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 1405-1400یک دانشکده پیراپزشکی ژبرنامه استرات

 (Visionچشم انداز )

با بهره گیری از فن دانشکده پیراپزشکی اراک در نظر دارد از طریق بهره گیری از همکاری و حمایت کلیه ی اعضا) اعضا هیات علمی مجرب،کارکنان و دانشجویان( 

دانشکده برتر 10آینده جز  سال 4ونیازهای آموزشی  دانشکده طی آوری های جدید، ایجاد فضای توام با خالقیت و نوآوری ، از طریق برطرف نمودن مشکالت 

 . دبخش ءپیراپزشکی کشور باشد و زمینه تولید و انتقال دانش پیراپزشکی را در آینده ارتقا

 (Missionماموریت) 

هایی از قبیل برنامه گیری در حیطه علوم پیراپزشکی و انجام فعالیت درسالت این دانشکده ،ارتقاءکیفی سطح آموزش می باشد که با ایجاد شرایط مطلوب یاد دهی و یا

ه بهینه از منابع و ریزی،هدایت و انجام پژوهش در آموزش،آموزش اعضاء هیات علمی ،توانمند سازی نیروی انسانی افزایش انگیزه در فراگیران و مدرسین ،استفاد

 مستمر تحقق خواهد یافت. یشیا بوارز تجهیزات ،تحول در برنامه های آموزشی
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 (stakeholdersذینفعان )

 ذینفعان بیرونی  ذینفعان درونی

 دانشجویان

 اعضاءهیات علمی

مراکز آموزشی و درمانی دولتی 

سته به دانشکده و مراکز بووا

 تحقیقاتی وابسته به دانشگاه 

 معاونت درمان 

معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 دانشگاه 

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

 جامعه

 سیاستگذاران

 نظام پزشکی

 ههادرمانگا 

 مطب ها

 بیما رستانهای خصوصی

 سازمان وادارت شهرستانی

مراکز –گروههای علمی 

 تحقیقاتی غیروابسته به دانشگاه
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 (valuesارزش ها )

 خدامحوری-1 

 حفظ کرامت انسانی -2

 جامعه وکارکنانپاسخگویی در قبال -3

 پژوهشی-رعایت اخالق حرفه ای،آموزشی-4

 ادها وخالقیت هانوگرایی و پرورش استعد -5

 تقویت تعا مالت آموزشی در سطح کشور-6

 تفکر استراتژیک-7

 ((SWOTدیدهاهف، فرصت ها وتضعنقاط قوت ،
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  Internal factor Evaluation matrix     (IFE):   نقاط قوت

 وجود گروههای علمی متعدد و توانمند در سطح دانشگاه و دانشکده -1

 واجراییبومی بودن اکثر کادر علمی  -2

 حمایت شورای دانشگاه -3

 حمایت هیات رئیسه دانشگاه -4

 صی صصی وفوق تخخصوجود بیمار ستانهای ت -5

 وجودبستر نواندیش و نو آوری در آموزش -6

 جهت ارتقای فعالیت های آموزشی وجود بستر مناسب -7

 بستر مناسب برای استفاده از توانایی دانشجویان استعداد درخشانوجود  -8

 ی انجام پژوهش در آموزشوجود زمینه مناسب برا -9

 وجود کتابخانه با برخورداری از کتاب های متنوع-10

 فعال EDoوجود دفتر-11     

 یوجود وسایل کمک آموزش-12     
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 نگرش مثبت مدیران ارشد-13     

 احساس مسولیت در کارکنان واعضاء هیات علمی-14     

 آموزشوجود توجه به توانمند سازی کارشنا سان حوزه -15     

 Internal    Factor Evaluution matrix(IFE:)ضعفنقاط 

 نا کافی بودن چارت نیروی انسانی -1

 ناکافی بودن میزان اعتبارات -2

 نهادینه نشدن تفکر برنامه ریزی درازمدت -3

 ناکافی بودن تسلط رده های مختلف نیروی انسانی به زبان بین المللی -4

 ناکافی بودن فضای فیزیکی  -5

 امکانات کمک آموزشی ناکافی بودن -6

 ناکافی بودن پوشش اینترنتی  -7

 عدم راه اندازی برخی رشته های تحصیالت تکمیلی و کارشناسی علیرغم وجود امکانات -8

 ود آزمایشگاههای تخصصی در دانشکدهعدم وج -9
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 عدم وجود گروههای مستقل آموزشی-10

 

 Euternal Factor Evaluatio Matrix( EFEفرصتها:)

 دانشگاهوجود متقاضیان ارائه خدمات بهداشتی درمانی در جمعیت خارج از محدوده تحت پوشش -1

 امکان ایجاد ارتباطات علمی با دانشگاهها ومراکز آموزش عالی کشور-2

 امکان ارائه دستاوردهای علمی و پژوهش در همایش های سالیانه کشوری-3

 امکان استفاده از فن آوری اطالعات در آموزش-4

 امکان گسترش و توسعه فعالیت بین المللی-5

 Euternal Factor EVALUATION MATrIN( EFEچالش ها)تهدیدها(:)

   ودن اعتبارات بخش بهداشت و درماننا مطلوب ب -1

 عدم ثبات در برنامه ریزی طرحهای ملی منطقه ای-2

 بها داده نشدن کافی آموزش در برابر پژوهش در سیاست های کالن- 3
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  مسائل استراتژیک

 کمبود منابع انسانی ووابستگی دانشکده پیرا پزشکی به گروههای آموزشی سایر دانشکده ها-1

:S1 تا پایان برنامه %100تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده به میزان  

:S1o1بازنگری واصالح چارت تشکیالتی دانشکده تا پایان برنامه 

:S1o2گروه های آموزشی مستقل تا پایان برنامه ایجاد 

:S1o3تامین فضای فیزیکی و آزمایشگاه های  الزم هر گروه تا پایان برنامه 
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 کمبود منابع مالی دانشکده پیراپزشکی-2             

:S2 درپایان هرسال %25افزایش منابع مالی مورد نیاز دانشکده به میزان 

:S2o1  1405استقالل مالی دانشکده در سال 

:S2o2  10مازاد ومیهمان از دانشگاهها غیردولتی در هر سال  –جذب منابع مالی از طریق پذیرش دانشجو بصورت شبانه% 

:S2o3 10جذب مشارکت خیرین در تامین منابع مالی در هر سال%  
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 کمبود توانایی ایجاد رشته های مورد نیاز حوزه درمان-3

:S3ارتقاء تعداد رشته های تحصیلی در سطح کارشناسی 

:S3o1 1405تا پایان سال  فناوری اطالعاتراه اندازی رشته کارشناسی 

:S4 ایجاد مقطع تحصیالت تکمیلی در سطح کارشناسی ارشد 

:S4o1 راه اندازی رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تا پایان برنامه 

:S4o2 ارشد هماتولوژی تا پایان برنامه راه اندازی رشته کارشناسی 
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 وجود کاستی هایی درفرآیند ارائه خدمات آموزشی از نظر کمی وکیفی -4

:S5 ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشکده 

:S5o1  تا پایان برنامه %80ارتقاء درجه تحصیلی اعضای هیات علمی به میزان 

:S5o2  تاپایان برنامه %100دانشکده به میزان ارتقاء کمی وکیفی فعالیت کمیته منتخب 

 

 

:S6 تا پایان برنامه %100ارتقاء کمی وکیفی ارائه خدمات آموزشی دانشکده به میزان 

:S6o1 30ارتقاءکمی امکانات مورد نیاز دانشکده هر ساله به میزان% 

:S6o2  تا پایان برنامه %100ارتقاء شاخص های آموزشی دانشکده به میزان 

:S6o3تا پایان برنامه %100کمی وکیفی آزمایشگاههاو فیلدهای آموزش بالینی به میزان  ارتقاء 
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 حوزه آموزش 

 توسعه اعضای هیات علمی مطابق چارت تشکیالتی  -1

 نائل شوند.  (PhD)به درجه دکترای تخصصی  1405اعضای هیات علمی با پایه کارشناسی ارشد تا سال  -2

 1405افتتاح رشته های فن آوری اطالعات و پزشکی هسته ای تا پایان سال  -3

 علمی طرح تعهد ایجاد ردیف جذب از طریق فراخوان جهت اعضای هیات  -4

 حذف نیروهای حق التدریس و جایگزینی آن ها با اعضای هیات علمی ثابت  -5

 توانمند سازی اعضای هیات علمی تازه استخدام شده و تدوین و اجرای برنامه های متناظر با آن  -6

 1405افتتاح رشته حداقل در دو رشته فیزیک پزشکی و هماتولوژی تا سال  -7

 شکیالتی جهت کادر و پرسنل آموزشی و جایگزینی افراد دارای ردیف ثابت استخدامی با کارشناسان طرح تعهد ایجاد چارت ت -8

 توانمند سازی پرسنل آموزش از طریق برگزاری کارگاه و نشست های متناظر جهت ارائه خدمت مطلوب به دانشجویان  -9

 صورت صد در صدی توانمند سازی اساتید در نوشتن طرح درس و اجرای آن به  -10
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 حوزه پژوهش 

 1405دانشکده فعال در دانشگاه علوم پزشکی اراک تا سال  7ارتقای جایگاه پژوهشی دانشکده به مقام سوم در بین  -1

 توانمندسازی اعضای هیات علمی از طریق برگزاری کارگاه های مرتبط با حوزه پژوهش  -2

 در دانشکده 1405رادیوبیولوژیک تا سال راه اندازی آزمایشگاه کشت سلولی و تحقیقات  -3

 تعریف پروژه های مشترک با مراکز تحقیقاتی موجود در دانشگاه و خارج دانشگاه  -4

 1400واحد بیشتر از مقدار موجود در سال  3، به اندازه 1405ایندکس اعضای هیات علمی تا پایان سال   H افزایش حداقلی -5

 فعال نمودن ظرفیت کمیته تحقیقات دانشجویی و مشارکت اساتید در حداقل دو طرح تحقیقاتی در هر سال  -6

 افزایش طرح های تحقیقاتی دانشجویی با درنظر گرفتن افزایش ساالنه بیست درصد نسبت به سال ماقبل  -7

ز ، مقاالت مروری و... )ارائه حداقل یک مورد در سال برای هر عضو کاهش هزینه های طرح تحقیقاتی از طریق ایجاد طرح هایی نظیر متاآنالی -8

 هیات علمی (
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 برنامه عملیاتی
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پیشبینی هدف در 

1405پایان سال  

وضعیت در پایان 

9139سال   

وضعیت در ابتدای 

8139سال   

 ردیف عنوان هدف  عینی شاخص 

دانشکدهگسترش رشته مقاطع تحصیلی کارشناسی  تعداد 4 5 5  1 

 2 افزایش تعداد ردیفهای هیات علمی دانشکده تعداد 13 13 30

1405گروه تا پایان سال 4مصوب نمودن حداقل  تعداد 0 2 4  3 

1405ردیف کارشناس آموزشی تا سال 3افزایش حداقل  تعداد 2 3 8  4 

1405استقالل مالی دانشکده تا پایان سال درصد 0 100 100  5 

کالس تا پایان برنامه 12توسعه فضای فیزیکی کالسها به تعداد حداقل  تعداد 5 10 12  6 

توسعه فضای پرسنلی اساتید به تعداد اساتید شاغل در دانشکده تا پایان سال  تعداد 4 7 10

1405 

7 

 8 توسعه رشته مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده تعداد 0 0 2

براساس سرفصل دروستوسعه آزمایشگاههای دانشکده  تعداد 1 3 8  9 

100 30% در هر سال%30ارتقاکیفی فعالیت کمیته منتخب دانشکده به میزان  درصد 0   10 

در هرسال %10ارتقا رتبه علمی اعضای هیات علمی به میزان  تعداد 1 3 10  11 

در هرسال %15ارتقاشاخص کیفیت برنامه های آموزشی دانشکده به میزان  درصد 65 80 100  12 
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 هدف استراتژی:اصالح فرآیند ارائه خدمات آموزشی از نظر کیفی 

 هدف عینی :اصالح  فرآیند ارائه خدمات آموزشی دانشکده تا پایان برنامه

 s₆o₂کد هدف عینی :

 تاریخ :

1400خرداد   

 نام واحد :

 دانشکده پیراپزشکی

 عنوان هدف کیفیتی 

دانشکدهارتقاء شاخص های آموزشی   

s₆o₂ :شماره استراتژی 

O :شماره هدف 

 وضعیت موجود هدف: وضعیت مطلوب هدف :

در صورتیکه تحقق اهداف کمتر از میزان 

برنامه ریزی شده است .علت واقدامات 

 مورد نیاز بعدی

برنامه تعلق یافته 

 است؟

منابع 

مورد 

 نیاز

 ردیف شرح مراحل اجرائی دستیابی به هدف کیفیتی مستندات مربوطه مسئوول انجام پیگیری مجری وهمکاران تاریخ انجام

 شروع پایان بلی  خیر

   х  مسئولین دانشکده  مسئولین دانشکده از ابتدای هرسال در طی برنامه

ومسئول اساتید مشاور 

 دانشکده

صورتجلسات آموزشی 

دانشکده وابالغ اساتید 

 مشاور

اساتید مشاورعملیاتی نمودن آیین نامه   1 

   х  2 تعیین مسئول اساتید مشاور ازبین اعضا هیات علمی دارای تجربه مکاتبات اداری مسئولین دانشکده مسئولین دانشکده ابتدای هرسال پایان هرسال 

   х  1400فروردین  تاپایان برنامه مسئولین دانشکده ومسئول  

 اساتید مشاور دانشکده

مسئول اساتید مشاور 

 دانشکده

چک لیست ارزیابی 

 اساتید مشاور

 3 نظارت وارزیابی فعالیت اساتید مشاور دانشکده

   х  چک لیست ارزیابی  ریاست دانشکده معاونت آموزشی دانشکده ابتدای هرترم هرسه ماه یکبار

 اساتید مشاور

دریافت گزارش فعالیت های اساتید وانعکاس به معاونت آموزشی 

 دانشگاه

4 

   х   بازنگری در پایان

 ترم

 EDCلیست ارزشیابی  مسئولین دانشکده مسئولین دانشکده ابتدای هرترم

 دانشگاه

به کارگیری اساتیدومربیان مجرب حق التدریس با توجه به ارزشیابی 

 سالیانه آنها

5 

   х   بازنگری در حین

 وپایان ترم

ارزشیابی سالیانه فرم  مسئولین دانشکده مسئولین دانشکده ابتدای هرترم

 کارکنان آموزش

 6 به کارگیری کارشناسان مجرب در کادر آموزش دانشکده

   х   بازنگری در حین

 وپایان ترم

کارشناس دانشجویان  مسئولین دانشکده ابتدای هرترم

استعداد درخشان 

 دانشکده

اتخاذ سیاستهای تشویقی جهت دانشجویان با معدل برتر وقبول  معدل دانشجویان

 شدگان در مقاطع باالتر

7 

   х   بازنگری در حین

 وپایان ترم

صورتجلسات مشورتی با  مدیران گروهها مسئولین دانشکده درطی نیمسال

 دانشجویان 

نظارت برنحوه تدریس اساتید بر طبق سرفصلهای اعالم شده وارایه باز 

 خورد ارزشیابی دانشجویان به اساتید 

8 
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امکانات مورد نیاز دانشکده هدف استراتژی:ارتقاء کمی   

%30هدف عینی: ارتقاء کمی امکانات مورد نیاز دانشکده هرسال به میزان   

 s₆o₁کد هدف عینی :

 تاریخ :

1400خرداد   

 نام واحد :

 دانشکده پیراپزشکی

راتژی:شماره است s₆o₁ عنوان هدف کیفیتی توسعه فضای فیزیکی دانشکده )کالس ها، آزمایشگاهها ، وفضای پرسنلی (  

 شماره هدف: 

 وضعیت موجود هدف: وضعیت مطلوب هدف :

در صورتیکه تحقق اهداف کمتر از 

میزان برنامه ریزی شده است .علت 

 واقدامات مورد نیاز بعدی

برنامه تعلق یافته 

 است؟

منابع 

مورد 

 نیاز

اجرائی دستیابی به هدف کیفیتیشرح مراحل  مستندات مربوطه مسئوول انجام پیگیری مجری وهمکاران تاریخ انجام  ردیف 

 شروع پایان بلی  خیر

   х   1400سه ماه اول 1400سه ماه اول  مسئولین دانشکده وامور  مسئولین دانشکده 

 کالسها

تعداد دانشجویان وتعداد 

 کالسهای موجود

بررسی تعداد کالس ها ، وآزمایشگاهها ، فضای پرسنلی مورد نیاز با 

مقطع وتعداد دانشجویان دانشکده توجه به رشته  

1 

   х   1400سه ماه اول 1400سه ماه اول  مسئولین دانشکده وامور  مسئولین دانشکده 

 کالسها

اعالم تعداد کالس ها ، آزمایشگاهها، وفضای پرسنلی مورد نیاز به  مکاتبات اداری

 مدیر امور عمومی دانشگاه

2 

   х   1400سه ماه سوم سه ماه دوم  

1400 

معاونت محترم توسعه 

ومعاونت محترم آموزش 

 دانشگاه

پیگیری تامین اعتبار جهت توسعه فیزیکی دانشکده از طریق معاونت  مکاتبات اداری مسئولین دانشکده

 محترم توسعه

3 

   х   لغایت تامین

فضاهای مورد نیاز 

5140سال  

سه ماه سوم 

1400 

تامین وتوسعه فضاهای فیزیکی مورد نیاز در دانشکده شامل کالس ها  مکاتبات اداری مسئولین دانشکده حوزه معاونت محترم آموزش

 ، آزمایشگاهها ، وفضای پرسنلی

4 

 تایید کننده ) نماینده مدیریت ( :

 تاریخ وامضاء :

 تهیه کننده )مدیر واحد ( :

 تاریخ وامضاء :
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  هدف استراتژی:ارتقاء کمی امکانات مورد نیاز دانشکده

%30عینی: ارتقاء کمی امکانات مورد نیاز دانشکده هرسال به میزان هدف   

 s₆o₁کد هدف عینی :

 تاریخ :

1400خرداد   

 نام واحد :

 دانشکده پیراپزشکی

 شماره استراتژی: s₆o₁ عنوان هدف کیفیتی توسعه فضای فیزیکی دانشکده )کالس ها، آزمایشگاهها ، وفضای پرسنلی (

 شماره هدف: 

مطلوب هدف :وضعیت   وضعیت موجود هدف: 

در صورتیکه تحقق اهداف کمتر از 

میزان برنامه ریزی شده است .علت 

 واقدامات مورد نیاز بعدی

برنامه تعلق یافته 

 است؟

منابع 

مورد 

 نیاز

 ردیف شرح مراحل اجرائی دستیابی به هدف کیفیتی مستندات مربوطه مسئوول انجام پیگیری مجری وهمکاران تاریخ انجام

 شروع  پایان بلی  خیر

   х  1400سه ماه اول 1400سه ماه اول  مسئولین دانشکده وامور  مسئولین دانشکده 

 کالسها

تعداد دانشجویان وتعداد 

 کالسهای موجود

بررسی تعداد کالس ها ، وآزمایشگاهها ، فضای پرسنلی مورد نیاز با 

دانشکدهتوجه به رشته مقطع وتعداد دانشجویان   

1 

   х   1400سه ماه اول 1400سه ماه اول  مسئولین دانشکده وامور  مسئولین دانشکده 

 کالسها

اعالم تعداد کالس ها ، آزمایشگاهها، وفضای پرسنلی مورد نیاز به  مکاتبات اداری

 مدیر امور عمومی دانشگاه

2 

   х   1400سه ماه سوم سه ماه دوم  

1400 

معاونت محترم توسعه 

ومعاونت محترم آموزش 

 دانشگاه

پیگیری تامین اعتبار جهت توسعه فیزیکی دانشکده از طریق معاونت  مکاتبات اداری مسئولین دانشکده

 محترم توسعه

3 

   х   لغایت تامین

فضاهای مورد نیاز 

5140سال  

سه ماه سوم 

1400 

وتوسعه فضاهای فیزیکی مورد نیاز در دانشکده شامل کالس ها تامین  مکاتبات اداری مسئولین دانشکده حوزه معاونت محترم آموزش

 ، آزمایشگاهها ، وفضای پرسنلی

4 

 تایید کننده ) نماینده مدیریت ( :

 تاریخ وامضاء :

 تهیه کننده )مدیر واحد ( :

 تاریخ وامضاء :
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1405هدف استراتژی: کسب مجوز رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تا پایان سال   

 هدف عینی :تامین فرآیندهای پشتبانی مناسب به منظور تاسیس رشته

 S₄o₁کدهدف عینی : 

 تاریخ :

  1400خرداد 

 نام واحد :

 دانشکده پیراپزشکی

 شماره استراتژی: S₁o₁ عنوان هدف کیفیتی : ارتقاء تعداد رشته های کارشناسی موجود در دانشکده

 شماره هدف: 

موجود هدف:وضعیت  وضعیت مطلوب هدف :  

در صورتیکه تحقق اهداف کمتر از میزان 

برنامه ریزی شده است .علت واقدامات مورد 

 نیاز بعدی

برنامه تعلق یافته 

 است؟

منابع 

 مورد نیاز

 ردیف شرح مراحل اجرائی دستیابی به هدف کیفیتی مستندات مربوطه مسئوول انجام پیگیری مجری وهمکاران تاریخ انجام

 شروع  پایان بلی  خیر

              х  1400 1400  مسئولین دانشکده واعضای شورای

 آموزشی

 1 ارائه پیشنهاد تاسیس رشته در شورای آموزشی دانشکده صورتجلسه مسئولین دانشکده 

   х  1400 1400 آموزشی دانشگاه به منظور کسب موافقتارائه پیشنهاد تاسیس رشته در شورای  مکاتبات اداری مسئولین دانشکده مسئولین دانشکده  2 

   х  1400 1400  3 پیگیری تایید رشته درشورای دانشگاه مکاتبات اداری معاونت آموزشی دانشگاه مسئولین دانشکده 

   х  5140  5140  4 تعیین مسئول راه اندازی رشته مکاتبات اداری ریاست دانشکده ریاست ومعاونت دانشکده 

   х  5140  5140 مسئول راه اندازی رشته وریاست  

  EDCدانشکده

 5 بررسی امکانات وتجهیزات مورد نیاز رشته ودر خواست تهیه آنها مکاتبات اداری مسئول راه اندازی رشته 

   х  5140  5140 مسئول راه اندازی رشته وریاست  

 دانشکده

 6 تکمیل فرمهای تاسیس رشته وارسال به معاونت آموزشی  مکاتبات اداری مسئول راه اندازی رشته

   х  5140  5140 مسئول راه اندازی رشته وریاست  

 دانشکد

 7 پیگیری نقایص و مشکالت اعالم شده از سوی وزارت متبوع مکاتبات اداری مسئول راه اندازی رشته

   х  5140  5140 مسئول راه اندازی رشته وریاست  

 دانشکد

معاونت آموزشی دانشگاه 

 ودانشگاه EDCومسئول 

 8 دعوت وهمراهی با گروه ارزیاب رشته از وارت متبوع مکاتبات اداری

   х  5140  5140 مسئول راه اندازی رشته وریاست  

 دانشکد

معاونت آموزشی دانشگاه 

EDCومسئول  ودانشگاه   

 9 پیگیری نتایج باز دید گروه ارزیاب  مکاتبات اداری

کننده )نماینده مدیریت ( : تایید  

 تاریخ وامضا :

 تهیه کننده )مدیر واحد ( :

 تاریخ وامضا :
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5140هدف استراتژی: کسب مجوز رشته کارشناسی ارشد هماتولوژی پایان برنامه   

 هدف عینی :تامین فرآیندهای پشتبانی مناسب به منظور تاسیس رشته

 s₄o₁کدهدف عینی : 

 تاریخ :

1400خرداد   

واحد :نام   

 دانشکده پیراپزشکی

 شماره استراتژی: s₄o₁ عنوان هدف کیفیتی : ارتقاء تعداد رشته های کارشناسی موجود در دانشکده

 شماره هدف: 

 وضعیت موجود هدف: وضعیت مطلوب هدف :

در صورتیکه تحقق اهداف کمتر از میزان 

برنامه ریزی شده است .علت واقدامات مورد 

 نیاز بعدی

برنامه تعلق یافته 

 است؟

منابع 

 مورد نیاز

 ردیف شرح مراحل اجرائی دستیابی به هدف کیفیتی مستندات مربوطه مسئوول انجام پیگیری مجری وهمکاران تاریخ انجام

 شروع پایان بلی  خیر

              х  1400 1400  مسئولین دانشکده واعضای شورای

 آموزشی

 1 ارائه پیشنهاد تاسیس رشته در شورای آموزشی دانشکده صورتجلسه مسئولین دانشکده 

   х  1400 1400 2 ارائه پیشنهاد تاسیس رشته در شورای آموزشی دانشگاه به منظور کسب موافقت مکاتبات اداری مسئولین دانشکده مسئولین دانشکده 

   х  1400 1400  3 پیگیری تایید رشته درشورای دانشگاه مکاتبات اداری معاونت آموزشی دانشگاه مسئولین دانشکده 

   х  5140  0514  4 تعیین مسئول راه اندازی رشته مکاتبات اداری ریاست دانشکده ریاست ومعاونت دانشکده 

   х  5140  5140 مسئول راه اندازی رشته وریاست  

  EDCدانشکده

وتجهیزات مورد نیاز رشته ودر خواست تهیه آنهابررسی امکانات  مکاتبات اداری مسئول راه اندازی رشته   5 

   х  5140 مسئول راه اندازی رشته وریاست  1405 

 دانشکده

 6 تکمیل فرمهای تاسیس رشته وارسال به معاونت آموزشی  مکاتبات اداری مسئول راه اندازی رشته

   х  5140  0514 مسئول راه اندازی رشته وریاست  

 دانشکد

رشته مسئول راه اندازی  7 پیگیری نقایص و مشکالت اعالم شده از سوی وزارت متبوع مکاتبات اداری 

   х  0514  5140 مسئول راه اندازی رشته وریاست  

 دانشکد

معاونت آموزشی دانشگاه 

 ودانشگاه EDCومسئول 

 8 دعوت وهمراهی با گروه ارزیاب رشته از وارت متبوع مکاتبات اداری

   х  5140  5140 راه اندازی رشته وریاست مسئول  

 دانشکد

معاونت آموزشی دانشگاه 

EDCومسئول  ودانشگاه   

 9 پیگیری نتایج باز دید گروه ارزیاب  مکاتبات اداری

 تایید کننده )نماینده مدیریت ( :

 تاریخ وامضا :

 تهیه کننده )مدیر واحد ( :

 تاریخ وامضا :
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آزمایشگاههای دانشکدههدف استراتژی: ارتقاء کمی وکیفی   

تا پایان برنامه  %100هدف عینی : ارتقاء کمی وکیفی آزمایشگاههای به میزان   

 s₆₃کدهدف عینی : 

 تاریخ :

  1400خرداد 

 نام واحد :

 دانشکده پیراپزشکی

 شماره استراتژی: s₆₃:  عنوان هدف کیفیتی : ارتقاء تعداد رشته های کارشناسی موجود در دانشکده

 شماره هدف: 

 وضعیت موجود هدف: وضعیت مطلوب هدف :

در صورتیکه تحقق اهداف کمتر از میزان 

برنامه ریزی شده است .علت واقدامات مورد 

 نیاز بعدی

برنامه تعلق یافته 

 است؟

منابع 

 مورد نیاز

دستیابی به هدف کیفیتیشرح مراحل اجرائی  مستندات مربوطه مسئوول انجام پیگیری مجری وهمکاران تاریخ انجام  ردیف 

 شروع  پایان بلی  خیر

   х  1400خرداد  تاکنون مسئولین دانشکده ومسئول  

 آزمایشگاه

 1 تعیین مسئول آزمایشگاههای دانشکده ابالغ مسئول مسئولین دانشکده 

   х  1405 1400خرداد مسئول آزمایشگاه  مسئولین دانشکده 

 وکارشناس آزمایشگاه

 2 تعیین فضای فیزیکی جهت آزمایشگاه ها مکاتبات اداری

   х  1405  1400خرداد مسئولین دانشکده ومسئول  

 آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه 

 وکارشناس آزمایشگاه

تعیین تجهیزات الزم جهت آزمایشگاه ها وارائه به معاونت آموزشی وامور  مکاتبات اداری

 عمومی دانشکده

3 

   х  1405  1400خرداد مسئولین دانشکده ومسئول  

 آزمایشگاه 

مسئول آزمایشگاه 

 وکارشناس آزمایشگاه

 4 پیگیری خرید ونصب تجهیزات آزمایشگاه مکاتبات اداری

   х  1405  1400خرداد مسئولین دانشکده ومسئول  

 آزمایشگاه

سئول آزمایشگاه 

 وکارشناس آزمایشگاه

نیاز آزمایشگاههای موجود در دانشکده مطابق با تامین وخرید تجهیزات مورد  مکاتبات اداری

 سر فصلهای رشته ها

5 

 تایید کننده )نماینده مدیریت ( :

 تاریخ وامضا :

 تهیه کننده )مدیر واحد ( :

 تاریخ وامضا :
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 هدف استراتژی:اصالح ساختار سازمانی دانشکده پیراپزشکی

برنامههدف عینی :اصالح چارت تشکیالتی دانشکده تا پایان   

 S₁O₁کد هدف عینی :

 

 تاریخ :

1400خرداد   

 نام واحد :

 دانشکده پیراپزشکی

 عنوان هدف کیفیتی 

تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده 

 پیراپزشکی

Ρ₁S₁ :شماره استراتژی 

O₁ :شماره هدف 

 وضعیت موجود هدف: وضعیت مطلوب هدف :

در صورتیکه تحقق اهداف کمتر از 

برنامه ریزی شده است .علت میزان 

 واقدامات مورد نیاز بعدی

برنامه تعلق 

 یافته است؟

منابع 

مورد 

 نیاز

مسئوول انجام  مجری وهمکاران تاریخ انجام

 پیگیری

شرح مراحل اجرائی دستیابی به هدف  مستندات مربوطه

 کیفیتی

 ردیف

 شروع  پایان بلی  خیر

   х  1405  1400خرداد ومعاونت دانشکدهریاست    1 نیاز سنجی صورت جلسات گروه ها مسئولین گروهها 

   х  1405  1400خرداد جمع بندی نیازها وطرح در شورای آموزشی  مکاتبات اداری مسئولین دانشکده ریاست ومعاونت دانشکده 

 دانشکده 

2 

   х  1405  1400خرداد اداریمکاتبات  ریاست دانشکده ریاست ومعاونت دانشکده   3 مکاتبه با معاونت آموزشی دانشگاه 

   х  1405  1400خرداد پیگیری انجام مکاتبه معاونت آموزشی  مکاتبات اداری ریاست دانشکده معاونت آموزشی دانشگاه 

 دانشگاه با معاونت توسعه دانشگاه

4 

 تایید کننده )نماینده مدیریت (:

 تاریخ وامضاء :

 تهیه کننده )مدیر واحد ( :

 تاریخ وامضاء :
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% در هرسال  10هدف استراتژی: ارتقاء کمی وکیفی فعالیت کمیته منتخب دانشکده به میزان   

 هدف عینی : فراهم نمودن امکانات الزم به منظور ارتقاء سطح فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی

 s₅o₁o₂کد هدف عینی :

 

 تاریخ :

1400خرداد   

 نام واحد :

 دانشکده پیراپزشکی

 عنوان هدف کیفیتی 

 ارتقاء سطح فعالیتهای علمی وپژوهشی اعضای هیات علمی 

s₅o₁o₂ :شماره استراتژی 

 شماره هدف: 

 وضعیت موجود هدف: وضعیت مطلوب هدف :

در صورتیکه تحقق اهداف کمتر از میزان 

برنامه ریزی شده است .علت واقدامات مورد 

 نیاز بعدی

تعلق یافته برنامه 

 است؟

منابع 

 مورد نیاز

 ردیف شرح مراحل اجرائی دستیابی به هدف کیفیتی مستندات مربوطه مسئوول انجام پیگیری مجری وهمکاران تاریخ انجام

 شروع  پایان بلی  خیر

   х  مسئولین دانشکده واعضای شورای  ابتدای هرسال پایان برنامه

وپژوهشی دانشکده –آموزشی   

پژوهشی  –تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی  صورت جلسات  مسئولین دانشکده

  دانشگاه

1 

   х  پایان اردیبهشت 

 هرسال

ماه  اردیبهشت

1400 

 EDOو مسئولین دانشکده 

 دانشکده

اعالم کارگاههای مورد نیاز اعضای هیات علمی به  مکاتبات اداری مسئولین دانشکده

 معاونت آموزشی وتحقیقات 

2 

   х  سه ماهه اول  پایان هرسال

 هرسال

اطالع رسانی وتشویق اعضای هیات علمی جهت شرکت  مکاتبات اداری مسئولین دانشکده دانشکدهEDOمسئولین دانشکده و

 در کارگاهها 

3 

   х  مسئول  ابتدای هرسال پایان هرسالEDO مسئول ٍ دانشکدهEDOاز طرحهای پژوهشی به  ت استجراجیمقاالافزایش تعداد  تعداد مقاالت چاپ شده دانشکده

در هر سال %20میزان   

4 

   х  دبیر پژوهشی واعضای شورای  ابتدای هرسال پایان هرسال

 پژوهشی

مسئولین ودبیر پژوهشی 

 دانشکده

 5 کوتاه نمودن فرآیند تصویب طرحهای پژوهشی  صورتجلسات

   х  1400خردادماه پایان هرسال ومسئولین کارگزینی هیات علمی  

 دانشکده

 6 تشکیل منظم جلسات کمیته ارتقاء دانشکده صورتجلسات مسئولین دانشکده

   х  معاونت آموزشی ومعاونت  ابتدای هرسال پایان برنامه

 تحقیقات دانشگااه

مکاتبات اداری وگواهی شرکت در  دانشکدهمعاونت آموزشی 

 کنگره

فراهم نمودن امکان شرکت اعضای هیات علمی در 

های داخلی وخارجیکنگره   

7 
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