دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايالم
دانشكده بهداشت

برنامه عملياتي دانشكده بهداشت
سال 1401

1

الف ) آموزشي
هدف اصلی ( :)A1توسعه تحصیالت تکمیلی
ردیف

هدف اختصاصی

فعالیت

مسئول پیگیری

شروع

پایان

1

اخذ مجوز دکتری تخصصی
رشته اپیدمیولوژی

ابتدای سال

تا حصول
نتیجه

2

پیگیری اخذ مجوز (در حال حاضر به دلیل نداشتن
رئیس دانشکده ،معاون
اخذ مجوز کارشناسی ارشد
ابتدای سال
مجوز شورای گسترش پذیرش دانشجو لغو شده
آموزشی
رشته آمار حیاتی
است)

تا حصول
نتیجه

3

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی ،مديرگروه و ابتدای سال
ساير اعضاء گروه

تا حصول
نتیجه

اخذ مجوز کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارگونومی

پیگیری اخذ مجوز و آماده سازی شرایط

پیگیری اخذ مجوز

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی و مدیر گروه

زمان

زمان

1

نحوه پایش

گزارش
پیشرفت

 اخذ مجوزآماده سازی پایان سالشرایط
 -اخذ مجوز

پایان سال

 اخذ مجوزآماده سازی پایان سالشرایط

هدف اصلی ( :)A2تکمیل کادر آموزشی
ردیف
1

2

3

فعالیت

هدف اختصاصی

 -پیگیری تا حصول نتیجه

اصالح چارت تشکیالت سازمانی دانشکده

جذب اعضای هیات علمی مورد نیاز (بهداشت حرفه ای 1
نفر 1 ،نفر آموزش بهداشت و ارتقا سالمت 1 ،نفر بیولوژی و
 درخواست و پیگیری جذبکنترل ناقلین ،اپیدمیولوژی  1نفر 2 ،نفر حشره شناسی
پزشکی)
جذب نیروی کارشناسی ارشد مورد نیاز برای گروه های آموزشی و
پیگیری جذب نیروی
تحصیالت تکمیلی :بیولوژی و کنترل ناقلین  2نفر 1 ،نفر بهداشت کارشناسی مورد نیاز برای
گروه های آموزشی
محیط

مسئول

زمان

زمان

پیگیری

شروع

پایان

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی و
مدير گروه

ابتدای
سال

تا حصول
نتیجه

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی و
مدير گروه

ابتدای
سال

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی

ابتدای
سال

تا حصول
نتیجه

تا حصول
نتیجه

نحوه پایش
چارت تشکیالت سازمانی
اصالح شده

تعداد هیات علمی جذب
شده

تعداد نیروی
جذب شده

انسانی

گزارش
پیشرفت
پايان سال

پايان سال

پايان سال

هدف اصلی ( :)A3توسعه ارتباطات بین بخشی
ردیف

1

هدف اختصاصی

فعالیت

 برگزاری کارگاه های مورد نیاز صنايعارتقاء سطح ارتباط بین و ساير سازمان های دولتی و غیر دولتی
دانشکده و صنعت و ساير به صورت مجازی و حضوری
سازمان های دولتی و غیر  -هدفمند نمودن پژوهشهای کاربردی
 جلب مشارکت اعضاء هیات علمیدولتی
 -برگزاری نشست های مشترک با

مسئول

زمان

زمان

پیگیری

شروع

پایان

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
مديران گروه و
کارگروه آمايش
سرزمین

مستمر

نحوه پایش

گزارش
پیشرفت

 تعداد کارگاه های آموزشی تشکیل شدهمستمر

 تعداد طرح های مشترک انجام شده -تعداد تفاهم نامه ها منعقد شده

2

پايان سال

 -تعداد جلسات برگزار شده

مديران صنايع و ساير سازمان های
دولتی و غیر دولتی با هماهنگی دفتر
ارتباط با صنعت
 جلب مشارکت جامعه و صنعت درحل مشکالت بومی از مجرای انعقاد
قراردادهای پژوهشی و فناوری
 حمايت از تولید ملی دانش بنیان باتسهیل استقرار هسته های فناور /نوآور

 ارزش ريالی قراردادهای منعقد شده -تعداد پتنتها و گواهی های ثبت شده

3

رئیس دانشکده،
راه اندازی و تجهیز ايستگاه
با  -همکاری با معاونت بهداشتی در معاون آموزشی و
مهران
لیشمانیوز
مديران گروههای
مشارکت معاونت بهداشتی زمینه های علمی و پژوهشی
مرتبط
دانشگاه

مستمر

4

راه اندازی مرکز آموزش و  -همکاری با معاونت بهداشتی ،درمان
مدير و اعضای
مديران و توسعه مديريت و منابع دانشگاه در
توانمندسازی
هیات علمی گروه
زمینه های علمی و پژوهشی
سالمت

مستمر

3

مستمر

مستمر

 میزان پیشرفت تجهیز ايستگاه مربوطه تعداد طرح های تحقیقاتی مرتبط -تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده

پايان سال

 میزان پیشرفت تجهیز مرکز مربوطه -تعداد دوره های آموزشی برگزار شده

پايان سال

هدف اصلی ( :)A4ارتقاء مستمر کیفیت فرآیندهای آموزشی
مسئول

زمان

پیگیری

شروع

1

بازنگری و به روز رسانی
کوريکولوم آموزشی گروه
های آموزشی با توجه به  -تشکیل جلسات بازنگری و ارسال
نیازهای جامعه و براساس پیشنهادات به معاونت آموزشی دانشگاه
آئین نامه وزارت متبوع و
استانداردهای پايه

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی و
مديران و اعضای
هیات علمی گروه
های آموزشی

ابتدای سال

2

بازنگری آرايش ترمی گروه
های آموزشی بر اساس آئین
 تشکیل جلسات بازنگری و ارسالنامه وزارت متبوع و
پیشنهادات به معاونت آموزشی دانشگاه
استانداردهای پايه در
صورت نیاز

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی و
مديران و اعضای
هیات علمی گروه
های آموزشی

ابتدای سال

ردیف

هدف اختصاصی

فعالیت

 برگزاری جلسات و بازنگری برنامه هایکارآموزی و کارورزی موجود و اصالح آن با
هدف افزايش کارآمدی دوره

3

افزايش کارآمدی برنامه
کارآموزی در راستای ارتقاء  -برگزاری جلسات هماهنگی با عرصه های
سطح مهارت در دانشجويان کارآموزی (مراکز بهداشتی و صنعتی) و
طراحی ،بازنگری و تهیه الگ بوک
الکترونیک

زمان پایان

پايان شهريور

پايان شهريور

نحوه پایش

گزارش
پیشرفت

 تعداد جلسات تشکیلپايان
شده
 تعداد کريکولوم های شهريورآموزشی اصالح شده

 تعداد جلسات تشکیلشده
 تعداد موارد آرايشدروس اصالح شده

پايان
شهريور

 تعداد جلسات تشکیلشده در گروه ها ،دانشکده
و با عرصه های کارآموزی
رئیس دانشکده،
معاون آموزشی و
مديران و اعضای
هیات علمی گروه
های آموزشی

مستمر

مستمر

افزايش کیفیت و رضايتدانشجويان
 تعداد الگ بوک هایطراحی شده
 تعداد الگ بوک هایبازنگری شده

4

پايان هر
نیمسال

 تعداد الگ بوک هایالکترونیکی شده
 تعداد شرکت در کارگاه،کنگره ،سمینار و .....

 برگزاری کارگاه های آموزشی با هماهنگیEDC
 -شرکت در کنگره ها ،سمینارها و ....

4

توانمند سازی علمی و
 برگزاری جلسات هم انديشی درون گروهیآموزشی اعضای هیات علمی
و بین گروهی در گروه های آموزشی و
دانشکده

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
 ،EDOمديران
گروه

 تعداد جلسات برگزارشده
مستمر

مستمر

 اصالحآموزشی

فرآيندهای

پايان سال

تعداد افراد دارای مدرک
ارشد آموزش پزشکی

5

توانمندسازی دانشجويان

بهینه سازی برنامه کاراموزی گروهبازنگری الگ بوک کارآموزی دانشجويانکاهش تعداد دانشجويان مشروطیافزايش تعداد دانشجويان نمره الف ( 17به باال)برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور ارتقاءعلمی و آموزشی دانشجويان
کاهش تعداد دانشجويان با افت تحصیلی(دانشجويان با 2نمره افت معدل نسبت به ترم
قبل)

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی و
مديرانEDO ،

برنامه ريزی و اجرای بازديدهای علمی دانشجويان از
کارخانجات و مراکز مرتبط با رشته تحصیلی

 افزايش ارتباط آموزشی دانشجويان بامعاونت های دانشگاه به ويژ معاونت بهداشت،
درمان و غذا و دارو
5

مستمر

مستمر

 تعداد کارگاه و ژورنالکالب های برگزار شده
 شرکت در کنگره ها تعداد سمینارهای برگزارشده
 افزايش تعداد فعالیتانجمن های علمی به میزان
 10درصد بیشتر سال
گذشته
 افزايش تعداد دانشجويانفعال در کمیته ها و انجمن
های دانشجويی
 افزايش تعداد انتشارمجله پديدار

پايان هر
نیمسال

 برگزاری کارگاه های آموزشی برایدانشجويان
 برگزاری جلسات ژورنال کالب ،نگارشعلمی ،شرکت در کنگره ها و  ....بخصوص
دانشجويان تحصیالت تکمیلی
 تشکیل  EDOدانشجويی تشويق دانشجويان به فعالیت در انجمنهای علمی
 ارتقاء سطح مشارکت دانشجويان در مجلهدانشجويی دانشکده (پديدار)

6

 برگزاری جلسات با اعضای هیات علمیاساتید مدعو
ارتباط مستقیم با اعضای
 برگزاری جلسات جداگانه با گروه هایهیات علمی ،تبادل نظر و
آموزشی
هماهنگی برنامه های
 برگزاری جلسه با اعضای هیات علمی بهآموزشی
صورت ترمی يکبار

روند

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی و
مديران گروه های
آموزشی

مستمر
(ماهیانه)

مستمر

 تشکیل کمیته برگزاری امتحانات برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی،برگزاری
توسعه و تقويت آزمون های عملی و آسکی
 بررسی و تحلیل کلیه سواالت توسطمديران گروه های آموزشی قبل از امتحان

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
واحد آموزش و
مديران گروه های
آموزشی

قبل از
امتحانات
پايان ترم
(حداقل دو
جلسه در
سال)

 تعداد جلسات تعداد مصوبات تعداد مصوباتاجرا شده

 بر اساس معدل اخذ شده در هر نیمسال ومعدل کل دوره آموزشی ،دانشجوی برتر و
همچنین دانشجويانی که بیشترين پیشرفت
را داشته اند ،انتخاب و با هماهنگی معاونت

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی و
واحد آموزش

پايان  2ترم

7

بهبود
امتحانات

8

تقدير از دانشجويان برتر در
انتهای هر نیمسال تحصیلی
و کل دوره و همچنین
دانشجويانی که بیشترين

6

 تعدادبرگزار شده

 -تعداد جلسات

مراسم

پايان سال

پايان هر
نیمسال

پايان هر
نیمسال

پیشرفت تحصیلی را داشته دانشجوئی -فرهنگی دانشگاه از آنان تقدير به
عمل خواهد آمد.
اند
 درج نام دانشجويان برتر هر نیمسال در وبسايت دانشکده

9

 ابالغ استاد مشاور در ابتدای هر نیمسالتحصیلی
 تشکیل جلسات مشترک اساتید مشاور تشکیل گروه واتساپی دانشجويان و اساتیدمشاور مربوطه
افزايش نقش استاد مشاور  -احیای جلسات عمومی اساتید مشاور با
در بهبود وضعیت تحصیلی دانشجويان به خصوص دانشجويان دارای افت
دانشجويان
تحصیلی
 مستند سازی فعالیت های اساتید مشاور -افزايش نقش استاد مشاورين گروه در بهبود

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
مديران گروه،
مسئول اساتید
مشاور و اساتید
مشاور

در طول سال
(حداقل هر  -تعداد جلسات
ترم دو جلسه  -میزان بهبود
وضعیت
برای هر
کالس)

پايان هر
نیمسال

وضعیت تحصیلی دانشجويان

10

11

 برگزاری نشست ماهیانه با نمايندگاندانشجويان و شنیدن و پیگیری نظرات،
افزايش ارتباط با دانشجويان
پیشنهادات و نیازهای دانشجويان
و استفاده از نظرات آنان در
 برگزاری نشست با تمام دانشجويانارتقاء سطح آموزش
کارشناسی ارشد
 برگزاری جلسات توجیهی ،هماهنگی وبهبود وضعیت ارزشیابی تبادل نظر و همچنین تحلیل آزمون های
برگزار شده در هر سال و بازخورد آن به
دانشجويان
اساتید

رئیس و معاون
آموزشی دانشکده

مستمر
(ماهیانه)

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
واحد آموزش و
مديران گروه های

قبل و بعد از
امتحانات ترم

7

 -تعداد جلسات

پايان هر
نیمسال

 تعداد جلسات تعداد مصوباتاجرا شده
 -تعداد و کیفیت

پايان هر
نیمسال

 تالش در جهت استقرار ارزشیابی 360درجه و تم طولی در ارزشیابی
 توسعه تجهیزاتی مرکز سنجش آموزشپزشکی
 توسعه مراکز آزمون الکترونیک دردانشگاه/دانشکده
 برگزاری کلیه آزمونهای علوم پزشکی بهصورت مبتنی بر رايانه

12

 انجام طرح های تحقیقاتی در حوزهتوسعه تحقیقات در زمینه پژوهش در آموزش توسط اعضای هیات
علمی گروه و دانشجويان
آموزش

آموزشی و EDO

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
مديران گروه

های

ارزشیابی
انجام شده
گزارشبازخوردهای
ارزشیابی
 تعداد تجهیزاتتامین شده براساس
نیازسنجی
 تعداد صندلیالکترونیک
های
موجود در مراکز
آزمون الکترونیک
راه اندازی شده

مستمر

13

 نظارت بر پوشش سرفصل دروس ،ساعاتبرگزاری کالس
رئیس دانشکده،
 نظارت بر محتوی ارايه شده دروس توسطمعاون آموزشی،
بهبود وضعیت کمی و کیفی
مديران گروه های آموزشی
مديران گروه ،واحد
کالس های آموزشی
 بررسی و بازخورد نتايج ارزشیابی انجامآموزش و EDO
شده توسط  EDCو مسئوالن آموزش به
اساتید

مستمر

14

 برگزاری جلسات همفکری با مديران گروه رئیس دانشکده،معاون آموزشی،
و اعضای هیات علمی،
 -شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های مديران گروه ،واحد

مستمر

توسعه آموزش مجازی

8

مستمر

مستمر

 -تعداد طرح های مصوب

در پايان
سال

روزانه،
هفتگی و
 وضعیت کمی و کیفیدر پايان هر
کالس های آموزشی
نیمسال
تحصیلی
 -تعداد جلسات

مستمر
 -تعداد کارگاه های برگزار

پايان هر
نیمسال
تحصیلی

افزايش مهارت
 برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشمجازی و ترغیب دانشجويان شرکت در اين
کارگاه ها
 تشويق اساتید برای برگزاری کالس هایآموزش مجازی آنالين
 افزايش درصد ( 50درصد) استفاده ازآموزش مجازی نسبت به سنوات قبل
 تاسیس استوديوی آکوستیک صدا برداریو تصويربرداری در دانشکده
 راه اندازی فرآيند تولید محتوایالکترونیکی بر اساس استانداردهای شورای
عالی آموزش مجازی
 راه اندازی فرآيند ارزشیابی دروس مجازیو ترکیبی بر اساس الزامات مصوب شورای
عالی آموزش مجازی

آموزش و EDO

 تشکیل کارگروه آموزش پاسخگو و صدورابالغ اعضا
 برگزاری کارگاه های آموزشی برای سازمانهای مختلف دولتی و مردم نهاد

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
مديران گروه و
EDO

شده
 تعداد کالس های مجازیبرگزار شده
 نسبت کالس هایمجازی برگزار شده به کل
کالس ها
 تعداد فضای فیزيکیاختصاص داده شده برای
استوديوی آکوستیک صدا
برداری و تصوير برداری در
دانشکده
 تعداد فرآيندهای استقراريافته برای تولید محتوای
الکترونیکی بر اساس
استانداردهای شورای عالی
آموزش مجازی
 تعداد فرآيندهای استقراريافته برای ارزشیابی دروس
مجازی و ترکیبی بر اساس
الزامات مصوب شورای
عالی آموزش مجازی
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توسعه آموزش پاسخگو

9

مستمر

مستمر

 -تعداد برنامه ها

پايان سال

 برگزاری اردوهای جهادی در مناطقمحروم (با رعايت پروتکل های بهداشتی)
 برگزاری برنامه های ارتقاء سالمت درمناطق محروم شهر و اماکن عمومی (با
رعايت پروتکل های بهداشتی)
 ارائه برخی از دروس تخصصی و کاربردیبه صورت تم طولی در طول دوره تحصیلی

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
مديران گروه و
EDO
رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
مديران گروه و

16

توسعه تم طولی در آموزش

17

 انجام حداقل يک فرآيند آموزشی توسطتوسعه فرآيندهای آموزشی هر گروه
 ارائه فرآيند آموزشی اجرا شده به جشنوارهنوين و کارآمد
شهید مطهری

18

 برگزاری کارگاه های آموزشی تهیه حداقل يک محتوای آموزشی به ازایهر گروه

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
مديران و اعضای
هیات علمی گروه
های آموزشی و
EDO

مستمر

 تعیین اعضاء ،دبیر کمیته و وظايف آنها -تعیین مسئول واحدهای مربوطه

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
مديران گروه و
EDO

مستمر

19

تولید محتوای آموزشی

تشکیل  EDOدانشجويی

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

EDO

10

مستمر

مستمر

 -تعداد درس يا موضوع

پايان هر
نیمسال

 تعداد فرآيندهای مصوب تعداد فرآيندهای ارائهشده به جشنواره شهید
مطهری

پايان سال

 تعداد محتوای آموزشیتهیه شده

 تعداد جلسات تشکیلشده
 تعداد موضوعات پژوهشدر آموزش تصويب شده

پايان سال

پايان سال

هدف اصلی ( :)A5توسعه و بهینه سازی زیر ساخت های آموزشی
ردیف

هدف اختصاصی

فعالیت
 مکاتبه و پیگیری جهت تصويب وتامین اعتبار از طريق معاونت توسعه

مسئول

زمان

زمان

پیگیری

شروع

پایان

رئیس دانشکده

مستمر

تا حصول
نتیجه

1

ساخت ساختمان دانشکده بهداشت

2

آمادهسازی فضای فیزيکی برای
آزمايشگاههای بهداشت حرفه ای
(عوامل شیمیايی ،عوامل فیزيکی و
ارگونومی) ،بهداشت محیط (آلودگی
هوا ،پسماند ،پرتو ،پايلوت ،کارگاه مدل  -پیگیری تا رفع مشکل
سازی)
بهبود فضای فیزيکی برای آزمايشگاه
های بیولوژی و کنترل ناقلین و تکمیل
انسکتاريوم کولیسیده و پشه خاکی

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی

3

 خريداری تجهیزات مورد نیازآزمايشگاهها و کارگاهها ،آموزش پرسنل
آزمايشگاهها
افزايش ظرفیت خدمات آموزشی و  -آموزش پرسنل آزمايشگاه ها در
خصوص دورههای جديد
پژوهشی آزمايشگاه ها و کارگاه ها
 ارتباط با صنعت و ساير ادارات وسازمان ها
 -جذب نیروی کارشناس آزمايشگاهها

4

اصالح وضعیت کالس های آموزشی

 مناسب سازی صندلی ها تعويض پرده کالس ها -استفاده از تخته وايت برد های جديد

ابتدای
سال

تا حصول
نتیجه

گزارش

نحوه پایش

پیشرفت
پايان
سال

 گواهی تصويب -گواهی تامین اعتبار

 تعداد آزمايشگاه وکارگاه آماده شده

پايان سال

و

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی،
مديران گروه

مستمر

مستمر

 تعداد وسايلتجهیزات تهیه شده
 تعداد کارگاه هایتخصصی برگزار شده
 تعداد نیروی تخصصیجذب شده
 تعداد تفاهم نامه هایمنعقد شده با صنعت و
ساير ادارات و سازمان ها

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی و
امور عمومی

اول
مرداد

آخر
شهريور

 تعداد کالس اصالحوضعیت شده
 -تعداد سیستم های

11

پايان سال

کامپیوتری خريداری شده
يا ارتقا يافته
 تجهیزات و ملزوماتخريداری شده مرتبط

 پايش وضعیت کالس های آموزشی تالش در جهت توسعه کالسهوشمند
 ارتقای سیستمهای کامپیوتری جهتبهبود برگزاری کالس های مجازی
 تهیه تجهیزات الزم جهت بهبود ارائهکالسهای مجازی

هدف اصلی ( :)A6توسعه اخالق حرفه ای
ردیف

هدف
اختصاصی

فعالیت

مسئول پیگیری

زمان

زمان

شروع

پایان

گزارش
نحوه پایش

پیشرف
ت

1

تشکیل کمیته اخالق حرفه ای در دانشکده برگزاری کالسها يا کارگاههای آموزشی به منظور ارتقای دانش، تعداد کارگاه های برگزار شدهرئیس و معاون آموزشی
توسعه اخالق نگرش و رفتار اخالق حرفه ای اعضای هیات علمی
 تعداد جلسات تشکیل شدهای  -برگزاری نشست اختصاصی با موضوع اخالق و تعهد حرفه ای دانشکده EDC ،و EDO
حرفه
مستمر مستمر
 تعداد گروه های آموزشی کهاعضای هیات ويژه اعضای محترم هیات علمی دانشکده با تخصیص امتیاز دانشکده ،گروه اخالق حرفه
ارزيابی را انجام داده اند
ای دانشگاه
فرهنگی و مداوم
علمی
 پايش و ارتقای اخالق حرفه ای اعضاء هیات علمی /اجرایبرنامه ارزيابی

پايان
سال

2

 برگزاری کالسها يا کارگاههای آموزشی به منظور ارتقای دانش،رئیس و معاون آموزشی
توسعه اخالق نگرش و رفتار اخالق حرفه ای کارکنان دانشکده
 تعداد کارگاه های برگزار شدهدانشکده EDC ،و EDO
مستمر مستمر
ای  -آموزش کارکنان جهت تکريم بیشتر ارباب رجوع
حرفه
 تعداد جلسات تشکیل شدهدانشکده ،گروه اخالق حرفه
 آموزش کارکنان به منظور به صفر رساندن خطاهای آموزشی-کارکنان
ای دانشگاه
اداری

پايان
سال

3

توسعه اخالق  -تشکیل کمیته اخالق دانشجويی

رئیس و معاون آموزشی
12

مستمر مستمر -

تشکیل کمیته اخالق

پايان

دانشکده EDC ،و EDO

ای  -برگزاری کالسها يا کارگاههای آموزشی به منظور ارتقای دانش،
حرفه
دانشکده ،گروه اخالق حرفه
نگرش و رفتار اخالق حرفه ای دانشجويان دانشکده
دانشجويان
ای دانشگاه
 تولید محتوای آموزشی در زمینه اخالق حرفه ای و قراردهی آندر سامانه اخالق حرفه ای جهت استفاده دانشجويان

4

توسعه اخالق
 تهیه و توزيع بنرها و پوسترهای اخالق حرفه ای در دانشکده هاحرفه ای در
و مراکز بهداشتی -درمانی با توجه به رشته های مرتبط
فضای
 استفاده از نظرات کارگروه اخالقدانشکده

رئیس و معاون آموزشی
دانشکده EDC ،و ،EDO
گروه اخالق حرفه ای
دانشگاه

دانشجويی
 تعداد کارگاه های برگزار شده تعداد جلسات تشکیل شده تعداد محتوای آموزشی ارائهشده

مستمر مستمر  -تعداد فعالیت های صورت گرفته

سال

پايان
سال

هدف اصلی ( :)A7انجام ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده
ردیف

1

هدف اختصاصی

فعالیت

مسئول پیگیری

 براساس فرم های تدوين شدهنسبت به ارزيابی درونی گروه
رئیس دانشکده ،معاون آموزشی
آموزشی،
وضعیت
تعیین
های آموزشی اقدام می گردد.
و مديران و اعضای هیات علمی
پژوهشی گروه های آموزشی و
 تالش در جهت استقرارگروه های آموزشی
نقاط قوت و ضعف آن
ارزشیابی  360درجه

13

زمان

زمان

شروع

پایان

مستمر

مستمر

نحوه پایش
 تعداد جلسات تعداد مصوبات ارزيابی درونی گروه در موعد مقرر وگزارش آن (حداقل يک مورد)
 تعداد اقدام در خصوص رفع نواقصگروه

گزارش
پیشرفت

پايان هر
نیمسال

هدف اصلی ( :)A8توسعه و ارتقای فعالیت کارگروه های طرح تحول آموزش مستقر در دانشکده بهداشت
ردیف

1

فعالیت

هدف اختصاصی

 تدوين و برگزاری دقیق برنامه جلسات در طول سال برگزاری جلسه توجیهی با حضور کلیه اعضای هیات علمیدر راستای آشنايی هر چه بیشتر با اهداف کارگروه های طرح
تحول آموزش
عملیاتی کردن فعالیت ها
 پايش وضعیت کارگروه هاو مصوبات کارگروه ها
 تشکیل کارگروههای پاسخگويی اجتماعی در سطح دانشگاهبا حضور ذينفعان از بطن جامعه
 جلب مشارکت نهادهای اجتماعی در برنامه ريزی هایآموزشی

مسئول

زمان

پیگیری

شروع پایان

رئیس دانشکده،
معاون آموزشی و
EDO

مستمر

زمان

نحوه پایش

 تعداد جلسات تعداد مصوبات تعداد مصوبات عملیاتی شده تعداد مشارکت نهادهایمستمر
اجتماعی در برنامه ريزی های
آموزشی
 تعداد برنامه های آموزشیبازنگری شده با نهادهای مربوطه

گزارش
پیشرفت

پايان سال

هدف اصلی ( :)A9بین المللی سازی دانشکده
ردیف

1

2

هدف اختصاصی

فعالیت

مسئول پیگیری

زمان

زمان

شروع

پایان

نحوه پایش

گزارش
پیشرفت

 ارائه توانمندی ها گروه هایتحصیالت تکمیلی به واحد بین
جذب دانشجوی خارجی در
الملل
مقاطع تحصیالت تکمیلی
 قرار دادن توانمندی ها گروهموجود
های تحصیالت تکمیلی در وب
سايت دانشکده

رئیس دانشکده ،معاون آموزشی ،مديران
گروه و EDO

مستمر

مستمر

 -تعداد دانشجوی جذب شده

پايان هر
نیمسال

به روز رسانی وب سايت  -بروز رسانی لینکها ،مشخصات

رئیس دانشکده ،معاون آموزشی ،مديران

مستمر

مستمر

 -وضعیت و کیفیت وب

پايان سال

14

انگلیسی دانشکده

3

و محتويات سايت
 بارگذاری کوريکولوم های رشتههای آموزشی موجود در وب
سايت انگلیسی
 -وبومتری

 ارتقاء شاخص های اعتبارافزايش سهم دانشکده
بخشی بین المللی
بهداشت در اعتباربخشی بین
 بهبود و ارتقائ وضعیت وبالمللی دانشگاه
سايت دانشکده

گروه و EDO

رئیس دانشکده ،معاون آموزشی ،مديران
گروه و EDO

15

سايت دانشکده
 تعداد کوريکولوم هایآموزشی بارگذاری شده
 میزان افزايش شاخصوبومتری

مستمر

مستمر

 میزان افزايش شاخص هایاعتبار بخشی بین المللی

پايان سال

ب) پژوهشي
هدف اصلی ( :)B1ارتقاء وضعیت پژوهشی دانشکده
ردیف

هدف اختصاصی

فعالیت

مسئول پیگیری

زمان

زمان

شروع

پایان

1

افزايش کمی طرح های
 فراهم نمودن شرايط ،تشويق و تسريعتحقیقاتی اعضای هیات علمی به
در فرآيند تصويب
میزان %10

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی-پژوهشی
دانشکده ،مديران گروه

2

 عقد تفاهم نامه تشکیل کارگروه های کاری مشترکارتقاء کمی طرح های تحقیقاتی  -برگزاری جلسات مشترک با ساير مراکز
مشترک با ساير نهادها و علمی ،نهادها و سازمان ها
سازمانها و استفاده از گرنتهای  -فراهم نمودن شرايط و تشويق اعضای
هیات علمی
ملی و بین المللی
 برگزاری کارگاه های روش تحقیق برایساير ادارات

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی-پژوهشی
دانشکده ،مديران گروه

مستمر

3

ارتقاء کیفی طرحهای تحقیقاتی  -کارگاه آموزشی تحقیقات کیفی
 حمايت ويژه از طرح های مسئله محورو مبتنی بر نیاز جامعه

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی-پژوهشی
دانشکده ،مديران گروه

مستمر

4

 برگزاری کارگاه های آموزشی افزايش ارتباط با مراکز تحقیقاتی وپژوهشگاه ها
ارتقاء سرانه و کیفیت مقاالت  -گسترش زيرساختهای تحقیقاتی
 افزايش گرنتهای تحقیقاتیچاپ شده
 تسهیل در روند اجرای تحقیقاتبنیادی
 -حمايت از پژوهشگران جوان

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی-پژوهشی
دانشکده ،مديران گروه
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مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

نحوه پايش

گزارش
پیشرفت

 تعداد طرح های تحقیقاتیمصوب

در پايان
سال

 تعداد تفاهم نامه ها امضاء شده تعداد کارگروه های مشترکتشکیل شده
 تعداد جلسات مشترک برگزارشده
 تعداد طرح های تحقیقاتیمصوب فی ما بین
 -تعداد کارگاه های برگزار شده

در پايان
سال

 تعداد طرح های مصوب مبتنی برنیاز جامعه

در پايان
سال

 تعداد مقاالت چاپ شده ،تعدادمقاالت چاپ شده در نمايه های
معتبر
 افزايش تعداد مقاالت پر استناددر حوزه سالمت
 افزايش شاخص H-Indexدانشکده
 -افزايش شاخص H-Index

در پايان
سال

اعضای هیات علمی
 افزايش تعداد اعضای هیاتعلمی با شاخص  H-Indexمعادل
 15و باالتر

5

ارتقاء کمی و کیفی طرح های
 فراهم نمودن شرايطپژوهش در آموزش جهت
 تشويق و تسريع در فرآيند تصويبافزايش کیفیت آموزش

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی-پژوهشی
دانشکده ،مديران گروه

مستمر

6

افزايش طرح های پژوهشی  -فراهم نمودن شرايط
 تشويق و تسريع در فرآيند تصويبدانشجوئی

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی-پژوهشی
دانشکده ،مديران گروه و
مسئول کمیته تحقیقات

مستمر

7

 همکاری اساتید با کارشناسان گروه ها،کارکنان و دانش آموختگان و ترغیب آنها
جهت انجام طرح های تحقیقاتی
افزايش مشارکت اعضای هیات
 استفاده از دانشجويان مقطع کارشناسیعلمی ،دانشجويان و کارکنان
دانشکده و دانش آموختگان ارشد به عنوان همکار استاد
استان در انجام طرح های همکاری در طرح های پژوهشی بین
رشته ای
تحقیقاتی و تولیدات علمی

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی-پژوهشی
دانشکده ،مديران گروه

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

 تعداد طرح های پژوهش درآموزش مصوب
 تعداد صورتجلسات و آئین نامههای اصالح شده
 تعداد طرح های تحقیقاتیدانشجويی مصوب

 -تعداد طرح های تحیقاتی مصوب

در پايان
سال

در پايان
سال

در پايان
سال

تدوين اولويت های پژوهشی با توجه به
مشکالت موجود استان

8

توانمندسازی
زمینه پژوهشی

 برگزاری کارگاه توانمندسازی پژوهشیبرای دانشجويان
در
 تسهیل در تصويب طرح های تحقیقاتیدانشجويی
 -تشويق دانشجويان پژوهشگر

9

افزايش کمی و کیفی کتب  -نیاز سنجی از طريق گروه های آموزشی

دانشجويان

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی-پژوهشی
دانشکده ،مديران گروه
با همکاری معاونت
پژوهشی دانشگاه

مستمر

مستمر

 تعداد کارگاه های پژوهشیبرگزار شده

رئیس دانشکده ،معاون

مستمر

مستمر

 -تعداد کتب خريداری شده

17

در پايان
هر ترم
تحصیلی و
پايان سال
در پايان

تخصصی موجود در کتابخانه و پیگیری جهت تهیه کتب تخصصی از
جمله کتب الکترنیکی تخصصی
مرکزی
 برگزاری نمايشگاه ساالنه کتاب باهمکاری کتابخانه مرکزی

سال

آموزشی-پژوهشی
دانشکده ،مديران گروه

10

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی-پژوهشی
تقويت کتابخانه الکترونیک در  -پیگیری با هماهنگی معاونت پژوهشی و
دانشکده ،مديران گروه و
آموزشی و کتابخانه مرکزی و IT
گروه های آموزشی
واحد IT

مستمر

11

رئیس دانشکده ،معاون
 تشويق دانشجويان و ايجاد فضا وآموزشی-پژوهشی
تحقیقات امکانات مناسب
دانشکده ،مديران گروه و
 تجهیز فضای مناسب جهت کمیتهمسئول کمیته تحقیقات
تحقیقات دانشجويی
دانشجويی

مستمر

کمیته
تقويت
دانشجويی دانشکده

18

مستمر

مستمر

 تعداد منابع الکترونیک بارگزاریشده در سامانه الکترونیکی
دانشکده
 تعداد افراد فعال عضو کمیتهتحقیقات دانشجويی
 فضای تجهیز شده افزايش تعداد طرح هایتحقیقاتی دانشجويی مصوب
افزايش تعداد مقاالت دانشجويی

در پايان
سال

در پايان
هر ترم
تحصیلی و
پايان سال

ج) دانشجویي:
هدف اصلی ( :)C1ارتقاء وضعیت علمی و فرهنگی دانشجویی
ردیف

1

2

هدف اختصاصی

فعالیت

 نیاز سنجی از گروه های آموزشی و پیگیری ازافزايش اردوهای علمی و
طريق معاونت های دانشجوئی-فرهنگی و آموزشی
فرهنگی برای دانشجويان
دانشگاه
 برگزاری جلسه برای آشنايی دانشجويان باانجمن های علمی
 تشويق و تاکید به برگزاری منظم جلسات توسعه زيرساخت ها و اختصاص فضای فیزيکیتقويت انجمن های علمی
تجهیز شده
دانشجوئی
 حمايت از برنامه های علمی و فرهنگی پیشنهادشده از طرف انجمن های علمی دانشکده
 -تشويق دانشجويان فعال

مسئول پیگیری

رئیس دانشکده ،معاون آموزشی،
مديران گروه ها و امور عمومی

معاون دانشجويی -فرهنگی،
رئیس دانشکده ،معاون آموزشی،
مديران گروه ها ،رابط انجمن
علمی دانشکده

3

 برگزاری حداقل يک جلسه عمومی در هر ترم بابرگزاری جلسات پرسش و
هماهنگی مسئولین دانشکده و دانشگاه
پاسخ با دانشجويان ،با
 برگزاری جلسات ماهیانه با نماينده دانشجويانحضور مسئولین دانشکده و
کارشناسی و کلیه دانشجويان ارشد با مسئولین
دانشگاه
دانشکده

رئیس دانشکده ،معاون آموزشی
و مديران گروه ها با هماهنگی
معاونین دانشگاه

4

برگزاری جلسات توجیهی  -برگزاری جلسات توجیهی با هماهنگی مديران
دانشجويان گروه های آموزشی ،اساتید مشاور و آموزش برای
جهت
هر گروه ورودی
جديدالورود

رئیس دانشکده ،معاون آموزشی
و مديران گروه ها
19

زمان

زمان

شروع

پایان

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مهر ماه و
بهمن ماه

نحوه پایش

گزارش
پیشرفت

 تعداد اردوهای برگزارشده

در پايان
هر ترم
تحصیلی
و پايان
سال

 تعداد جلسات برگزارشده
 تعداد جلسات برگزارشده
 تعداد برنامههایمصوب اجرا شده
 فضای فیزيکی تجهیزشده برای انجمن های
علمی

در پايان
هر ترم
تحصیلی
و پايان
سال

 تعداد جلسات برگزارشده

 تعدادتشکیل شده

جلسات

در پايان
هر ترم
تحصیلی
و پايان
سال
مهر و
بهمن

5

 برگزاری مراسم جشن دانش آموختگی و اعالمتقدير از دانشجويان ممتاز
اسامی دانشجويان برتر و همچنین دانشجويانی که
گروه های آموزشی در پايان
بیشترين پیشرفت تحصیلی را دارند (در شرايط
ترم و پايان دوره تحصیلی
عادی)

رئیس دانشکده ،معاون آموزشی
و واحد آموزش با همکاری
معاونت دانشجوئی و فرهنگی
دانشگاه

شروع ترم تحصیلی

6

برگزاری مناسبت های ملی - ،با توجه به شرايط و امکانات با هماهنگی معاونت
مذهبی و صنفی در دانشجوئی و فرهنگی برنامه هايی در اين موارد
برگزار خواهد شد
دانشکده

رئیس دانشکده ،معاون آموزشی
و مديران گروه ها

مستمر

مستمر

7

ايجاد پرونده سالمت برای  -تهیه پرونده سالمت دانشجو در بدو پذيرش و
پايش سالمت آنان در طول تحصیل
دانشجويان

8

 با توجه به شرايط و امکانات با هماهنگی معاونتفارغ
جشن
برگزاری
دانشجوئی و فرهنگی برنامه هايی در اين موارد
التحصیلی دانشجويان
برگزار خواهد شد

 تعداد مراسم برگزارشده

پايان هر
ترم

 تعداد برنامه هایاجرا شده

در طول
سال

معاونت دانشجويی فرهنگی،
رئیس دانشکده ،معاون آموزشی،
اساتید مشاور و دفتر مشاوره
دانشکده

مستمر

مستمر

پرونده
تعداد
بهداشتی تشکیل شده
 -تعداد مشاوره

پايان هر
ترم

رئیس دانشکده ،معاون آموزشی
و مديران گروه ها

پايان
سال
تحصیلی

پايان
سال
تحصیلی

 تعداد برنامه هایاجرا شده

در طول
سال

د) کارکنان:
هدف اصلی ( :)D1ارتقاء وضعیت شغلی ،فرهنگی و علمی کارکنان
ردیف

هدف اختصاصی

مسئول پیگیری

فعالیت

 نیاز سنجی از کارکنان و اعضای هیات علمیبرگزاری اردوهای فرهنگی -تفريحی جهت
 پیگیری از طريق معاونت های دانشجوئی-کارکنان و اعضای هیات علمی
فرهنگی و مشارکت همکاران

زمان

زمان

شروع

پایان

رئیس دانشکده ،امور
عمومی

مستمر

2

ارتقاء توانمندی کارکنان

 نیازسنجی -برگزاری کارگاه های توانمند سازی کارکنان

 ،EDCرئیس دانشکده،
معاون آموزشی ،امور
عمومی

مستمر

مستمر

3

اصالح چارت سازمانی دانشکده

 ادامه پیگیری و تصويب چارت سازمانی گروههای آموزشی دانشکده

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی ،امور عمومی

ابتدای
سال

تا حصول
نتیجه

1
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مستمر

نحوه پایش
 تعدادبرگزار شده

اردوهای

 تعداد کارگاه هایتوانمند سازی برگزار
شده
 چارتاصالح شده

سازمانی

گزارش
پیشرفت
در طول
سال
در طول
سال
در طول
سال

د ) اجرایي:
هدف اصلی ( :)E1توسعه فیزیکی ،زیرساخت های دانشکده
ردیف

شروع

پایان
تا حصول
نتیجه

 تعداد فضای فیزيکی  6ماه اولسال
تجهیز شده
در طول
سال
در طول
سال

فعالیت

مسئول پیگیری

1

دريافت مجوز ساخت دانشکده بهداشت

درخواست ،تکمیل فرم ماده  23و
پیگیری

رئیس دانشکده

مستمر

2

آماده سازی و تجهیز فضای فیزيکی اداری الزم
جهت کارکنان و اعضای هیات علمی

درخواست و پیگیری

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی

مستمر

مستمر

3

تجهیز فضای فیزيکی کالس ها و آزمايشگاه ها

درخواست و پیگیری

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی و مديران گروه ها

مستمر

مستمر

 تعداد فضای فیزيکیتجهیز شده

6

پیگیری چارت سازمانی گروه های آموزشی پیگیری از طريق معاونت توسعه
مديريت و منابع
دانشکده

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی و مديران گروه ها

مستمر

مستمر

 -اصالح چارت سازمانی

7

تکمیل و تجهیز آزمايشگاه های شیمی محیط(TOCمتر) ،میکروبیولوژی محیط ،آزمايشگاه
هیدرولیک ،کارگاه نقشه کشی و نقشه برداری،
کارگاه موتورتلمبه و لوله کشی ،آزمايشگاه
بهداشت حرفه ای (عوامل شیمیايی ،عوامل
فیزيکی و ارگونومی) ،آزمايشگاه بیولوژی
کنترل ناقلین دانشکده

با توجه به اعالم نیاز گروه های
آموزشی و بر اساس اولويت
درخواست و تا حصول نتیجه
پیگیری می شود

8

تکمیل ملزومات اداری دانشکده

درخواست و پیگیری

9

راه اندازی و تجهیز آزمايشگاه آلودگی هوا و درخواست از طرف گروه بهداشت
محیط و پیگیری تا حصول نتیجه
پسماند گروه بهداشت محیط

10

هدف اختصاصی

زمان

زمان

راه اندازی و تجهیز آزمايشگاه انسکتاريوم

درخواست و پیگیری

نحوه پایش
 اخذ مجوز ساخت -گواهی تامین اعتبار

گزارش
پیشرفت
در طول
سال

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی و مديران گروه ها

مستمر

مستمر

 وسايل و تجهیزاتخريداری شده

در طول
سال

رئیس و امور عمومی
دانشکده

مستمر

مستمر

 تعداد اقدامات انجامشده در اين راستا

در طول
سال

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی و مدير گروه
بهداشت محیط

مستمر

مستمر

 پیشرفت فیزيکی وآزمايشگاه
زيرساختی
پسماند و آلودگی هوا

در طول
سال

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی و مدير گروه

مستمر

مستمر

 پیشرفت فیزيکی وآزمايشگاه
زيرساختی

در طول
سال
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انسکتاريوم

مربوطه

11

تعمیر وسايل و دستگاه های معیوب در
دانشکده

پیگیری

رئیس دانشکده ،مديران
گروه و امور عمومی

مستمر

مستمر

 تعداد دستگاه و وسیلهتعمیر شده

در طول
سال

12

تامین وسیله نقلیه سبک به منظور پشتیبانی
برنامه های اداری و کارورزی

درخواست و پیگیری

رئیس دانشکده ،مديران
گروه و امور عمومی

مستمر

مستمر

 -تامین نیاز

در طول
سال

13

اصالح و آماده سازی سیستم سرمايشی و
گرمايشی دانشکده ،محوطه سازی و فضای پیگیری و نظارت
سبز ،برق اضطراری

امور عمومی دانشکده

مستمر

مستمر

 تعداد رفع مشکل واصالح فرآيند

در طول
سال

رئیس دانشکده ،معاون
آموزشی و مديران گروه ها

مستمر

مستمر

 راه اندازی و تجهیزمرکز

در طول
سال

14

تاسیس مرکز مهارتی دانشکده بهداشت

درخواست و پیگیری
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