
وزن   فعالیت ها مسئول پایش %وزن نسبی نوع برنامه  طرح ها/ برنامه ها  هدف کمی هدف کلی
 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش %نسبی

 توسعه آموزش علوم پزشکی 

 پاسخ برای 

 نیازهای سالمتبه 
  
  
  
  
  
  

تربیت نیروهای متخصص طب   

 سنتی و حوزه های وابسته

معاونت آموزشی   4   پذیرش دانشجویان طب سنتی
 دکتر شجاعی/دانشکده

 1396/10/30 1396/1/15 خانم کدخدایی 20 اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو

 1396/10/30 1396/1/15 دکتر امینی/مدیرگروه طب سنتی 80 تعیین مسئولین درس/برنامه ریزی آموزشی

معاونت آموزشی   4   پذیرش دانشجویان تاریخ علوم پزشکی
 دکتر شجاعی/دانشکده

 1396/10/30 1396/1/15 خانم کدخدایی 20 اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو

 /پزشکیمدیرگروه تاریخ  80 تعیین مسئولین درس/برنامه ریزی آموزشی
 1396/10/30 1396/1/15 رجب نژاددکتر 

معاونت آموزشی   9 اولویت دار پذیرش دانشجویان داروسازی سنتی
 دکتر شجاعی/دانشکده

 /مدیر گروه داروسازی سنتی 90 پیگیری تصویب دوره دکترای تخصصی داروسازی سنتی در شورای گسترش وزارت بهداشت
 1396/12/15 1396/1/15 قبادیدکتر 

 1396/12/15 1396/1/15 خانم کدخدایی 10 اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو

 رییس دانشکده 2   تکمیل اعضای گروه طب سنتی
 1396/12/15 1396/1/15 مسئول دفتر ریاست 50 متقاضیپیگیری جذب اعضای هیات علمی 

 1396/12/15 1396/1/15 ریاستمسئول دفتر  50 پیگیری جذب اعضای هیات علمی مامور 

معاونت آموزشی   4   آموزش دانشجویان پزشکی و سایر دانشجویان علوم پزشکی
 شجاعیدکتر /دانشکده

 1396/10/30 1396/1/15 خانم کدخدایی 40 (پرستاری مامایی و پزشکی)انجام مکاتبات و پیگیری با سایر دانشکده ها 

 1396/10/30 1396/1/15 دکتر امینی/مدیر گروه طب سنتی 60 تعیین مسئولین درس/برنامه ریزی آموزشی

مدیر گروه داروسازی   8 اولویت دار راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی  
 دکتر قبادی/سنتی

دکتر قبادی، /مدیر گروه داروسازی سنتی 10 نیازسنجی آزمایشگاه
 1396/12/15 1396/1/15 خانم عینی/مدیر امور مالی

 70 تهیه و تجهیز امکانات مورد نیاز آزمایشگاه

 1396/12/15 1396/1/15 آقای اسفندیار/مدیر امور عمومی 20 تکمیل نیروی کارشناسی آزمایشگاه

 Skill-lab))راه اندازی  و تجهیز آزمایشگاه مهارتی داروسازی 
  

مدیر گروه داروسازی   9 اولویت دار
 دکتر قبادی/سنتی

دکتر قبادی، /مدیر گروه داروسازی سنتی 20 نیازسنجی آزمایشگاه
 1396/3/15 1396/1/15 خانم عینی/مدیر امور مالی

دکتر قبادی، /مدیر گروه داروسازی سنتی 80 تهیه و تجهیز امکانات مورد نیاز آزمایشگاه
 1396/1/15 1396/1/15 عینیخانم /مدیر امور مالی

 آموزش مجازی دانشجویان  

(PhD  سنتی و  سایردانشجویان  علوم پزشکیطب) 
 دکتر قبادی 4  

 1396/6/15 1396/1/15 دکتر قبادی 40 برگزاری جلسات کارگروه آموزش مجازی دانشکده

 1396/3/15 1396/1/15 قبادیدکتر  20 انجام مکاتبات با واحد آموزش مجازی دانشگاه

 /مدیرگروه طب و داروسازی سنتی 40 تعیین مسئولین درس و برنامه ریزی آموزشی
 1396/10/30 1396/1/15 امینی و دکتر قبادیدکتر 

 /دانشکدهEDOمسئول  8 اولویت دار Item Analysisراه اندازی برنامه تحلیل آزمون 
 دباغیاندکتر 

 1396/2/1 1396/1/15 خانم عبدلی 50 پیگیری اجرای برنامه  

 1396/3/1 1396/1/15 خانم عبدلی 50 ارزیابی سواالت آزمون های دانشجویان

برگزاری کارگاه ها جهت توانمندسازی علمی اساتید و اعضای 

 هیات علمی 
 /دانشکدهEDOمسئول  5  

 دباغیاندکتر 

 1396/2/1 1396/1/15 خانم عبدلی 30 دانشگاهEDCنیازسنجی از اساتید بر اساس کارگاه های واحد 

 1396/3/1 1396/1/15 خانم عبدلی 20 تعیین عناوین، مدرسین و برنامه اجرای کارگاه ها

 1396/12/15 1396/3/1 خانم عبداللهی 10 اطالع رسانی کارگاه ها

 1396/12/15 1396/3/1 خانم عبدلی 40 .... و KTECبرگزاری کارگاه ها از جمله اخالق حرفه ای، 

معاونت آموزشی   2   بازنگری کوریکولوم های آموزشی
 دکتر شجاعی/دانشکده

 1396/12/15 1396/1/15 مدیران گروه های طب و داروسازی سنتی 50 برگزاری جلسات

 396/12/15 1396/1/15 سنتیمدیران گروه های طب و داروسازی  50 اعالم موارد پیشنهادی و انجام مکاتبات

 /دانشکدهEDOمسئول  Log Book   3پایش کیفیت آموزشی دانشجویان بر اساس 
 دباغیاندکتر 

 1396/12/15 1396/1/15 دکتر امینی/مدیر گروه طب سنتی 50 در جلسات گروه Log Bookپیگیری کیفیت تکمیل 

 1396/10/30 1396/1/15 خانم عبدلی 25 نواقص آنو  Log Bookنظرسنجی از دانشجویان در مورد 

 1396/12/15 1396/1/15 دکتر امینی/مدیر گروه طب سنتی Log Book 25رفع نواقص 

 /دانشکدهEDOمسئول  8 اولویت دار ارائه راهکار برای بهبود شاخص های  اعتبارسنجی دانشکده
 دباغیاندکتر 

 1396/1/15 خانم عبدلی 40 بررسی نواقص شاخص های اعتبار سنجی
1396/12/15 

 1396/2/15 عبدلیخانم  60 برگزاری جلسات و تکمیل نواقص

ارائه راهکار برای  افزایش رتبه دانشکده در طرح رتبه بندی 

 دانشکده های دانشگاه
 8 اولویت دار

معاونت آموزشی  
دکتر شجاعی، /دانشکده
 /دانشکدهEDOمسئول 

 دباغیاندکتر 

 خانم کدخدایی، خانم عبدلی و  40 بررسی نواقص شاخص های رتبه بندی طرح راد و رخاد و تحصیالت تکمیلی
 1396/3/15 1396/1/15 تقویدکتر 

 خانم کدخدایی، خانم عبدلی و  60 برگزاری جلسات و تکمیل نواقص
 1396/7/1 1396/3/15 تقویدکتر 

معاونت آموزشی   3   پیگیری تاسیس رشته گیاهان طبی در مقطع کارشناسی ارشد
 دکتر شجاعی/دانشکده

دکتر قبادی، /مدیر گروه داروسازی سنتی 50 انجام مکاتبات
 1396/12/15 1396/1/15 خانم کدخدایی

دکتر قبادی، /مدیر گروه داروسازی سنتی 50 پیگیری تصویب تاسیس رشته
 1396/12/15 1396/1/15 کدخداییخانم 

 رئیس دانشکده 8 اولویت دار تصویب چارت سازمانی دانشکده طب سنتی
 1396/12/15 1396/1/15 آقای اسفندیار/مدیر امور عمومی 70 پیگیری تصویب چارت

 اسفندیارآقای /مدیر امور عمومی 30 و امکانات بر اساس چارت تشکیالت مصوب( تخصصی و پشتیبانی)تکمیل منابع انسانی 
1396/1/15 

 
1396/12/15 

 

 رئیس دانشکده 4 اولویت دار بهسازی و تجهیز  ساختمان دانشکده 

 آقای اسفندیار، /مدیر امور عمومی 25 تجهیز سیستم حرارتی و برودتی و اطفاء حریق دانشکده
 1396/12/15 1396/1/15 خانم عینی/مالیمدیر 

 آقای اسفندیار، /مدیر امور عمومی 25 بهینه سازی و بهره برداری از سیستم آب خام
 1396/12/15 1396/1/15 عینیخانم /مدیر مالی

 آقای اسفندیار، /مدیر امور عمومی 15 تجهیز کالس های آموزشی و اتاق اساتید
 1396/12/15 1396/1/15 عینیخانم /مدیر مالی

 آقای اسفندیار، /مدیر امور عمومی 35 تجهیز و بازسازی تاالر یاس
 1396/12/15 1396/1/15 عینیخانم /مدیر مالی

 رئیس دانشکده 3   تجهیز واحد سمعی بصری و روابط عمومی دانشکده  
آقای اسفندیار، مدیر  /مدیر امور عمومی 70 پیگیری تامین بودجه و خرید تجهیزات

 1396/12/15 خانم استاد عبداهلل/خانم عینی/مالی

1396/12/15 

آقای اسفندیار، مدیر  /مدیر امور عمومی 30 تجهیز  واحدها
 1396/12/15 عبداهللخانم استاد /خانم عینی/مالی

تولید و اشاعه علم در زمینه  

طب سنتی و حوزه های 

 وابسته

 رئیس دانشکده 8 اولویت دار چاپ و نشر کتاب
 1396/12/15 1396/1/15 خانم ابراهیمی 50 پیگیری مکاتبات با ناشران جهت چاپ کتب  

 ابراهیمیخانم  50 انبارگردانی و بررسی کتب موجود جهت چاپ مجدد
1396/1/15 

 1396/6/15 

 شورای پژوهش 4   بررسی، تصحیح و ترجمه  نسخ خطی
 1396/12/15 1396/1/15 اعضای شورای پژوهشی 70 برگزاری جلسات و بررسی میزان پیشرفت طرح های مصوب مرتبط با موضوع

 اعضای شورای پژوهشی 30 ارائه گزارش
1396/1/15 

 
1396/12/15 

 

 رئیس دانشکده 8 اولویت دار تجهیز کمی و کیفی کتابخانه دانشکده
 1396/10/15 1396/1/15 خانم ابراهیمی 20 خرید کتاب از نمایشگاه ها

 ابراهیمیخانم  80 تامین تجهیزات امنیتی کتابخانه
1396/1/15 

 1396/12/15 

و بهبود مسئولیت پذیری، مشارکت همگانی 

 بین بخشی برای سالمتهمکاری 

همکاری با سایر دانشکده ها و مراکز  
پژوهشی  سراسر  -علمی آموزشی 

کشور در حفظ و توسعه طب سنتی و  
 حوزه های وابسته

 پژوهشی با  سایر دانشکد ها و  -عقد تفاهم نامه های آموزشی

 تحقیقاتی دانشگاه یا خارج دانشگاهمراکز 
 رئیس دانشکده 100  

دکتر شجاعی و مدیر  /معاون آموزشی 30 برگزاری جلسات برای بررسی مفاد تفاهم نامه های مشترک
 1396/12/15 1396/1/15 دکتر دباغیان/واحد پژوهش

دکتر شجاعی و مدیر  /معاون آموزشی 20 بررسی پیشنویس تفاهم نامه ها
 دباغیاندکتر /واحد پژوهش

1396/1/15 
 

1396/12/15 
 

دکتر شجاعی و مدیر  /معاون آموزشی 50 عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی
 دباغیاندکتر /واحد پژوهش

1396/1/15 
 

1396/12/15 
 

 ارتقای کیفی تحقیقات سالمت

ظرفیت سازی منابع انسانی در 

 حوزه پژوهش های سالمت

 برگزاری کارگاه های پژوهشی با  همکاری کمیته پژوهشی 

 دانشکدهدانشجویی 
 /مدیر واحد پژوهش 100  

 دباغیاندکتر 

دکتر قبادی و /سرپرست کمیته پژوهشی 10 نیازسنجی کارگاه های پژوهشی از دانشجویان
 1396/2/15 1396/1/15 خانم عبدلی

 20 تعیین عناوین، مدرسین و برنامه اجرای کارگاه ها

 1396/4/1 1396/2/15 خانم کدخدایی 20 (در صورت نیاز)انجام فرآیند دریافت مجوز امتیاز بازآموزی کارگاه ها 

 1396/9/1 1396/2/15 خانم عبداللهی 10 اطالع رسانی کارگاه ها

 1396/12/15 1396/2/15 خانم عبدلی 40 ....  و  KTECای، از جمله اخالق در پژوهش و اخالق حرفه ( با یا بدون امتیاز بازآموزی)برگزاری کارگاه ها 

توسعه پژوهش های بنیادی و 

کاربردی  در طب سنتی و 

 حوزه های وابسته 

   بازنگری اولویت های پژوهشی
  

 /مدیر واحد پژوهش 20
 دباغیاندکتر 

 1396/12/15 1396/1/15 خانم عبدلی 90 برگزاری جلسات جهت بازنگری اولویت های پژوهشی پیشین

 1396/4/1 1396/3/1 عبدلیخانم  10 دانشکدهاعالم اولویت های پژوهشی 

 /مدیر واحد پژوهش 80 اولویت دار اجرای طرح های پژوهشی
 دباغیاندکتر 

 1396/3/15 1396/1/15 دکتر قبادی 25 راه اندازی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی و انتخاب اعضاء

 1396/12/15 1396/3/15 خانم عبدلی/دکتر قبادی 25 ارائه و اجرای طرح های پژوهشی دانشجویی با همکاری کمیته تحقیقات 

 خانم عبدلی 25 پیگیری انجام طرح های پژوهش در آموزش
1396/1/15 

 1396/3/15 

 دکتر دباغیان 15 ارائه مشاوره به محققین جهت ارتقای کیفی طرح های پژوهشی
1396/1/15 

 1396/12/15 

 دکتر دباغیان KTEC  10بررسی قابلیت اجرای طرح های مصوب دانشکده در قالب طرح 
1396/1/15 

 1396/12/15 

 ارتقای آگاهی و مهارت مردم، 

 ها و جوامع برای سازمان 

 از سالمت خودمراقبت 

آموزش دانشجویان، متخصصین و 

پژوهشگران گروه پزشکی در طب 

 سنتی و حوزه های وابسته

 برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با طب سنتی و حوزه های 

 با یا بدون مجوز آموزش مداوموابسته 
معاونت آموزشی   100  

 دکتر شجاعی/دانشکده

 1396/3/15 1396/1/15 خانم کدخدایی و دکتر تقوی 10 نظرسنجی از اساتید و کارشناسان برای برگزاری کارگاه های آموزشی

 1396/12/15 1396/1/15 مدیر گروه طب و داروسازی سنتی 30 تعیین عناوین، مدرسین و برنامه اجرای کارگاه ها

 1396/12/15 1396/1/15 خانم کدخدایی 10 (در صورت نیاز)انجام فرآیند دریافت مجوز امتیاز بازآموزی کارگاه ها 

 1396/12/15 1396/1/15 خانم عبداللهی 10 اطالع رسانی کارگاه ها

از جمله دوره های آموزشی داروسازی سنتی، ( با یا بدون امتیاز بازآموزی)برگزاری کارگاه ها 
 ...آزمایشگاه مهارتی داروسازی و 

 1396/12/15 1396/1/15 خانم عبداللهی 40

آموزش عمومی و فرهنگ  

 سازی اصول حفظ تندرستی  

 ایرانیطب 

   /اصلدکتر علی  30   تهیه پمفلت و مطالب آموزشی برای عموم 
 ماهروزاده  دکتر 

 1396/12/15 1396/1/15 دکتر تقوی 60 تهیه محتوای آموزشی

 دکتر تقوی 40 طراحی و چاپ پمفلت و بروشورهای آموزشی
 1396/3/15 1396/12/15 

 

برگزاری کارگاه و کالس های آموزشی در سطح دانشگاه و 

 دانشکده
   /اصلدکتر علی  30  

 ماهروزاده  دکتر 

 1396/6/15 1396/1/15 دکتر علی اصل/دکتر ماهروزاده 40 تعیین اساتید/تعیین مکان/برنامه ریزی آموزشی

 1396/12/15 1396/3/15 خانم عبداللهی 60 برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه و کالس های آموزشی در فرهنگسراها و سرای 

 محله
 /  دکتر علی اصل 10  

 ماهروزاده  دکتر 

 1396/12/15 1396/1/15 دکتر علی اصل/ دکتر ماهروزاده 40 انجام مکاتبات با شهرداری منطقه

 اصلدکتر علی / دکتر ماهروزاده 40 تعیین اساتید/برنامه ریزی آموزشی
1396/1/15 

 1396/4/1 

 1396/6/15 1396/6/15 اصلدکتر علی / دکتر ماهروزاده 20 برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی برای عموم مردم

 /  دکتر علی اصل 30   ارائه مطالب آموزشی برای عموم بر روی سایت دانشکده
 ماهروزاده  دکتر 

 1396/12/15 1396/1/15 دکتر علی اصل/ دکتر ماهروزاده 80 تعیین موضوع و محتوای آموزشی

 1396/12/15 1396/1/15 مهندس جاوید 20 اطالع رسانی بر روی سایت دانشکده و یا سایر سایت ها

فرهنگ سازی، ترویج و تقویت 

 طب ایرانی و 

 های وابستهحوزه 

 تکمیل، به روز رسانی  و پشتیبانی  وب سایت دانشکده طب سنتی  

طراحی ، راه اندازی و  پشتیبانی وب -نرم افزار آریانیکدر 

 سایت دانشکده طب سنتی در نرم افزار جدید دانشگاه

 رئیس دانشکده 25 اولویت دار

دکتر تقوی، خانم کیخانی، مهندس  20 تهیه اخبار جدید -به روز رسانی مستمر مطالب وب سایت 
 1396/12/15 1396/1/15 جاوید، خانم عبداللهی

 مهندس جاوید 25 ایجاد بخش ها و امکانات جدید در  وب سایت
1396/1/15 

 1396/12/15 

تعامل با شرکت اریانیک  و شرکت جدید جهت انجام درخواستها با توجه به قرارداد دانشگاه با آنها و 
 پیگیری های مربوطه

 مهندس جاوید 25
1396/1/15 

 1396/12/15 

 مهندس جاوید 30 انجام فرایندهای مربوط به انتقال وب سایت دانشکده از نرم افزارآریانیک به نرم افزار جدید 
1396/1/15 

 1396/12/15 

 کامپیوتری، تجهیزات و شبکه سرور، به روز رسانی و پشتیبانی از 

 و تجهیزات جانبی دانشکده طب سنتیکامپیوترها 
خرید تجهیزات الزم و نرم افزارهای ضروری، انجام تنظیمات مورد نیاز و پیگیری و هماهنگی بادانشگاه و   رئیس دانشکده 25 اولویت دار

 شرکتهای مربوطه، استاندارد سازی اتاق سرور
 1396/12/15 1396/1/15 مهندس جاوید 100

 رئیس دانشکده 25 اولویت دار ایمن سازی شبکه کامپیوتری دانشکده 
راه اندازی سرور آنتی ویروس در صورت همکاری دانشگاه وشرکت طرف قرارداد با دانشگاه،خرید 

تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز در صورت لزوم و انجام تنظیمات الزم بر روی سرور و تجهیزات شبکه 
 و کامپیوترها با همکاری شرکتهای فعال در این زمینه  و پیگیری های مربوطه

 1396/12/15 1396/1/15 مهندس جاوید 100

اقدامات و خریدهای الزم جهت بهبود ارتباط اینترانتی و  اینترانتی و تنظیمات مورد نیاز با همکاری  رئیس دانشکده 25 اولویت دار بهبود سرعت اینترنت و اینترانت 
 شرکت های مرتبط و دانشگاه و پیگیری های الزم

 1396/12/15 1396/1/15 مهندس جاوید 100

 افزایش دسترسی مردم به  

 های سالمت سالم و ایمن  فرآورده 

 اطالع رسانی و ارائه محصوالت  

 فرآورده های سالمو 

 مسئول سالمتکده 50   (به صورت غرفه)ارائه محصوالت غذایی سالم و ارگانیک 
 1396/4/1 1396/1/15 دکتر علی اصل/ دکتر ماهروزاده 60 شناسایی و مکاتبه با ارائه دهندگان محصوالت

 دکتر علی اصل/ دکتر ماهروزاده 40 معرفی و عرضه محصوالت در دانشکده
 1396/3/15 1396/12/15 

تهیه بروشور و کتابچه جهت معرفی محصوالت و فرآورده های 

 سالم 
 /  دکتر ماهروزاده 50  

 علی اصلدکتر 

 1396/12/15 1396/1/15 دکتر علی اصل/ دکتر ماهروزاده 60 تهیه محتوای آموزشی

 1396/12/15 1396/4/15 دکتر تقوی 40 طراحی و چاپ پمفلت و بروشورها

 ارتقای سالمت باروری و فرزندآوری
آموزش و ارائه مشاوره بر اساس 

 اصول حفظ تندرستی 
 ایرانیطب 

 /  دکتر ماهروزاده 60   راه اندازی واحد مشاوره
 علی اصل  دکتر 

 1396/12/15 1396/1/15 دکتر ماهروزاده 30 مشاوره مخصوص زوج ها ی جوان قبل و بعد ازدواج  

 1396/12/15 1396/1/15 ماهروزادهدکتر  30 مشاوره خانم ها ی جوان قبل و بعد بارداری  

 1396/12/15 1396/1/15 ماهروزادهدکتر  40 مشاوره مادران جهت تدابیر شیردهی وتغذیه کودکان 

 /  دکتر ماهروزاده 0.5   تهیه پمفلت و مطالب آموزشی
 علی اصلدکتر 

 1396/3/15 1396/1/15 دکتر علی اصل/ دکتر ماهروزاده 60 تهیه محتوای آموزشی

 1396/12/15 1396/1/15 دکتر تقوی 40 طراحی و چاپ پمفلت و بروشورهای آموزشی

 ادغام خدمات درمانی تایید شده 

 ایرانی در نظام سالمتطب 

 ارتقاء کمی و کیفی   

 طب ایرانیسالمتکده 

 1396/12/15 1396/1/15 مسئول سالمتکده 60 پیگیری دریافت پروانه بهره برداری سالمتکده رئیس دانشکده 4 اولویت دار دریافت پروانه بهره برداری سالمتکده

 1396/12/15 1396/1/15 سالمتکدهمسئول  40 نیازسنجی مطابق استاندارد سالمتکده

 رئیس دانشکده 3 اولویت دار بهسازی و تجهیز سالمتکده بهشت
آقای اسفندیار، مدیر  /مدیر امور عمومی 50 تعمیر سازه ای ساختمان سالمتکده مطابق استاندارد سالمتکده  

 1396/12/15 1396/1/15 خانم عینی/مالی

آقای اسفندیار، مدیر  /مدیر امور عمومی 50 تجهیز سالمتکده بر اساس استانداردهای سالمتکده
 1396/2/15 1396/1/15 عینیخانم /مالی

 دکتر علی اصل 0.5   تجهیز علمی مطب های آموزشی
 1396/2/15 1396/1/15 دکتر علی اصل/ دکتر ماهروزاده 40 تهیه فهرست کتاب های مرجع و پرکاربرد طب و داروسازی سنتی برای استفاده دستیاران و متخصصین 

 1396/12/15 1396/2/15 آقای اسفندیار/خانم ابراهیمی 60 خرید منابع و تجهیزات جانبی

 1396/12/15 1396/1/15 مدیر سالمتکده 50 بررسی فرم های موجود و تهیه فرم عوارض درمان در سالمتکده مدیر سالمتکده 1.5   ثبت موارد موفق و ناموفق درمان طب سنتی و تهیه بانک اطالعاتی

 1396/12/15 1396/1/15 سالمتکدهمدیر  50 ثبت موارد عارضه دار، جلسه برررسی عوارض و ثبت نهایی عوارض و اقعی

 1396/12/15 1396/1/15 مدیر سالمتکده 60 بررسی شرایط سالمتکده براساس استانداردهای موجود مدیر سالمتکده 0.5   ارزیابی عملکرد و پایش استاندارد های درمان و تجهیزات سالمتکده

 1396/12/15 1396/1/15 مدیر سالمتکده 40 ارائه گزارش

 1396/12/15 1396/1/15 مسئول دفتر ریاست 80 انجام مکاتبات و جذب نیرو رئیس دانشکده 4 اولویت دار جذب فارغ التحصیالن طب سنتی در قالب ردیف طرح درمانی

 1396/12/15 1396/1/15 مدیر سالمتکده 20 تعیین برنامه کاری در سالمتکده

آموزش و ارائه مشاوره بر اساس 
 اصول حفظ تندرستی 

 ایرانیطب 

 دکتر علی اصل 1   راه اندازی واحد مشاوره
 1396/12/15 1396/1/15 دکتر علی اصل/ دکتر ماهروزاده 50 مشاوره دوران بلوغ    

 1396/12/15 1396/6/15 دکتر علی اصل/ دکتر ماهروزاده 50 مشاوره سالمندان

 دکتر علی اصل 0.5   تهیه پمفلت و مطالب آموزشی
 1396/12/15 1396/1/15 دکتر علی اصل/ دکتر ماهروزاده 60 تهیه محتوای آموزشی

 1396/12/15 1396/4/15 دکتر تقوی 40 طراحی و چاپ پمفلت ها و بروشورهای آموزشی

 1396برنامه عملیاتی اختصاصی دانشکده طب سنتی 


