برنبمه استراتژي و عملکرد معبونت پطتیببنی دانطکده پیراپسضکی در سبل تحصیلی 9395-96
ستبدي

استراتژي

رديف

نبمواحد

هدف عینی

نوع

مسئول

مکبن

فعبلیت

اجرا

اجرا

زمبن ضروع

زمبن خبتمه

دامنه
فعبلیت

 : AP1اجزای بزًاهِ ّای آهَسضی ضموي
95/7/1

حداقل در دٍ دٍرُ آهَسضی

96/11/1

ٍاحدّای هزبَطِ

معبونت پطتیببنی

بهینه سبزي نیروي انسبنی دانطکده

پطتیببنی

رئیس دانطکده  -معبون پطتیببنی

هتٌاسب با عولکمزد کارکٌماى بمز اسماس

دانطکده پیراپسضکی

 :AP3بزقممزاری ًمممام تطممَیق ٍ تٌبیممِ

95/7/1

95/7/1

96/3/1

96/12/29

سیستن ارسضیابی
 : AP4تاهیي ًیزٍی اًساًی هَرد ًیاس
95/7/1

گزٍّای آهَسضی ٍ ّوچٌیي جایگشیٌی

96/12/29

ًیزٍّای باسًطستِ
بهینه سبزي فضبي هبي فیسيکی دانطکده

جدید ،باسساسی هحیط ّای فزسَدُ
(باسساسی کفپَضْا ،هیشّای آسهایطگاُ)
رًگ آهیشی کالس ّا ٍ صٌدلی
داًطبَیی

رئیس دانطکده  -معبون پطتیببنی

.2

 :Ap1تبْیش کالسْا بِ کاهپیَتزّای

دانطکده ـ دانطگبه

.1

%50

ضوي خدهت تا پایاى سال 86

 :AP2بکارگیزی کارکٌاى در پست ّما ٍ
سطح داًطکدُ

به اهداف

ضزکت  30درصد کارکٌاى

خدهت بزاساس ًیاسّای اعالم ضدُ تَسط

تطبیق بما تصصمو ٍ تبزبیمان آًماى در

ضیوه پبيص و ارزضیببی

میسان دستیببی

 70درصد کارکٌاى در پست ٍ
تصصو خَد بکار گزفتِ ضًَد.
رضایت هٌدی  70درصد اس

ًمزسٌبی

کارکٌاى اس ضیَُ ارسضیابی ٍ

اًبام ًگزفتِ

اهتیاسدّی

است.

تاهیي  %70اس ًیاسّای ًیزٍی
اًساًی داًطکدُ
 %80بافتْای فزسَدُ ًَساسی
ضَد.

95/7/1

ً %80یاس کالسْا بِ کاهپیَتز
96/6/30

%80

تاهیي ضَد.
 %100رًگ آهیشی کالسْا ٍ
صٌدلی ّا اًبام ضَد.

%10

%60
%60
%80
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رديف

نبمواحد
ستبدي

معبونت پطتیببنی

بهینه سبزي فرآيندهبي امور اداري
اعتببرات دانطگبه

افسايص درآمدزايی و کبهص وابستگی به

پطتیببنی  -آموزضی

معبونت پطتیببنی

معبونت آموزضی

 AP2اجزای بزًاهِ ّای آهَسش
هداٍم تَسط گزٍّْای آهَسضی
 AP3اًبام آسهایطان تصصصی
تَسط آسهایطگاّْای داًطکدُ ٍ
تزغیب هزاکش آهَسضی درهاًی بزای
ارجاع بیواراى

95/7/15

دانطکده پیراپسضکی

 :AP3باسبیٌی ٍ بِ رٍس رساًی
دستَرالعول ًگْداری یا
 Maintenanceدستگاُ ّا
بوٌمَر کاّص ّشیٌِ ّا ٍ افشایص
بْزُ ٍری
 AP1پذیزش داًطبَی
کارضٌاسی ارضد بیَتکٌَلَصی،
ّواتَلَصی ،رادیَلَصی ٍ Ph.D
ّواتَلَصی پزدیس خَدگزداى

پطتیببنی

 :AP2آهَسش هدیزاى ٍ ًیزٍی
اًساًی تحت پَضص هعاًٍت
پطتیباًی داًطکدُ

95/7/1

فعبلیت

96/7/1

96/12/29

دانطکده ـ دانطگبه

2

.

 : AP1تعزیف فزآیٌدّای کلیِ
اهَر هزبَط بِ پطتیباًی داًطکدُ بِ
هٌمَر بْبَد ٍجَُ فزآیٌدّای
داخلی

اجرا

اجرا

رئیس دانطکده  -معبون پطتیببنی

1

استراتژي

هدف عینی

نوع فعبلیت

مسئول

مکبن

زمبن ضروع

زمبن خبتمه

دامنه

ضیوه پبيص و ارزضیببی

میسان دستیببی به اهداف

جلب رضایت هٌدی 70
درصد اس هزاجعیي بِ
ٍاحدّای تحت پَضص

هیشاى هَفقیت  80درصد

ضزکت  20درصد اس
کارکٌاى حداقل در دٍ
دٍرُ آهَسضی

%50

رضایت بٌدی %70
کارکٌاى اس ضبکِ ارتباطی
داًطکدُ

%70

پذیزش  %50داًطبَی
رٍساًِ در پزدیس
خَدگزداى ًسبت بِ
پذیزش داًطبَیاى غیز
ضْزیِ پزداس

%50

95/7/15

96/12/25

94/6/31

96/12/30

94/10/30

96/12/30

ضزکت گزٍُ آهَسضی در
ایباد حداقل  1بزًاهِ
آهَسش هداٍم

%10

94/12/1

96/3/30

عقد تفاّن ّوکاری فی
هابیي

ضزٍع ضدُ است
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رديف

نبمواحد
ستبدي

استراتژي

هدف عینی

نوع فعبلیت

مسئول اجرا

مکبن اجرا

زمبن ضروع

زمبن خبتمه

دامنه
فعبلیت

 : AP1به هنگام کزدى پزداخت

95/7/1

حق التدریس اساتید

معبونت پطتیببنی

بهینه سبزي گردش مبلی داضنکده

بصورت دستی جهت دستزسی
راحت تز به هوجودی ها و هشینه

پطتیببنی

 :AP4تنظین دفتز اعتبارات

رئیس دانطکده  -معبون پطتیببنی

صدور اسناد بصورت جوعی

دانطکده پیراپسضکی

.1

جهت صزفه جویی در کاغذ با

94/7/1

94/7/1

96/12/29

96/12/29

اهداف

کلیه اساتید هدعو
حداکثز تا یک هاه بعد
اس شزوع تزم تحصیلی
جدید حق التدریس
خود را دریافت کنند

%20

 %70هکاتبات اس طزیق
اتوهاسیوى

-

وجود دفتز تنظین
اعتبارات دانشکده

%100

ها تا پایاى سال جاری
 :AP5خارج کزدى هواد هصزفی

.2

دانطکده ـ دانطگبه

 :AP3تقلیل حجن اسناد هالی

96/7/1

ضیوه پبيص و ارزضیببی

میسان دستیببی به

هاساد اس انبار بعد اس دریافت
هجوس السم جهت سهولت در
انبارگزدانی پایاى سال هالی

96/12/29 1394/8/1

عدم وجود هواد
هصزفی هاساد در انبار
دانشکده

%70

بروبمٍ استراتژی ي عملکرد معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی سبل تحصیلی9395-96

معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی

ردیف

وبم ياحذ
ستبدی

استراتژی

 :AP3بزٍس رسبًی ولیپ تَاًوٌذیْبی فیشیىی ٍ

دوتز ضیذفز -دوتز صوذی-

آهَسضی داًطىذُ

خبًن حٌبًی

هٌبسب ٍ بِ رٍس رسبًی آى
 :AP5بزگشاری ًطست ّبی فزٌّگی بب اسبتیذ ٍ
وبروٌبى
 :AP7تطىیل تین ّبی ٍرسضی وبروٌبى

فزٌّگی  -آهَسضی

ً :AP4گبرش تبریخچِ داًطىذُ ٍ تْیِ ولیپ

95/5/30

دوتز ضیذفز -خبًن حٌبًی
دوتز ضیذفز -دوتز صوذی-
خبًن حٌبًی
خبًن حٌبًی -دفتز تزبیت بذًی

95/7/15

96/12/29

ضیًٌ پبیص ي ارزضیببی

بزگشاری جلسبت بب اعالع

اَذاف

%100
%100

بِ اعضبء

داًطىذُ پیزاپشضىی

تًسعٍ ي تقًیت فعبلیت َبی داوطجًیی ي فرَىگی در راستبی اَذاف داوطگبٌ

َذف عیىی

وًع فعبلیت

مسئًل اجرا

مکبن اجرا

خبًن حٌبًی

95/7/15

96/12/25

دستیببی بٍ

اعالم بزًبهِ ّب در سبیت

95/2/11

96/6/10

96/3/20

95/1/20

96/2/31

هعزفی رابظ فزٌّگی

داًطىذُ -داًطگبُ

1

 :AP2بزگشاری هٌظن جلسبت ضَرای فزٌّگی

زمبن ضريع

داًطجَیی

زمبن خبتمٍ

خبًن حٌبًی

دامىٍ فعبلیت

 :AP1بِ رٍس رسبًی سبیت هعبًٍت فزٌّگی ٍ

95/7/15

96/12/29

میسان

استفبدُ اس ولیپ در

%100
%100

هٌبسبت ّب
بزگشاری دٍ جلسِ

%100

فزٌّگی
حضَر تیوْب در فعبلیت

%80

ّبی ٍرسضی

 :AP8تجلیل اس همبم آٍراى هسببمبت ٍرسضی

دوتز ضیذفز -خبًن حٌبًی

95/8/10

96/6/31

اّذاء لَح بِ همبم آٍراى

%80

 :AP9تىزین اس وبرهٌذاى ببسًطستِ

دوتز ضیذفز -خبًن حٌبًی-

95/2/12

96/6/31

بزگشاری هزاسن بزای

%80

 :AP10تجلیل اس وبروٌبى ٍ ًیزٍّبی خذهبتی در

رٍابظ عوَهی
دوتز ضیذفز -خبًن حٌبًی

95/2/11

96/2/12

ببسًطستِ
هزاسن
پزسٌل در
تجلیل

%100

رٍس وبرگز
 :AP11هزاسن یبدیبراى –ٍیضُ پزسٌل درگذضتِ

دوتز ضیذفز -خبًن حٌبًی-
رٍابظ عوَهی

95/12/22

96/12/23

بزگشاری هزاسن

%100

بروبمٍ استراتژی ي عملکرد معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی سبل تحصیلی9395-96

معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی

ردیف

وبم ياحذ ستبدی

استراتژی

تًسعٍ ي تقًیت فعبلیت َبی فرَىگی حًزٌ معبيوت در راستبی اَذاف داوطگبٌ

وًع فعبلیت

مکبن اجرا

زمبن ضريع

زمبن خبتمٍ

95/11/27

96/11/17

دامىٍ فعبلیت

َذف عیىی

مسئًل اجرا

میسان
ضیًٌ پبیص ي ارزضیببی

دستیببی
بٍ
اَذاف

 :AP12تىزین ببًَاى ضبغل ٍ رٍس

خبًن حٌبًی

بزگشاری هزاسن ٍ هسببمِ

%90

بب حضَر ولیِ ببًَاى ضبغل

ٍالدت حضزت سّزا (ط) ٍ رٍس سى

ٍ داًطجَیبى ٍ رضبیتوٌذی
وٌٌذُ

 :AP13تمذیز اس اسبتیذ پیطىسَت در

95/2/12

دوتز ضیذفز -خبًن حٌبًی

بزگشاری جلسِ ٍ اّذاء

96/2/31

%90

لَح بِ  3استبد پیطىسَت

رٍس استبد

بب حضَر ولیِ پزسٌل

 :AP15تىزین اس ایثبرگزاى داًطىذُ
در رٍس جبًببس
 :AP16تجلیل اس خبًَادُ ضْذاء ٍ

فزٌّگی  -آهَسضی

وبرهٌذاى در رٍس دختز

دوتز ضیذفز -خبًن حٌبًی
دوتز ضیذفز -خبًن حٌبًی

داًطىذُ پیزاپشضىی

 :AP14اّذاء جَائش بِ فزسًذاى دختز

خبًن حٌبًی

95/5/14
95/3/22
95/2/22

96/6/31
96/3/22
96/6/31

اّذاء لَح بِ ایثبرگزاى

%90
%90

داًطىذُ
بزگشاری هزاسن ٍ هعزفت

%90

افشای اس سیزُ ضْذا

جبًببساى داًطىذُ در رٍس پبسذار ٍ جبًببس

 :AP17بزگشاری جلسبت تالٍت ٍ

اّذاء جَایش

داًطىذُ  -داًطگبُ

2

ببالی  %70افزاد ضزوت

خبًن حٌبًی

95/3/18

96/5/31

بزگشاری جلسبت رٍاى خَاًی در

%100

ًوبسخبًِ ّوزاُ بب تفسیز

آهَسش رٍاى خَاًی آهَسش لزآى در

هَضَعی لزآى در عَل هبُ

هبُ هببرن رهضبى

هببرن بب حضَر بیص اس ً 40فز
اس اسبتیذ ٍ وبروٌبى ٍ
داًطجَیبى عاللوٌذ

 :AP18تجلیل اس فعبالى فزٌّگی در
دِّ فجز

دوتز ضیذفز -خبًن حٌبًی-دوتز صوذی

95/11/20

96/11/20

بزگشاری هزاسن بب حضَر
ولیِ پزسٌل ٍ تمذیز اس فعبالى
فزٌّگی

%100

بروبمٍ استراتژی ي عملکرد معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی سبل تحصیلی9395-96
ردیف

استراتژی

وًع فعبلیت

ستبدی

 :AP19اعشام ًوبیٌذگبى داًطجَیبى بِ ّوبیص وطَری رضتِ

مکبن اجرا

ياحذ

َذف عیىی

مسئًل اجرا

خبًن حٌبًی

زمبن ضريع

زمبن خبتمٍ

دامىٍ
فعبلیت

وبم

میسان

ضیًٌ پبیص ي ارزضیببی

دستیببی
بٍ اَذاف

95/2/20

اعشام دٍ دٍرُ بِ ّوبیص وطَری

96/12/11

%90

ّبی تحصیلی داًطىذُ

داًطجَیبى

دوتز هَسَی سادُ

ّ :AP21وىبری در بزگشاری وبرگبُ ّبی آهَسضی -داًطجَیی
جْت ارتمبء سغح علوی هببحث هَرد ًیبس داًطجَیبى (رٍش

خبًن حٌبًی

تحمیك ،همبلِ ًَیسی ٍ...
 :AP22اعشام تین ّبی ٍرسضی داًطجَیبى بِ هسببمبت ٍرسضی

خبًن حٌبًی

95/1/16
95/1/20

96/11/30

بزگشاری  8وبرگبُ آهَسضی در سهیٌِ ّبی
تخصصی هَردًیبس اعضبی وویتِ تحمیمبتی ٍ
هعبًٍت

96/12/29

اعشام سِ دٍرُ

%100
%80

داًطگبّی

 :AP24ایجبد ببًه اعالعبتی سَابك فزٌّگی ٍ ٌّزی ٍرسضی
داًطجَیبى ٍ اسبتیذ ٍ وبروٌبى
 :AP25پیگیزی ایجبد ًطزیِ داًطجَیی

فزٌّگی  -آهَسضی

معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی

ً :AP23ظن بخطی ٍ سبسهبًذّی تمَین فزٌّگی  ،داًطجَیی

خبًن حٌبًی
خبًن حٌبًی

95/1/16

96/12/25

95/1/16

96/12/29

ّوبٌّگی در اجزای بزًبهِ ّب

%90

تْیِ بخطی اس سَابك گزٍّْبی هخبعب

%60

تطىیل گزٍُ ّبی عاللوٌذ بِ فعبلیت

%30

ایجبد تعبهالت بب خبًَادُ ّب

%60
%100
%80

93/7/1

96/12/29

95/8/16

96/9/16

 :AP28بزگشاری هزاسن فبرغ التحصیلی داًطجَیبى

خبًن حٌبًی

95/5/2

95/11/4

حضَر بیص اس  %50اس داًطجَیبى در
هزاسن

 :AP29پیگیزی بزٍس رسبًی تببلَی الىتزًٍیىی جْت

دوتز ضیذفز-

95/1/16

95/12/29

ًوبیص اعالعیِ ّبی فزٌّگی ٍ احبدیث ٍ سخي بشرگبى

خبًن حٌبًی

بزگشاری هزاسن بب حضَر اوثزداًطجَیبى فبرغ
التحصیل در  2دٍرُ(تیز ٍ بْوي )95

 :AP30بروبمٍ استقببل از داوطجًیبن جذیذالًريد ي اَذاء گل ي تًر یک

دوتزضیذفز -خبًن

96/11/30

ريزٌ آضىبیی بب فضب ي امکبوبت داوطکذٌ بب َمکبری مذیران گريَُب

حٌبًی -دوتز صوذی

حضَر داًطجَیبى در گزٍّْب بب ّوزاّی ًوبیٌذُ
ّز گزٍُ در فضبی آهَسش ٍ تطىیل جلسبت
هعبرفِ داًطجَیبى بب ریبست هذیزاى گزٍّْب

ایجبد وویتِ فزٌّگی اس داًطجَیبى هستعذ ٍ تَاًوٌذ

خبًن حٌبًی

96/4/30

بزگشاری  4فعبلیت داًطجَیی ٍ هلی بب
حضَر داًطجَیبى تَاًوٌذ در سهیٌِ ّبی
فزٌّگی

 :AP27بزگشاری هزاسن رٍس داًطجَ

خبًن حٌبًی-

داًطىذُ پیزاپشضىی

تًسعٍ ي تقًیت فعبلیت َبی داوطجًیی حًزٌ معبيوت در راستبی اَذاف داوطگبٌ

ّوىبری هذیزاى گزٍُ لبل اس ٍرٍد بِ فیلذ درهبًی جْت

خبًن حٌبًی-

96/12/3

داًطىذُ  -داًطگبُ

2

 :AP20تطىیل جلسبت اخالق حزفِ ای ٍ هٌطَر حمَق بیوبر بب

دوتز ضیذفز-

95/1/16

بزگشاری جلسبت در ضزٍع تزهْب

%100

دوتز هَسَی

95/6/20
95/2/12

%100
%100

بروبمٍ استراتژی ي عملکرد معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی سبل تحصیلی9395-96
ردیف

استراتژی

وًع فعبلیت

ستبدی

 :AP1تجْیش ٍ تمَیت ضَرای لزآى داًطجَیی

خبًن حٌبًی -وبًَى

پزسٌلی داًطىذُ

بسیج وبروٌبى ٍ

مکبن اجرا

ياحذ

95/1/20

دامىٍ فعبلیت

وبم

َذف عیىی

مسئًل اجرا

زمبن ضريع

زمبن خبتمٍ

ضیًٌ پبیص ي ارزضیببی

دستیببی بٍ
اَذاف

اعالم اعضبء ضَرا ٍ بزًبهِ ّب ٍ

96/12/29

میسان

%100

ًصب در بزد ٍ اعالع رسبًی

ّوىبری پزسٌل

:AP3بزگشاری ًطست فزٌّگی در هٌبسبت ّبی د

معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی

:AP4بزگشاری ًطست اهت ٍاحذُ ( ٍیضُ دِّ آخز
صفز)
:AP5بزگشاری ًطست ام ابیْب (ٍیضُ فبعویِ)
:AP6لزائت گزٍّی لزآى وزین در عَل سبل

فزٌّگی  -آهَسضی

ِّ اٍل ٍ دٍم هحزم ( سًبى عبضَرایی)

خبًن حٌبًی

خبًن حٌبًی
خبًن حٌبًی
خبًن حٌبًی

بزگشاری ًطست بب حضَر ولیِ

96/12/29

%100

پزسٌل خبًن در  6جلسِ هستوز

خبًن حٌبًی

( ّز دٍ هبُ بب ّوىبری پزسٌل ٍ داًطجَیبى)
:AP7تمَیت ٍ تجْیش ّیئت عشاداراى حضزت

95/1/16
95/10/1
داًطىذُ پیزاپشضىی

تعمیق ي گسترش معرفت ي بصیرت دیىی بر پبیٍ قرآن ي مکتب اَل بیت

اّذاء ًذٍرات

وبًَى بسیج

96/12/29

95/11/29
95/1/16
95/1/16

بزگشاری ًطست بب حضَر اسبتیذ ٍ

96/10/1
96/12/14
96/12/22
96/12/12

ابَالفضل(ع) داًطىذُ

داًطىذُ  -داًطگبُ

1

:AP2بزگشاری ّفتگی سیبرت عبضَرا بب پذیزائی ٍ

خبًن حٌبًی –

95/1/16

بزگشاری  30جلسِ

%100

%100

داًطجَیبى
بزگشاری ًطست بب حضَر اسبتیذ ٍ

%100

وبروٌبى
اًجبم  2دٍرُ تالٍت گزٍّی
حضَر پزسٌل در عشاداری

%100
%100

سیذالطْذا ٍ بزگشاری ببضىَُ
هزاسن

:AP8بزگشاری هزاسن در هٌبسبت ّبی هلی ٍ

خبًن حٌبًی

95/1/16

96/12/21

حضَر حذاوثزی پزسٌل در

هذّبی (هیالد حضزت سّزا(ط)  ،اعیبد ضعببًیِ ،

هٌبسبت ّبی در عَل سبل ٍ 94

غذیز خن (دِّ وزاهت)ّ ،فتِ دفبع همذطّ ،فتِ

 ٍ 95رضبیتوٌذی پزسٌل ببالی

بسیج ٍ  ...رحلت حضزت اهبم  ،دِّ فجز
 : AP9فضب سبزی مىبسب در مىبسبت َب بب آریه

%70

خبًن حٌبًی

95/1/16

96/12/29

بىذی – وصب بىر – پخص کلیپ ي سريد ي ضیریىی
 : AP10بزگشاری ًطست ّب در هبُ
(ٍیضُ ضْبدت ام البٌبي)

%100

بستز سبسی هٌبسب در فعبلیتْب ٍ

%100

رضبیتوٌذی  %70هخبعبیي

خبًن حٌبًی

95/12/22

96/12/22

بزگشاری ًطست

%80

بروبمٍ استراتژی ي عملکرد معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی سبل تحصیلی9395-96
ردیف

ستبدی

معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی

وبم ياحذ

استراتژی

وًع فعبلیت

مکبن اجرا

زمبن ضريع

زمبن خبتمٍ

دامىٍ فعبلیت

95/1/16

در هٌبسه ٍحذت بخص اسالهی ًظیز اعتىبف،

اسبتیذ جْت حضَر در

96/12/20

هٌبسه ٍحذت بخص اسالهی

راُ پیوبئیْبً ،وبس جوبعت ،بزپبئی دستجبت

95/11/8

96/12/14

95/3/2

96/11/8

95/4/12

96/12/29

خبًن حٌبًی

95/3/21

96/3/21

خبًن حٌبًی

95/7/20

96/7/20

هحَریت فبعوِ ضٌبسی
 :AP15بزگشاری جلسبت اسوبء ا...

در غذیز خن

فزٌّگی  -آهَسضی

 :AP18تىزین وبروٌبى سبدات در جطي ٍالیت

خبًن حٌبًی

داًطىذُ پیزاپشضىی

(بب هحَریت ٍالیتوتذاری ٍیضُ ٍالدت اهبم سهبى)

خبًن حٌبًی

بزگشاری  8جلسِ ٍ حضَر
فعبل پزسٌل در جلسبت
بزگشاری  15جلسِ بب ّوزاّی
داًطىذُ  -داًطگبُ

تعمیق ي گسترش معرفت ي بصیرت دیىی بر پبیٍ قرآن ي مکتب اَل بیت

خبًن حٌبًی

 :AP14بزگشاری جلسبت عتزت فبعوی بب

 :AP17بزگشاری ًطست هٌتظزاى عبضَرایی

%100

در داًطىذُ ٍ هسبجذ ضْز

عشاداری داًطىذُ ٍ...

ًْی اس هٌىز در سبیت ّوزاُ بب بزگشاری هسببمِ

بٍ اَذاف

بیص اس  %70داًطجَیبى ٍ

تْیِ اهىبًبت جْت حضَر داًطجَیبى ٍ اسبتیذ

 :AP16آهَسش هجبسی ًحَُ اهز بِ هعزٍف ٍ

ارزضیببی

 :AP12اعالع رسبًی ٍ فضبی سبسی هٌبسب ٍ

خبًن حٌبًی

ضیًٌ پبیص ي

2

َذف عیىی

مسئًل اجرا

میسان دستیببی

اعضبء ّیئت علوی

%90
%100

ضزوت فعبل پزسٌل جْت
پبسخ دّی بِ سَاالت ٍ

%100

ّوزاّی
بزگشاری  2هَرد ًطست بب
حضَر پزسٌل ٍ داًطجَیبى
بزگشاری هزاسن تىزین ٍ
رضبیت  %70اس ضزوت وٌٌذُ

%100
%100

بروبمٍ استراتژی ي عملکرد معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی سبل تحصیلی9395-96
ردیف

استراتژی

معبيوت داوطجًیی ي فرَىگی

تًسعٍ ي تقًیت فعبلیت َبی داوطجًیی ي فرَىگی حًزٌ معبيوت در راستبی اَذاف داوطگبٌ

خبًن حٌبًی

95/1/16

96/2/20

%95

ّ :AP32وىبری در بزپبیی غزفِ ّبی
داًطىذُ در هزاسن جطي جذیذالَرٍدّب

دوتز ضیذفز -خبًن حٌبًی-
دوتز هَسَی سادُ

95/7/1

96/7/6

بزگشاری غزفِ

%85

 :AP33فزاّن ًوَدى فضبی فیشیىی هٌبسب
ٍ اهىبًبت هَرد ًیبس ٍاحذ اهَر داًطجَیی

خبًن حٌبًی

95/1/20

96/6/30

95/1/16

96/3/30

 :AP34تطىیل گزٍّْبی تحمیمبتی
رضتِ ّبی هَجَد پضٍّطْبی داًطجَیی
 :AP37بزگشاری هزاسن رٍس ٍیضُ رضتِ
ّبی هختلف داًطىذُ(علَم آسهبیطگبّی-
اتبق عولَّ -ضبزی ،رادیَلَصی  ،فٌبٍری
ًَیي)

فزٌّگی  -آهَسضی

 :AP31بزٍسرسبًی فزآیٌذّبی ولیِ اهَر
هزبَط بِ حَسُ هعبًٍت داًطجَیی ٍ
فزٌّگی ٍ اعالم در سبیت

اعالم فزآیٌذّب در
سبیت

َذف عیىی

مسئًل اجرا

خبًن حٌبًی

دوتز ضیذفز -خبًن حٌبًی -دوتز صوذی

داًطىذُ پیزاپشضىی

ارزضیببی

اَذاف

زمبن ضريع

زمبن خبتمٍ

داًطىذُ  -داًطگبُ

2

وًع فعبلیت

ستبدی

مکبن اجرا

ياحذ

دامىٍ فعبلیت

وبم

ضیًٌ پبیص ي

میسان دستیببی بٍ

فزاّن ًوَدى
درخَاستْب ٍ
رضبیتوٌذی
هسئَل ٍاحذ
تطىیل  5گزٍُ
تحمیمبتی ٍ
تطىیل سبختبر
تطىیالتی

%100

%100

بزگشاری هزاسن
در عَل سبل

%90

95/1/20

95/12/9

ّ :AP38وىبری بب دفتز هطبٍرُ
داًطجَئی داًطگبُ

خبًن حٌبًی

95/11/2

96/12/25

%60

 :AP40تمَیت تَاًوٌذی ّبی ٌّزی
داًطجَیبى در سهیٌِ ّبی تئبتز ،گزافتیه ،
عزاحی،چبپ  ،هَسیمی....

ارتببط بب هذیزاى
گزٍّْب ٍ ارسبل
اسبهی داًطجَیبى
بِ هزوش هطبٍرُ
داًطگبُ

خبًن حٌبًی

95/1/16

96/12/29

تطىیل گزٍّْبی
ٌّزی داًطجَئی

%80

برنبمه استراتژي و عملكرد معبونت آموزشي دانشكده پيراپسشكي در سبل تحصيلي 95-96
رديف

نبمواحد
ستبدي

هدف عيني

استراتژي

نوع
فعبليت

دکتزغزَی -دکتز

ضٍبس پشضک

96/1/15

96/7/15

دکتز ضیذفز-

در وع یا کبرضٍبسی

اخذ وجُس ا جبد دَرِ

دکتزغزَی -دکتز

95/7/15

%80

96/2/15

غىذی

 :AP4پیگیزی َ تذَ ً ثزٌبوّ درس ثیزای

دکتز ٌکُئیبي

ا جییبد رضییتّ کبرضٍبسیی ارضییذ وییذ ز

 : AP5اخذ وجیُس دَرِ کبرضٍبسی ارضیذ
ُْضجزی

آمًزشي

معايوت آمًزشي

سالو

دکتز ضیذفز -دکتز
غىذی -دکتز
غذ ق وعزَف

 : AP7فییزاْهٌىییُدي فيییبی فیش کیی
تجٓیشات َسب ل َ اوکبٌبت وُرد ٌیبس

دکتز ضیذفز

داوشكذٌ پيراپسشكي

دکتز غىذی

96/1/15

96/1/15

95/7/1

96/7/15

96/7/15

96/12/29

 : AP8تأویً ٌیزَی اٌسبٌ وُرد ٌیبس ثیزای
رضتّ ْبی وُجُد َ راِ اٌذاسی رضیتّ ْیبی

دکتز ضیذفز

96/1/15

96/12/15

جذ ذ در داٌطکذِ
 : AP9پیگیزی تذَ ً ثزٌبوّ درسی ثیزای
شسوب طگبِ

داوشكذٌ ـ داوشگاٌ ـ خارج از داوشگاٌ

تًسعٍ تحصيالت تكميلي متىاسب با وياز جامعٍ

ارضذ

ا جبد رضتّ وذ ز

%30

غىذی

 :AP2اخییذ وجییُس دَرِ شوُسض ی ویکییزَ

.1

اجرا

شروع

خبتمه

فعبليت

به اهداف

دکتز ضیذفز-

 : AP1اخذوجُس کبرضٍبسی ارضیذ ریبر

ضٍبس ویُاد غیذا

مسئول اجرا

مكبن

زمبن

زمبن

دامنه

شيوه پبيش و ارزشيببي

ميساندستيببي

تصویب برنامه درسی
%40
غذَر وجُس ا جبد دَرِ
%60
فزاْه ٌىُدي درخُاس ْیبی گزَْٓیبی
شوُسض ثّ ویشاي
تأویً ٌ %70یبس ٌیزَی اٌسبٌ گزَْٓیبی
شوُسض

%50

%60

دکتز ضیذفز-
دکتزغزَی-
دکتزغىذی

96/1/15

96/12/15

تصویب برنامه درسی

%20

برنبمه استراتژي و عملكرد معبونت آموزشي دانشكده پيراپسشكي در سبل تحصيلي 95-96
رديف

نبمواحد
ستبدي

استراتژي

نوع

هدف عيني

فعبليت

مسئول اجرا

مكبن
اجرا

 : AP1تُاٌىٍذسبسی اعيبی ْییأت عمىی در ارتجیبا ثیب
ثزٌبوّ ر شی شوُسض ثب ثزگشاری کبرگبْٓبی شوُسض
 :AP2وطبرک

دادي افزاد وجزة داٌطکذِ در ارس یبث َ

ارسضیبث فعبلی

ْبی شوُسض
كميتٍ ارزشيابي داوشكذٌ

 : AP3تأکیذ ثیز ٌایبرت َ ارسضییبث ویذ زاي گزَْٓیبی
شوُسض ی ثییز فزش ٍییذ فعبلیتٓییبی شوُسض ی در ییُ دَرِ
تحػیم

فعبليت

به اهداف

95/7/1

96/12/29

ثزگشاری حذارل دَ دَرِ کبرگبِ

95/7/1

96/12/29

تطکیل کىیتّ پب ص داٌطکذِ

%100

تطکیل حذارل دَ جمسّ تُجیٓ ثب وذ زاي گزَْٓیبی

96/12/29

شوُسض

%100

95/7/1

ثٓجُد َضعی

96/12/29

اعيبی ْیئ

عمى پیىبٌ َ رزارداد ز ب تزفیا سبالٌّ

%100

َ حق تىبن َرت

معايوت آمًزشي

آمًزشي

داوشكذٌ پيراپسشكي

تًسعٍ وظارت ي ارزشيابي فعاليتُاي آمًزشي داوشكذٌ

اعىب ٌتب ص ارسضییبث در ععیذ ریزارداد سیب جذ یذ

داوشكذٌ ـ داوشگاٌ

.2

شيوه پبيش و ارزشيببي

%100

95/7/1

 :AP4ثکییبرگیزی ٌتییب ص حبغییل اس ارسضیییبث فعبلیتٓییبی
شوُسض اعيبء ْیأت عمى در جٓ

زمبن شروع

زمبن خبتمه

دامنه

ميساندستيببي

 : Ap5تذاَن استفبدِ اس ٌزن افشار تحمیل شسویُي َ ارتجیبا
ثب شسوُي ْبی چٓبرگش ٍّ ای داٌطکذِ َ ارائّ ثبسخُرد ثیّ
اعيبء ْیئ

دکتز وعزَف

95/7/1

96/11/15

تحمیل  10وُرد اس شسوُي ْبی اعيبء ْیئ

عمى

%100

عمى

 : AP6تعییً فزش ٍذْبی شوُسض داٌطکذِ

دکتز غىذی

95/7/1

96/11/15

ثزرس ی در ی

سییزع

َ کییبرش

فزش ٍییذْب تُس ی

ثبسخُرد اس شوُسش َ گزَْٓبی شوُسض

%70

برنبمه استراتژي و عملكرد معبونت آموزشي دانشكده پيراپسشكي در سبل تحصيلي 95-96
رديف

نبمواحد

استراتژي

نوع

هدف عيني

فعبليت

ستبدي

ٌ : AP1ایییبرت َ کٍتیییز ثیییز رٌَیییذ

مسئول اجرا

مكبن

زمبن

زمبن

دامنه

اجرا

شروع

خبتمه

فعبليت

وذ زاي گزَْٓبی

کبرشوُسی ْبی داٌطجُ بي در ثیىبرسیتبٌٓبی

95/7/1

شوُسض

تبثعّ

95/7/1

ْیئ عمى َ داٌطجُ بي
 :AP3تطُ ق َ تزغیت تعیذادی اس اسیبتیذ

دکتز غىذی
دکتز ضیذفز

 100درغذ اعيبی ْییأت عمىی

معايوت آمًزشي

ارتقاءكيفيت آمًزش داوشجًيان

آمًزشي

ٌیبس

دکتز ضیذفز
دکتز غفب

داوشكذٌ ـ داوشگاٌ

 :AP6فزاْه ٌىُدي کتت تخػػی ویُرد

95/7/1

95/7/1

96/12/29

95/7/1

96/12/29

 : AP7وعب سییّ ضبخػییٓبی ارتعییبء کیفیی
س ی آ شوییُسش داٌطییکذِ َ اٌ جییب شي ثییب

دکتز غىذی

95/7/1

96/12/29

ضبخعْبی و مُة
 : AP8جمت وطبرک
جٓ

اعيبء ْیئ

عمىی

زاح فزش ٍیذْبی شوُسضی جٓی

%80

ٌازسٍج اٌجبن
ٌگزفتّاس

یزح

درس خُد را ثّ وعبٌَ شوُسض داٌطیکذِ

 80درغذ

ارائّ ٌىب ٍذ.
 70درغییذ ٌیبسْییبی وییُرد درخُاسیی
تأویً گزدد
ْىّ وُارد وُرد ٌیبس خز ذاری گزدد
اٌ جب  70درغذ سی آ کیفی شویُسش
داٌطکذِ ثب ضبخعْبی و مُة

 70درغذ
 60درغذ
ٌازسٍج
اٌجبن ٌگزفتّ
اس

کمیّ اعيیبء ْییأت عمىی در جطیٍُارِ
دکتز غىذی

95/7/1

96/12/29

جطٍُارِ ْبی شوُسض
 : Ap9تُجّ ثّ سیالو

وٍذی 70درغذ اس اعيبی ْییأت

عمىیی َ داٌطییجُ بي اس ٌحییُِ اجییزای

داوشكذٌ ـ داوشگاٌ

.3

وٍیییذی  %70اس داٌطیییجُ بي َ

سیسته تطُ ق َ تٍجیّ

زح درس ارائّ ٌىُدِ اٌذ

کىک شوُسض

96/12/29

96/12/29

به اهداف

اعيبی ْیأتعمى
رضب

 :AP2ثکییبرگیزی سیسییته تطییُ ق اعيییبء

 : AP5فزاْه ٌىیُدي اوکبٌیبت شوُسضی َ

شيوه پبيش و ارزشيببي

رضیییب

96/12/29

ميساندستيببي

ْبی شوُسض فزش ٍذْبی شوُسضس ارائیّ

 30درغذ

ٌىب ٍذ
جسیى

رَاٌی

رَح َ اعيبء ْیأت عمى َ داٌطجُ بي

دکتز غىذی
خبٌه حٍبٌ

95/7/1

96/12/29

وعب ٍبت دَرِ ای تُس وزکش ثٓذاض

 20درغذ

برنبمه استراتژي و عملكرد معبونت آموزشي دانشكده پيراپسشكي در سبل تحصيلي 95-96
رديف

نبمواحد

استراتژي

نوع

هدف عيني

فعبليت

ستبدي

 : AP1تعُ

کىیتّ استعذادْبی درخطیبي

 :AP2ضٍبسییب

 :AP3تٓیییّ کتییت رسییبٌّ َ ٌییزنافشارْییبی

کىیتّ استعذادْبی

شوُسض وُرد ٌیبس داٌطجُ بي

درخطبيداٌطجُئ

وبدی َ وعٍیُی داٌطیجُ بي
آمًزشي

معايوت آمًزشي

کىیتّ استعذادْبی

ثییب اسییتعذادْبیدرخطییبي در چییبرچُة

درخطبي داٌطجُ بي ثّ ُر وٍاه

95/7/1

96/12/29

درخطبيداٌطجُئ
دثیزکىیتّ
استعذادْبی
درخطبيداٌطجُئ

داوشكذٌ پيراپسشكي

كشف ي َذايت استعذادَاي درخشان

داٌطجُ بي وىتبس َ ٌخجّ

 : AP5ثزگشاری جمسبت کىیتّ استعذادْبی

95/7/1

96/12/29

95/7/1

95/7/1

96/12/29

96/12/29

تطکیل کىیتیّ وطیتىل ثیز ٌ 7فیز عيیُ
ْیأتعمى
ارائّ فٓزس

وُرد ٌاز ثّ داٌطگبِ

تٓیّ  70درغذ کتت َ ٌزنافشارْبی وُرد
ٌیبس داٌطجُ بي
داوشكذٌ ـ داوشگاٌ

.4

اسییبو

شئیًٌبوّْب َ رُاٌیً وُجُد

95/7/1

96/12/29

کىیتّ استعذادْبی
درخطبيداٌطجُئ

 :AP4حىب

اجرا

شروع

خبتمه

فعبليت

وعبَي شوُسض

داٌطجُ بي
َ تٓیییّ فٓزسیی

مسئول اجرا

مكبن

زمبن

زمبن

دامنه

شيوه پبيش و ارزشيببي

رضب

وٍذی  70درغذ اس داٌطجُ بي

ثزگشاری حذارل ک جمسّ در وبِ

ميساندستيببي
به اهداف

 100درغذ
 100درغذ
 40درغذ
ٌازسٍج اٌجبن
ٌگزفتّاس

 100درغذ

 دکتز غفب :AP6استفبدِ اس ٌخجگبي عمیُن پشضیک در
جمسییبت ثییب داٌطییجُ بي ثییب اسییتعذادْبی
درخطبي
 : AP7ثزگیییشاری کبرگیییبِ شوُسضییی َ
پژَْط در جٓ

ارتعبء عمى داٌطجُ بي

کىیتّ استعذادْبی
درخطبيداٌطجُئ
کىیتّ استعذادْبی
درخطبيداٌطجُئ

دعُت اس حذارل دَ ٌخجّ عمُن پشضیک
95/7/1

96/12/29

َ ضییزک

شٌییبي در جمسییبت ثییب حيییُر

 100درغذ

داٌطجُ بي در ُ سب تحػیم
86//6/30

86/11/30

ثزگشاری حذارل  2کبرگبِ در یُ سیب
تحػیم

 100درغذ

برنبمه استراتژي و عملكرد معبونت آموزشي دانشكده پيراپسشكي در شش مبهه دوم (سبل )99
رديف

استراتژي

فعبليت

ستبدي

دکتز غفب

داٌطگبِ َ غٍع

دکتز ضیذفز

معايوت آمًزشي

آمًزشي
 :AP2تُجّ ثّ تعیبوالت ثیزَي ثخطی ثیب

دکتز غىذی

تأکیذ ثیز گسیتزش ارتجیبا ثییً الىممی در

دکتز غفب

خػُظ تزثی

95/7/15

96/12/29

داٌطجُ

دکتز ضیذفز

به اهداف

ارائییّ پزَپییُسا ییک ییزح شوُسض ی َ

داوشكذٌ پيراپسشكي

تًسعٍ تبادل علمي فيمابيه داوشكذٌ ي بخش صىعت

 : AP1ارائییّ ییزحْییبی شوُسضیی وییبثیً

اجرا

شروع

خبتمه

فعبليت

تػییُ ت شيتییب پب ییبي ٌیىسییب اَ سییب
داوشگاٌ ـ خارج از داوشگاٌ

.5

نبمواحد

هدف عيني

نوع

مسئول اجرا

مكبن

زمبن

زمبن

دامنه

شيوه پبيش و ارزشيببي

ميساندستيببي

 50درغذ

تحػیم 95-96

وکبتجییّ ثییب ثخییص ْییبی عمىیی خییبر
95/7/15

96/12/29

داٌطییگبِ َ ییب داٌطییگبْٓبی وعتجییز ثیییً
الىمم در وٍ عّ خبَرویبٌّ

 10درغذ

برنبمه استراتژي و عملكرد معبونت آموزشي دانشكده پيراپسشكي در شش مبهه دوم (سبل )99
رديف

فعبليت

ستبدي

اجرا

شروع

خبتمه

فعبليت

به اهداف

 : AP1دعییُت اس اسییبتیذ َ غییبحجٍازاي
داٌطگبْ داخل َ خبر در ارتجبا ثب رضتّ

86/1/15

دکتزفز المٓ

86/6/30

تغذ ّ سمُل َ وُلکُل
آمًزشي

معايوت آمًزشي

دکتز شداٌپزس

داوشكذٌ پيراپسشكي

تًسعٍ تبادل علمي فيمابيه داوشكذٌ با ساير مجامع علمي داخل يخارج از كشًر

دکتز ٌُثخ

دکتز ٌُثخ
 :AP2تطکیل کىیتّ ْبی تذَ ً ثزٌبوّ ْیبی
شوُسض رضتّ تغذ ّ سمُل َ وُلکُل ثیّ

دکتزفز المٓ

ُر وطتزك ثب داٌطگبْٓبی داخل
دکتز شداٌپزس

86/1/15

86/10/30

دعییُت اس اسییبتیذ حییذارل  2داٌطییگبِ
داوشكذٌ ،داوشگاٌ ي خارج از داوشگاٌ

.6

نبمواحد

استراتژي

هدف عيني

نوع

مسئول اجرا

مكبن

زمبن

زمبن

دامنه

شيوه پبيش و ارزشيببي

ميساندستيببي

داخم َ ک داٌطگبِ خبرج

تطکیل کىیتیّ َ ضیزک دادي حیذارل 2
داٌطگبِ وعتجز

 50درغذ

 50درغذ

ثرًبهِ استراتژیک ٍ ػولکرد هؼبًٍت پژٍّطی داًطکذُ پیراپسضکی در سبل تحػیلی1395-96
ًبم
ردیف

ٍاحذ

استراتژی

ّذف ػیٌی

ستبدی

ًَع

هسئَل

هکبى

زهبى

زهبى

داهٌِ

ضیَُ پبیص ٍ

هیساى دستیبثی ثِ

فؼبلیت

اجرا

اجرا

ضرٍع

خبتوِ

فؼبلیت

ارزضیبثی

اّذاف

 :AP1تکویل فرآیٌذ ّبی
95/7/15

هرثَط ثِ پژٍّص در

تَلیذ هستٌذات

96/6/15

هرثَعِ

داًطکذُ

 70درغذ

 :AP2هؼرفی افراد جْت

هؼبًٍت پژٍّطی

تَسؼِ تَلیذ ػلن

اػضبی ّیأت ػلوی ثب سبثمِ
ی کبر کوتر از  10سبل
 :AP3جلت ًظر هسئَلیي
داًطگبُ در حوبیت هبلی از
عرح ّبی پژٍّطی هجتٌی
ثر پبیبى ًبهِ ّبی
داًطجَیبى تحػیالت
تکویلی ٍ عرح ّبی
پژٍّطی هستمل

پژٍّطی ٍ فٌبٍری

 ...ثب تَجِ ثِ ًیبز سٌجی از

هؼبًٍت پژٍّطی

 ،Grantingهمبلِ ًَیسی ٍ

95/7/15

96/12/15

داًطکذُ -داًطگبُ

1

هرتجظ ثب تذٍیي پرٍپَزال،

داًطکذُ پیراپسضکی

ضرکت در کبرگبُ ّبی

ضرکت توبهی
اػضبی ّیأت
ػلوی داٍعلت

 50درغذ

حذالل در 2
کبرگبُ پژٍّطی
تؼذاد عرح
ّبی هػَة در

تب پیص از رًک

ضَرای

95-4

رًک -1

رًک -4

پژٍّطی

 45درغذ

95

96

داًطگبُ اًغجبق

(ثذلیل کوجَد

پیطرفت عرح

هٌبثغ هبلی در سبل

ّبی تحمیمبتی

)95

ثب جذٍل کبًت

ثرًبهِ استراتژیک ٍ ػولکرد هؼبًٍت پژٍّطی داًطکذُ پیراپسضکی در سبل تحػیلی1395-96
ًبم
ردیف

ٍاحذ

استراتژی

ّذف ػیٌی

ستبدی

ًَع

هسئَل

هکبى

فؼبلیت

اجرا

اجرا

زهبى ضرٍع

زهبى

داهٌِ

ضیَُ پبیص ٍ

هیساى دستیبثی

خبتوِ

فؼبلیت

ارزضیبثی

ثِ اّذاف

هیساى اًغجبق
اٍلَیت ّبی
 :AP4تذٍیي اٍلَیت ّبی

پژٍّطی ارائِ ضذُ
95/7/1

پژٍّطی هجتٌی ثر ًیبزّبی

ثب سرفػل اٍلَیت

96/12/15

جبهؼِ ٍ اسٌبد ثبالدستی

 50درغذ

ّبی پژٍّطی
اثالغی در اسٌبد

هؼبًٍت پژٍّطی

تَسؼِ تَلیذ ػلن

ػلوی هٌتطر ضذُ ،خالغِ
همبالت ارائِ ضذُ در کٌگرُ
ّب ٍ ّوبیص ّبی داخلی ٍ

پژٍّطی ٍ فٌبٍری

ضذُ ،ترجوِ ضذُ ،همبالت

هؼبًٍت پژٍّطی

ػلوی ضبهل کتت تذٍیي

داًطکذُ پیراپسضکی

پژٍّطی اػضبی ّیأت

95/7/15

96/4/15

داًطکذُ -داًطگبُ

1

 :AP5تکویل ثجت ضٌبسٌبهِ

ثبالدستی

هستٌذات هَجَد
در پرًٍذُ پژٍّطی
اػضبی ّیأت ػلوی

 70درغذ

ثِ تفکیک

ثیي الوللی ،ثجت Patent
ٍ ...
 :AP6هؼرفی اػضبی ّیأت
ػلوی فؼبل در زهیٌِ ی
پژٍّص ٍ فٌبٍری ٍ
ترجوبى داًص جْت
تطَیك

لذرداًی از ً 2فر
95/7/15

96/12/15

اػضبی ّیأت ػلوی
داًطکذُ

 50درغذ

ثرًبهِ استراتژیک ٍ ػولکرد هؼبًٍت پژٍّطی داًطکذُ پیراپسضکی در سبل تحػیلی1395-96
ردیف

ستبدی

اجرا

کویتِ پژٍّطی داًطجَیی

 :AP2ػضَگیری کویتِ پژٍّطی
داًطجَیبى

یک ًوبیٌذُ از ّر گرٍُ آهَزضی)
 :AP4اًتخبة یکی از اػضبی ّیأت ػلوی
داًطکذُ ثِ ػٌَاى سرپرست کویتِ پژٍّطی
داًطجَیی

 :AP5ثررسی ًیبزّبی پژٍّطی داًطجَیبى

پژٍّطی ٍ فٌبٍری

ّبی آهَزضی داًطکذُ در کویتِ (حذالل

هؼبًٍت پژٍّطی

هؼبًٍت پژٍّطی

95/1/15

96/3/31

ٍجَد فضبی هٌبست ٍ ضبیستِ
کویتِ تحمیمبت در part B
داًطکذُ

95/1/15

96/3/31

ثجت ًبم داًطجَیبى ػاللوٌذ

 50درغذ

حضَر یک ًفر ًوبیٌذُ از ّر
گرٍُ آهَزضی در کویتِ

 100درغذ

 :AP3اًتخبة حذالل یک ًفر از گرٍُ

داًطکذُ پیراپسضکی

تَسؼِ ٍ تمَیت کویتِ پژٍّطی داًطجَیی در داًطکذُ

 :AP1تخػیع فضبی هٌبست ثرای استمرار

اّذاف

 100درغذ

95/1/15

__

93/7/1

-

95/7/20

96/12/15

داًطکذُ -داًطگبُ

2

ًبم ٍاحذ

استراتژی

ّذف ػیٌی

ًَع فؼبلیت

هسئَل

هکبى اجرا

زهبى ضرٍع

زهبى خبتوِ

داهٌِ
فؼبلیت

ضیَُ پبیص ٍ ارزضیبثی

هیساى دستیبثیجِ

غذٍر اثالؽ ثرای سرپرست
کویتِ پژٍّطی داًطجَیی
تَسظ هؼبًٍت پژٍّطی

 100درغذ

ٍجَد فْرست ًیبزّبی
پژٍّطی داًطجَیبى

 50درغذ

95/10/1

96/12/29

ثرگساری  2هَرد کبرگبُ

 30درغذ

 :AP7کبر ثب حیَاًبت آزهبیطگبّی

95/10/1

96/12/29

ثرگساری  2هَرد کبرگبُ

 30درغذ

 :AP8تذٍیي پرٍپَزالً ،گبرش همبالت ػلوی

95/10/1

96/12/29

ثرگساری  2هَرد کبرگبُ

 30درغذ

95/10/1

96/12/29

ثرگساری  2هَرد کبرگبُ

 30درغذ

در کویتِ پژٍّطی داًطجَیی

 :AP6ثرگساری کبرگبُ ّبی رٍش تحمیك،
جست ٍ جَ در همبالت ػلوی

 :AP9ارائِ ًتبیج تحمیمبت در
ّوبیص ّبی ػلوی

ثرًبهِ استراتژیک ٍ ػولکرد هؼبًٍت پژٍّطی داًطکذُ پیراپسضکی در سبل تحػیلی1395-96
ًبم
ردیف

ٍاحذ

استراتژی

ّذف ػیٌی

ستبدی

فؼبلیت

اجرا

اجرا

زهبى ضرٍع

زهبى خبتوِ

فؼبلیت

ارزضیبثی

ثِ اّذاف

عَر هٌبست ثرای پرٍپَزال

رًک 95-1

ّبی داًطجَیی از عریك

هؼبًٍت پژٍّطی

اٍلَیت ّبی پژٍّطی
داًطجَیی ثر اسبس رضتِ
تحػیلی آًْب

پژٍّطی ٍ فٌبٍری

 :AP8تذٍیي فْرست

هؼبًٍت پژٍّطی

هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ

داًطکذُ پیراپسضکی

تَسؼِ ٍ تمَیت کویتِ پژٍّطی داًطجَیی در داًطکذُ

 :AP7تخػیع هٌبثغ هبلی ثِ

رضبیت هٌذی

95/5/15

رًک 96-4

96/12/15

 :AP9فراّن ًوَدى
تجْیسات ًرم افساری ٍ
سخت افساری ثرای فؼبلیت
ّبی پژٍّطی داًطجَیی

هجریبى عرح ّبی
تحمیمبتی

داًطکذُ -داًطگبُ

2

ًَع

هسئَل

هکبى

داهٌِ

ضیَُ پبیص ٍ

هیساى دستیبثی

 25درغذ

داًطجَیی

ٍجَد هستٌذات
هکتَة (کویتِ
پژٍّطی

 70درغذ

داًطجَیی)
فراّن ًوَدى 70

95/12/15

96/12/29

درغذ درخَاست
ّبی داًطجَیبى
کویتِ پژٍّطی

 100درغذ

ثرًبهِ استراتژیک ٍ ػولکرد هؼبًٍت پژٍّطی داًطکذُ پیراپسضکی در سبل تحػیلی1395-96
ًبم
ردیف

ٍاحذ

استراتژی

ّذف ػیٌی

ستبدی

ًَع

هسئَل

هکبى

زهبى

زهبى

داهٌِ

ضیَُ پبیص ٍ

هیساى دستیبثی

فؼبلیت

اجرا

اجرا

ضرٍع

خبتوِ

فؼبلیت

ارزضیبثی

ثِ اّذاف

 :AP1هؼرفی ٍ اعالع رسبًی در

زهیٌِ ّوکبری ثب ثخص غٌؼت
ً :AP2یبز سٌجی از ٍاحذّبی

هؼبًٍت پژٍّطی

 :AP3تبسیس دفتر ارتجبط داًطگبُ
ثب غٌؼت در داًطکذُ ٍ تؼییي
یکی از اػضبی ّیأت ػلوی ثِ
ػٌَاى هسئَل آى

پژٍّطی ٍ فٌبٍری

خػَظ ًیبزّبی تحمیمبتی آًْب

هؼبًٍت پژٍّطی

غٌؼتی هرتجظ ثب سالهت در

داًطکذُ پیراپسضکی

تَسؼِ تحمیمبت کبرثردی هجتٌی ثر ًیبز جبهؼِ در زهیٌِ ی سالهت

پژٍّطی اػضبی ّیأت ػلوی در

96/12/15

95/7/1

93/7/1

96/12/29

-

()Expert Panel

ٍجَد دفتر ٍجَد
یک ًفر ػضَ ّیأت
ػلوی ثِ ػٌَاى

 100درغذ

هسئَل دفتر ارتجبط

تطکیل حذالل دٍ

حضَر غبحت ًظراى ثخص
ػاللوٌذ ثِ ارتجبط ثب غٌؼت

هستٌذات هرتجظ

 10درغذ

داًطگبُ ثب غٌؼت

 :AP4تطکیل جلسبت هطَرتی ثب
غٌؼت ٍ اػضبی ّیأت ػلوی

داًطکذُ -داًطگبُ

3

هَرد لبثلیت ّب ٍ تَاًبیی ّبی

95/1/15

هستٌذات هرتجظ

 10درغذ

95/1/15

96/12/15

جلسِ در سبل ثِ
ّوراُ
غَرتجلسبت هرتجظ

 5درغذ

