
تاریخ پایانتاریخ شروعمسئول پایشوزن نسبیفعالیت هامسئول پایشهاطرح / برنامه ها هدف کمیهدف کلی

توسعه آموزش علوم پزشکی  
پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارایه مراقبت های  
سالمت

تربیت نیروهای متخصص طب ایرانی و
حوزه های وابسته

معاونت آموزشی دانشکدهپذیرش دانشجویان طب ایرانی و تاریخ علوم پزشکی

1397/1/151397/12/15اداره آموزشمسئول 10اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو

30تعیین مسئولین درس/برنامه ریزی آموزشی
مدیرگروه طب و داروسازی ایرانی و 

تاریخ علوم پزشکی
1397/1/151397/12/15

1397/1/151397/12/15مسئول اداره آموزش  60اجرای برنامه آموزشی

معاونت آموزشی دانشکدهپذیرش دانشجویان داروسازی ایرانی

1397/1/151397/12/15مدیر گروه داروسازی ایرانی50پیگیری تصویب دوره دکترای تخصصی داروسازی ایرانی در شورای گسترش وزارت بهداشت
1397/1/151397/12/15مسئول اداره آموزش10اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو

1397/1/151397/12/15مدیرگروه داروسازی ایرانی10تعیین مسئولین درس/برنامه ریزی آموزشی
1397/1/151397/12/15مسئول اداره آموزش30اجرای برنامه آموزشی

آموزش دانشجویان پزشکی و سایر دانشجویان علوم 
معاونت آموزشی دانشکدهپزشکی

1397/1/151397/10/30مسئول اداره آموزش20.... (کی و پرستاری مامایی، علوم توانبخشی، پزش)انجام مکاتبات و پیگیری با سایر دانشکده ها 

30تعیین مسئولین درس/برنامه ریزی آموزشی
مدیران گروه های طب و داروسازی  

ایرانی
1397/1/151397/10/30

1397/1/151397/12/15مسئول اداره آموزش50اجرای برنامه آموزشی

معاونت آموزشی دانشکدهبهبود کیفیت آموزش

1397/1/151397/12/15مسوول درس گروه های آموزشی30برگزاری حداقل دو آزمون کالسی در هر درس
1397/1/151397/12/15کارشناس آموزش30درصد جلسات تشکیل شده90شرکت دانشجویان در 

1397/1/151397/12/15مدیر گروه طب و داروسازی ایرانی15برگزاری آزمایشگاه مهارتی داروسازی ایرانی
1397/1/151397/12/15مدیر دفتر توسعه آموزش25تدوین و اجرای آیین نامه تشویق اساتید برای بهره مندی از شیوه های نوین آموزش

دفتر توسعه آموزش بهبود کیفیت آزمون ها
دانشکده

1397/1/151397/6/15مدیر دفتر توسعه آموزش20تشکیل کمیته نظارت بر آزمون ها
1397/1/151397/12/15کارشناس دفتر توسعه آموزش30انجام آیتم آنالیز سواالت امتحانی

1397/1/151397/12/15مدیر دفتر توسعه آموزش50....اصالح سواالت و تهیه بانک اطالعاتی سواالت آزمون جامع و 

طب ایرانی و   PhD)آموزش مجازی طب و داروسازی ایرانی 
معاونت آموزشی دانشکده(سایر دانشجویان علوم پزشکی

50(طب ایرانی و  سایر دانشجویان علوم پزشکیPhD)آموزش مجازی دانشجویان 
مسئول آموزش مجازی

1397/1/151397/12/15

501397/1/151397/12/15برگزاری سومین همایش مجازی طب و داروسازی ایرانی و طب مکمل

تجهیز و گسترش آزمایشگاه طب و داروسازی سنتی  
مدیر گروه داروسازی ایرانیایرانی

1397/1/151397/12/15کارشناس آزمایشگاه20(Skill Lab)راه اندازی مکانی آزمایشگاه مهارتی داروسازی 
1397/1/151397/12/15کارشناس آزمایشگاه20راه اندازی بخش اتاق دستگاه ها

1397/1/151397/12/15کارشناس آزمایشگاه30راه اندازی واحد مشاوره فرموالسیون و استانداردسازی داروهای گیاهی
1397/1/151397/12/15کارشناس آزمایشگاه30راه اندازی واحد ساخت دارو جهت طرح های پژوهشی

راه اندازی بخش ساخت داروهای سنتی ایرانی موردنیاز 
مدیر گروه داروسازی ایرانیکلینیک های آموزشی دانشگاه ایران

1397/1/151397/12/15کارشناس آزمایشگاه35طراحی واحدهای ساخت پودر و کپسول
1397/1/151397/12/15کارشناس آزمایشگاه30طراحی واحدهای ساخت شربت و مایعات
1397/1/151397/12/15کارشناس آزمایشگاه35طراحی واحدهای ساخت نیمه جامدات

بدون مجوز  / برگزاری کارگاه ها یا دوره های آموزشی با
بازآموزی مانند کارگاه های طب مکمل، کارگاه های افزایش

....مهارت شناختی و

دفتر توسعه آموزش 
دانشکده

1397/1/151397/2/1کارشناس دفتر توسعه آموزش15دانشگاه EDCنیازسنجی از اساتید بر اساس کارگاه های واحد 
1397/2/21397/3/1مدیر دفتر توسعه آموزش15تعیین عناوین، مدرسین، مخاطبین و برنامه اجرای کارگاه ها

1397/3/21397/12/15مسئول آموزش25(در صورت نیاز)انجام فرایند دریافت مجوز امتیاز بازآموزی کارگاه ها 

45...از جمله طب مکمل، مهارت شناختی و( بدون امتیاز بازآموزی/ با)برگزاری کارگاه ها 
/  کارشناس دفتر توسعه آموزش

مسئول روابط عمومی
1397/3/21397/12/15

معاونت آموزشی دانشکده

15نیازسنجی پزشکان و پیراپزشکان داخل و خارج دانشگاه
مسئول آموزش و کارشناس مسئول  

دفتر ریاست
1397/1/151397/2/30

1397/3/11397/12/15مسئول آموزش  15(در صورت نیاز)انجام فرایند دریافت مجوز امتیاز بازآموزی کارگاه ها 

60برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی 
/  کارشناس دفتر توسعه آموزش

مسئول روابط عمومی
1397/3/21397/12/15

اجتماعی سازی سالمت در جهت 
مشارکت ساختارمند و فعال فرد،

خانواده و جامعه و جلب مشارکت  
بین بخشی در تامین، حفظ و  

ارتقای سالمت

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

در حفظ و توسعه طب سنتی و حوزه های 
وابسته

پژوهشی با سایر  -عقد تفاهم نامه های آموزشی
رئیس دانشکدهگاهدانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه یا خارج دانش

1397/1/151397/12/15معاون آموزشی20برگزاری جلسات برای بررسی مفاد تفاهم نامه های مشترک
1397/1/151397/12/15معاون آموزشی20بررسی پیشنویس تفاهم نامه ها

1397/1/151397/12/15معاون آموزشی60عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی

لی توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ م
و منطقه ای، نوآوری در تولید علم

نافع و تحقق مرجعیت علم

ظرفیت سازی منابع انسانی در حوزه  
پژوهش های سالمت

مقاله نویسی ، KTECبرگزاری کارگاه های پژوهشی مانند 
معاونت پژوهشی دانشکده...و 

1397/1/151397/2/1کارشناس مسئول پژوهش15نیازسنجی کارگاه های پژوهشی از اساتید و دانشجویان
1397/2/21397/3/1کارشناس مستول پژوهش15تعیین عناوین، مدرسین، مخاطبین و برنامه اجرای کارگاه ها

1397/3/21397/12/15مسئول آموزش25(در صورت نیاز)انجام فرایند دریافت مجوز امتیاز بازآموزی کارگاه ها 
1397/3/21397/12/15کارشناس پژوهش45...(و  KTECبدون امتیاز بازآموزی از جمله / با)برگزاری کارگاه ها 

15دانشکده/ پیگیری جذب هیأت علمی پژوهشی برای مؤسسه

معاون پژوهشی

1397/1/151397/12/15

رئیس دانشکده و مؤسسهتکمیل کادر پژوهشی موسسه و دانشکده
351397/1/151397/12/15دانشکده/عضو هیأت علمی پژوهشی برای مؤسسه2جذب حداقل

151397/1/151397/12/15دانشکده/برای مؤسسه...( پژوهش، کتابخانه و)پیگیری جذب کارشناس 
351397/1/151397/12/15دانشکده/برای مؤسسه..( پژوهش، کتابخانه و)کارشناس 3جذب حداقل 

ر توسعه پژوهش های بنیادی و کاربردی د
حوزه  طب ایرانی و حوزه های وابسته

ردی  توسعه اجرای طرح های پژوهشی بالینی، بنیادی، کارب
معاونت پژوهشی دانشکده...  و 

1397/1/151397/12/15معاون پژوهشی15افزایش پذیرش طرح های پژوهشی و تولید علم
ژه  تشویق و جهت دهی اساتید، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به تدوین طرح های پژوهشی بوی

KTEC
KTEC1397/1/151397/12/15معاون پژوهشی و مسئول 25

ری سازی  هدایت و تشویق به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی و پایان نامه های کارآفرینی با تجا
1397/1/151397/12/15گروه داروسازی سنتی25فرآورده های سالمت محور

1397/1/151397/12/15ییمسئول کمیته تحقیقات دانشجو25جویانتشکیل شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی و بررسی طرح های تحقیقاتی دانش

15تشکیل و ارتقای گروه ها و هسته های پژوهشی و برگزاری جلسات
مسئول گروه ها یا هسته های 

پژوهشی
1397/1/151397/12/15

معاونت پژوهشی دانشکدهتوسعه و ارتقای جایگاه علمی موسسه در کشور 
1397/1/151397/12/15مسئول ارزشیابی موسسه50بررسی شاخص ارزشیابی مؤسسه 

1397/1/151397/12/15مسئول ارزشیابی موسسه50ارائه راهکارها و برنامه ریزی برای ارتقاء جایگاه مؤسسه

رئیس موسسهتشکیل شورایعالی موسسه  
40تعیین اعضا و صدور احکام

کارشناس مسئول دفتر ریاست
1397/1/151397/12/15

401397/1/151397/12/15تشکیل جلسات
201397/1/151397/12/15تصویب دستورالعمل ها

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد
جسمی، روانی و اجتماعی

ی فرهنگ سازی، ترویج و تقویت طب ایران
علمی و اصولی و حوزه های وابسته آن

تهیه و تدوین مطالب علمی آموزشی به روش های نوین
پوستر، پمفلت، کتابچه، بروشور، محتوای صوتی )

...(تصویری، وب سایت و شبکه های اجتماعی و
معاونت آموزشی دانشکده

35جمع آوری و تهیه محتوای علمی آموزشی
مسئول فنی سالمتکده و مسئول

روابط عمومی

1397/1/151397/12/15

651397/1/151397/12/15نشر مطالب علمی آموزشی

و  برگزاری کارگاه و کالس های آموزشی در سطح دانشگاه
بدون امتیاز آموزش ضمن خدمت/ دانشکده با 

/معاونت آموزشی دانشکده
مسئول فنی و مدیر  

سالمتکده

1397/1/151397/12/15کارشناس مسئول دفتر ریاست15برنامه ریزی آموزشی، تعیین مکان، تعیین اساتید و مخاطبین
1397/1/151397/12/15مسئول آموزش30دریافت مجوز امتیاز آموزش ضمن خدمت در صورت نیاز

55برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی
اس  مسئول فنی سالمتکده و کارشن

آموزش و مسئول روابط عمومی 
1397/1/151397/12/15

رانیارتقای کمی و کیفی سالمتکده طب ای

کده  سالمت( مجوز)پیگیری و دریافت پروانه بهره برداری 
تیپ

مسئول درمانگاه و مسئول  
فنی سالمتکده

مسئول درمانگاه و مسئول فنی 50اداری سالمتکده/ تکمیل کادر کارشناسی
سالمتکده

1397/1/151397/12/15
501397/1/151397/12/15پیگیری دریافت پروانه بره برداری سالمتکده تیپ

مسئول درمانگاه و مسئول  تجهیز و استانداردسازی سالمتکده بهشت
فنی سالمتکده

15نیازسنجی تجیهزات بر اساس استانداردهای سالمتکده
مسئول درمانگاه و مسئول فنی 

سالمتکده

1397/1/151397/12/15
،LCDب تجهیز و ارتقای امکانات سالن انتظار و پذیرش سالمتکده مانند راه اندازی تلفن گویا، نص

201397/1/151397/12/15...افزایش تعداد صندلی و

201397/1/151397/12/15کدهتجهیز مطب های آموزشی و اتاق های معاینه مطابق با نیاز متخصصین و استانداردهای سالمت
1397/1/151397/12/15مسئول روابط عمومی20.... بهبود ارائه خدمات به مراجعه کنندگان از جمله نصب تابلوی راهنما، منشور حقوق بیماران و

ه معرفی  پخش تراکت، کارت ویزیت، کتابچ)اتخاذ روش مناسب تبلیغ و اطالع رسانی به جامعه هدف 
1397/1/151397/12/15روابط عمومی 25...(خدمات و واحدها و

ه تجهیز و استانداردسازی سایر درمانگاه های وابسته ب
معاونت آموزشی دانشکدهداتشکده

1397/1/151397/12/15مدیر گروه طب و داروسازی ایرانی30بازدید از درمانگاه ها و داروخانه های ارائه دهنده فرآورده طبیعی  
1397/1/151397/12/15مسئول درمانگاه ها40ارتقا و تجهیز درمانگاه ها و حوزه های وابسته بر اساس استانداردهای موجود

ه معرفی  پخش تراکت، کارت ویزیت، کتابچ)اتخاذ روش مناسب تبلیغ و اطالع رسانی به جامعه هدف 
1397/1/151397/12/15روابط عمومی 30...(خدمات و واحدها و

ثبت موارد موفق و ناموفق درمان های طب ایرانی و تهیه
مسئول فنی درمانگاهبانک اطالعاتی

و انجام موردی آن برای  1395استفاده از نتایج طرح ثبت موارد موفق و ناموفق درمان در سال 
139620سال

معاونت / مسئول فنی سالمتکده
آموزشی

1397/1/151397/4/15

بق ضوابط  تشکیل جلسه توجیهی برای پرسنل پذیرش در رابطه با تکمیل پرونده های بیماران مطا
1397/1/151397/4/15مسئول فنی سالمتکده25...(تاریخ، تشخیص، پروتکل درمان، نتایج آزمایشات و)ابالغی 

25طراحی چک لیست پایش پرونده های بیماران و پرسشنامه موفقیت درمان  
کارشناس/ مسئول فنی سالمتکده

روابط عمومی/ پژوهش
1397/1/151397/4/15

30پایش و تحلیل پرونده ها و بازخوردهای بیماران طرح درمان های طب ایرانی
کارشناس/ مسئول فنی سالمتکده

پژوهش
1397/4/151397/12/15

کارشناس پژوهشارزیابی کیفی خدمات سالمتکده
20طراحی و تدوین پرسشنامه ارزیابی کیفی خدمات

کارشناس پژوهش
1397/1/151397/12/15

351397/1/151397/12/15پرسشگری و تکمیل فرم های پرسشنامه
451397/1/151397/12/15پایش و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه

لی  توسعه کمی و کیفی تولید داخ
دارو و فرآورده های سالمت

راه اندازی مرکز تحقیقات توسعه و 
تجاری سازی فرآورده های سالمت محور

مدیرگروه داروسازی سنتیبومی سازی فرآیند تولید فرآورده های سالمت محور

15انتقال و جذب یک عضو هیأت علمی برای مرکز تحقیقات و مرکز رشد در دانشکده طب ایرانی

گروه داروسازی سنتی

1397/1/151397/12/15
151397/1/151397/12/15تکمیل فرم های درخواست به منظور ارائه به معاونت تحقیقات و فناوری
201397/1/151397/6/15تهیه زیرساخت و  تجهیز و آماده سازی فضا و امکانات مرکز تحقیقات

201397/1/151397/12/15ستهبرگزاری جلسات هم اندیشی با سندیکاهای تهیه ی فرآورده های سالمت و صاحبان صنایع واب
ری سازی  هدایت و تشویق به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی و پایان نامه های کارآفرینی با تجا

101397/1/151397/12/15فرآورده های سالمت محور

201397/1/151397/12/15انجام تحقیقات فرآورده محور به منظور دستیابی به توسعه پایدار

راه اندازی مرکز رشد فرآورده های سالمت 
محور

توسعه فناوری فرآورده های سالمت در راستای  
مدیرگروه داروسازی سنتیتجاری سازی

15انتقال و جذب یک عضو هیأت علمی برای مرکز تحقیقات و مرکز رشد در دانشکده طب ایرانی

گروه داروسازی سنتی

1397/1/151397/12/15
101397/1/151397/12/15تکمیل فرم های درخواست به منظور ارائه به معاونت تحقیقات و فناوری

101397/1/151397/6/15تهیه زیرساخت و  تجهیز و آماده سازی فضا و امکانات مرکز رشد
101397/1/151397/12/15ستهبرگزاری جلسات هم اندیشی با سندیکاهای تهیه ی فرآورده های سالمت و صاحبان صنایع واب

101397/1/151397/12/15تهیه فضای فرآوری و تولید به منظور فعالیت شرکت های متقاضی و دانش بنیان
201397/1/151397/12/15فرآورده ها (Contract Manufacturing)تولید قراردادی 

151397/1/151397/12/15تهیه فرآورده های موردنیاز سالمتکده ها و مراکز آموزشی تحقیقاتی دانشگاه
101397/1/151397/12/15استقرار شیوه مناسب برای تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه

تولید دانش فنی و تجاری سازی غذاهای 
(Functional Food)عملگرا 

مدیرگروه داروسازی سنتیتجاری سازی و ترویج مصرف غذاهای دوایی و عملگرا

15انتقال و جذب یک عضو هیأت علمی برای مرکز تحقیقات و مرکز رشد در دانشکده طب ایرانی

گروه داروسازی سنتی

1397/1/151397/12/15
ری سازی  هدایت و تشویق به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی و پایان نامه های کارآفرینی با تجا

101397/1/151397/12/15غذاهای عملگرا

201397/1/151397/12/15برگزاری جلسات هم اندیشی با سندیکاهای تولید این فراورده ها و صاحبان صنایع وابسته
551397/1/151397/12/15انجام پروژه های کاربردی

تهیه مواد اولیه دارویی مناسب برای 
مصارف آموزشی، پژوهشی و خدماتی  

کاشت و فرآوری گیاهان دارویی موردنیاز برای آموزش و
معاونت پژوهشی دانشکدهتحقیقات

20آماده سازی زمین و تهیه خاک مناسب در فضای باز مؤسسه

معاونت پژوهشی دانشکده

1397/1/151397/6/15
151397/1/151397/6/15ا نیازتصمیم گیری تخصصی در رابطه با بذرهای مناسب برای کاشت و تهیه بذرهای متناسب ب

201397/1/151397/12/15...(نگهداری از بذر و جوانه، نگداری از گیاه، برداشت و)آموزش تخصصی پرسنل 
451397/1/151397/12/15استفاده از گیاهان به عمل آمده در تحقیقات طب و داروسازی ایرانی و آموزش آن ها

افزایش بهره وری منابع مالی، 
نگ  فیزیکی و انسانی و ارتقای فره

سازمانی

ارتقا و اشاعه منابع علمی طب و 
داروسازی ایرانی

راه اندازی و تجهیز کتابخانه مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاونت پژوهشی دانشکدهپزشکی طب اسالمی و مکمل

25تأمین و تکمیل منابع علمی مورد نیاز
مسئول کتابخانه

1397/1/151397/12/15
251397/1/151397/12/15تأمین تجهیزات و امکانات علمی آموزشی موردنیاز

251397/1/151397/12/15چاپ و انتشار کتب
1397/1/151397/12/15معاون پژوهشی25تأمین و آموزش منابع انسانی موردنیاز

معاونت پژوهشی دانشکدهبهینه سازی کاربری کتابخانه دانشکده
1397/1/151397/12/15معاون پژوهشی70...آموزش تخصصی پرسنل کتابخانه بمنظور جستجوی پیشرفته، رفرنس نویسی و

1397/1/151397/12/15مسئول کتابخانه30تأمین و ارتقای تجهیزات و امکانات علمی آموزشی موردنیاز

ارتقای جایگاه دانشکده
مدیر توسعه آموزش ارتقای اعتباردانشکده در سطح دانشگاه

دانشکده
1397/1/151397/12/15مسئول اعتبارسنجی40ارائه راهکار برای رفع نواقص شاخص ها و ارتقای فرایند اعتبارسنجی دانشکده

601397/1/151397/12/15بررسی و پایش شاخص ها و مستندات اعتبارسنجی

1397/1/151397/12/15مسئول آموزش40ارائه راهکار برای رفع نواقص و ارتقای رتبه دانشکده در سطح دانشگاهمعاونت آموزشی دانشکدهارتقای رتبه دانشکده در سطح دانشگاه
601397/1/151397/12/15بررسی و پایش فرایند رتبه بندی و آیتم های موردنیاز

ارتقای ایمنی و آمادگی در برابر حوداث و
بالیا

سرپرست امور عمومی  ایمنی سنجی ساختمان دانشکده
دانشکده

کارشناس امور عمومی و روابط  25هماهنگی با مسئولین اورژانس و سازمان آتش نشانی منطقه  
عمومی

1397/1/151397/4/15
451397/4/151397/12/15تعیین نقاط ایمن و امن ساختمان دانشکده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی و اورژانس

ازمان اطالع رسانی و آموزش به پرسنل و اساتید برای پناه گیری در تقاط تعیین شده به همراهی س
1397/1/151397/12/15مسئول روابط عمومی30آتش نشانی و اورژانس

سرپرست امور عمومی  برگزاری کارگاه  و مانور اطفاء حریق
دانشکده

یخ  هماهنگی با سازمان آتش نشانی محل برای برگزاری کارگاه  و مانور اطفاء حریق و تعیین تار
کارشناس امور عمومی و روابط  25برگزاری

عمومی

1397/1/151397/4/15

351397/4/151397/12/15برگزاری کارگاه آموزش اطفاء حریق
401397/1/151397/12/15برگزاری مانور مقابله با آتش

سرپرست امور عمومی  هبرگزاری کارگاه و مانور ایمنی و آمادگی در برابر زلزل
دانشکده

ر زلزله هماهنگی با سازمان آتش نشانی و هالل احمرمحل برای برگزاری کارگاه  و مانور ایمنی در براب
کارشناس امور عمومی و روابط  25و تعیین تاریخ برگزاری

عمومی

1397/1/151397/4/15

351397/4/151397/12/15برگزاری کارگاه تئوری آموزش پناه گیری صحیح در هنکام حوادث
401397/1/151397/12/15برگزاری مانور زلزله و پناه گیری زلزله

بهبود رضایت کارکنان و اعضای هیئت
علمی

مسئول روابط عمومی  استقرار نظام مشارکتی در امور دانشکده
دانشکده

25اطالع رسانی استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان
مسئول روابط عمومی

1397/1/151397/2/1
351397/2/21397/12/15دریافت پیشنهادات کارکنان توسط ریاست دانشکده و بررسی قابلیت اجرای پیشنهادات

401397/2/21397/12/15(دبرای تقویت نفس پیشنهاد و بهبو)تقدیر از کارکنان با تعداد بیشتر  ارائه پیشنهاد 

فراهمی خدمات رفاهی و برگزاری مراسم

سرپرست امور عمومی  
دانشکده

1397/1/151397/12/15کارشناس امور عمومی 20تاریخ و مکان برگزاری/پذیرایی/ مدعوین/ تهیه امکانات و ملزومات مراسم
1397/1/151397/12/15کارشناس امور عمومی30برگزاری مراسم به فراخور مناسبت

امور دانشجویی فرهنگی
1397/1/151397/12/15مسئول تدارکات25تجهیز و راه اندازی سالن ورزشی 

25برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی، علمی
مسئول آموزش و مسئول روابط  

عمومی
1397/1/151397/12/15

انجام رضایت سنجی از مشتریان داخلی و خارجی  
دانشکده

مسئول روابط عمومی  
دانشکده

ین  پرسنل، دانشجویان، مراجع)مشمولین انواع رضایت سنجی / تاریخ و تناوب/تعیین مسئول
1397/1/151397/3/15مسئول روابط عمومی30بازنگری فرم ها در صورت نیاز(/ سالمتکده، مراجعین کتابخانه

701397/1/151397/12/15تحلیل فرم های نظرسنجی و اتخاذ راهکارهای متناسب برای بهبود

مسئول روابط عمومی  بهبود سطح ارتباطات ریاست و کارمندان زیرمجموعه
دانشکده

50برگزاری نشست های همگانی ریاست و با پرسنل بصورت فصلی
مسئول روابط عمومی

1397/1/151397/6/30
501397/1/151397/12/15راه اندازی ایمیل اختصاصی برای ارتباط مستقیم بین ریاست و کارمندان

بهبود بهره وری دانشکده

سرپرست امور عمومی  توسعه فضای فیزیکی دانشکده
دانشکده

50...(خارجی، حیاط و پارکینگ، چاه های فاضالب و/نمای داخی)بازسازی و ایمنی سازه ای ساختمان 
مسئول کارپردازی/ امور عمومی

1397/1/151397/12/15
درب های ورودی، موتورخانه، هواکش ها، تجهیزات  )بازسازی و ایمنی غیرسازه ای ساختمان 

501397/1/151397/12/15...(آشپزخانه و

سرپرست امور عمومی  راه اندازی بوفه در دانشکده
دانشکده

1397/1/151397/12/15سرپرست امور عمومی25مکان سنجی برای استقرار بوفه
1397/1/151397/12/15امور اداری/ سرپرست امور مالی25انجام روال قانونی و اداری راه اندازی بوفه

50درج آگهی برای مزایده بوفه و تصمیم گیری مدیران بر مبنای پیشنهادات دریافتی
ی  سرپرست امور ادار/ رئیس دانشکده

و مالی 
1397/1/151397/12/15

مسئول فناوری اطالعات  توسعه سیستم اطالعاتی دانشکده 
دانشکده

ار و  ایجاد بخش ها و امکانات جدید، تهیه اخب)توسعه و بروز رسانی وب سایت دانشکده و مؤسسه 
25...(مطالب به روز و

مسئول فناوری اطالعات

1397/1/151397/12/15

و  خرید و نصب تجهیزات)به روز رسانی و پشتیبانی از سرور، تجهیزات و شبکه کامپیوتری 
251397/1/151397/12/15...(نرم افزارهای ضروری، استانداردسازی اتاق سرور و

نه امنیت  نصب و پشتیبانی آنتی ویروس، تعامل با دانشگاه در زمی)ایمن سازی شبکه کامپیوتری 
251397/1/151397/12/15...(داده ها و

لوازم  خرید تجهیزات کامپیوتری و)توسعه تجهیزات و سیستم های اطالعاتی دانشکده و مؤسسه 
251397/1/151397/12/15(جانبی برای دانشکده و مؤسسه

سرپرست امور عمومی  تصویب چارت سازمانی دانشکده
دانشکده

1397/1/151397/12/15کارشناس امور عمومی50پیگیری تصویب چارت
501397/1/151397/12/15براساس چارت مصوب( صفی و ستادی)تکمیل نیروی انسانی 

ریاست دانشکدهاستقرار نظام مدیریت سبز برای کاهش هزینه ها

20تشکیل تیم و تکمیل فرم درخواست دریافت گواهینامه دفترکار سبز

مسئول روابط عمومی

1397/1/151397/4/15
251397/4/151397/6/30تدوین خط مشی و فرایند دفتر کار سبز و اطالع رسانی همگانی

251397/7/11397/9/30انجام خودارزیابی براساس چک لیست  دفترکار سبز و انجام پایش های متناوب  
301397/10/11397/12/25دفتر کار سبز( بین المللی)بازدید و دریافت گواهینامه ملی 

1397برنامه عملیاتی اختصاصی دانشکده طب ایرانی سال 


