جدید تحصیالت تکمیلی در جهت اهداف طرح تحول آموزش و نیازهاي جامعه6(  هدف اختصاصی
ف

ردی
 

 شرح فعالیت
مسئول 

 اجرا
 زمان پایان زمان شروع

چگونگی 

 اجرا

نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

 راه اندازي رشته    94سال   اقدام در راستاي راه اندازي دکتراي اپیدمیولوژي 1
اقدامات بر اساس روند هاي جاري صورت گرفته و 

 بازدید هیات بورد در این راستا صورت گرفته

  MPHاقدام در راستاي راه اندازي دوره  2
فروردین  

97 
 ----   97بهمن 

پس از اخذ مجوز شوراي اموزشی دانشگاه و تهیه آیین 

شوراي دانشگاه (جذب نامه در انتظار  تایید نهایی 

 )97دانشجو در بهمن 

4 
 اقدام در خصوص راه اندازي کارشناسی ارشد سالمت سالمندي

 
    ؟؟ 96سال  

اقدامات بر اساس روند هاي جاري صورت گرفته و در 

 انتظار  اعالم نتایج بازدید هیات بورد
 

  



۱۷ 

 مختلفهدف کلی: راه اندازي دوره هاي بین الملل در مقاطع و رشته هاي 

 ) : جذب دانشجوي خارجی در گروههاي آموزشی در مقاطع مختلف1هدف اختصاصی (
ف

ردی
 

 زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
چگونگی 

 اجرا

نحوه 

 پایش
 مالحظات پایش شاخص

1 
بررسی توانمندي گروههاي آموزشی در این زمینه و اعالم آن به 

 بروشور انگلیسیمعاونت آموزشی دانشگاه، تهیه 

معاون آموزشی، مدیران گروههاي 

آموزشی، مسئول بین الملل 

 دانشکده

   97اسفند  98نیمسال دوم 
 اعالم سامی اساتید

 بروشور تهیه شده
 

 اعالم ظرفیت پذیرش دانشجوي خارجی در گروههاي آموزشی 2
 يگروهها رانیمد ،یآموزش معاون

 یآموزش

نیمسال اول و دوم 

98 
   برنامهپایان 

مکاتبات و ظرفیت هاي 

 اعالم شده
 

3 

توانمند سازي اداره خدمات آموزشی در راستاي ارائه خدمات به 

دانشجویان خارجی با آموزش مهارت زبان انگلیسی بر اساس 

 برنامه دانشگاه

 98تابستان  ،یآموزش معاون
پایان 

 98تابستان 
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 برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی
شکده          حوزه  سال آینده، در عین حفظ جایگاه رتبه پژوهش در بین دان صفهان در نظر دارد تا پنج  شت ا شکده بهدا شی دان صفهان، در بی     معاونت پژوه شکی ا شگاه علوم پز سایر   هاي دان ن 
 ي ملی و بین المللی نیز تالش نماید.هاهاي علوم پزشکی کشور نیز، در جهت ارتقاي جایگاه پژوهشی دانشگاه در رتبه بنديهاي بهداشت دانشگاهدانشکده

 اهداف

 هدف کلی:
 ي محوله دانشگاههاتیمأموري باال دستی و هابرنامهارتقاء کمیت و کیفیت خدمات پژوهشی، فناوري و ارتباط با صنعت بر اساس  

 اهداف اختصاصی:
ــترش به کمک -1  نوین فناوري و علم تولید جهت در تحقیقات اینگونه نمودن نهادینه جهت در حرکت و) HSR هايطرح( جامعه نیازهاي بر مبتنی تحقیقات کیفی و کمی گسـ
 جدید تحقیقاتی هايهسته یا مراکز ایجاد ضمن...) و نانوتکنولوژي(
 کمک به ارتقا کیفی و کمی تحقیقات و هدفمند نمودن پژوهش در دانشکده و حمایت از محققین در این زمینه -2
 از نتایج تحقیقات کاربردي در حل مشکالت و افزایش آگاهی جامعه کمک به توسعه استفاده -3
 تالش در جهت ارتقا کیفیت و کمیت خدمات اطالع رسانی علمی پژوهشی دانشکده -4
انی هاي جهکشـور و سـازمان  هاي علوم پزشـکی  هاي همتراز سـایر دانشـگاه  هاي دانشـگاه و دانشـکده  تالش در جهت ارتقاي سـطح کمی و کیفی همکاري با سـایر دانشـکده    -5
)WHO  ــازمان ــترك و برگزاري همایش    هاي دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی، در جهت اجراي طرح   و...) و سـ ــی  هاي علمی، دوره هاي تحقیقاتی مشـ هاي ویژه آموزشـ

 پژوهشی به منظور ارتباط مؤثر محققین با یکدیگر
 هاي مرتبط با سالمت جامعهخیرین در تأمین منابع پژوهشکمک به برقراري نظام انگیزشی به منظور مشارکت  -6
 تالش در جهت ارتقاي کمی و کیفی تولیدات علمی و بروندادهاي پژوهشی دانشکده تا پایان برنامه -7
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 یپژوهش معاونت یاتیعمل برنامه اهداف از کی هر به مربوط يهاتیفعال جدول
 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر صنعت با ارتباط و فناوري پژوهشی، خدمات کیفیت و کمیت ارتقاء: کلی هدف
 اینگونه نمودن نهادینه جهت در حرکت و) HSR هايطرح( جامعه نیازهاي بر مبتنی تحقیقات کیفی و کمی گسترش به کمک :1 اختصاصی هدف

 جدید هاي تحقیقاتییا هسته مراکز ایجاد ضمن...) و نانوتکنولوژي( نوین فناوري و علم تولید جهت تحقیقات در

ف
ردی

 

 مسوول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 شاخص پایش چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 

 انجام از بیشتر حمایت جهت در تالش
 هاياولویت راستاي در کاربردي تحقیقات

 هاينامه پایان تصویب طریق از پژوهشی،
 دانشکده پژوهشی شوراي در متناسب

 امور حوزه
 پژوهشی

1/1/97 
 پایان تا

 برنامه

 هاسازمان تحقیقاتی هاياولویت اخذ
 به ارائه و مختلف ادارات و

 نظر در جهت آموزشی هايگروه
 آنها تعریف و موضوعات گرفتن

تعداد طرح تعریف 
 %10سالی ( شده

 پیشرفت)
  

2 

 با هانامه پایان و تحقیقاتی هايطرح اجراي
 براي کشور و استان اجرایی نهادهاي و هاسازمان

 و هاسازمان آن تحقیقاتی هاياولویت پوشش
 نهادها

 هايگروه
 آموزشی
 دانشکده

1/1/97 
 پایان تا

 برنامه

 هاسازمان تحقیقاتی هاياولویت اخذ
 به ارائه و مختلف ادارات و

 نظر در جهت آموزشی هايگروه
 آنها تعریف و موضوعات گرفتن

 %50جذب معادل 
هاي اعتبارات طرح

تحقیقاتی از خارج 
 دانشگاه

  

3 

 ايههسته اندازيراه و ارتقا، و حفظ نیازسنجی،
 با آینده سال 5 طی دانشکده نیاز مورد پژوهشی

 و موجود هايمحدودیت و امکانات به توجه
 جامعه سالمت نیازهاي

 امور حوزه
 و پژوهشی

 هايگروه
 آموزشی

1/1/97 1/7/98 
 هايگروه پیشنهادي هايهسته اخذ

 محترم معاونت به ارائه و آموزشی
 دانشگاه پژوهشی

تعداد هسته 
 هسته) 3( پژوهشی
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 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر صنعت با ارتباط و فناوري پژوهشی، خدمات کیفیت و کمیت ارتقاء: کلی هدف
 زمینه این در محققین از حمایت و دانشکده در پژوهش نمودن هدفمند و تحقیقات کمی و کیفی ارتقا به کمک: 2 اختصاصی هدف

ف
ردی

 

 مسوول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 شاخص پایش چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
کمک به تعیین الین تحقیقاتی محققین جدید و اصالح 

هاي آموزشی و مرکز قدیمی در گروهالین هاي 
 تحقیقاتی محیط زیست دانشکده تا پایان برنامه

حوزه امور 
 پژوهشی

1/1/97 
تا پایان 

 برنامه

اخذ الین هاي موجود 
تحقیقاتی اعضا هیات علمی 
و محققین دانشکده، و تعیین 
الین هاي تحقیقاتی الزم و 
اعالم به محققین جدید و یا 

ر ییافرادي که تمایل به تغ
 الین هاي قبلی خود دارند.

درصد اعضاي 
هیأت علمی و 

دانشجویان 
تحصیالت 

تکمیلی داراي 
 الین

  

2 
هاي تحقیقاتی دانشجویی در حمایت از تصویب طرح

درصد  5راستاي برنامه تربیت پژوهشگر به میزان 
 تا پایان برنامه 1396افزایش ساالنه نسبت به سال 

کمیته تحقیقات 
 دانشجویی

1/1/97 
تا پایان 

 برنامه
   تعداد طرح تسهیل روال جاري دانشکده

3 
هاي پژوهشی در راستاي الین افزایش تعداد پروژه

هاي زیست، و یا هستهاعالم شده مرکز تحقیقاتی محیط
 طرح ساالنه) 2پژوهشی (حداقل 

حوزه امور 
 پژوهشی

1/1/97 
تا پایان 

 برنامه
   طرحتعداد  تسهیل روال جاري دانشکده
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4 
 وزشیآم هايگروه تحقیقاتی هاياولویت عناوین تعیین

 مستمر بازنگري و رسانیاطالع و دانشکده و
حوزه امور 

 پژوهشی
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

 تعیین کارگاه برگزاري
 اخذ و پژوهشی هاياولویت

 تحقیقاتی هاياولویت
 آموزشی هايگروه

   هاانتشار اولویت

5 
 پژوهشی شوراي در هانامهپایان بررسی زمان کاهش

 دانشکده

حوزه امور 
پژوهشی با 
همکاري 

هاي گروه
 آموزشی

1/1/97 1/4/98 

 پروپوزال بررسی دهی شتاب
 اخذ طریق از هانامه پایان

 شوراي اعضاي نظرات
 از قبل دانشکده پژوهشی
 به اعالم و جلسه تشکیل

 هايفایل دریافت و مجري
 شده اصالح

متوسط زمان 
 بررسی

  

6 
 نویسندگان از مالی حمایت روند به کمک درخواست

 معتبر علمی مجالت در شده منتشر مقاالت

واحد علم سنجی 
کتابخانه 
 دانشکده

1/1/97 31/1/98 

مکاتبه با معاونت محترم 
پژوهشی و فناوري دانشگاه 
جهت اصالح سالیانه شیوه 

 نامه حمایت مالی

   تعداد مقاله

7 
 هاهمایش در شرکت جهت دانشکده محققین به کمک

 کشور از خارج گري مشاهده هايدوره و
مشاور روابط بین 

 الملل دانشکده
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

مکاتبه با امور بین الملل 
 دانشگاه

   تعداد اعزام
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 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر صنعت با ارتباط و فناوري پژوهشی، خدمات کیفیت و کمیت ارتقاء: کلی هدف
 جامعه آگاهی افزایش و مشکالت حل در کاربردي تحقیقات نتایج از استفاده توسعه به کمک: 3 اختصاصی هدف

ف
ردی

 

 شرح فعالیت
مسوول 

 اجرا
 شاخص پایش چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع

درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 

 تشویق منظور به مقررات تسهیل به کمک
 تحقیقات انجام به دانشکده پژوهشگران

 سالمت راستاي در دانشگاهیبرون  کاربردي
 جامعه

 مسوول
 با ارتباط

 صنعت
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

مکاتبه با معاونت محترم پژوهشی 
دانشگاه و درخواست جهت بازنگري 

 آیین نامه حمایت از محققان

 امهنآیین بازنگري
 سال دو هر

  

2 
 موضوعات زمینه در مناسب رسانی اطالع

 به هاسازمان و نهادها عالقه مورد تحقیقاتی
 دانشکده پژوهشگران

 مسوول
 با ارتباط

 صنعت
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

مراجعه به وب سایت سازمان ها و 
ادارات و یا دریافت اولویت هاي 
پژوهشی این واحدها و اعالم به 

 محققین دانشکده

   سالیانه اعالم

3 
 هدانشکد تجهیزاتی و علمی هايتوانمندي اعالم

 برون دانشگاهی مراکز به

 مسوول
 با ارتباط

 صنعت
   سالیانه اعالم مکاتبه با مراکز برون دانشگاهی 1/4/98 1/1/97

4 

 هايطرح تعداد افزایش جهت در تالش
 و داخلی دانشگاهیبرون مراکز با مشترك
 به موجود وضعیت درصد 2 میزان به خارجی،

 ساالنه صورت

 مسوول
 با ارتباط

 صنعت
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

تشکیل جلسات با این مراکز و ارائه 
 توانمندي هاي دانشکده

   طرح تعداد
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5 
 در صنعت کرسی و شیوه نامه ایجاد برنامه تدوین

 در آن اجراي براي سازي زمینه و دانشگاه
 دانشگاه و دانشکده

 مسوول
 با ارتباط

 صنعت
1/1/97 1/1/98 

برگزاري نشست هاي دانشکده اي و 
 جلساتی با صنعت

 اعطاي تعداد
 کرسی

 نظران صاحب به 
 صنعتی

  

6 
 تركمش تحقیقاتی گرانت اعطاي برنامه تدوین

 در آن اجراي و سالمت هايپروژه با رابطه در
 دانشگاه و دانشکده

 مسوول
 با ارتباط

 صنعت
1/1/97 1/7/98 

 اي وبرگزاري نشست هاي دانشکده 
 جلساتی با صنعت

 گرانت تعداد
 شده تعریف

 با رابطه در 
 سالمت
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 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر صنعت با ارتباط و فناوري پژوهشی، خدمات کیفیت و کمیت ارتقاء هدف کلی:
 علمی پژوهشی دانشکده: تالش در جهت ارتقا کیفیت و کمیت خدمات اطالع رسانی 4هدف اختصاصی 

ف
ردی

 

 شرح فعالیت
مسوول 

 اجرا
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 شاخص پایش چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
 به دسترسی افزایش پیگیري و درخواست

 هايزمینه و هارشته تخصصی اطالعاتی هايبانک
 برنامه پایان تا دانشکده نیاز مورد علمی

 رئیس
 کتابخانه

 مکاتبه با مدیریت منابع علمی دانشگاه 1/1/98 1/1/97
 در هايبانک تعداد

 دسترس
  

2 
 کدهدانش در دیجیتال کتابخانه ارتقاي و اندازيراه

 علمی منابع از وري بهره افزایش منظور به
 رئیس

 کتابخانه
1/1/97 1/7/98 

مکاتبه با مدیریت منابع علمی دانشگاه و 
 جمع آوري کتب الکترونیکی موجود

ک الکترونی منابع تعداد
 راه اندازي شده

  

3 
 تابعه واحدهاي گاهوب سازي بهینه و توسعه

 دانشکده پژوهشی معاونت
 معاونت
 پژوهشی

1/1/97 1/1/98 
مکاتبه با مسوولین ذیربط و درخواست 

 اصالحات
وب  صفحات تعداد

 ایجاد شده
  

4 
 ظامن تحقیقات مجله دستیابی جهت در بسترسازي

 لمللیابین و ملی بخش اعتبار هايشاخص به سالمت
 سردبیر
 مجله

1/1/97 
تا پایان 

 برنامه
تشکیل جلسات منظم و ایجاد زمینه 

 هاي مورد نیاز براي دستیابی به نمایه ها
   نمایه اخذ شده تعداد

 حریق فاءاط سیستم به کتابخانه تجهیز پیگیري 5
 رئیس

 کتابخانه
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

طریق معاونت محترم  درخواست از
 پژوهشی دانشگاه و معاونت توسعه

 خرید و نصب
 تجهیزات

  

6 
 و ورود یتگ سیستم به کتابخانه تجهیز پیگیري

 خروج
 رئیس

 کتابخانه
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

درخواست از طریق معاونت محترم 
 پژوهشی دانشگاه و معاونت توسعه

 خرید و نصب
 تجهیزات

  

7 
 رسانی اطالع واحد اندازي راه و تجهیز پیگیري

 کتابخانه الکترونیکی
 رئیس

 کتابخانه
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

درخواست از طریق معاونت محترم 
 پژوهشی دانشگاه و معاونت توسعه

 خرید و نصب
 تجهیزات
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 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر صنعت با ارتباط و فناوري پژوهشی، خدمات کیفیت و کمیت ارتقاء: کلی هدف
 جهانی هايسازمان  و کشور  پزشکی  علوم هايدانشگاه  سایر  همتراز هايدانشکده  و دانشگاه  هايدانشکده  سایر  با همکاري کیفی و کمی سطح  ارتقاي جهت در تالش: 5 اختصاصی   هدف

)WHO شترك  تحقیقاتی هايطرح اجراي جهت در خارجی، و داخلی دولتی غیر و دولتی هايسازمان  و...) و شی  ویژه هايدوره علمی، هايهمایش برگزاري و م شی  آموز  منظور به پژوه
 یکدیگر با محققین مؤثر ارتباط

ف
ردی

 

 شرح فعالیت
مسوول 

 اجرا
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 چگونگی اجرا
شاخص 

 پایش
درصد 
 پیشرفت

مالحظا
 ت

1 

 امانج به دانشکده محققین و علمی هیات اعضا تشویق
 مقیم ایرانی متخصصین با مشترك تحقیقاتی هايطرح

 و جهانی بهداشت سازمان خارجی، متخصصین خارج،
 المللی بین هايسازمان سایر

 مشاور
 بین روابط

 الملل
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

دعوت به شرکت اساتید دانشکده در کارگاه 
هاي گرانت نویسی بین المللی، درخواست 

ژوهشی دانشگاه جهت در نظر از معاونت پ
 گرفتن امتیاز بیشتر براي این طرح ها

 تعداد
 هايطرح

 تحقیقاتی
  

2 
 با خواهرخواندگی هاينامه تفاهم انعقاد به کمک

 کشور از خارج و داخل همتراز هايدانشکده

 مشاور
 بین روابط

 الملل
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

مکاتبه از طریق دانشگاه با دانشکده هاي 
همتراز داخل و خارج و درخواست انعقاد 

 تفاهم نامه

 تعداد
 نامه تفاهم

  

3 

 جهت دانشگاه الملل بین امور مدیریت با همکاري
 خارج تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه با ارتباطات گسترش

 به دانشکده محققین هدفمند اعزام طریق از کشور از
 گريمشاهده هايدوره مطالعاتی، هايفرصت ها،کنگره

 خارجی و داخلی پژوهشی آموزشی هايکارگاه و

 مشاور
 بین روابط

 الملل
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

 ارتقا و بروزرسانی روند جاري دانشکده
 افراد تعداد

 اعزامی
  



26 

4 
 ارجیخ متخصصین یا خارج مقیم ایرانی متخصصین از دعوت

 علمی هايهمکاري افزایش جهت

 مشاور
 بین روابط

 الملل
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

درخواست معرفی محققین بین المللی رشته 
هاي مختلف از طرف همکاران و مکاتبه با 
مدیریت بین الملل دانشگاه جهت دعوت از 
ایشان براي برگزاري کارگاه و یا شرکت در 

 همایش

 افراد تعداد
 مدعو

  

5 

ا ب علمی شاخص هايچهره انتخاب و کمک به شناسایی
مورد نیاز دانشکده و معرفی به مدیریت  هايتخصص

 علمی هیات عضو عنوان روابط بین الملل دانشگاه به
 الحاقی

مشاور 
 بین روابط

 الملل
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

معرفی محققین همتراز رشته هاي دانشکده به 
مدیریت بین الملل دانشگاه و درخواست از 

ایشان جهت همکاري با دانشکده بعنوان 
 ت علمی الحاقیعضو هیا

 هیأت عضو
 علمی
 الحاقی

  

6 
 علمی همایش یا و داخلی علمی همایش پیشنهاد برگزاري

 المللی بین یا ايمنطقه

معاونت 
پژوهشی 
 دانشکده

1/1/97 
تا پایان 

 برنامه
درخواست از حوزه معاونت پژوهشی 

 دانشگاه جهت برگزاري
 تعداد

 همایش
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 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر صنعت با ارتباط و فناوري پژوهشی، خدمات کیفیت و کمیت ارتقاء: کلی هدف
 جامعه سالمت با مرتبط هايپژوهش منابع تأمین در خیرین مشارکت منظور به انگیزشی نظام برقراري به کمک :6 اختصاصی هدف

ف
ردی

 

 شرح فعالیت
مسوول 

 اجرا
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 شاخص پایش چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
دعوت از خیرین به منظور فرهنگ سازي، هدایت و تشویق 

هاي مورد آنها جهت تأمین منابع مالی براي انجام پژوهش
 سفارش در موضوعات مرتبط با سالمت جامعه

مسوول 
ارتباط با 

 صنعت
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

شناسایی خیرین سالمت و دعوت 
از ایشان جهت معرفی خدمات 
 دانشکده به منظور جلب حمایت

میزان جذب 
 اعتبار

  

2 
کمک به جلب مشارکت افراد خیر به منظور اتخاذ تفاهم 

 هاي پژوهشی مشتركنامه

مسوول 
ارتباط با 

 صنعت
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

شناسایی خیرین سالمت و دعوت 
از ایشان جهت معرفی خدمات 

 منظور جلب حمایتدانشکده به 

تعداد افراد 
 خیر

  

3 
هاي خیریه تالش جهت برقراري ارتباط مؤثر با سازمان

استانی و کشوري به منظور جلب مشارکت ایشان در تأمین 
 هاي مرتبط با سالمتمنابع موردنیاز پژوهش

مسوول 
ارتباط با 

 صنعت
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

شناسایی خیرین سالمت و دعوت 
جهت معرفی خدمات از ایشان 

 دانشکده به منظور جلب حمایت
   تعداد سازمان
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 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر صنعت با ارتباط و فناوري پژوهشی، خدمات کیفیت و کمیت هدف کلی: ارتقاء
 برنامه پایان تا دانشکده پژوهشی بروندادهاي و علمی تولیدات کیفی و کمی ارتقاي جهت در : تالش8هدف اختصاصی 

ف
ردی

 

 مسوول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 شاخص پایش چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 

اطالع رسانی منظم در خصوص معرفی 
 شدههاي معتبر و تولیدات علمی نمایهنامهنمایه

توسط پژوهشگران دانشکده به محققین تا پایان 
 برنامه

واحد علم 
سنجی 
 دانشکده

1/1/97 
تا پایان 

 برنامه
درج در وب سایت کتابخانه 

 دانشکده
گزارش سالیانه 

 ارزشیابی
  

2 

تالش در جهت هماهنگ نمودن و یکسان سازي 
دهی در مقاالت علمی توسط روش آدرس

پژوهشگران دانشکده به منظور انعکاس برونداد واقعی 
 هدانشکده تا پایان برنام پژوهش و ارتقا جایگاه علمی

واحد علم 
سنجی 
 دانشکده

1/1/97 
تا پایان 

 برنامه

مکاتبه با محققین دانشکده و 
اعالم وابستگی سازمانی 

صحیح به ایشان با انعقاد هر 
 قرار داد

   ابالغ مصوبه

3 

کمک به بروزرسانی پروفایل اعضاي هیات علمی 
هاي مختلف علمی مانند دانشکده در پایگاه

Scopus ،Research ID ،ORCID ،
GoogleScholar ... و 

واحد علم 
سنجی 
 دانشکده

1/1/97 
تا پایان 

 برنامه

مکاتبه با محققین دانشکده و 
مراجعه حضوري بصورت 
دوره اي جهت اصالح و 
 بروزرسانی پروفایل ایشان

گزارش سالیانه 
 ارزشیابی
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 برنامه عملیاتی معاونت دانشجویی، فرهنگی

 وضعیت موجود معاونت دانشجویی، فرهنگیتحلیل 
هاي دانشجویی شاخص و کارآمد از طریق ایجاد محیطی مناسب جهت ارتقاي معاونت پژوهشی و دانشجویی دانشکده بهداشت اصفهان قصد دارد تا به عنوان یکی از معاونت  
شج            شود. دان سی مطرح  سیا شکوفایی و بالندگی فرهنگی، عقیدتی و  سم و روان،  شمند در امور فرهنگی، نوآور، مبتکر و      سالمت ج شجویانی متعهد و ارز ستی دان ویان ما بای

 مشارکت کنندگان فعال در امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده و دانشگاه باشند.

 اهداف

 هدف کلی:

 ي محوله دانشگاههاتیمأموري باال دستی و هابرنامهارتقاء سطح خدمات دانشجویی، فرهنگی بر اساس  

 اختصاصی: اهداف
 رشد و تعالی فضایل اخالقی و دینی و استعدادهاي فرهنگی، هنري دانشجویان دانشکده -1
 جلب مشارکت دانشجویان در حوزه فرهنگی، صنفی و پژوهشی -2
 ترویج ورزش همگانی و صبحگاهی در دانشکده -3
 ارتقاي رضایتمندي دانشجویان در زمینه امور رفاهی -4
 فرهنگی دانشکده –هاي دانشجویی و خیرین در برنامه NGOsافزایش مشارکت بخش خصوصی،  -5
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 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر فرهنگی دانشجویی، خدمات سطح هدف کلی: ارتقاء
 دانشکده دانشجویان هنري فرهنگی، استعدادهاي و دینی و اخالقی فضایل تعالی و : رشد1هدف اختصاصی 

ف
ردی

 

 شاخص پایش چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 

هاي نمونه علمی، دینی، معرفی شخصیت
اجتماعی و فرهنگی در وب سایت و شبکه 

دانشکده و هاي اجتماعی وابسته به 
ها و نشست هاي دانشجویی همایش

 دانشکده براي الگوبرداري

 امهبرن پایان تا 1/1/97 امور دانشجویی
معرفی شخصیت ها در وب سایت 

 دانشکده، یا ...
تعداد افراد معرفی 

 شده
  

2 

برگزاري منظم جلسات شوراي مشاورین 
جوان، شوراي صنفی، و انجمن هاي علمی 

 منظور برنامه ریزي دانشجویی دانشکده به
هاي آموزشی، و هماهنگی فعالیت

پژوهشی، فرهنگی، هنري و سیاسی 
 دانشجویان

 هماهنگی و برگزاري جلسات امهبرن پایان تا 1/1/97  امور دانشجویی
حداقل یک جلسه در 

 ترم
  

3 

نظارت و کنترل بر انجمن هاي علمی و 
شوراهاي دانشجویی دانشکده، و 

هاي هاي فرهنگی، هنري تشکلکانون
 دانشجویان بر اساس معیارها 

 هماهنگی و برگزاري جلسات امهبرن پایان تا 1/1/97 امور دانشجویی
تشکیل جلسات 

ماهیانه و 
 صورتجلسات آن
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4 

کمک به گسترش کمی و بهبود کیفی 
ات دانشجویی دانشکده و شرکت در نشری

هاي نشریات دانشجویی استانی و جشنواره
 کشوري

 امهبرن پایان تا 1/1/97 امور دانشجویی

تشکیل جلساتی با منتقدین 
نشریات دانشجویی براي ارتقاي 

نشریات موجود و دعوت از 
دانشجویان فعال و عالقه مند به راه 

 اندازي نشریات جدید

تشکیل جلسات 
و راه اندازي نقادي 

 نشریات جدید
  

5 
غنی سازي اوقات فراغت دانشجویان با 

 برگزاري تفریحات سالم

امور دانشجویی 
و معاونت مالی 
 اداري دانشکده

 امهبرن پایان تا 1/1/97
برگزاري مسابقات فرهنگی، 

 ورزشی، پخش فیلم، و ...

تعداد مسابقه برگزار 
شده/فیلم پخش شده 

 و ..
  



 

 

 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر فرهنگی دانشجویی، خدمات سطح هدف کلی: ارتقاء
 پژوهشی و صنفی فرهنگی، حوزه در دانشجویان مشارکت : جلب2هدف اختصاصی 

ف
ردی

 

 مسوول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 پایششاخص  چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
تدوین آیین نامه شوراي مشاورین جوان 

دانشکده در دو مقطع کارشناسی و 
 تحصیالت تکمیلی

معاونت دانشجویی، 
فرهنگی با همکاري سایر 

 معاونت ها
1/1/97 1/6/97 

برگزاري جلسات، بررسی 
استاد باالدستی، تدوین آیین 

 نامه
   تدوین آیین نامه

2 
 –هاي فرهنگی افزایش و تقویت کانون

 دانشجویی
حوزه امور دانشجویی 

 دانشکده
1/1/97 

 پایان تا
 برنامه

مکاتبه با معاونت محترم 
 دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

راه اندازي حداقل 
 یک کانون

  

3 
برپایی نمایشگاه کتاب و آثار دانشجویی در 

 ادبی در سطح دانشکده –هاي هنري عرصه
ر دانشجویی حوزه امو

 دانشکده
1/1/97 

 پایان تا
 برنامه

فراخوان و برگزاري 
 نمایشگاه هاي مختلف

 برگزاري حداقل 
یک نمایشگاه در 

 سال
  

4 
هماهنگی جهت برگزاري اردوي مشترك 

 هاي دانشجویی به طور سالیانهتشکل

حوزه امور دانشجویی و 
معاونت اداري مالی 

 دانشکده
1/1/97 

 پایان تا
 برنامه

برنامه ریزي، و اطالع رسانی 
به دانشجویان و برگزاري 

 اردوي مشترك

 برگزاري حداقل 
 یک اردو در ترم

  

5 
هاي علمی دانشجویی راه اندازي انجمن

آمار زیستی و بهداشت -اپیدمیولوژي
 عمومی

حوزه امور دانشجویی و 
معاونت آموزشی دانشکده، 

 گروه هاي آموزشی 
1/1/97 1/6/97 

برگزاري فراخوان و 
 انتخابات

   فعالیت انجمن ها



 

۳۳ 
 

6 
تشکیل شوراي مشاورین جوان در مقطع 

 کارشناسی
حوزه امور دانشجویی و 
 معاونت آموزشی دانشکده

1/1/97 1/8/97 
فراخوان و برگزاري 

 انتخابات
   فعالیت شورا

7 
تشکیل شوراي مشاورین جوان در مقطع 

 تحصیالت تکمیلی
حوزه امور دانشجویی و 

 آموزشی دانشکده معاونت
1/1/97 1/12/97 

فراخوان و برگزاري 
 انتخابات

   فعالیت شورا

8 
حمایت و گسترش شوراهاي مشاورین 

 ها در دانشکدهجوان بر اساس بخشنامه
حوزه امور دانشجویی 

 دانشکده
1/1/97 

 پایان تا
 برنامه

برگزاري جلسات با حوزه 
 ریاست دانشکده

-   

 
  



 

۳۴ 
 

 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر فرهنگی دانشجویی، خدمات سطح هدف کلی: ارتقاء
 : ترویج ورزش همگانی و صبحگاهی در دانشکده3هدف اختصاصی 

ف
ردی

 

 شرح فعالیت
مسوول 

 اجرا
زمان 
 شروع

 شاخص پایش چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
دانشجویان، و همکاران براي نظرسنجی از اساتید، 

برنامه ریزي جهت اختصاص زمانی براي 
 برگزاري ورزش صبحگاهی در محوطه دانشکده

 حوزه امور
 دانشجویی  

1/1/97 
هر سال 
 تحصیلی

مکاتبه با اساتید، درج در وب 
سایت دانشکده، و جمع بندي 

 نظرات و پیشنهادات

 تعداد نظرات و 
پیشنهادات اخذ 

 شده
  

2 
مکاتبات و اخذ مجوزهاي الزم جهت انجام 

 برگزاري مراسم ورزش صبحگاهی در دانشکده
 حوزه امور

 دانشجویی  
1/1/97 

تا پایان 
 97سال 

مکاتبه با معاونت محترم 
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و 

 گروه تربیت بدنی

کسب 
 مجوزهاي الزم

  

3 

هماهنگی جهت ایجاد زیرساخت هاي مناسب 
ورزش صبحگاهی در دانشکده براي اجراي برنامه 

شامل طناب، توپ، محوطه سازي جهت ورزش 
 خواهران و ...

معاونت 
 اداري، 
 مالی 

1/1/97 
تا پایان 

 97سال 

مکاتبه با معاونت محترم 
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و 

 گروه تربیت بدنی

ایجاد زیرساخت 
 ها

  

4 
تعیین کارشناس مسوول ورزش صبحگاهی و 

 همگانی دانشکده

معاونت 
 اداري، 
 مالی 

   ابالغ کارشناسی انتصاب کارشناسی از دانشکده 1/12/97 1/8/97

 برگزاري مراسم ورزش صبحگاهی در دانشکده 5
 حوزه امور 
 دانشجویی 

1/1/97 
تا پایان 

 برنامه
 اجراي برنامه

تعداد روزهاي 
 برگزاري

  



 

۳۵ 
 

6 
برگزاري مراسم ورزش همگانی در داخل یا 

 دانشگاهخارج از 

معاونت 
 اداري، 
مالی 

 دانشکده

1/1/97 
تا پایان 

 برنامه
 اجراي برنامه

 برگزاري ماهیانه 
یک برنامه 

 ورزشی
  

 
  



 

۳۶ 
 

 
 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر فرهنگی دانشجویی، خدمات سطح هدف کلی: ارتقاء
 در زمینه امور رفاهی: ارتقاي رضایتمندي دانشجویان 4هدف اختصاصی 

ف
ردی

 

 مسوول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 چگونگی اجرا زمان پایان
شاخص 

 پایش
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 

نظرسنجی درخصوص مسائل رفاهی اجتماعی 
دانشجویان در هر ترم تحصیلی و ارائه راهکارهاي 
مناسب دانشجویان جهت اعالم به حوزه معاونت 

 فرهنگی دانشگاهمحترم دانشجویی، 

حوزه امور 
دانشجویی 

 دانشکده
1/1/97 

پایان هرسال 
 تحصیلی

درج در وب سایت دانشکده، یا 
نصب بنر در محوطه و دریافت 

 نظرات بصورت کتبی

تعداد 
نظرسنجی در 

 هرسال
  

2 
کمک به اطالع رسانی به دانشجویان در خصوص 

هاي مختلف و آشنایی با حقوق دانشجویی آیین نامه
 طرق مختلفاز 

حوزه امور 
دانشجویی 

 دانشکده
1/1/97 

هر سال 
 تحصیلی

نامه نگاري، نصب در تابلوهاي 
دانشکده، وب سایت دانشکده، 

 پیامک، و ...

قوانین 
 موجود

  

 ايافزایش ارائه خدمات مشاوره 3
دفتر مشاوره 

 دانشکده
1/1/97 

تا پایان سال 
 سوم برنامه

از طریق استفاده از کارشناسان 
 مشاوره دفتر

تعداد 
مشاوره انجام 

 شده
  

4 
تالش جهت اصالح ساختار نمازخانه دانشکده و 

اختصاص محلی براي استراحت دانشجویان بخصوص 
 دانشجویان دختر در فاصله بین کالس ها

معاونت 
اداري مالی 

 دانشکده
 تا پایان برنامه 1/1/97

 مکاتبه با دفتر فنی دانشگاه، بودجه
 الزمو انجام اصالحات 

ایجاد فضاي 
 مورد نظر

  



 

۳۷ 
 

5 
نصب دستگاه هاي تحویل خودکار اغذیه(وندینگ 

 ماشین) در دو بال شمالی و جنوبی دانشکده

معاونت 
اداري مالی 

 دانشکده
1/1/97 1/8/1397 

پیگیري نصب تجهیزات در 
 دانشکده

تجهیزات 
 نصب شده

  

 
 

 دانشگاه محوله هايمأموریت و دستی باال هايبرنامه اساس بر فرهنگی دانشجویی، خدمات سطح هدف کلی: ارتقاء
 فرهنگی دانشکده –هاي دانشجویی و خیرین در برنامه NGOs: افزایش مشارکت بخش خصوصی، 5هدف اختصاصی 

ف
ردی

 

 شاخص پایش چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
یک روزه دانشکده اي با برگزاري همایش هاي 

دعوت از خیرین جهت معرفی فعالیت هاي 
 دانشکده

حوزه امور 
دانشجویی 

 دانشکده
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

فراخوان و برگزاري 
 همایش

 2برگزاري 
 جلسه در سال

  

2 
جلب مشارکت خیرین جهت همکاري مالی و 
معنوي در امور آموزشی، پژوهشی، و فرهنگی، 

 دانشکدهدانشجویی 

حوزه امور 
دانشجویی 

 دانشکده
1/1/97 

تا پایان 
 برنامه

فراخوان و برگزاري 
 همایش

مشارکت 
یکنفر خیر در 

 سال
  

 
  
 



 

۳۸ 
 

 

 و مالی يادارمعاونت  برنامه عملیاتی
ــفهان با بهره گیري       ــکی اص ــگاه علوم پزش ــتیابی به اهداف دانش ــتاي دس ــت در راس ــکده بهداش ــدد برنامه ریزي، حوزه معاونت اداري و مالی دانش از امکانات موجود در ص

 د.دانشکده می باش سازماندهی، نظارت، تأمین و تخصیص منابع در جهت ایجاد فضاي آرام و پویا براي آموزش و پژوهش بهینه براي اساتید، دانشجویان و کارکنان
 اقداماتی که مد نظر می باشد، براساس اهداف کلی زیر بعمل خواهد آمد:

 مالی گروههاي آموزشی به مدیران و اساتید گروهها جهت ایجاد انگیزه بیشتر و کاهش تصدي گري تخصیص امور  -1

 ارتقاء و بهیه سازي فضاي فیزیکی دانشکده -2

  1400مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشکده تا سال  -3
 ارتقاء امور رفاهی و آموزشی دانشجویان دانشکده -4

 مالی دانشکدهبرنامه ریزي و بروز رسانی امور  -5

 برنامه ریزي جهت ایجاد فضاي مناسب محیط کار براي اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده -6

  



 

۳۹ 
 

 ): تخصیص امور مالی گروههاي آموزشی به مدیران و اساتید گروهها جهت ایجاد انگیزه بیشتر و کاهش تصدي گري1هدف کلی( 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا اهداف اختصاصی
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 نحوه پایش چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

 ها در طول سالبرآورد هزینه هاي آزمایشگاه 1
کارشناسان 
 آزمایشگاه

 97بهار 
تابستان 

97 

کنترل درخواست هاي 
کارشناسان آزمایشگاهها در 

 طول ترم 

تعداد حواله هاي 
درخواست شده توسط 
کارشناسان آزمایشگاه 

 در طول ترم

 
 
- 

2 
خرید وسایل و مواد آزمایشگاهی مربوطه به 

گروههاي آموزشی با هماهنگی مدیران، اعضاي 
 هیئت علمی و کارشناسان گروههاي آموزشی

 هکارپردازدانشکد
مهرماه 

97 
 97اسفند 

تایید درخواست مدیران 
گروهها و کارشناسان گروه 
توسط معاونت اداري مالی و 

 ارجاع به کارپردازي

تعداد حواله هاي 
درخواست شده توسط 

 کارشناسان

 
 
- 

3 

تخصیص درآمدهاي ناشی از طرحهاي تحقیقاتی 
اي (ارتباط با صنعت و...) جهت غیر پایان نامه

خرید وسایل آزمایشگاهی و آموزشی با مشورت 
 اساتید و کارشناسان مربوطه

معاون مالی اداري 
 دانشکده

در طول 
 سال

در طول 
 سال

بررسی درخواست هاي 
شده توسط مجریان اعالم 

 طرح هاي تحقیقاتی

تعداد حواله هاي 
درخواستی توسط 
مجریان طرح هاي 

 تحقیقاتی

  
- 
 
 

4 
خرید وسایل کمک آموزشی با هماهنگی مدیران 

 گروهها
معاون مالی اداري 

 دانشکده

خردادماه 
97 

 98اسفند 
توسط اساتیو و کارشناسان 

 گروه

نظارت توسط مدیر 
گروه و کارشناسان 

 گروه

 
 
- 



 

۴۰ 
 

 

 ): ارتقاء و بهینه سازي فضاي فیزیکی دانشکده2هدف کلی ( 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا اهداف اختصاصی
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 نحوه پایش چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
ساخت و تجهیز اتاق رسانه در 

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء 
 سالمت

 مدیر گروه
تابستان 

97 
 97بهار  

قرارداد با پیمانکار انعقاد 
 مربوطه

نظارت توسط اساتید و 
 کارشناسان گروه

 - 

2 
کمک در تجهیز و ساخت 

آزمایشگاه روشنایی در گروه 
 ايمهندسی بهداشت حرفه

 97پائیز   97بهار  آقاي دکتر دهقان
انعقاد قرارداد با پیمانکار 

 مربوطه
نظارت توسط اساتید و 

 کارشناسان گروه
 - 

3 
کامپیوتر (سرور) جهت تهیه ابر 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
 گروه آمارو اپیدمیولوژي

معاون اداري مالی و مدیر 
 گروه

در حال 
 پیگیري

در حال 
 پیگیري

 انعقاد قرارداد
نظارت توسط مدیر گروه 

و معاون اداري مالی 
 دانشکده

 - 

 بازسازي نماي ساختمان دانشکده 4
معاون اداري ومالی و امور 

 عمومی

حال  در
 پیگیري

در حال 
 پیگیري

 انعقاد قرارداد با پیمانکار
نظارت توسط دفتر فنی 
دانشگاه و معاون اداري 

 مالی و امور عمومی 
 - 

5 
ساخت و تجهیز سالن اجتماعات 

 دانشکده
 معاون اداري و مالی

در حال 
 پیگیري

در حال 
 پیگیري

انعقاد قرارداد با پیمانکار 
 مربوطه

نظارت توسط دفتر فنی 
دانشگاه و معاون اداري 

 مالی و امور عمومی 
 - 



 

۴۱ 
 

 97پائیز   97بهار  امور عمومی اصالح تابلوهاي برق دانشکده 6
انعقاد قرارداد با پیمانکار 

 مربوطه
نظارت توسط مسئول 

 ایمنی دانشکده
 - 

7 
تجهیز سیستم اعالم حریق 

 آزماشگاههاي دانشکده
 97پائیز  97بهار  مسئول ایمنی دانشکده

انعقاد قرارداد با پیمانکار 
 مربوطه

نظارت توسط مسئول 
 ایمنی دانشکده

 - 

8 

زیبا نمودن فضاي داخل و محوطه 
بیرونی دانشکده جهت ایجاد 
روحیه شاداب در کارکنان و 

 دانشجویان

 97بهار  معاون ادار ومالی
زمستان 

98 
توسط کارکنان تاسیسات و 

 خدمات دانشکده
توسط امور عمومی نظارت 

 دانشکده
 - 

9 
تعمیرات اساسی سرویس هاي 

 بهداشتی دانشکده
 97پائیز  امور عمومی

9زمستان
8 

 انعقاد قرارداد با پیمانکار
نظارت توسط امور عمومی 

 دانشکده
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۴۲ 
 

 ): مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشکده3هدف کلی(

ف
ردی

 

درصد  نحوه پایش چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا اهداف اختصاصی
 مالحظات پیشرفت

نیازسنجی نیروهاي متخصص جهت  1
 1400امور اداري تا سال 

مسئول 
در حال  97بهار   کارگزینی

 اجرا
بررسی پرونده هاي پرسنلی 

 توسط کارگزینی
در ابتداي هر سال با هماهنگی 

   معاون اداري مالی
- 

نیروهاي متخصص جهت نیاز سنجی  2
 1400گروههاي آموزش تا سال 

مسئول 
در حال  97بهار کارگزینی

 اجرا
بررسی پرونده هاي کارشناسان 

 آموزشی

در ابتداي هر سال با هماهنگی 
مدیران گروه و معاون اداري 

 مالی
  

- 

آموزش ضمن خدمت تخصصی  3
 کارشناسان و کارکنان دانشگاه

مسئول آموزش 
در حال  97بهار   کارکنان

 اجرا

برگزاري دوره هاي آموزشی 
ضمن خدمت جهت کارشناسان 
و پرسنل اداري توسط مسئول 

 آموزش کارکنان

ثبت ساعات آموزشی ضمن 
   خدمت در فرم ارزیابی کارکنان

- 

صدور به روز احکام پرسنلی  4
 برحسب بخشانه هاي جدید

مسئول 
در حال  97بهار  کارگزینی

 اجرا
ها و اجراي  مطالعه دقیق بخشنامه

 افراد واجد شرایط
کنترل توسط معاون اداري مالی 

 -  دانشکده

جهت  2و  1تهیه و تنظیم فرمهاي  5
 برقراري حقوق بازنشستگی

مسئول 
در حال  97بهار  کارگزینی

 اجرا

ابتداي هرسال و کنترل و 
احتساب میانگین حقوق 

 بازنشستگی

کنترل توسط معاون اداري مالی 
 -  دانشکده

به روزرسانی حضور و غیاب پرسنل  6
 به منظور اعالم وضعیت صحیح

مسئول 
در حال  97بهار کارگزینی

 اجرا

بصورت ماهیانه پس از تهیه 
گزارش از سیستم حضور و 

 غیاب

کنترل توسط معاون اداري مالی 
 -  دانشکده

7 
تحویل فرمهاي ترفیع پایه به اعضاء 

هیئت علمی در تیرماه هر سال جهت 
 ایهارتقاء پ

مسئول 
در حال  97بهار  کارگزینی

 اجرا
بررسی پرونده تک تک اعضاي 

 هیات علمی
کنترل توسط معاون اداري مالی 

 -  دانشکده

 



 

۴۳ 
 

 ): ارتقاي امور رفاهی دانشجویان دانشکده4هدف کلی(

ف
ردی

 

 زمان شروع مسئول اجرا اهداف اختصاصی
زمان 
 پایان

 نحوه پایش چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
روز رسانی کامپیوترهاي ه ب

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در 
 گروههاي آموزشی

معاون اداري 
و مالی و 
 مدیر گروه

 97بهار 
زمستان 

97 

بررسی وضعیت کامپیوتر هاي 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در 
شروع هر ترم توسط معاون مالی 
اداري مدانشکده و مسئول سایت 

 دانشکده

بصورت دوره اي 
توسط مسئول سایت 

 دانشکده 

 

 
- 

2 

اصالح سیستم 
 آموزشیویدئوپروژکتورکالسهاي

هاي کارشناسی و تحصیالت دوره
 تکمیلی

روابط 
عمومی 
 دانشکده

 97تابستان 
زمستان 

97 

بررسی و کنترل ویدئو پروژکتورهاي 
کالس ها در شروع هر ترم توسط 

 روابط عمومی دانشکده

ته هر هف کنترل در پایان
توسط  روابط عمومی 

 دانشکده

 
 
- 

3 
اندازي عابر کاالي راه

 الکترونیکی در دوبال دانشکده
 97پائیز  97تابستان  امور عمومی

انعقاد قرارداد با پیمانکار جهت تهیه 
 عابر کاال توسط معاونت اداري مالی

کنترل در پایان هر هفته 
 توسط امور عمومی

  
- 

4 
سرویسهاي رفت و آمد فراهم نمودن 

 مناسب براي کارآموزي دانشجویان
 97پائیز  97بهار  امور عمومی

انعقاد قرارداد با پیمانکار سرویس 
ایاب و ذهاب توسط معاون اداري 

 مالی دانشکده

نظارت بر سرویس هاي 
ارائه شده توسط مدیر 
 امور عمومی دانشکده

 
- 

 



 

۴۴ 
 

 امور مالی دانشکده): برنامه ریزي و بروز رسانی 5هدف کلی( 

ف
ردی

 

 اهداف اختصاصی
مسئول 

 اجرا
زمان 
 شروع

 نحوه پایش چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 

پیگیري امور مربوط به وصول وجه 
براساس تخصیص اعتبار به منظور 

پرداخت به موقع حقوق و مزایاي پرسنل 
 کلیه هزینهو همچنین پرداخت به موقع 

 مربوطهها و تعهدات 

عاون م
اداري 
 ومالی

 97بهار
در حال 

 اجرا
پیگیري دریافت تخصیص جهت 

 کلیه پرداختی ها 
بررسی میزان دریافتی ها                 

 در پایان هر ماه 

 

- 

2 
برنامه ریزي و نظارت برنحوه وصول 

درآمدها به منظور ایجاد منابع درآمدزا 
 و نظارت بر وصول به موقع درآمدها

مسئول 
 حسابداري

 97بهار
در حال 

 اجرا
دریافت مبالغ و ارسال به ستاد 
 جهت پیگیري تخصیص درآمد

 تعداد و مبلغ وصول درآمد
 

- 

3 

انجام کلیه فعالیتهاي مالی و رسیدگی 
اسناد مطابق با آیین نامه، دستور العمل و 

بخشنامه ها جهت ارائه گزارشها و 
 عملکرد مالی به نحو مطلوب 

مسئول 
 حسابداري

 97بهار
در حال 

 اجرا

انجام کلیه امور مالی مطابق با 
قوانین و رسیدگی اسناد بصورت 

 فیزیکی و سیستمی

کنترل کیفی تعداد اسناد رسیدگی 
 شده توسط مسئول حسابداري

 

- 

4 
تنظیم و تایید اسناد حسابداري و 

شناسایی تعهدات پرسنلی و غیر پرسنلی 
 در سیستم نظام نوین مالی

مسئول 
 ريحسابدا

 97بهار
در حال 

 اجرا
ثبت کلیه اسناد بصورت ماهانه 

 در سیستم نظام نوین مالی 
 بررسی تعداد اسناد ثبت شده 

 
- 



 

۴۵ 
 

5 
کنترل و بروزرسانی ورودو خروج کاال 
از انبار و ثبت اطالعات موجودي کاال و 

 اموال
 97هارب امین اموال 

در حال 
 اجرا

ثبت کلیه اموال ورود و خروج 
 اموالدر سیستم 

کنترل و بررسی بصورت فیزیکی و 
 سیستمی

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

۴۶ 
 

 ): برنامه ریزي جهت ایجاد فضاي مناسب محیط کار براي اساتید، کارکنان ودانشجویان دانشکده6هدف کلی(

ف
ردی

 

 اهداف اختصاصی
مسئول 

 اجرا
زمان 
 شروع

 نحوه پایش چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
و روح همکاري بین اساتید، ایجاد فضاي دوستی 

 کارکنان و دانشجویان دانشکده
مسئولین 

 هدانشکد
بهار 
97 

در حال 
 اجرا

شرکت در جلسات شوراي 
گروه هاي آموزشی و برگزاري 

مراسم جشن در محوطه 
دانشکده به مناسبتها و اعیاد 

 مختلف

نظرسنجی توسط 
روابط عمومی 

 دانشکده

 

- 

2 
کارکنان و  ایجاد تشویق اعضاي هیئت علمی ،

دانشجویان در ارائه پیشنهاد جهت بهبود امور 
 آموزشی،پژوهشی و اداري دانشکده

مسئولین 
 دانشکده

بهار 
97 

در حال 
 اجرا

ثبت پیشنهادات اساتید و 
 کارکنان در پرونده پرسنلی 

بررسی فرمهاي 
پیشنهادات توسط 

کارگزینی 
 دانشکده

 

- 

3 

ساتید و ا ایجاد تسهیالت مناسب براي انگیره بیشتر
کارشناسان گروههاي آموزشی جهت انجام 

طرحهاي تحقیقات بین بخشی (ارتباط با صنعت و 
(... 

معاون 
اداري و 

 مالی 

بهار 
97 

در حال 
 اجرا

بررسی درخواست اساتید و 
 کارشناسان

نظرسنجی توسط 
 معاون اداري مالی

 

- 

  



 

۴۷ 
 

 گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ايبرنامه عملیاتی 
 

 اهداف 

 اهداف کلی:
 ه ارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامع -

 اهداف اختصاصی:
 ارتقا برنامه ریزي و مدیریت گروه -1
 عالیت هاي آموزشیاستفاده بهینه از آزمایشگاههاي بهداشت حرفه اي در راستاي ف-2
 استفاده بهینه از تجهیزات و وسایل آزمایشگاه در حوزه پژوهش (طرح ها ، پایان نامه و .....) – 3
 توانمند سازي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه آموزشی -4
 توانمندسازي  دانشجویان در حوزه مهارت در پژوهش  – 5
 توانمند سازي  اساتید در حوزه آموزشی – 6
 پژوهشی حوزه در دیاسات  يساز توانمند-7
 تدوین درسنامه براي مقطع کارشناسی بهداشت حرفه اي – 8
 بازنگري کاتالوگ معرفی توان پذیري اعضاء هیأت علمی گروه ، کارشناس و تجهیزات آزمایشگاهی  – 9

 به روز نگه داشتن اطالعات آموزش ، پژوهش و اجرایی پایش گروه بر روي سایت دانشکده  – 10
 تعیین نیاز گروه جهت جذب کارشناس آزمایشگاه  – 11



 

۴۸ 
 

 تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در گروه – 12
 بهینه سازي مدت حضور فیزیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در گروه بهداشت حرفه اي – 13
 بهینه سازي پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی – 14
 پذیرش دانشجو بین الملل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري – 15
 ی استفاده بهینه از فضاهاي موجود گروه براي رفع نیاز دانشجویان تحصیالت تکمیل – 16
 تأمین نیازهاي تجهیزاتی آموزش و پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی  – 17
 نامه اجرایی تحصیل در دوره دکتري تخصصی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ايتدوین شیوه -18

 تعیین نیاز گروه به جذب هیات علمی در دو سال آینده -19 
 



 

 

 لیست فعالیت ها  -1

 فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد، 1جدول شماره 

 هارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامع هدف کلی:

 آموزش و پژوهشحوزه فعالیت: ارتقا  ارتقا برنامه ریزي و مدیریت گروههدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
بررسی مشکالت آموزشی 

 و پژوهشی گروه
 خانم -فروهرمجد
 یطاوس

1/7/97 29/12/98 
نظرخواهی از اعضا گروه و 

دانشجویان کارشناسی و 
 تحصیالت تکمیلی

موارد مشخص شده 
 تصورت جلسا در

  

2 
اصالح شیوه تصمیم گیري

 هاي گروه
   صورتجلسه طرح در جلسات گروه 1/7/98 1/7/97 فروهرمجد

3 
و تشریح  يتوانمندساز

 گروه کارشناسانوظائف 
خانم  -فروهرمجد

 طاوسی
17/1/97 31/3/98 

طرح با مدیریت دانشکده و 
 همکاران گروه

   مکاتبات و اقدامات

4 
دانشجویان توانمندسازي 

 تحصیالت تکمیلی
 خانم - فروهرمجد
 یطاوس

1/7/97 29/12/98 
تدوین برنامه از جمله شیوه نامه 

 ها و الگ بوك ها
   برنامه ارائه شده

   چک لیست تدوین چک لیست ارزشیابی 29/12/98 1/7/97 زین الدینی -طاهري اصالح برنامه کارآموزي 5

6 
گرامیداشت روز جهانی 

 بهداشت حرفه ايایمنی و 
گروه مهندسی 

 بهداشت حرفه اي
   تصورت جلسا جلسات برنامه ریزي و هماهنگی 31/2/98 1/11/97



 

۵۰ 
 

 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد2جدول شماره 

 اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامعهارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي  هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش یآموزش يها تیفعال يراستا در يا حرفه بهداشت يشگاههایآزما از نهیبه استفادههدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
 صرفیم مواد و زاتیتجه ستیل هیته

 شگاههایآزما در موجود
 

کارشناسان 
 مربوطه

1/12/97 8/12/97 
اعالم به کارشناسان و 
 اخذ لیست تجهیزات

لیست مواد و 
تجهیزات 

 آزمایشگاهی
  

2 
 ازین مورد مواد و زاتیتجه ستیل هیته

 يها فصل سر اساس بر درس هر
 یآموزش

 15/12/97 1/12/97 مربوطه دیاسات
اعالم به اساتید و اخذ 

 لیست تجهیزات

 و مواد ستیل
 زاتیتجه
 یشگاهیآزما

  

3 
 زاتیتجهمواد و  هايکمبود نییتع

اعالم به مدیریت  و یشگاهیآزما
 دیخر براي دانشکده

فروهرمجد خانم 
 طاوسی

20/12/97 20/12/97 
مدیریت  به اعالم

 دانشکده

 و مواد ستیل
 زاتیتجه
 یشگاهیآزما

  

4 
 در شگاهیآزما هر یزمان برنامه نیتدو
 اتامکان از بهتر استفاده جهت ترم طول

اساتید و 
کارشناسان 
 آزمایشگاه

   برنامه ارائه شده تدوین برنامه 8/12/97 1/12/97

 



 

۵۱ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد3جدول شماره 

 و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامعه ارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا پژوهش .....) و نامه انیپا ، ها طرح( پژوهش حوزه در شگاهیآزما لیوسا و زاتیتجه از نهیبه استفادههدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
 زمان
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
 تبهداش يشگاههایآزما از نهیبه استفاده

 يها تیفعال يراستا در يا حرفه
 یپژوهش

 15/12/98 17/1/98 همربوط دیاسات
اعالم به اساتید و درج در 

 گروه تصورت جلسا
   پایش و تهیه بازخورد

2 
 هاشگاهیآزما لیوسا و زاتیتجه نییتع

 یپژوهش موضوعات انتخاب جهت
 مرتبط

 17/2/98 17/1/98 همربوط دیاسات
اعالم به اساتید و اخذ 

 لیست تجهیزات

 و مواد ستیل
 زاتیتجه
 یشگاهیآزما

  

3 
 رابزا و دستگاهها ونیراسلیبکا انجام

 صحت و دقت دییتأ جهت آالت
 زاتیتجه

کارشناسان 
 مربوطه

14/2/98 14/12/98 
لیست تجهیزات و تعیین 

 اعالم به مدیریت دانشکده
   لیست تجهیزات

4 
 يدستگاهها لوازم جانبی نواقص نییتع

 آنها از نهیبه استفاده جهت موجود
کارشناسان 

 مربوطه
14/2/98 1/3/98 

 و تعیین لیست نواقص
 دانشکده تیریمد به اعالم

   لیست نواقص

 
 
 
 



 

۵۲ 
 

 از اهداف برنامه عملیاتی واحد، فعالیتهاي مربوط به هر یک 4جدول شماره 

 هارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامع هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش یآموزش حوزه در یلیتکم التیتحص انیدانشجو يساز توانمندهدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
نیاز سنجی موضوعات مورد نیاز جهت 

 کالب ژورنالارائه در 

 یمهندس گروه
 يا حرفه بهداشت

 تعیین تاریخ هاي ارائه 17/12/98 1/11/97
تعداد جلسات برآورد 

 شده
  

2 
ماهه ژورنال کالب براي  6تدوین برنامه 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 یمهندس گروه

 يا حرفه بهداشت
1/11/97 17/12/98 

تعیین تاریخ هاي ارائه و 
 تدرج در صورت جلسا

تعداد جلسات تصویب 
 شده

  

 اجراي برنامه زمانبندي شده ژورنال کالب 3
 یمهندس گروه

 يا حرفه بهداشت
1/11/97 17/12/98 

تاریخ هاي تعیین ارائه در 
 شده

تعداد جلسات برگزار 
 هشد

  

4 
برنامه ریزي جهت مشارکت دانشجویان 

 در کارگاههاي مهارتی مورد نیاز
گروه مهندسی 

 بهداشت حرفه اي
1/11/97 17/12/98 

اطالع رسانی هاي انجام 
 گرفته

تعداد کارگاه هاي 
 گذرانده

  

5 
برنامه ریزي جهت بازدید از فرآیندهاي  

و ....   مطابق با سرفصل دروس صنعتی 
 مربوطه

اساتید دروس 
 مربوطه

1/7/97 29/12/98 
استعالم از اساتید و انجام 

 مکاتبات مربوطه
 و مطابقت دتعداد بازدی

 با سر فصل دروس
  

6 
ارزشیابی سالیانه اجراي برنامه هاي ژورنال 

کالب و کارگاههاي مهارتی بر اساس 
 الگ بوك

 29/12/98 1/7/97 دکتر دهقان
انجام ارزیابی در پایان 

 سال
   تعداد برنامه اجرا شده

 



 

۵۳ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد5جدول شماره 

 نیازهاي جامعهارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي  هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا پژوهش توانمند سازي  دانشجویان در حوزه مهارت در پژوهشهدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
نیاز سنجی در خصوص مهارت هاي 

 مورد نیاز پژوهش دانشجویان

 یمهندس گروه
 يا حرفه بهداشت

1/7/97 29/12/98 
اعالم موضوع در 

 جلسات
تعداد موارد اعالم 

 شده
  

2 
تدوین برنامه سالیانه جهت مشارکت 
دانشجویان در کارگاههاي پژوهش 

 محور

 یمهندس گروه
 يا حرفه بهداشت

1/7/97 29/12/98 
تعیین تاریخ هاي ارائه و 
 درج در الگ بوك ها

تعداد کارگاه 
 گذرانده شده

  

3 
برنامه ریزي جهت حضور دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی در جلسات دفاع از 

 پایان نامه ها

گروه مهندسی 
 بهداشت حرفه اي

1/7/97 29/12/98 
تعیین تاریخ هاي دفاع 
و درج در الگ بوك 

 ها

تعداد جلسه دفاع  
که شرکت نموده 

 اند
  

4 
برنامه ریزي جهت مشارکت بیشتر 

 در طرح تحقیقاتی گروه دانشجویان
گروه مهندسی 

 بهداشت حرفه اي
1/7/97 29/12/98 

اطالع رسانی هاي انجام 
 گرفته

تعداد طرح 
 مشارکت داده شده

  

5 
برنامه ریزي جهت مشارکت دانشجویان 

 در سمینارها و همایش ها
گروه مهندسی 

 بهداشت حرفه اي
1/7/97 29/12/98 

اطالع رسانی هاي انجام 
 گرفته

همایش  تعداد
 شرکت کرده

  

6 
ارزشیابی سالیانه برنامه هاي اجرایی بر 

 اساس چک لیست مربوطه
 29/12/98 1/7/97 دکتر دهقان

انجام ارزیابی در پایان 
 سال

تعداد برنامه اجرا 
 شده

  

 



 

۵۴ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد6جدول شماره 

 خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامعهارتقاء سطح کیفیت  هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش توانمند سازي  اساتید در حوزه آموزشیهدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
نیاز سنجی مهارت هاي مورد نیاز اعضا هیأت 

 علمی در حوزه روش هاي تدریس

خانم  -فروهرمجد
 طاوسی

15/3/98 30/3/98 
در خواست مکتوب 
 از اعضا هیات علمی

تعداد کارگاه 
 درخواست شده

  

 دانشکده EDOاعالم نیازهاي آموزشی به  2
خانم  -فروهرمجد

 طاوسی
31/3/98 31/3/98 

 مکاتبه با دفتر توسعه
 آموزش دانشکده

   سابقه مکاتبات

3 
پی گیري جهت برگزاري کارگاهها و اعالم 

 زمانهاي برگزاري به اساتید مربوطه
خانم  -فروهرمجد

 طاوسی
1/4/98 29/12/98 

مکاتبه یا پی گیري 
 تلفنی

   سابقه مکاتبات

4 
برگزاري حداقل یک کارگاه سالیانه آموزشی 

بهداشت حرفه اي توسط هر یک از  تخصصی
 اعضاء هیأت علمی در گروه

گروه مهندسی 
 بهداشت حرفه اي

1/2/98 29/12/98 
برنامه ریزي کارگاه و 

درج در صورت 
 تجلسا

   تعداد کارگاه

5 
برنامه ریزي جهت شرکت حداکثري اعضاء 
هیات علمی در حوزه همایش هاي داخلی 

 کشور یا خارجی
 29/12/98 1/7/97 دکتر دهقان

انجام ارزیابی در 
 پایان سال

تعداد برنامه اجرا 
 شده

  

 
 
 



 

۵۵ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد7جدول شماره 

 نیازهاي جامعهارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي  هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا پژوهش پژوهشی حوزه در دیاسات  يساز توانمندهدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
نیاز سنجی از اساتید در خصوص 
کارگاه هاي مورد نیاز در حوزه 

 پژوهش

خانم فروهرمجد 
 طاوسی

15/3/98 30/3/98 
در خواست مکتوب از 

 اعضا هیات علمی
تعداد کارگاه 
 درخواست شده

  

2 
اعالم کارگاه هاي درخواستی به دفتر 

 توسعه آموزش دانشکده
فروهرمجد خانم 

 طاوسی
31/3/98 31/3/98 

مکاتبه با دفتر توسعه 
 آموزش دانشکده

   سابقه مکاتبات

3 
کارگاه پی گیري جهت برگزاري 

 هاي مورد نظر
فروهرمجد خانم 

 طاوسی
   سابقه مکاتبات تلفنی گیريمکاتبه یا پی 29/12/98 1/4/98

 
  



 

۵۶ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد8جدول شماره 

 هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامعه ارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش تدوین درسنامه براي مقطع کارشناسی بهداشت حرفه ايهدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
نامه درستعیین دروس که نیاز به تدوین 

 در شوراي گروه بهداشت حرفه اي
 30/3/97 15/3/97 اساتید مربوطه

اعالم دروس در 
 جلسات

تعداد صورت 
 بررسی شده تجلسا

  

2 
اعالم دروسی که نیاز به تدوین درسنامه 

 دانشکده EDOدارند به دفتر 
خانم  -فروهرمجد

 طاوسی
مکاتبات با  30/6/97 30/3/97

EDO 

تعداد موارد مکاتبه 
 شده

  

3 
تدوین درسنامه در چارچوب شیوه نامه 

 اجرایی مربوطه
   تعداد درسنامه تدوین درسنامه 30/10/98 15/3/97 اساتید مربوطه

4 
ارسال و پی گیري درسنامه تدوین شده 

 و معاونت پژوهشی EDOبه 
گروه مهندسی 

 بهداشت حرفه اي
   تعداد مکاتبات مکاتبه 29/12/98 30/10/98

 
 
 
 
 



 

۵۷ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد9شماره جدول 

 هارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامع هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا پژوهش یشگاهیآزما زاتیتجه و انکارشناس ، گروه یلمع أتیه اعضاء منديتوان یمعرف کاتالوگ يبازنگرهدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 پایش شاخص چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
 ابزارآالت و زاتیتجه ستیل هیته

 شگاههایآزما
 

کارشناسان 
 آزمایشگاه ها

15/3/98 30/3/98 
موجود بر اساس مستندات بررسی وضعیت 

 96تهیه شده در سال 
   مستندات

2 
 یاتیعمل يها مهارت ستیل نیدوت

 يها حوزه در یعلم أتیه اعضاء
 يا حرفه بهداشت مختلف

 30/3/98 15/3/98 اساتید مربوطه
ارائه توانمندي ها در گروه و مصوب 

 کردن مواردي که باید در کاتالوگ باشد
   مصوبات

 کاتالوگ نیتدو و يبند جمع 3
-فروهرمجد
 غالمیان

   کاتالوگ 2و  1بر اساس مستندات بند  30/4/98 30/3/98

4 
 يبرا ارسال و کاتالوگ نتشارا

 نعتص ، یبهداشت معاونت( انیمشتر
 ......) و

 یمهندس گروه
 يا حرفه بهداشت

   مکاتبات ارسال به واحدهاي مختلف 30/6/98 30/4/98

5 
 تیسا يبرا کاتالوگ يبارگذار

 دانشکده
 ارسال فایل به همراه نامه 15/7/98 30/6/98 مدیر گروه

بارگذاري 
 انجام شده

  

 



 

۵۸ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد10جدول شماره  

 و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامعه ارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش و پژوهش به روز نگه داشتن اطالعات آموزش ، پژوهش و اجرایی هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
پایش گروه بر روي سایت دانشکده 
و تعیین کمبود ها در حوزه بهداشت 

 حرفه اي بر روي سایت

 گروه
 یمهندس

 بهداشت
 يا حرفه

15/7/98 15/9/98 
مشاهده سایت در جلسات گروه و 
لیست کردن مشکالت موجود بر 

 اساس پیشنهادات و نظر جمعی

لیست تغییرات مورد 
 نیاز

  

2 

اعالم نظر از اعضا هیأت علمی و 
 کارشناسان در خصوص تعیین

محتوي سایت براي گروه بهداشت 
 حرفه اي

 گروه
 یمهندس

 بهداشت
 يا حرفه

 ارائه در جلسه گروه 30/9/98 15/9/98
تعداد موارد 
 مشخص شده

  

3 
جمع بندي و تصویب محتوي در 
شوراي گروه جهت بارگذاري 

 محتوي بر روي سایت
   اعالم شدهموارد  هاي سایتاعالم به مسئولین بخش 30/10/98 30/9/98 مدیر گروه

4 
دانشکده جهت  ITاعالم به مرکز 

بارگذاري محتوا بر روي سایت 
 دانشکده

 29/12/98 30/10/98 مدیر گروه
ارسال مطالب آماده شده براي 
 خدمات کامپیوتري دانشکده

تعداد بارگذاري 
 جدید

  



 

۵۹ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد11جدول شماره 

 هارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامع کلی:هدف 

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش شگاهیآزما کارشناس جذب جهت گروه ازین نییتع هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 پایش شاخص چگونگی اجرا پایانزمان  زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
تعیین وضعیت کارشناسان 

آزمایشگاه از نظر اتمام سنوات 
 خدمتی

 بررسی سوابق خدمتی 15/9/97 15/7/97 مدیر گروه
تعداد کارشناسان 

 بررسی شده
  

2 
بررسی آزمایشگاههاي مختلف در 

 خصوص نیاز به کارشناس
 ارائه در جلسه گروه 30/9/97 15/9/97 اساتید گروه

تعداد موارد 
 مشخص شده

  

3 
بهینه سازي مدت حضور 

در آزمایشگاههاي  نکارشناسا
 مورد نیاز

گروه مهندسی 
 بهداشت حرفه اي

 طرح موضوع در جلسات 30/10/97 30/9/97
موارد بهینه سازي 

 شده
  

4 
در صورت نیاز صدور اعالم نیاز 
 از طرف گروه به ریاست دانشکده

   تعداد مکاتبات مکاتبه با مدیریت دانشکده 30/12/97 30/10/97 مدیر گروه

 
  



 

۶۰ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد12جدول شماره 

 هراستاي نیازهاي جامع ارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در هدف کلی:

 حوزه فعالیت: آموزش تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در گروه هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
تدوین شیوه نامه اجرایی تشکیل 

گروه کمیته مشورتی داخلی 
 مهندسی بهداشت حرفه اي

گروه مهندسی 
 بهداشت حرفه اي

1/2/98 30/4/98 
طرح در جلسه شورا و تدوین آن 

 توسط اعضاي گروه
   تدوین شیوه نامه

2 
اجراي بندهاي شیوه نامه کمیته 

 نظارتی داخلی گروه
 یمهندس گروه

 يا حرفه بهداشت
 بر اساس شیوه نامه 29/12/98 1/7/98

مستندات 
 اجرایی

  

3 
پایش عملکرد کمیته نظارت در 

 پایان سال
   مستندات موجود ارزشیابی پایش 30/10/98 30/7/98 دکتر دهقان

 
  



 

۶۱ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد13جدول شماره 

 سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامعهارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند  هدف کلی:

 حوزه فعالیت: آموزش بهینه سازي مدت حضور فیزیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در گروه بهداشت حرفه اي هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
 با گروهمدیر  جلسه لیتشک

 هر شروع در انیدانشجو ندگانینما
 یلیحصت ترم

   تعداد جلسه تشکیل جلسات 30/7/97 15/7/97 مدیر گروه

2 
 حضور ییاجرا نامه وهیش ابالغ

 گروه در انیدانشجو یکیزیف
   تعداد جلسه تشکیل جلسات 30/7/97 15/7/97 مدیر گروه

3 
 دروس ارائه نحوه جهت يزیر برنامه

 یشگاهیآزما ای یعمل ای يتئور
گروه مهندسی 

 بهداشت حرفه اي
 برنامه ریزي انجام شده 30/10/97 30/7/97

نوع و حجم کار 
 مشخص شده

  

4 

 يها برنامه ياجرا جهت يزیر برنامه
 يکارگاهها و کالب ژورنال

 یکیزیف حضور جهت یآموزش
 شتریب

فروهرمجد خانم 
 طاوسی

 ژورنال کالب و کارگاهارائه  29/12/97 30/7/97
تعداد ارائه یا 

 کارگاه
  

5 
 یکیزیف حضور تیوضع شیپا

 ماه هر انیپا در انیدانشجو
گروه مهندسی 

 بهداشت حرفه اي
   مستندات سیستم تردد و شیوه نامه 29/12/98 1/7/97

  



 

۶۲ 
 

   ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد14جدول شماره  

 سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامعهارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند  هدف کلی:

 حوزه فعالیت: آموزش بهینه سازي پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 پایش شاخص چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
تعیین نسبت تعداد دانشجو در مقاطع 

 ) به استادPh.Dمختلف (ارشد و 
 15/4/97 1/4/97 مدیر گروه

تعیین نسبت دانشجو و 
 استاد

   نسبت بدست آمده

2 
تعیین تعداد پذیرش دانشجویان 

 Ph.Dدورهاي کارشناسی ارشد و 
 در هر سال تحصیلی

گروه مهندسی 
 ايبهداشت حرفه 

15/4/97 30/4/97 
جلسه و نظرسنجی تشکیل 

 1بر اساس لیست بند 
   تعداد دانشجویان



 

۶۳ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد15جدول شماره 

 تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامعه ارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف هدف کلی:

 حوزه فعالیت: آموزش يدکتر و ارشد یکارشناس مقاطع الملل نیب دانشجو رشیپذ هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 پایش شاخص چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
 بر للالم نیب يدانشجو تعداد رشیپذ تیظرف نییتع

 و یآموزش امکانات و یعلم أتیه عضو تعداد اساس
 یپژوهش

 یمهندس گروه
 يا حرفه بهداشت

   تعداد جلسات تشکیل جلسات 15/8/97 1/7/97

 دانشکده یآموزش معاونت حوزه به تیظرف اعالم 2
مدیر گروه 

مهندسی بهداشت 
 حرفه اي

   تعداد مکاتبه اعالم کتبی 30/8/97 15/8/97

3 
 تیاس يرو بر بار گذاري جهت یسیانگل يمحتو هیته

 دانشکده کاتالوگ یسیانگل
 یمهندس گروه

 يا حرفه بهداشت
30/8/97 30/9/97 

آماده سازي 
 محتوي انگلیسی

فایل بار 
 گذاري شده

  

 
  



 

۶۴ 
 

 واحد، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی 16جدول شماره 

 هارتقاء سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامع هدف کلی:

 حوزه فعالیت: آموزش یلیتکم التیتحص انیدانشجو ازین رفع يبرا گروه موجود يفضاها از نهیبه استفاده هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
 یپژوهش و یآموزش يفضا ازین نییتع

 یلیتکم التیتحص انیدانشجو يبرا
گروه مهندسی 

 بهداشت حرفه اي
1/4/97 15/4/97 

مطرح کردن در 
جلسه گروه و 

 نظرسنجی
   تعداد جلسات

2 
 ، ياراد يفضاها يکاربر تیوضع نییتع

 گروه پژوهش و آموزش
 یمهندس گروه

 يا حرفه بهداشت
   تعداد جلسه تشکیل شده تشکیل جلسات 30/12/98 15/4/97

3 
 از استفاده يساز نهیبه جهت اقدام

 موجود يفضاها
گروه مهندسی 

 بهداشت حرفه اي
30/4/97 30/7/97 

نظرات شوراي 
 گروه

   تصورت جلسا

4 
 يافضاه يریگ بازپس جهت يریگیپ

 استفاده جهت يا حرفه بهداشت گروه
 یلیتکم التیتحص انیدانشجو

 یمهندس گروه
 يا حرفه بهداشت

30/7/97 30/12/98 
اقدامات از طریق 
 مدیریت دانشکده

   مکاتبات و جلسات

 
  



 

۶۵ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد17جدول شماره 

 سطح کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی و توانمند سازي اعضا هیأت علمی و دانشجویان در راستاي نیازهاي جامعه ارتقاء هدف کلی:

 حوزه فعالیت: تامین امکانات و فضاي فیزیکی تأمین نیازهاي تجهیزاتی آموزش و پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 شرح فعالیت
مسئول 

 اجرا
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
 شجویاندان به وتریکامپ تعداد سرانه نییتع

 یلیتکم التیتحص
 30/9/97 30/7/97 فروهرمجد

تعیین تعداد 
کامپیوتر موجود 
 و تعداد دانشجو

تعداد اتاق بر اساس تعداد  -
 دانشجو و به تفکیک جنسیت

امکانات به تعداد  نسبت -
 دانشجو

  

2 
 انیجودانش ازین مورد وتریکامپ تعداد نییتع

 یلیتکم التیتحص
 30/10/98 30/7/97 فروهرمجد

 جلسه در طرح
 گروه

تعداد مشکل و کمبود 
 مشخص شده

  

 30/12/98 30/7/97 فروهرمجد آن يریگیپ و دیخر درخواست 3
اعالم به مدیریت 

 دانشکده
   موارد مشخص شده

  



 

۶۶ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد 18جدول شماره 

 عهجام يازهاین يراستا در انیدانشجو و یعلم أتیه اعضا يساز توانمند و یلیتحص مختلف مقاطع در یپژوهش و یآموزش خدمات تیفیک سطح ارتقاء هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش دوره دکتري تخصصی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه اينامه اجرایی تحصیل در تدوین شیوههدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
آوري مستندات و مصوبات جمع

دانشکده یا شیوه نامه هاي سایر 
 گروه هاي مجري

 -فروهرمجد
 یطاوس خانم

30/7/97 30/10/97 
بررسی مصوبات دانشکده و دانشگاه 

 95از فروردین سال 

تعداد 
صورتجلسات 

 بررسی شده
  

2 

نامه وزارت بررسی آیین
بهداشت در مورد تحصیل در 

دوره دکتري تخصصی و 
 کارشناسی ارشد

 -فروهرمجد
 یطاوس خانم

30/7/97 30/10/97 
گرفتن از تحصیالت تکمیلی 

 آموزشی دانشگاهمعاونت 
   نامهاخذ آیین

3 
ائه نامه و ارنویس شیوهتهیه پیش

 در گروه
 -فروهرمجد

 یطاوس خانم
30/4/97 30/8/97 

نامه وزارت مبنا قرار دادن آیین
بهداشت و اصالح آن بر اساس 

 مصوبات گروه، دانشکده و دانشگاه
   سنویتکمیل پیش

4 
نظرخواهی از گروه و اعمال 

 پیشنهادات و رفع ایراداتکردن 
گروه مهندسی 

 بهداشت حرفه اي
30/8/97 30/9/98 

بر اساس پیشنهادات و نظر جمعی 
 در جلسات

هاي تعداد ماده
 اصالح شده

  

5 
ارسال به شوراي تحصیالت 
 تکمیلی و مصوب کردن آن

گروه مهندسی 
 يا حرفهبهداشت 

 ارسال از طرف گروه 30/3/98 1/11/97
تعداد فرآیند 
 اصالح شده

  



 

۶۷ 
 

 ، فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد19جدول شماره 

 جامعه يازهاین يراستا در انیدانشجو و یعلم أتیه اعضا يساز توانمند و یلیتحص مختلف مقاطع در یپژوهش و یآموزش خدمات تیفیک سطح ارتقاء هدف کلی:

 حوزه فعالیت: مدیریت گروه تعیین نیاز گروه به جذب هیات علمی در دو سال آینده هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 

بررسی تعداد کل واحدهاي 
گروه به ازاي تعداد اعضاي 

هیات علمی در دو نیمسال اول 
 و دوم

 30/4/97 15/4/97 فروهرمجد
تعداد کل واحدها در هر نیمسال بر 

هاي گذشته مشخص اساس نیمسال
 می شود

تعداد واحد به 
ازاي هر هیات 

 علمی
  

2 
بررسی تعداد واحد موظفی 

 اعضاي گروه
 30/4/97 15/4/97 فروهرمجد

بر اساس مصوبات دانشگاه و وظایف 
اجرایی که هر کدام از اعضاي گروه 

 و مرتبه ارتقاء آنهادارند 

تعداد واحد 
 موظفی

  

3 
اصالح تخصیص واحد به 

اعضاي هیات علمی گروه بر 
 اساس موظفی آنها

گروه مهندسی 
 بهداشت حرفه اي

30/7/97 29/12/98 

ارسال نیمرخ پیشنهادي براي اعضاي 
گروه و مشخص کردن واحدهاي 
آنها بر اساس اولویت بندي در دو 

 نیمسال تحصیلی

واحدهاي تعداد 
درسی به موظفی 

 هر استاد
  

4 
تعیین تعداد اعضاي هیات 
علمی بازنشسته در دو سال 

 آینده
 گرفتن مستندات کارگزینی 30/10/97 30/7/97 فروهرمجد

تعداد اساتید 
 بازنشسته

  



 

۶۸ 
 

5 

تعیین تعداد واحدهاي مازاد 
گروه و واحدهایی که امکان 
تدریس آنها در گروه وجود 

آینده با توجه ندارد تا دو سال 
 به توسعه گروه

   تعداد واحد مازاد بررسی مستندات 30/8/97 30/4/97 فروهرمجد

6 

مشخص کردن نوع تخصص 
مورد نیاز با توجه به واحدهاي 

و نیاز  5مشخص شده در بند 
 تخصصی گروه

 یمهندس گروه
 يا حرفه بهداشت

   مستندات 5بر اساس بند  30/9/98 30/8/97

7 
تعداد اعضاي مشخص کردن 

هیات علمی مورد نیاز بر اساس 
 تخصص مورد نیاز

 یمهندس گروه
 يا حرفه بهداشت

   مستندات نظرسنجی و جلسه 30/9/98 30/8/97

8 
ارائه گزارش به مسئولین 

 دانشکده
 یمهندس گروه

 يا حرفه بهداشت
 مکاتبه با مسئولین 30/12/98 30/10/97

تعداد مشخص 
 شده

  



 

 

 برآورد زمان در برنامه عملیاتی

 جدول زمانی برنامه عملیاتی دو ساله (گانت چارت)

 اهداف اختصاصی ردیف
مدت 
 (ماه)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

             24 گروه تیریمد و يزیر برنامه ارتقا 1

2 
 استفاده بهینه از آزمایشگاههاي بهداشت

 حرفه اي در راستاي فعالیت هاي آموزشی
1             

3 
استفاده بهینه از تجهیزات و وسایل 

آزمایشگاه در حوزه پژوهش (طرح ها ، 
 پایان نامه و .....)

12             

4 
توانمند سازي دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی در حوزه آموزشی
18             

5 
حوزه مهارت توانمندسازي  دانشجویان در 

 در پژوهش
18             

             18 توانمند سازي  اساتید در حوزه آموزشی 6
             10 پژوهشی حوزه در دیاسات  يساز توانمند 7

8 
تدوین درسنامه براي مقطع کارشناسی 

 بهداشت حرفه اي
22             



 

۷۰ 
 

9 
بازنگري کاتالوگ معرفی توان پذیري 

علمی گروه ، کارشناس و اعضاء هیأت 
 تجهیزات آزمایشگاهی

4             

10 
به روز نگه داشتن اطالعات آموزش ، 
پژوهش و اجرایی پایش گروه بر روي 

 سایت دانشکده
6             

11 
تعیین نیاز گروه جهت جذب کارشناس 

 آزمایشگاه
6             

12 
تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان مقاطع 

 تحصیلی در گروهمختلف 
12             

13 
بهینه سازي مدت حضور فیزیکی 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در گروه 
 بهداشت حرفه اي

18             

14 
بهینه سازي پذیرش دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی
1             

15 
پذیرش دانشجو بین الملل مقاطع 

 کارشناسی ارشد و دکتري
4             

16 
استفاده بهینه از فضاهاي موجود گروه براي 

 رفع نیاز دانشجویان تحصیالت تکمیلی
22             



 

۷۱ 
 

17 
تأمین نیازهاي تجهیزاتی آموزش و 

 پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی
18             

18 
نامه اجرایی تحصیل در دوره تدوین شیوه

دکتري تخصصی و کارشناسی ارشد 
 حرفه ايمهندسی بهداشت 

14             

19 
تعیین نیاز گروه به جذب هیات علمی در 

 دو سال آینده
19             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

۷۲ 
 

 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیطبرنامه عملیاتی 

 اهداف 
 اهداف کلی: 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش -
 اهداف اختصاصی: 

 نامه تحصیل در دوره دکتري تخصصی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیطتدوین شیوه -
 هاي گروهتدوین کاتالوگ توانمندي -
 به روز کردن سایت گروه -
 تعیین نیاز گروه به جذب هیات علمی و کارشناس در دو سال آینده -
 سازي استفاده از آنهاهاي گروه و بهینهتامین نیازهاي آزمایشگاه -
 تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان در گروه -
 توانمندسازي دانشجویان دوره دکتري و ارشد در زمینه پژوهش به کمک کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده -
 PhDتشکیل کمیته نظارت بر ارتقاء کیفی حضور فیزیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی خصوصا دوره  -

 شناسنامه دروس مهندسی بهداشت محیط و بارگذاري آن روي سایتتدوین  -
 تشکیل کمیته نظارت و تطبیق برنامه دروس مهندسی بهداشت محیط -
 گردآوري و تهیه حداقل یک درسنامه در سال براي رشته مهندسی بهداشت محیط -
 بهینه سازي پذیرش دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی -
 امکانات مورد نیاز براي دانشجویان تحصیالت تکمیلیبهبود فضاي فیزیکی و  -



 

 

 لیست فعالیت ها  -1
 جدول فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش در دوره دکتري تخصصی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط نامه اجرایی تحصیلتدوین شیوههدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

 پایش شاخص چگونگی اجرا
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
آوري مستندات و مصوبات جمع

 گروه در سه سال اخیر

 -پورزمانی
 خانم صفري

15/3/97 30/3/97 
بررسی مصوبات گروه از فروردین 

 95سال 

تعداد 
صورتجلسات 

 بررسی شده
  

2 
آوري مستندات و مصوبات جمع

دانشکده و دانشگاه در سه سال 
 اخیر

 -پورزمانی
 خانم صفري

15/3/97 30/3/97 
بررسی مصوبات دانشکده و 

 95دانشگاه از فروردین سال 

تعداد 
صورتجلسات 

 بررسی شده
  

3 
نامه وزارت بهداشت در آیینتهیه 

مورد تحصیل در دوره دکتري 
 تخصصی و کارشناسی ارشد

 -پورزمانی
 خانم صفري

15/3/97 30/3/97 
گرفتن از تحصیالت تکمیلی 

 معاونت آموزشی دانشگاه
   نامهاخذ آیین

4 
ه نامه و ارائنویس شیوهتهیه پیش

 در گروه
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

30/3/97 15/4/97 

نامه وزارت مبنا قرار دادن ایین
بهداشت و اصالح آن بر اساس 

مصوبات گروه، دانشکده و 
 دانشگاه

کامل کردن 
 نویسپیش

  



 

۷۴ 
 

5 
نظرخواهی از گروه و اعمال 

 کردن پیشنهادات و رفع ایرادات
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

15/4/97 30/4/97 
بر اساس پیشنهادات و نظر جمعی 

 در جلسات
اي هتعداد ماده

 اصالح شده
  

6 
ارسال به شوراي تحصیالت 
 تکمیلی و مصوب کردن آن

گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

 ارسال از طرف گروه 15/6/97 30/4/97
تعداد فرآیند 
 اصالح شده

  

 
  



 

۷۵ 
 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا پژوهش هاي گروهکاتالوگ توانمنديتدوین هدف اختصاصی: 
ف

ردی
 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
هاي تهیه لیست توانمندي

 گروه

دکتر فاتحی 
دکتر  -زاده

 ابراهیمی

15/4/97 30/9/97 
بررسی وضعیت موجود بر اساس 

 96تهیه شده در سال مستندات 
   مستندات

2 
مستند کردن لیست توانمندي

 ها

دکتر فاتحی 
دکتر  -زاده

 ابراهیمی

15/4/97 30/9/97 
ارائه توانمندي ها در گروه و مصوب 
کردن مواردي که باید در کاتالوگ 

 باشد
   مصوبات

3 
هاي مشخص کردن آیتم

 مورد نیاز در کاتالوگ

گروه مهندسی 
بهداشت 

 محیط

15/4/97 30/9/97 
بر اساس پیشنهادات و نظر جمعی در 

 جلسات
تعداد پیشنهادات 
 ارائه شده در جلسه

  

4 
کامل کردن مستندات مورد 

 نیاز

دکتر فاتحی 
دکتر  -زاده

 ابراهیمی

   مکاتبات ابالغ به واحدهاي مختلف 15/10/97 30/9/97

5 
ارائه طرح اولیه به مسئولین 

د موردانشکده و تامین بودجه 
 نیاز

گروه مهندسی 
بهداشت 

 محیط

15/10/97 30/11/97 
ارسال به همراه یک نامه و 

 صورتجلسه گروه
   مستندات



 

۷۶ 
 

 تدوین کاتالوگ 6
دکتر فاتحی 

دکتر  -زاده
 ابراهیمی

15/11/97 30/3/98 
نامه بر انتخاب یک شرکت تهیه ویژه

اساس نظر گروه و هماهنگی براي 
 چاپ دیجیتال آن

   مستندات

7 
بارگذاري ورژن الکترونیک 
 کاتالوگ روي سایت گروه

مهندس 
 رهروي

   نظر اعضاي گروه بارگذاري روي سایت 30/3/98 15/11/97

  



 

۷۷ 
 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش به روز کردن سایت گروه هدف اختصاصی:
ف

ردی
 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
بررسی وضعیت موجود و 
مشخص کردن ایرادات و 

 کمبودهاي سایت

 -دکتر بینا
خانم دکتر 

 محمدي

15/7/97 15/9/97 
مشاهده سایت در جلسات گروه و 
لیست کردن مشکالت موجود بر 

 پیشنهادات و نظر جمعیاساس 

لیست تغییرات مورد 
 نیاز

  

2 
ارائه گزارش در گروه و 

 نظرسنجی

 -دکتر بینا
خانم دکتر 

 محمدي

 ارائه در جلسه گروه 30/9/97 15/9/97
تعداد موارد 
 مشخص شده

  

3 
تهیه مطالب مورد نیاز براي 

 تکمیل کردن سایت

گروه مهندسی 
بهداشت 

 محیط

30/9/97 30/10/97 
مطالب الزم توسط مسئولین تهیه 

 هاي سایتبخش
تعداد مستندات به 

 تعداد مشکالت
  

4 
پیگیري از خدمات 

کامپیوتري دانشکده براي 
 اصالح و کامل کردن سایت

خانم دکتر 
 محمدي

30/10/97 30/12/97 
ارسال مطالب آماده شده براي 
 خدمات کامپیوتري دانشکده

تعداد بارگذاري 
 جدید

  

5 
صورت  پایش سایت به

 ماهیانه و اصالح کردن آن

گروه مهندسی 
بهداشت 

 محیط

 مشاهده سایت در جلسات گروه 30/12/98 15/4/97
لیست تغییرات مورد 

 نیاز
  



 

۷۸ 
 

 
 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

 حوزه فعالیت: مدیریت گروه تعیین نیاز گروه به جذب هیات علمی در دو سال آینده هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 

بررسی تعداد کل واحدهاي 
گروه به ازاي تعداد اعضاي 

هیات علمی در دو نیمسال اول و 
 دوم

 30/4/97 15/4/97 پورزمانی
تعداد کل واحدها در هر نیمسال بر 

هاي گذشته مشخص می اساس نیمسال
 شود

تعداد واحد به 
ازاي هر هیات 

 علمی
  

2 
بررسی تعداد واحد موظفی 

 اعضاي گروه
 30/4/97 15/4/97 پورزمانی

بر اساس مصوبات دانشگاه و وظایف 
اجرایی که هر کدام از اعضاي گروه 

 و مرتبه ارتقاء آنهادارند 

تعداد واحد 
 موظفی

  

3 
اصالح تخصیص واحد به 

اعضاي هیات علمی گروه بر 
 اساس موظفی آنها

گروه 
مهندسی 
بهداشت 

 محیط

30/7/97 30/10/97 

ارسال نیمرخ پیشنهادي براي اعضاي 
گروه و مشخص کردن واحدهاي آنها 
بر اساس اولویت بندي در دو نیمسال 

 تحصیلی

اي تعداد واحده
درسی به موظفی 

 هر استاد
  

4 
تعیین تعداد اعضاي هیات علمی 

 بازنشسته در دو سال آینده
 گرفتن مستندات کارگزینی 30/10/97 30/7/97 پورزمانی

تعداد اساتید 
 بازنشسته

  



 

۷۹ 
 

5 

تعیین تعداد واحدهاي مازاد 
گروه و واحدهایی که امکان 
تدریس آنها در گروه وجود 

ه با توجه ب ندارد تا دو سال آینده
 توسعه گروه

 بررسی مستندات 30/8/97 30/4/97 پورزمانی
تعداد واحد 

 مازاد
  

6 

مشخص کردن نوع تخصص 
مورد نیاز با توجه به واحدهاي 

و نیاز  5مشخص شده در بند 
 تخصصی گروه

گروه 
مهندسی 
بهداشت 

 محیط

   مستندات 5بر اساس بند  30/9/98 30/8/97

7 
 مشخص کردن تعداد اعضاي

هیات علمی مورد نیاز بر اساس 
 تخصص مورد نیاز

گروه 
مهندسی 
بهداشت 

 محیط

   مستندات نظرسنجی و جلسه 30/9/98 30/8/97

8 
ارائه گزارش به مسئولین 

 دانشکده

گروه 
مهندسی 
بهداشت 

 محیط

 مکاتبه با مسئولین 30/12/98 30/10/97
تعداد مشخص 

 شده
  

 
  



 

۸۰ 
 

 

 آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزشارتقاء کیفیت خدمات  هدف کلی:

 حوزه فعالیت: مدیریت گروه تعیین نیاز گروه به جذب کارشناس در دو سال آینده هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
تعیین وضعیت موجود 
نیروي انسانی گروه و 
 آزمایشگاههاي مربوطه

 -دکتر موحدیان
 پورزمانی

 بررسی در گروه و بازدید میدانی 30/4/97 15/4/97
تعداد گزارش 

 داده شده
  

2 
تعیین شرح وظایف 
کارشناسان گروه و 

 کارسنجی آنها

 -خانم دکتر نیک آیین
 -دکتر ابراهیم پور

 پورزمانی

15/4/97 30/4/97 
مصوبات دانشگاه و بر اساس 

وظایف اجرایی که هر کدام از 
 کارشناسان گروه دارند

   مستندات

3 
بهینه کردن میزان کار با 

 تعداد کارشناسان
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

 نظرسنجی در گروه 30/10/97 30/7/97
نوع و حجم کار 

 مشخص شده
  

4 
تعیین تعداد کارشناسان 

 بازنشسته در دو سال آینده
خانم  -پورزمانی

 صفري
 گرفتن مستندات کارگزینی 30/10/97 30/7/97

تعداد اساتید 
 بازنشسته

  

5 
مشخص کردن تعداد 
 کارشناسان مورد نیاز

گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

   مستندات نظرسنجی و جلسه 30/9/98 30/8/97

6 
اعالم نیاز به مسئولین 

 دانشکده
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

 مکاتبه با مسئولین 30/12/98 30/10/97
تعداد مشخص 

 شده
  

  



 

۸۱ 
 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش و پژوهش سازي استفاده از آنهاهاي گروه و بهینهتامین نیازهاي آزمایشگاه هدف اختصاصی:
ف

ردی
 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
بررسی وضعیت موجود 

هاي گروه مهندسی آزمایشگاه
 بهداشت محیط

 -خانم دکتر نیک آیین
تر دک -دکتر ابراهیم پور

 امین

   مستندات تشکیل جلسات 30/4/97 15/4/97

2 
هاي هتعیین نیازهاي آزمایشگا

 به طور کلیگروه 

 -خانم دکتر نیک آیین 
تر دک -دکتر ابراهیم پور

 امین

15/4/97 30/4/97 
بررسی توسط 
کارشناسان هر 

 آزمایشگاه

هاي تعداد آزمایشگاه
بررسی شده به کل 

 هاازمایشگاه
  

3 
بندي نیاز به تجهیز اولویت

ها با توجه به آزمایشگاه
 شرایط موجود

 -خانم دکتر نیک آیین
تر دک -یم پوردکتر ابراه

 امین

30/4/97 30/8/97 
تشکیل جلسات و نظر 

 سنجی
   بندي شدهلیست اولویت

4 
بندي تجهیزات مورد اولویت

ها با توجه به نیاز آزمایشگاه
 3بندي بند اولویت

گروه مهندسی بهداشت 
 محیط

30/8/97 30/10/97 
تشکیل جلسات و نظر 

 سنجی
   بندي شدهلیست اولویت

5 
تجهیزات بر  پیگیري خرید

 4بندي بند اساس اولویت
گروه مهندسی بهداشت 

 محیط
30/8/97 30/12/98 

مکاتبه با مسئولین 
دانشکده و دانشگاه و 

مطرح کردن در 
 جلسات

مبلغ اختصاص داده شده 
 براي خرید

  



 

۸۲ 
 

6 

تحویل دادن تجهیزات 
آزمایشگاه به مسئول 

آزمایشگاه و تعیین شرح 
 وظایف آنها

شت گروه مهندسی بهدا
 محیط

30/4/97 30/12/98 

تهیه لیست تجهیزات 
در هر آزمایشگاه و 

تحویل آنها به مسئول 
 آزمایشگاه

   لیست تحویل داده شده

7 
به روز کردن نیازهاي اولویت

 بندي هر شش ماه یکبار

 -خانم دکتر نیک آیین
تر دک -دکتر ابراهیم پور

 امین

30/4/97 30/12/98 
تشکیل جلسات و نظر 

 سنجی
   مستندات

 
  



 

۸۳ 
 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

 حوزه فعالیت: مدیریت گروه تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان در گروه هدف اختصاصی:
ف

ردی
 

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
شناسایی دانشجویان فعال 
دوره کارشناسی، ارشد و 

 دکتري

 -دکتر حاجی زاده
 پورزمانی

1/4/97 15/4/97 
مطرح کردن در جلسات 
گروه و مطرح کردن با 

 دانشجویان

تعداد دانشجویان 
 مشخص شده

  

 انتخاب دانشجویان فعال 2
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

15/4/97 30/4/97 
بر  نظرسنجیتشکیل جلسه و 

 1اساس لیست بند 
تعداد دانشجویان 

 منتخب
  

3 
 7تشکیل کمیته مشورتی با 

 نفر از دانشجویان

 -دکتر حاجی زاده
 پورزمانی

30/4/97 30/7/97 
زدن ابالغ براي دانشجویان 

 مذکور
   هاي زده شدهابالغ

4 
تشکیل جلسات مرتب به 

 صورت ماهیانه

 -دکتر حاجی زاده
 پورزمانی

 تشکیل جلسه 30/12/98 30/7/97
تعداد جلسات تشکیل 

 شده
  

5 
تعیین مشکالت مربوط به 

گروه از نظر دانشجویان در 
 کمیته مشورتی

 -دکتر حاجی زاده
 پورزمانی

 پرسش و پاسخ در جلسه 30/12/98 30/7/97
تعداد مشکالت مطرح 

 شده
  

6 
مطرح کردن این مشکالت 

 در جلسات گروه
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

 تشکیل جلسه 30/12/98 30/7/97
تعداد مصوبات به 

تعداد مشکالت مطرح 
 شده

  



 

۸۴ 
 

7 
تعیین راهکارهاي رفع 

 مشکالت
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

   مستندات نظرسنجی در جلسات گروه 30/12/98 30/7/97

 پیگیري رفع مشکالت 8
 -دکتر حاجی زاده

 پورزمانی
30/7/97 30/12/98 

کده یا دانشمکاتبه با مسئولین 
دانشگاه و یا پیگیري در 

 گروه
   تعداد موارد پیگیري

  



 

۸۵ 
 

 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

توانمندسازي دانشجویان دوره دکتري و ارشد در زمینه پژوهش به کمک کمیته تحقیقات دانشجویی  هدف اختصاصی:
 دانشکده

 حوزه فعالیت: ارتقا پژوهش

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
نیازسنجی از دانشجویان دوره ارشد و 

 دکتري

 -دکتر فاتحی زاده
 پورزمانی

 تشکیل جلسات 15/8/97 1/7/97
تعداد کارگاه 

 اعالم شده
  

2 
نیازهاي اعالم شده در جلسات مطرح کردن 

 گروه و کامل کردن نیازهاي اعالم شده
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

 تشکیل جلسات 30/8/97 15/8/97
تعداد کارگاه 
 مشخص شده

  

3 
هماهنگی با افرادي که در زمینه تدریس 

 موارد مشخص شده فعالیت دارند
 -دکتر فاتحی زاده

 پورزمانی
30/8/97 30/9/97 

هماهنگی مکاتبه و 
 تلفنی

تعداد افرادي 
که هماهنگی 

 اندشده
  

4 
هاي الزم براي پیگیري تشکیل کارگاه

 توانمندي دانشجویان
 -دکتر فاتحی زاده

 پورزمانی
 بررسی مستندات 30/12/98 30/9/97

تعداد کارگاه 
 برگزار شده

  

 
  



 

۸۶ 
 

 اساس طرح تحول آموزشارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر  هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا ارزشیابی دانشجو PhDتشکیل کمیته نظارت بر ارتقاء کیفی حضور فیزیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی خصوصا دوره  هدف اختصاصی:
ف

ردی
 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

 اعضاء کمیتهتعیین  1
گروه مهندسی بهداشت 

 محیط
1/4/97 15/4/97 

مطرح کردن در جلسه 
 گروه و نظرسنجی

   تعداد اعضاء کمیته

2 
تشکیل جلسات کمیته نظارت بر 

 ارتقاء کیفی

 -خانم دکتر نیک آیین
دکتر  -دکتر موحدیان

 دکتر امین -امین

 تشکیل جلسات 30/12/98 15/4/97
تعداد جلسه 
 تشکیل شده

  

3 
بررسی آئین نامه ها و دستور العمل 

 ها

 -خانم دکتر نیک آیین
دکتر  -دکتر موحدیان

 دکتر امین -امین

30/4/97 30/7/97 
پیگیري مصوبات و 

 نامه تهیه شدهشیوه
   مستندات

4 
برنامه ریزي براي مقیم شدن 

 هاي گروهدانشجویان در آزمایشگاه

 -خانم دکتر نیک آیین
دکتر  -دکتر موحدیان

 دکتر امین -امین

30/7/97 30/12/98 
برنامه ارائه شده توسط 

 کمیته
   تعداد برنامه

5 
تنظیم  برنامه ترمی دانشجویان مقیم 

 و ابالغ به آنان

 -خانم دکتر نیک آیین
دکتر  -دکتر موحدیان

 دکتر امین -امین

30/7/97 30/12/98 
هاي ابالغ برنامه

مشخص شده به 
 دانشجویان

 ابالغتعداد برنامه 
شده به تعداد 

 دانشجویان
  

6 
ارائه بازخورد به معاون آموزشی 

 دانشکده
گروه مهندسی بهداشت 

 محیط
30/7/97 30/12/98 

مکاتبه با معاونت 
 آموزشی دانشکده

تعداد مکاتبات 
 صورت گرفته

  



 

۸۷ 
 

 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش تدوین شناسنامه دروس مهندسی بهداشت محیط و بارگذاري آن روي سایت هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
اطالع رسانی و هماهنگی بین 

 اساتید دروس

خانم  -پورزمانی
 صفري

   تعداد مصوبات تشکیل جلسات 30/4/97 1/4/97

2 
تدوین شناسنامه دروس توسط 

 اساتید
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

15/4/97 30/8/97 
هاي مشخص کردن آیتم

مورد نیاز و پیگیري در 
 جلسات

   مستندات

3 
پیگیري و جمع آوري شناسنامه 

 مسئول درس دروس توسط
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

30/4/97 30/7/97 
هاي تهیه ارسال شناسنامه

 شده توسط اساتید
هاي تهیه تعداد شناسنامه

 شده به کل دروس
  

4 
رفع اشکال، ویرایش و ارائه 
شناسنامه دروس به مسئول 

 سایت دانشکده

گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

30/7/97 30/12/98 
بررسی در گروه و تعیین 

 ایرادات

هاي تعداد شناسنامه
کل  اصالح شده به

 دروس
  

 اطالع رسانی به دانشجویان 5
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

30/7/97 30/12/98 
رسانی به صورت اطالع

 عمومی
   مستندات

 
 



 

۸۸ 
 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

 حوزه فعالیت: مدیریت گروه تشکیل کمیته نظارت و تطبیق برنامه دروس مهندسی بهداشت محیط هدف اختصاصی:
ف

ردی
 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

 تعیین اعضاء و تشکیل کمیته 1
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

1/4/97 15/4/97 
جلسه مطرح کردن در 

 گروه و نظرسنجی
   تعداد اعضاء

2 
بررسی و تطبیق شناسنامه دروس 

 با کوریکولوم جدید

دکتر  -دکتر امین
دکتر  -حاجی زاده

 ابراهیم پور

15/4/97 30/12/98 
تشکیل جلسات توسط 

 کمیته

تعداد دروس تطبیق 
داده شده به کل 

 دروس
  

3 
بررسی و تطبیق طرح درس با 

کوریکولوم شناسنامه درس و 
 جدید

دکتر  -دکتر امین
دکتر  -حاجی زاده

 ابراهیم پور

30/4/97 30/7/97 
تشکیل جلسات توسط 

 کمیته

تعداد دروس تطبیق 
داده شده به کل 

 دروس
  

4 
تعیین دروسی که نیاز به 

ارزشیابی دارند و ارزشیابی آنها 
 EDOبا همکاري 

گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

30/7/97 30/12/98 
 EDOارزشیابی توسط 
 دانشکده

تعداد دروس 
ارزشیابی شده به کل 

 دروس
  

5 
و  EDOدریافت نتایج از 

 انعکاس به مسئولین درس
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

30/7/97 30/12/98 
مکاتبه با معاونت آموزشی 

 دانشکده
   مستندات

6 
پیگیري رفع اشکاالت براي 

 نیمسال بعدي
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

30/7/97 30/12/98 
مطرح کردن در جلسه 

 گروه و نظرسنجی
   مستندات

  



 

۸۹ 
 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقاء آموزش گردآوري و تهیه حداقل یک درسنامه در سال براي رشته مهندسی بهداشت محیط هدف اختصاصی:
ف

ردی
 

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
اطالع رسانی دستور العمل نگارش درسنامه و 

 هماهنگی مسئول درس با سایر اساتید

گروه مهندسی بهداشت 
 محیط

1/4/97 30/7/97 
مطرح کردن در 
جلسه گروه و 

 نظرسنجی

مصوبات و تعداد 
هاي اعالم درسنامه

 شده
  

2 
نگارش درسنامه بر اساس ضوابط موجود و 

 مصوب
گروه مهندسی بهداشت 

 محیط
15/4/97 30/12/98 

تهیه درسنامه توسط 
استاد مربوطه بر 
 اساس سرفصل

   مستندات

3 
طرح و تصویب در شوراي گروه و ارائه به دفتر 

 دانشکده (EDO)توسعه آموزش 
گروه مهندسی بهداشت 

 محیط
30/4/97 30/12/98 

مطرح کردن در 
جلسه گروه و 

ارزشیابی توسط 
EDO دانشکده 

هاي تعداد درسنامه
 تایید شده

  

4 
دانشگاه و  EDC ارائه به مرکز آموزش پزشکی 

 طرح و تصویب در شوراي آموزشی دانشگاه
گروه مهندسی بهداشت 

 محیط
30/7/97 30/12/98 

توسط  EDCمکاتبه با 
EDO دانشکده 

   مستندات

 ارسال به شوراي نشر معاونت پژوهشی دانشگاه 5
گروه مهندسی بهداشت 

 محیط
30/7/97 30/12/98 

مکاتبه با معاونت 
 پژوهشی دانشگاه

   مستندات

 چاپ ( کاغذي / الکترونیک) 6
گروه مهندسی بهداشت 

 محیط
30/7/97 30/12/98 

چاپ توسط معاونت 
 پژوهشی دانشگاه

تعداد کتاب چاپ 
 شده

  



 

۹۰ 
 

7 
اطالع رسانی به دانشجویان از طریق سایت گروه 

 و ...
گروه مهندسی بهداشت 

 محیط
   مستندات اطالع رسانی عمومی 30/12/98 30/7/97

  



 

۹۱ 
 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقاء آموزش بهینه سازي پذیرش دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی بهداشت محیط هدف اختصاصی:
ف

ردی
 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
بررسی رویکرد سایر دانشگاهها در جذب 

 دانشجوي تحصیالت تکمیلی

دکتر نیک خانم 
دکتر  -آیین

 ابراهیمی

1/4/97 30/7/97 
بررسی توسط دو 
 نفر از اعضاي گروه

   گزارش

2 
نظرسنجی اولیه در جلسه گروه و بررسی 

 وضعیت موجود از نظر اعضاي هیات علمی
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

1/9/97 15/9/97 
طرح در شوراي 

 گروه
   مستندات

3 
مقطع  تکمیل درخواست تعداد دانشجو در

کارشناسی ارشد با توجه به بررسی اولیه و 
 نظر گروه

 30/9/97 15/9/97 مدیر گروه
تکمیل فرم 
 درخواست

تعداد دانشجوي 
 درخواست شده

  

4 
تکمیل درخواست تعداد دانشجو در مقطع 

PhD با توجه به بررسی اولیه و نظر گروه 
گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

15/9/97 30/9/97 
تکمیل فرم 
 درخواست

تعداد دانشجوي 
 درخواست شده

  

5 
تکمیل درخواست تعداد دانشجو در مقطع 

PhD  پژوهشی با توجه به بررسی اولیه و نظر
 گروه

گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

15/9/97 30/12/97 
تکمیل فرم 
 درخواست

تعداد دانشجوي 
 درخواست شده

  

6 
تکمیل درخواست تعداد دانشجو بین الملل 

پژوهشی با توجه به بررسی  PhDدر مقطع 
 اولیه و نظر گروه

گروه مهندسی 
 بهداشت محیط

15/9/97 30/12/98 
تکمیل فرم 
 درخواست

تعداد دانشجوي 
 درخواست شده

  



 

۹۲ 
 

 

 ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و توسعه آموزش علوم پزشکی بر اساس طرح تحول آموزش هدف کلی:

 حوزه فعالیت: تامین امکانات و فضاي فیزیکی بهبود فضاي فیزیکی و امکانات مورد نیاز براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
بررسی وضعیت موجود اتاق ها و 

تحصیالت امکانات دانشجویان 
 تکمیلی گروه

 بازدید 30/7/97 1/4/97 پورزمانی

تعداد اتاق بر اساس  -
تعداد دانشجو و به 

 تفکیک جنسیت
نسبت امکانات به  -

 تعداد دانشجو

  

2 
تکمیل نیازها بر اساس نظر کمیته 
مشورتی دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی

 -دکتر حاجی زاده
 پورزمانی

 تشکیل جلسه 30/12/98 1/7/97
تعداد مشکل و کمبود 

 مشخص شده
  

 30/12/98 30/7/97 پورزمانی گزارش وضعیت موجود در گروه 3
طرح در جلسه 

 گروه
   موارد مشخص شده

4 
پیگیري براي جداسازي اتاق 

کارشناسی ارشد به تفکیک خواهران 
 و برادران

 30/10/97 30/7/97 دکتر حاجی زاده
پیگیري از 

معاونت اداري 
 مالی دانشکده

   تعداد مکاتبات



 

۹۳ 
 

5 
تامین کمبود کامپیوتر دانشجویان 

 ارشد و دکتري بر اساس تعداد دانشجو
معاونت اداري مالی 

 دانشکده
30/7/97 30/12/98 

پیگیري از 
معاونت اداري 
 مالی دانشکده

   موارد رفع شده

6 
نوسازي کامپیوترهاي موجود تعویض 

 یا ارتقاء حداقل دو کامپیوتر در سال
اداري مالی معاونت 

 دانشکده
30/7/97 30/12/98 

پیگیري از 
معاونت اداري 
 مالی دانشکده

   موارد نوسازي شده

7 
تکمیل کمدهاي دانشجویان به طوري 

که به ازاي هر دانشجو یک کمد 
 اختصاصی وجود داشته باشد

معاونت اداري مالی 
 دانشکده

30/7/97 30/12/98 
پیگیري از 

معاونت اداري 
 مالی دانشکده

   تعداد کمد اضافه شده

  



 

 

 . برآورد زمان در برنامه عملیاتی4

 

 جدول زمانی برنامه عملیاتی دو ساله (گانت چارت)

 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 مدت (ماه) اهداف اختصاصی ردیف

1 
نامه تحصیل در دوره دکتري تدوین شیوه

مهندسی تخصصی و کارشناسی ارشد 
 بهداشت محیط

3             

2 
تدوین یک کاتالوگ براي ارائه توانمندي

 هاي گروه
5/11             

             5/19 به روز کردن سایت گروه 3

4 
تعیین نیاز گروه به جذب هیات علمی و 

 کارشناس در دو سال آینده
5/16             

5 
و هاي گروه تامین نیازهاي آزمایشگاه

 سازي استفاده از آنهابهینه
5/19             

             20 تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان 6

7 
توانمندسازي دانشجویان دوره دکتري و 

ارشد به کمک کمیته تحقیقات دانشجویی 
 دانشکده

17             



 

۹۵ 
 

8 
تشکیل کمیته نظارت بر ارتقاء کیفی 

حضور فیزیکی دانشجویان تحصیالت 
 PhDتکمیلی خصوصا دوره 

20             

9 
تدوین شناسنامه دروس مهندسی بهداشت 

 محیط و بارگذاري آن روي سایت
20             

10 
تشکیل کمیته نظارت و تطبیق برنامه 

 دروس مهندسی بهداشت محیط
20             

11 
گردآوري و تهیه حداقل یک درسنامه در 

 سال براي رشته مهندسی بهداشت محیط
20             

12 
بهینه سازي پذیرش دانشجو در مقطع 

تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی 
 بهداشت محیط

20             

13 
بهبود فضاي فیزیکی و امکانات مورد نیاز 

 براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی
20             

 
  



 

۹۶ 
 

 گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمتعملیاتی برنامه 
 

 اهداف :
 : هدف کلی گروه

ــالمت  ن، حفظ و ارتقاياالترین هدف گروه ارتقاي کمی و کیفی آموزش و پژوهش و تربیت نیرو هاي خالق و محقق معتقد و عامل به مفاهیم ، مبانی و راهکارهاي تامیب س
شد به نحوي که توان نی      سو با نیازهاي جامعه و محیط می با سازمان ها با آگاهی و عملکرد هم شیابی و    براي فرد، خانواده، جامعه،  سنجی ، مداخله، برنامه ریزي، اجرا و ارز از 

رتباطات بین فناوري و توســعه ا تصــحیح و بهبود مداوم برنامه ها را در راســتاي بهبود نتایج داشــته باشــند. توســعه و همگانی نمودن پژوهش و تحقیقات در راســتاي تولید علم،
 ی، کارشناسان و دانشجویان مقاطع مختلف گروه از دیگر اهداف مهم گروه می باشد که)               المللی در زمینه ي پژوهش هاي مشترك براي اعضاي هیئت علم

شگاه و            سیاست هاي وزارتی و خط مشی دان ستاي  سته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی مبتنی بر   « براي دستیابی به این هدف ، برنامه راهبردي گروه ، دررا ب
 در سه حیطه ، به شرح ذیل تدوین و ارائه شده است :»  1394مهر ماه  –لی حوزه سالمت برنامه آموزش عا

 اهداف حیطه مدیریتی گروه -الف
 اهداف حیطه آموزشی گروه -ب
 اهداف حیطه پژوهشی گروه -ج

  



 

۹۷ 
 

 
 اهداف حیطه اجرایی مدیریتی گروه  -الف

 هدف اختصاصی می باشد1هد ف کلی و 1شامل 

 ی  جدول برنامه عملیات

 هدف کلی: بهبود فرایندهاي مدیریتی و اجرایی گروه

 راهکار) 4( تهیه چارچوب ارزیابی نظارت بر اجراي برنامه هاي مدیریتی گروههدف اختصاصی: 

 مالحظات پیشرفت کار شاخص و پایش روش اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا فعالیت -راهکارها ردیف

1 
نظارت بر اجراي 

هاي مدیریتی برنامه 
 گروه

 1400سال  1397سال  مدیر گروه

شکیل یک کمیته ت-
 نظارت

تدوین چارچوب براي -
ارائه گزارش نظارتی به 

 گروه
بازبینی نقاط ضعف و رفع -

 ایرادات

چک لیست براي هر فرایند -
 اجرایی

ارائه گزارش نظارتی هر -
سه ماه یکبار براي گروه و 

ماه یکبار براي  6هر 
مبتنی بر چک دانشکده 

 لیست

  

 
2 

بهینه سازي تصمیمات 
 گروه

معاون گروه و 
دبیر جلسات 

 گروه

 1400سال  1397سال 

شوراهاي آموزشی  -
جلسه  20به میزان 

 در سال

شوراهاي پژوهشی  -
 جلسه در سال 20

برنامه ریزي براي تدوین 
جلسات منظم شوراي 

آموزشی،پژوهشی،شوراي 
 گروه و دفتع از پایان نامه ها

  

 



 

۹۸ 
 

 اهداف حیطه آموزشی گروه  -ب
 هدف اختصاصی) می باشد: 8( از کتاب بسته هاي تحول ...) شامل » بسته توسعه راهبردي ، هدفمند و ماموریت گراي برنامه هاي آموزش عالی سالمت « با توجه به 

  مقاطع)کلیه (در) تداوم سیاست گروه مبنی بر ثبات در پذیرش دانشجو 1
د رحتواي دروس و نحوه پایش و ارزشـــیابی دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصـــیلی با توجه به نیازهاي حرفه اي دانشـــجو، جامعه و تطبیق آن با رویک):  بازنگري مســـتمر م2

 آموزشی جامعه محور، سیاستها ودستورالعمل هاي اجرایی 

 ) تامین منابع  علمی3
 ارشد و دکترا ) توانمند سازي دانشجویان با توجه به کریکولوم جدید مقاطع4
 ) بازنگري روند ارزیابی عملکرد مستمر دانشجویان مقطع دکتري و کاربرد آن در امتحان جامع و دفاع از رساله5
شجو در ام            6 شی از مراحل ارزیابی دان شجو به عنوان بخ شده براي دان شی و اجرایی تعریف  شی،پژوه ست فعالیت هاي آموز از  اعتحان جامعو دف) بازنگري و طراحی چک لی

 پایان نامه
 پیگیري راه اندازي رشته سالمت سالمندي مقطع ارشد) 7
 انجام نهایی جذب دو نیروي متخصص در رشته هاي جدید ) 8
 
 
 
 

 



 

۹۹ 
 

 
 

  
 )کتريارشد، د) تطبیق پذیرش دانشجو متناسب با امکانات دانشکده، گروه و با در نظر گرفتن نیاز هاي جامعه (درمقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی  1هدف کلی 

 مقاطع)کلیه (درشامل یک هدف اختصاصی : تداوم سیاست گروه مبنی بر ثبات در پذیرش دانشجو 

 روش اجرا شاخص و پایش پیشرفت کار مالحظات
زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

 فعالیت -راهکارها مسئول اجرا
 ردیف

 

  

کارشناسی بهداشت عمومی 
 نفر 25الی  20: 

 6ارشد آموزش بهداشت: 
 8الی  

 4دکتري آموزش بهداشت: 
 6الی

براورد مداوم حداکثر 
درهر سال ظرفیت 

 تحصیلی

 مدیر گروه 1397 1400
 حفظ ثبات ظرفیت پذیرش  فعلی دانشجو

 ) مقاطعکلیه (در
 
1 



 

۱۰۰ 
 

 )شامل پنج هدف اختصاصی(اي) ارتقاء توان علمی دانش آموختگان به واسطه متناسب نمودن آموزش دانشجویان با نیازهاي عملکردي و حرفه  2هدف کلی 

 )راهکار 3شامل ( دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی مستمر محتواي دروس و نحوه پایش و ارزشیابی):  بازنگري  1هدف اختصاصی 

 مالحظات
پیشرفت 

 کار
 روش اجرا شاخص و پایش

زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

 فعالیت -راهکارها مسئول اجرا
 فردی
 

  
نیمرخ تحصیلی و 

 جدیدکوریکولومهاي 

تدوین نیمرخ تحصیلی جدید مقاطع  دکتري و 
کارشناسی ارشد و کارشناسی ( ارائه و اجراي 

 برنامه با هماهنگی آموزش دانشکده )

پایان سال 
1397 

1397 
 -شهنازيدکتر 

 دکتر پیرزاده

به روز رسانی مداوم -
نیمرخ تحصیلی ، در 

 کلیه مقاطع
 

 
1 

  

سرفصل طرح درس ها و  -1
الگوي پایش  هاي جدید و

و ارزشیابی متناسب با 
اهداف و محتواي آموزشی 

 براي:
دروس درصد  40حداقل -

 کارشناسی در مقطع
دروس درصد  50حداقل -

 کارشناسی ارشد در مقطع
 درصد دروس 40حداقل -

 دکتري مقطع در

بازنگري و تدوین برنامه ها و کوریکولوم هاي   -1
آموزشی  در راستاي پاسخگویی به نیازهاي جامعه 

 ، ... به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی
بازنگري روند ارزیابی مستمر عملکرد  تداوم  -2

مطابق با سیاست هاي  وزارتی دانشجویان دکتري 
 گروه با استفاده از: و نیازهاي

 -فرم ارزشیابی جلسات ژورنال کالب و سمینار
 کارگاه از موارد زیر: 3شرکت در حداقل 

یدمحتواي آموزش      ها و نرم افزارهاي تول  -روش 
ها و نرم افزارهاي تحلیل      داده هاي کمی و  روش 

روش ها و نرم افزارهاي جستجو و مدیریت  -کیفی
بع    ــا ــب و کــار         -من بوم کســ نی و  ی فر  -کــارآ

 سال پایان
1400 

 

1397 

 -مدیر گروه
 -دکتر فتحیان
 دکتر زمانی

تداوم بازنگري و  - 2
 به روزرسانی برنامه

 ها، طرح درسها
وطراحی سیستم 
پایش وارزشیابی 

در کلیه دانشجویان 
مقاطع توسط مسئول 
درس از مرداد ماه 

 1395سال
 

 
2 



 

۱۰۱ 
 

  

ارائه مستندات ارزیابی  -2
مستمر عملکرد دانشجویان 

 دکتري

 
پایلوت الگ بوك تهیه  -3

 شده

ی ( مقاله نویســ -ســناریونویســی و فیلمنامه نویســی
  -کمی و کیفی) (اصــیل و مروري و متاآنالیز و....)

سنجی ابزار و محتواي    روش هاي ابزارسازي و روا
شی  س  -آموز سابمیت فرایند انتخاب مجله منا  ب و 

ــجویان دکت -مقاله به یک مجله معتبر      را براي دانشـ
ــه  ــرکت در سـ برگزاري حداقل یک کارگاه و شـ

ــی (      -کارگاه   ــرکت درکارگاههاي آموزشـ  30شـ
ــاعت) ــی   - س ــناس تکمیل الگ بوك مقطع کارش

 )1398ارشد ( تحقق تا مهر 
اضافه شدن درس سایکومتریک محتوي و  -3

ق تا (تحق صصیابزار در دوره دکتري به بورد تخ
 )1398پایان مهر 
 
 



 

۱۰۲ 
 

 
 
 
 

 )شامل پنج هدف اختصاصی(ايبه واسطه متناسب نمودن آموزش دانشجویان با نیازهاي عملکردي و حرفه  جویان) ارتقاء توان علمی دانش 2هدف کلی 
 )راهکار 3شامل (مستمر محتواي دروس و نحوه پایش و ارزشیابی دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی):  بازنگري  2هدف اختصاصی 

 مالحظات
پیشرفت 

 کار
 روش اجرا شاخص و پایش

زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

 فعالیت -راهکارها مسئول اجرا
 ردیف

 

  

برگزاري حداقل یک  -1
جلسه به صورت ماهیانه 

 پیشرفت فرایند کارها جهت
و همفکري با اساتید گروه  

 هطو ثبت صورتجلسات مربو
برگزاري حداقل دو  -2

جلسه با مسئولین واحدهاي 
 ستادي در طول سال

 

طراحی جدول زمانبندي  -1
هفته ي شوراي 2جلسات هر

گروه با موضوعات مطروحه 
 در هرجلسه

تقسیم مسئولیتهاي حیطه هاي  -2
مطابق با ستون  متفاوت

 مسئول اجرا

تشکیل جلسات مشترك با  -3
مسئولین واحدهاي ستادي بر 

 حسب نیاز

1400 1397 

 مسئولین حیطه ها:

خانم دکترپیرزاده: مسئول -
و شبکه هاي آموزشی 

پژوهشی در بین مقاطع 
مختلف تحصیلی 

 دانشجویی
.خانم دکترفتحیان: -.

مسئول کاراموزیهاي 
 مقاطع مختلف تحصیلی

خانم دکترزمانی : عضو -
 کمیته پژوهشی و نشر

آقاي دکتر شهنازي: -
 مسئول آموزش مجازي

تداوم برگزاري جلسات 
مرتبط با موضوع به 

صورت مستمر و تقسیم 
وظایف و تعیین مسئول 
درهربند وگزارش دهی 
 نتایج در جلسات گروه

 
1 
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 اي) ارتقاء توان علمی دانش آموختگان به واسطه متناسب نمودن آموزش دانشجویان با نیازهاي عملکردي و حرفه  2ادامه هدف کلی 

 : تامین منابع علمی3هدف اختصاصی

 مالحظات
 پیشرفت

 کار
 روش اجرا شاخص و پایش

زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

 فعالیت -راهکارها مسئول اجرا
 ردیف

 

  

توافق اعضاي هیئت  - 1
 درصد 60علمی در حداقل 

 50حداقل 96-97(در سال 
درصد از منابع مقاطع 
 تحصیالت تکمیلی)

درصد  70: حداقل 98سال 
دروس مقطع کارشناسی و 

درصد تحصیالت 90
 تکمیلی

براورد منابع علمی اولویت دار  -
ه الکترونیکی) براي کلی(نوشتاري و 

 مقاطع
 و مالی پیش بینی و تامین منابع-

 ای خرید جهت الکترونیکی امکانات
 علمی منابع به دسترسی

تامین و تهیه کتب علمی و دسترسی  -
 منابع الکترونیک به

 1397 مستمر
با مسئولیت خانم 

 دکترعمیدي
 

روز رسانی منابع درسی به  -
 کلیه مقاطع تحصیلی

 
1 

  

 به مجهز اتاق 4 اختصاص-1
 نسیتج تفکیک به کامپیوتر

 جایگزینی و  حذف -2
 درصد 30 حداقل
 در رده از خارج کامپیوترهاي

 اعضاي و دانشجویان کار اتاق
 گروه

اختصاص اتاق به تفکیک مقطع و -
جنسیت دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی
بهبود کامپیوترهاي گروه از نظر -

 سخت و نرم افزاري

پایان 
 سال

1397 
1397 

مدیر و معاون 
 گروه

 و تامین و نگهداري  -2
 و فیزیکی فضاي گسترش

 تجهیزات
2 
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 ايبه واسطه متناسب نمودن آموزش دانشجویان با نیازهاي عملکردي و حرفه  جویان) ارتقاء توان علمی دانش 2ادامه هدف کلی 

 راهکار) 2عملی(  و نظري دانش کاربرد براي مناسب شرایط ایجاد و دانشجویان توانمندسازي):3هدف اختصاصی 

 مالحظات
پیشرفت 

 کار
 روش اجرا شاخص و پایش

زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

 فعالیت -راهکارها مسئول اجرا
 ردیف

 

  

  براي بوك الگ تهیه -1
 کارآموزي درصد 100

 ها

 کارشناسی کاراموزي بوك الگ تهیه -1
 )1397( تا پایان سال 

 دکتري و ارشد  مقطع بوك الگ تهیه -2
 جدید( تا پایان آموزشی برنامه به توجه با

 )1398سال 

 دکتر فتحیان 1397 1398
 الگ تدوین و نیازسنجی -1

 کارآموزي بوك
 
1 

  

مشارکت مسئولین  --1
واحدهاي اجرائی 

درصد  از  30درحداقل 
جلسات بازنگري طرح 

 درسهاي کارآموزیها
 

 80مشارکت حداقل-2
 درصداعضاي هیئت
علمی در هر دوره 

 کارآموزي

هماهنگی با مسئولین  اتجلسبرگزاري  -1
مرکز بهداشت استان در رابطه با آموزش و 

 به روز رسانی اطالعات مربیان کاراموزي
آموزشی  ویژه  هايبرگزاري  کارگاه -2

 مربیان کاراموزي گروه
تداوم همکاري با مرکز بهداشت استان   -3

الگ بوك و مراکزبهداشتی در تکمیل 
کاراموزي مقطع کارشناسی و اجراي 

برنامه هاي آموزشی درفیلدهاي 
 )1397( سال کاراموزي

 مدیر گروه 1397 مستمر
 هیئت اعضاي فعال حضور -2

 آموزشی هاي برنامه در علمی
 دانشجو آموزش فیلدهاي در

2 
 



 

۱۰۵ 
 

 
 

 اي) ارتقاء توان علمی دانش آموختگان به واسطه متناسب نمودن آموزش دانشجویان با نیازهاي عملکردي و حرفه  2ادامه هدف کلی 

 راهکار) 2دکتري( مقطع دانشجویان مستمر عملکرد ارزیابی روند بازنگري):   4هدف اختصاصی 

 روش اجرا شاخص و پایش پیشرفت کار مالحظات
زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

 ردیف فعالیت -راهکارها اجرامسئول 

  

 50 تعیین حداقل-1
پژوهشها مبتنی  درصد
 هاي اولویت بر 

 حوزه سالمت تحقیقاتی

 یا تحقیقاتی هاي اولویت تعیین-1
 توسط کاربرد قابل آموزشی و اجرایی
با توجه به الین تحقیقاتی  گروه اعضاي

 افراد
 اولویت بندي نهایی موضوعات-2
 گروه صورتجلسات در تصویب-3

 1397 مستمر
اساتید راهنماي 

 مقطع دکتري

 همکاري جلب -1
 مقطع ورودي دانشجویان

 در اول ترم از دکتري
 یا پروژه طراحی زمینه

 به ورود و  پروپوزال
 آن اجراي مرحله

1 

  

الگ بوك پایلوت  -1
 آماده شده

برگزاري حداقل  -2
یک جلسه در هر 

نیمسال تحصیلی براي 
 ارزیابی برنامه

 بازنگري نهایی الگ بوك تهیه شده-
 ورود به مرحله پایلوت-
 پایش فرآیندهاي اجرایی -
 1400ارزیابی نتایج پایلوت در افق  -

1400 1397 
مدیرو معاون 

 گروه
 دکتر فتحیان

تهیه الگ بوك مقطع  -2
 دکتري

 
2 



 

۱۰۶ 
 

 اي) ارتقاء توان علمی دانش آموختگان به واسطه متناسب نمودن آموزش دانشجویان با نیازهاي عملکردي و حرفه  2ادامه هدف کلی 

 راهکار) 2بازنگري و طراحی چک لیست فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی( ) : 5هدف اختصاصی 

 مالحظات
پیشرفت 

 کار
 روش اجرا شاخص و پایش

زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

مسئول 
 اجرا

 ردیف فعالیت -راهکارها

  

فرم ها و چک لیست تعداد -1
 هاي تهیه شده

 

تهیه فرم حضور فیزیکی دانشجویان در -
 جلسات سمینار و ژورنال کالب گروه

تهیه فرم ارزشیابی فرد ارائه دهنده -2
سمینار و ژورنال کالب گروه در طول 

 ترم
ارزیابی تحویل فرم  یا ارائه گزارشات -3

 ماهه دانشجویان 6
فعالیت هر یک  ثبت و ارزیابی-4
دانشجویان در فعالیتهاي آموزشی از

 EREمرتبط با طرح 
تهیه فرم مشاوره توسط دانشجویان  -5

 دکتري براي سایر مقاطع
 چک لیست پایش کارآموزي -6

1399 

 
 

1397 
مدیر 
 گروه

تهیه چک لیست هاي -1
ارزیابی دانشجو در حیطه هاي 

ی و ارائه آموزشی ، پژوهش
خدمات مرتبط با نیازهاي 

 گروه

 
1 



 

۱۰۷ 
 

  

  

تامین فضاي فیزیکی براي  -1
 مشاورهارائه حداقل یک روز 

 در هفته

تکمیل فرم ارزشیابی  -2
 دانشجوي مشاور

ساعت  2انجام حداقل  -3
 مشاوره در طول هفته

تشکیل جلسات براي راه اندازي و -1
 تدوین اهداف برنامه مشاوره

 عملیاتی مشاوره تدوین برنامه-2
1397 1397 

دکتر 
 پیرزاده

و  راه اندازي اتاق مشاوره-2
 اجراي برنامه

 خدمات مشاوره

 
 



 

۱۰۸ 
 

 
  

 هدف اختصاصی) 2(MPHسالمت سالمندي و ) ایجاد تنوع در رشته هاي مقاطع تحصیالت تکمیلی 3 هدف کلی:

 راهکار) 3دیدگاه هاي نظام سالمت( اولویت بندي رشته هاي مورد نظر، با توجه به نیازها و): 1 هدف اختصاصی:

 روش اجرا شاخص و پایش پیشرفت کار مالحظات
زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

 ردیف فعالیت -راهکارها مسئول اجرا

  

آغاز مکاتبات در جهت -1
طی مراحل تاسیس رشته 

 موردنظر

 

انجام مکاتبات جهت -1
تاسیس رشته کارشناسی 

 "سالمت سالمندي  "ارشد 
مراحل و مکاتبات و انجام 

موضوع با مسئولین مربوطه ( 
با توجه به مطرح شدن 

 دربورد تخصصی

1397 1396 
آقاي دکتر 

 رحیمی

تعیین رشته و مقطع مورد اولویت 
 بر اساس امکانات ونیازها

 

1 
 

  

صورتجلسات گروه : طرح 
موضوع و روند پیگیري و 
پیشرفت مکاتبات تاسیس 

 تا پذیرشرشته و نهای
 ررشته مورد نظدانشجو در 

پیگري مراحل و مکاتبات  -
موضوع با بورد تخصصی با 
توجه به مطرح شدن دربورد 

 تخصصی

  

آقاي دکتر 
 رحیمی

 

پیگیري مداوم در جهت  تاسیس 
 رشته مورد نظر

2 
 



 

۱۰۹ 
 

 
  

 هدف اختصاصی) 2(MPHسالمت سالمندي و ) ایجاد تنوع در رشته هاي مقاطع تحصیالت تکمیلی 3 ادامه هدف کلی:

 راهکار) 1متخصص در رشته هاي جدید(جذب نیروي  ) 2هدف اختصاصی:

 روش اجرا شاخص و پایش پیشرفت کار مالحظات
زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

 فعالیت -راهکارها مسئول اجرا
 ردیف

 

  

جذب دو نیرو در 
گروه در رشته هاي 

 جدید

 

جذب دو نیرو در شاخه هاي 
سالمندي و آموزش سالمت 

(در حال طی  با الین اعتیاد
 آخرین مراحل اداري

1397 1396 
مدیر گروه و 
 معاون آموزشی

پیگیري انجام مراحل قانونی جذب یک نفر 
هیئت علمی متخصص در هر کدام از رشته هاي 

 مورد نظر

 

 
1 



 

۱۱۰ 
 

 
 اهداف حیطه پژوهشی گروه -ب 

 هدف اختصاصی ) 3پژوهشی (: ارتفائ توانمندي هاي گروه در حیطه آموزش ، مطالعات و تحقیقات  1هدف کلی

 : گسترش  پژوهش هاي کاربردي به صورت بین بخشی و تعیین اولویت ها 1هدف اختصاصی 

 مالحظات
 پیشرفت

 کار
 روش اجرا شاخص و پایش

زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

 فعالیت -راهکارها مسئول اجرا
 ردیف

 

  

یک  حداقلتشکیل  -
 کارگروه

 ددرص30حداقل جذب –
 ذینفعان

 ارائه برنامه اجرایی–
گزارش کار در  -

 صورتجلسات
فرم هاي ارزشیابی تکمیل -

 شده

دستورالعمل اجرایی و شرایط تهیه  -
 اعضا و ارزشیابی کارگروه ها

 ذي نفعان و جذب شناسایی-
 و برنامه اجراییاهداف  تدوین-

انجام ارزیابی و ارزشیابی روند هر  -
 کارگروه

 دکتر فتحیان 1397 1399
پیگیري و اجراي تشکیل  

کارگروه هاي تحقیقاتی در 
 گروه با همکاري بین بخشی

 
1 

 
  



 

۱۱۱ 
 

 
 هدف اختصاصی )2ادامه هدف کلی: ارتفائ توانمندي هاي گروه در حیطه آموزش ، مطالعات و تحقیقات پژوهشی ( 

 راهبرد) 3)جهت دهی موضوعی و تدوین قوانین و چک لیست روند فعالیتی( 2هدف اختصاصی 

 مالحظات
پیشرفت 

 کار
 روش اجرا شاخص و پایش

زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

مسئول 
 اجرا

 فعالیت -راهکارها
 ردیف

 

       
جلب حمایت 

مسئولین دانشکده 
 ودانشگاه

1 

  
 ااعض %20 عضویت حداقل-
 اعضا %20عضویت حداقل -

 عضویت اعضاي گروه در  مجالت علمی -

 تحقیقاتیگروه در  مراکز  عضویت اعضاي -
عدم تحقق هدف (علت اصلی : عدم) آغاز فعالیت این 

 هدف در برنامه راهبردي آینده در نظر گرفته شد

 

 
 
 
 

 

عضویت در مراکز 
تحقیقات و مجالت 
علمی و پژوهشی 

 هدانشگا

2 

  

درصد  اولویت  50داقل ح -
 هاي موضوعی

 درصد جلسات 60حداقل  -
 براساس فرم تهیه شده

لیست و فرم ها وچک  -
 گزارشات ارزیابی دوره اي

درصد  اولویت هاي موضوعی در  50تعیین حداقل -1
ارتباط با ژورنال کالب و سمینارها  توسط اعضاي گروه 

 و تصویب در صورتجلسات گروه

 ارزشیابی نهایی ژورنال کالب و سمینارهاي گروه  -2
بررسی کل جلسات براساس فرم و ارزشیابی دانشجو (

 )تهیه شده 
ارتقاء  فضاي فیزیکی و دسترسی به خدمات و    -3

 ماه 6سایت هاي علمی کامپیوتري و ارزیابی دوره اي هر

  
 
 

گزاري فعال بر
جلسات ژورنال 
کالب و سمینار 

توسط دانشجویان 
مقطع دکتري در طول 

 هر ترم

 
3 

  



 

۱۱۲ 
 

 )هدف اختصاصی 1) ( 1تاسیس و راه اندازي هسته هاي تحقیقاتی در گروه ( با تاکید بر هدف  ) 2هدف کلی 

 هدف اختصاصی:  راه اندازي دو هسته تحقیقات سبک زندگی و مطالعات اعتیاد

 مالحظات
 پیشرفت

 کار
 زمان شروع زمان پایان روش اجرا شاخص و پایش

مسئول 
 اجرا

 فعالیت -راهکارها
 ردیف

 

  

 صورتجلسات.1
 مکتوبات مرتبط.2
 مکتوبات مرتبط.3
نامه هاي دعوت و .4

 صورتجلسات
 صورتجلسات.5

مکتوبات و 
 صورتجلسات.6

مکتوبات و 
 صورتجلسات.7

 اسناد موجود
 

 ولیهجلسات ا تشکیل –1

تشکیل تیم تحقیقاتی در هر  -2
 هسته

 تنظیم اهداف و اساسنامه -3
 تشکیل جلسه با مسئولین مرتبط -4

 یمعرفی اعضاي تیم تحقیقات -5
یازسنجی جهت تعیین ن -6

 اولویتهاي مهم
 معرفی هسته هاي تحقیقاتی-7

چاپ یا دریافت پذیرش  -8
مقاله توسط اعضاي هر  5حداقل 

 ها یک از هسته
 

 98سال  پایان
 

 98اردیبهشت 
  

شناسایی مشکالت 
اجرایی براي راه 

اندازي هسته هاي 
 تحقیقاتی و تعیین

نقاط ضعف و 
تهدیدها و استفاده 

از نقاط قوت و 
 فرصت هاي مرتبط

1 

  



 

۱۱۳ 
 

 هدف اختصاصی )1در آموزش در بین اساتید، کارشناسان و دانشجویان( » پژوهش نگر«ایجاد نگرش  ): 3هدف کلی

 راهکار) 2هدف اختصاصی: ایجاد انگیزه هاي مادي و معنوي انجام پژوهش هاي بنیادي و کاربردي(

 مالحظات
پیشرفت 

 کار
 روش اجرا شاخص و پایش

زمان 
 پایان

زمان 
 شروع

 فعالیت -راهکارها مسئول اجرا
 ردیف

 

  

قراردادهاي موجود  
درصد  40 با حداقل

 مراکز شناسایی شده

 
 

عقد قراردادهاي پژوهشی و آموزشی -
راکز مبا پشتوانه مالی و اجرایی با 

تحقیقاتی در راستاي تحقق پروژه هاي 
 قبلهدف پزوهشی شناسایی شده در 

همکاري با سازمان هاي مردم نهاد از -
و نیروي انتظامی و جمله شهرداري 

 بهزیستی و....

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمام اعضاي 
هیئت علمی 

 گروه
 
 
 

شناسایی سازمان ها، مراکز و ارگان 
هاي نیازمند به همکاري پژوهشی و 

توسعه همکاري بین بخشی و 
هاي معتبر  فرابخشی با دانشگاه
 داخلی

1 

   

اعزام یک نفر از اعضاي هیئت علمی ، -
برحسب نیاز جهت استفاده از فرصت 

 مطالعاتی
اعالم آمادگی اعضاي هیئت علمی  -

درصد  20گروه در مشارکت با حداقل 
پروژه هاي تحقیقاتی سازمان جهانی 

 بهداشت و طی مراحل اجرایی
 

   
ارتقاء کمی و کیفی فرصت هاي 

 علمی مطالعاتی اعضاي هیئت
2 



 

۱۱۴ 
 

 

 تی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژيبرنامه عملیا

  

 هدف کلی
 و ارتقاي سطح آموزش و پژوهش   گروهموجود  مشکالت و ها چالش  رفع

 اهداف اختصاصی:
 تجهیز گروه به حداقل یک کامپیوتر پر قدرت و با سرعت باال براي تحلیل داده هاي بزرگ  .1

 انجام و تداوم اقدامات براي اخذ مجوز پذیرش دانشجو دکتري اپیدمیولوژي  .2

 شکده هایر دانتوسعه و تحکیم روابط گروه با معاونت بهداشتی استان جهت دسترسی اساتید و دانشجویان به عرصه هاي سالمت و داده هاي ثانویه استان و سا .3

 حوزه در یپژوهش  يساز  توانمند یگروه درون يها کارگاه يبرگزار قیطر از يولوژیدمیاپ و یست یز آمار يدکتر و ارشد  یکارشناس   انیدانشجو  يهایتوانمند ارتقا .4
 و نظر صاحب افراد ریسا از دعوت و گروه یعلم اتیه اعضا يسو از یعلم يها مقاله نگارش يها مهارت و یپژوهش يها طرح پروپوزال نیتدو  مطالعات، یطراح

 تیوضع  به نآ رساندن  و يدکتر و ارشد  یکارشناس   مقاطع انیدانشجو  یلیتحص  دوره طول موثر کاهشتکمیل فرآیند الگ بوك دانشجویان دکتري آمار زیستی و  
 امور هیلک هنگام به ياجرا و انیدانشجو  یآموزش  فیوظا و ها تیفعال جامع يراهنما نیتدو و ارائه قیطر از یآموزش  يها نامه نییآ اساس  بر شده  ینیب شیپ مطلوب
  .محوله فیوظا يریگیپ و ياجرا يبرا آنها به مناسب بازخورد ارائه و دانشجو منظم شیپا و شده ینیب شیپ یآموزش

سات  یپژوهش  يهایتوانمند يارتقا .5 شجو  د،یا س   انیدان  يعضا اچاپ شده در مجله تحقیقات نظام سالمت توسط      هايپژوهش، افزایش گروه  يارشد و دکتر  یکارشنا
و آشــنا کردن دانشــجویان گروه با مشــکالت عمده اســتان (نظیر، کانون هاي ســالک، آالینده هاي محیطی، مراکز درمان بیماریهاي  گروه انیو دانشــجو یعلم ئتیه

 شایع، مراکز بهداشت)  در قالب بازدیدهاي یکروزه

 د نیاز گروهتامین پرسنل هیئت علمی مور .6

 
 



 

۱۱۵ 
 

 
 

 فعالیت هاي پژوهشی -) فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد1جدول

 سطح آموزش و پژوهش يگروه و ارتقاموجود رفع  چالش ها و مشکالت  هدف کلی:

 حوزه فعالیت: تجهیزات بزرگ يداده ها لیتحل يپر قدرت و با سرعت باال برا وتریکامپ کیگروه به حداقل  زیتجههدف اختصاصی: 

ف
ردی

 

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
ارتقاي سخت یا نرم 
افزاري سیستم هاي 

 موجود با امکانات موجود

مهندس 
 رهروي

 ارتقاي سیستم هاي موجود 31/2/98 15/1/98
بررسی عملکرد سیستم هاي 

 پاویون دانشجویان
  

2 
خرید یک سیستم ابر 

 رایانه

مهندس 
رهروي و 

 معاونت مالی

   خریداري سیستم خرید سیستم 25/12/98 5/12/97

 
  



 

۱۱۶ 
 

 فعالیت هاي آموزشی -) فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد2جدول

 سطح آموزش و پژوهش يگروه و ارتقاموجود رفع  چالش ها و مشکالت  هدف کلی:

 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش يولوژیدمیاپ يدانشجو دکتر رشیاخذ مجوز پذ يانجام و تداوم اقدامات برا هدف اختصاصی:

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

زمان 
 پایان

چگونگی 
 اجرا

 پایش شاخص
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
اخذ مجوز پذیرش دانشجوي 

 اپیدمیولوژيدکتري 
 مدیر گروه

در حال 
 پیگیري

 98مهر 
گروه و 

دانشکده و 
 دانشگاه

   مکاتبات و اقدامات انجام شده

 
  



 

۱۱۷ 
 

 فعالیت هاي پژوهشی -) فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد3جدول

 سطح آموزش و پژوهش يگروه و ارتقاموجود رفع  چالش ها و مشکالت  هدف کلی:

به  انیانشجوو د دیاسات یاستان جهت دسترس یروابط گروه با معاونت بهداشت میتوسعه و تحکهدف اختصاصی: 
 دانشکده ها ریاستان و سا هیثانو يسالمت و داده ها يعرصه ها

 حوزه فعالیت: پژوهشی

ف
ردی

 

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
همکاري متقابل با معاونت 

 بهداشتی

مدیر و اعضاي 
 هیئت علمی

 مستمر مستمر
تشکیل کارگروه 

 مشترك
   تدوین شیوه نامه

2 
تدوین شیوه نامه همکاري 

پژوهشی با سایر دانشکده و سایر 
 دانشگاه ها

مدیر و اعضاي 
 هیئت علمی

 97اسفند 
اردیبهشت 

98 
تشکیل جلسات 

 مشترك
   هاي تدوین شدهشیوه نامه 

 
  



 

۱۱۸ 
 

 فعالیت هاي آموزشی -) فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد4جدول

 سطح آموزش و پژوهش يگروه و ارتقاموجود رفع  چالش ها و مشکالت  هدف کلی:

 يبرگزار قیاز طر يولوژیدمیو اپ یستیآمار ز يارشد و دکتر یکارشناس انیدانشجو يهایارتقا توانمندهدف اختصاصی: 
الگ  ندیفرآ لیافراد صاحب نظر و تکم ریگروه و دعوت از سا یعلم اتیاعضا ه ياز سو یدرون گروه يکارگاه ها

 يترارشد و دک یمقاطع کارشناس انیدانشجو یلیکاهش موثر طول دوره تحصی و ستیآمار ز يدکتر انیبوك دانشجو
 حوزه فعالیت: ارتقا آموزش

ف
ردی

 

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

   تعداد کارگاه کارگاه آموزشی 30/11/98 15/11/97 مدیر گروه کارگاه هاي آموزشی 1

2 
برگزاري ژورنال کالب 

 دانشجویان
 سخنرانی مستمر حداقل یکی در ماه دکتر حیدري

نمره دهی شرکت 
 کنندگان

  

3 
کاهش موثر طول دوره تحصیلی 

 دانشجویان
مدیر و هیئت 
 علمی گروه

نیمه اول ماه اول هر 
 ترم

 شوراي گروه مستمر
تعداد دانشجویان واجد 

 شرایط
  

 تهیه الگ بوك دانشجویان 4
کارشناس 

 گروه
 گروه 97اسفند  97مهرماه 

تعداد دانشجویان داراي 
 الگ بوك

  

 



 

۱۱۹ 
 

 فعالیت هاي پژوهشی -یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد) فعالیتهاي مربوط به هر 5جدول

 
  

 سطح آموزش و پژوهش يگروه و ارتقاموجود رفع  چالش ها و مشکالت  هدف کلی:
 انیگروه  و آشنا کردن دانشجو يارشد و دکتر یکارشناس انیدانشجو د،یاسات یپژوهش يهایتوانمند يارتقاهدف اختصاصی: 

ت)  در مراکز بهداش ع،یشا يهایماریمراکز درمان ب ،یطیمح يها ندهیسالک، آال يکانون ها ر،یگروه با مشکالت عمده استان (نظ
 کروزهی يدهایقالب بازد

 حوزه فعالیت: پژوهشی

ف
ردی

 

 مسئول اجرا شرح فعالیت
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

 هاي پژوهشی گروهاولویت تعیین 1
مدیر و اعضاي هیئت 

 علمی
   تشکیل شورا شوراي گروه 15/2/98 15/1/98

3 

چاپ شده  هايپژوهشافزایش 
در مجله تحقیقات نظام سالمت 

و  یعلم ئتیه ياعضاتوسط 
 گروه انیدانشجو

مدیر و اعضاي هیئت 
 علمی

 ثبت مقاله مستمر مستمر
افزایش  20%

 تعداد مقاالت
  

4 
هاي کاربردي توسعه پژوهش

خاص مشکالت بهداشتی استان 
 (سالک و .....)

مدیر و اعضاي هیئت 
 علمی

فروردین 
98 

اسفند سال 
98 

تشکیل جلسه و تعیین 
 پژوهش هاي کاربردي

تعداد پژوهش 
کاربردي 

 مصوب شده
  



 

۱۲۰ 
 

 پژوهشیفعالیت هاي  -) فعالیتهاي مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد6جدول

 سطح آموزش و پژوهش يگروه و ارتقاموجود رفع  چالش ها و مشکالت  هدف کلی:

 حوزه فعالیت: پرسنل هدف اختصاصی: تامین پرسنل هیئت علمی مورد نیاز گروه
ف

ردی
 

 شرح فعالیت
مسئول 

 اجرا
زمان 
 شروع

 پایش شاخص چگونگی اجرا زمان پایان
درصد 
 پیشرفت

 مالحظات

1 
تخصصی با پایه تامین دکتري 

 بیولوژي
   پیگیریهاي انجام گرفته پیگیري از طریق هیئت جذب تا تامین 15/1/97 مدیرگروه

2 
درخواست ردیف پرسنلی براي 

 ارتقاي کمی گروه
 25/12/98 5/12/97 مدیرگروه

هماهنگی با کارگزینی هیئت 
 علمی دانشگاه

تعیین افراد در شرف 
بازنشستگی در طی برنامه 

 چهارساله
  

  



 

۱۲۱ 
 

 
 )1398-1397ماهه ( 14جدول زمانی برنامه عملیاتی 

 فعالیت ها ردیف
مدت 
 (ماه)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

               2 تجهیز گروه به حداقل یک کامپیوتر پر قدرت و با سرعت باال 1

2 
انجام و تداوم اقدامات براي اخذ مجوز پذیرش دانشجو دکتري 

 اپیدمیولوژي
13               

3 
توسعه و تحکیم روابط گروه با معاونت بهداشتی استان جهت دسترسی 
اساتید و دانشجویان به عرصه هاي سالمت و داده هاي ثانویه استان و 

 سایر دانشکده ها

12               

4 
، تکمیل فرآیند الگ بوك دانشجویان  انیدانشجو يهایتوانمند ارتقا

 نایدانشجو یلیتحص دوره طول موثر کاهشدکتري آمار زیستی و
13               

5 

د و ارش یکارشناس انیدانشجو د،یاسات یپژوهش يهایتوانمند يارتقا
چاپ شده در مجله تحقیقات نظام  هايپژوهش، افزایش گروه  يدکتر

و آشنا کردن  گروه انیو دانشجو یعلم ئتیه ياعضاسالمت توسط 
 دانشجویان گروه با مشکالت عمده استان (نظیر، کانون هاي سالک، ..)

13               

               13 تامین پرسنل هیئت علمی مورد نیاز گروه 6
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