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 79جدول برنامه عملیاتی معاونت پشتیبانی دانشکده دندانپزشکی شیراز در سال 

G1  :ارتقا رفاهی حفاظت فیزیکیهدف کلی 

O1  :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
مسئول اجرا یا  نام

 پیگیری
 ه مورد نیازبودج مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

     دانشکده 89-89 حفاظت فیزیکی 2تهیه کانکس جهت درب شماره  1

     دانشکده 89-89 حفاظت فیزیکی افزایش تعداد دوربین های حفاظتی 2

اختصاص قرار دادن یک اتاق جهت  3

 مانیتورینگ

     دانشکده 89-89 حفاظت فیزیکی

به روز شدن خریدهای درخواستی حفاظت  4

 فیزیکی

     دانشکده 89-89 حفاظت فیزیکی

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

G2  :افزایش امنیتهدف کلی 

O1  :کاالی مورد لزومهدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد
 مالحظات

 انجام شد
انجام 

 نشد

A2         

1 
مانیتور جهت اتاق  4تهیه تعداد 

 مانیتورینگ
    دانشکده 89-89 حفاظت فیزیکی

 

 راه حل های پیشنهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و 
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G3 هدف کلی: تغییر مکان انبار جهت بهره وری بیشتر 

O1 هدف اختصاصی: به روز نمودن سیستم چیدمان انبار 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد
 مالحظات

 انجام شد
انجام 

 نشد

A1         

     دانشکده 89-89 مسوول انبار قفسه های فلزیایجاد  1

     دانشکده 89-89 مسوول انبار ایجاد کدبندی جهت وسایل انبار 2

به روز نمودن تاریخ های مصرف کاال جهت  3

 موادالزم
 دانشکده 89-89 مسوول انبار

    

 اه حل های پیشنهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و ر

G4 هدف کلی: به روز نمودن سیستم تعهدی 

O1 هدف اختصاصی: کاالی مورد لزوم 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد
 مالحظات

 انجام شد
انجام 

 نشد

A2         

1 
عدم مغایرت کاالی موجود با سیستم 

 دیتعه
    دانشکده 89-89 مسوول انبار

 

     دانشکده 89-89 مسوول انبار به روز نمودن کاالی موجود در انبار 2

3 
پیش بینی خرید کاالی مورد نیاز در طول 

 یک ترم آموزشی
    دانشکده 89-89 مسوول انبار

 

 ه حل های پیشنهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و را
 

 



4 
 

 

G5  هدف کلی:  تکمیل شبکه زیر ساخت 

O1  هدف اختصاصی: ارتقا شبکهLAN  1379درصد تا پایان سال  97و بی سیم به میزان  

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد
 مالحظات

انجام 

 شد

انجام 

 نشد

A1         

-نظارت و بررسی برخی از بخش های اداری 1

 درمانی جهت ارتقا کابل کشی

 یک هفته واحد فناوری اطالعات
 دانشکده 

    درآمد جاری

استعالم از شرکت ها جهت ارتقا تجهیزات و  2

 کابل کشی

 یک هفته واحد فناوری اطالعات
 دانشکده 

    درآمد جاری

    درآمد جاری دانشکده  دو هفته شرکت پیمانکار کابل کشی و ارتقا و نصب تجهیزات 3

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

G6  هدف کلی: تکمیل و ارتقا ساختار مخابراتی 

O1 1379درصد تا پایان سال  97ود به میزان هدف اختصاصی:بروز رسانی ساختار مخابراتی از لحاظ سیم کشی و بهینه سازی موج 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A2         

1 
بروز رسانی سامانه مخابراتی بر اساس نیازهای 

 الزم
   مد جاریدرآ دانشکده  یک ماه شرکت پیمانکار مربوطه

 

2 
ارتقا و عیب یابی کابل کشی مخابراتی و راه 

 اندازی خطوط تلفن در سطح دانشکده 

مسوول  –تاسیسات 

 تاسیسات
   درآمد جاری دانشکده  یک هفته

 

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
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G7  و ارتقا تجهیزات سخت افزاریهدف کلی:  تکمیل   

O1   هدف اختصاصی: ارتقا و عیب یابی تجهیزات سخت افزاری 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

درمانی به  –بررسی نیازهای بخش های اداری  1

 ظور خرید ، بروز رسانی و ارتقا تجهیزاتمن

 واحد فناوری اطالعات
 درآمد جاری دانشکده  یک هفته

   

 -واحد فناوری اطالعات استعالم از شرکت های تجهیزات سخت افزاری  2

 تدارکات
 درآمد جاری دانشکده  یک هفته

   

بررسی کاالهای موجود و انتخاب کاالی برتر از  3

 لحاظ کیفیت و کمیت

 واحد فناوری اطالعات
 درآمد جاری دانشکده  یک هفته

   

    درآمد جاری دانشکده  یک هفته واحد فناوری اطالعات ارتقا تجهیزات سخت افزاری منتخب 4

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

G8 نی امکانات وب سایت دانشکده هدف کلی: ارتقا و بروز رسا 

O1  1379درصد تا پایان سال  07هدف اختصاصی: تهیه و ارتقای محتوای وب سایت با قابلیت های جدید به میزان 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A2         

1 
ایجاد وب سایت دانشکده با قابلیت و امکانات 

 جدید 

 واحد فناوری اطالعات
   درآمد جاری دانشکده  پنج ماه

 

    درآمد جاری دانشکده  دو ماه  واحد فناوری اطالعات بروز رسانی محتوای وب سایت 2

 ل های پیشنهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه ح
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G9  هدف کلی:  ارتقا و بهینه سازی استفاده از اتوماسیون اداری در سطح دانشکده 

O1  هدف اختصاصی: جایگزین نمودن فرایند اتوماسیون اداری به جای فرایند دستی ارسال و مراسالت نامه ها 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 زبودجه مورد نیا مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

درخواست نام کاربری اتوماسیون اداری در  1

 صورت عدم وجود
 درآمد جاری دانشکده  یک هفته واحد فناوری اطالعات

   

آموزش های الزم جهت استفاده از نرم افزار  2

 اتوماسیون اداری
 درآمد جاری شکده دان یک ماه واحد فناوری اطالعات

   

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

 

G10 هدف کلی: ایجاد و ارتقا نرم افزارهای موجود در سطح دانشکده 

O1 1379درصد تا پایان سال  07شکده به میزان هدف اختصاصی: ایجاد، ارتقا و بهینه نمودن نرم افزارهای کاربردی موجود در سطح دان 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A2         

    یدرآمد جار دانشکده  دو ماه واحد فناوری اطالعات ارتقا نرم افزارهای موجود در سطح دانشکده  1

 نیازسنجی قابلیت های نرم افزار مورد نیاز 2

 -واحد فناوری اطالعات

واحد درخواست کننده 

 نرم افزار

   درآمد جاری دانشکده  یک ماه

 

3 
جهت نرم افزار های جدید در  RFPتهیه 

 سطح دانشکده 
   درآمد جاری دانشکده دو هفته واحد فناوری اطالعات
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    درآمد جاری دانشکده  دو هفته واحد فناوری اطالعات  استعالم از شرکتهای مختلف 4

5 
بررسی استعالم ها از لحاظ فنی و انتخاب 

 شرکت

 واحد فناوری اطالعات
   درآمد جاری دانشکده  دو هفته

 

    درآمد جاری دانشکده  شش ماه شرکت پیمانکار تولید نرم افزار توسط شرکت منتخب 6

    درآمد جاری دانشکده  یک ماه شرکت پیمانکار مرحله تست و پایشراه اندازی نرم افزار در  9

    درآمد جاری دانشکده  دو هفته شرکت پیمانکار آموزش نرم افزار  9

    درآمد جاری دانشکده  یک ماه شرکت پیمانکار تغییرات مورد نیاز بر اساس نیازمندی ها  8

    درآمد جاری دانشکده  یک ماه رشرکت پیمانکا راه اندازی نهایی نرم افزار  11

    درآمد جاری دانشکده  یکسال شرکت پیمانکار پشتیبانی و نگهداری از نرم افزار 11

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

G11  :سازماندهی کلیه اموالهدف کلی 

O1  :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

اصالح و به روز رسانی برچسب اموال تمام  1

 بخشها

     دانشکده 89-89 امین اموال

     کدهدانش 89-89 امین اموال به روز رسانی کلیه دفاتر اموال 2

نصب برچسب تمام خریدهای واحد شماره  3

2 

     دانشکده 89-89 امین اموال

انجام فرایند اسقاط تجهیزات و اداری تا  4

 89پایان سال 

     دانشکده 89-89 امین اموال

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
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G12 سازماندهی اموال اسقاطیدف کلی: ه 

O1  :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A2         

1 
ثبت اسقاط قبل در سیستم تعهدی و دفتر 

 اموال
    دانشکده 89-89 امین اموال

 

     دانشکده 89-89 امین اموال یر و تحول و جایگزاری اموال اسقاطیتغی 2

     دانشکده 89-89 امین اموال انبار بخشهای مختلف به روز رسانی 3

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
 

G13  :سهولت امر جابجایی وسایلهدف کلی 

O1  :سهولت امر جابجایی وسایل انبارهدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

ایجاد باالبر جهت حمل بارهای وصولی به  1

 انبار در قسمت پشت انبار دارویی

یک   هللآقای شوق ا

 89هفته

انبار 

 دارویی

    ریال31111111

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

 

G14  :تکمیل و به روز رسانی تجهیزات پزشکیهدف کلی 

O1  :هدف اختصاصی 
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 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 ودجه مورد نیازب مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A2         

1 
 Bاضافه شدن دو دستگاه اتوکالو کالس 

 CSRبه 
   ریال3111111111 دانشکده 89 واحد تجهیزات پزشکی

 

    ریال2111111111 دانشکده 89 واحد تجهیزات پزشکی CSSDطراحی و ایجاد محل  2

3 
ل دو بخش جدید در تجهیز و تکمی

 2ساختمان شماره 
   ریال12111111111 دانشکده 89 واحد تجهیزات پزشکی

 

4 
تجهیز بخش های درمانی به اتوکالو 

 Bکالس 
   ریال2111111111 دانشکده 89 واحد تجهیزات پزشکی

 

 نهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیش
 
 

G15  :ارتقا تجهیزات پزشکیهدف کلی 

O1  :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

ارتقا و به روز رسانی تجهیزات  1

 دندانپزشکی

    ریال3111111111 نشکدهدا 89 واحد تجهیزات پزشکی

    ریال2111111111 دانشکده 89 واحد تجهیزات پزشکی سیستم های فشرده مدیکال 2

    ریال4111111111 دانشکده 89 واحد تجهیزات پزشکی سیستم کامل ساکشن مرکزی 3

 نهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیش
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G16  :ارتقا واحد خدماتهدف کلی 

O1  :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A2         

1 
ساخت یک واحد حمام جهت پرسنل 

 خدمات
    دانشکده 89-89 خدمات

 

2 
نفر نیروی خدمات جهت بخش  5کمبود 

 های دانشکده
    دانشکده 89-89 خدمات

 

3 
تهیه دو دستگاه خشک کن صنعتی جهت 

 استفاده الندری
    دانشکده 89-89 خدمات

 

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

G17  :شت واحد خدماتارتقاء وضعیت بهداهدف کلی 

O1  :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

اختصاص دادن یک اتاق جهت رختکن  1

 خدمات
 دانشکده 89-89 خدمات

    

 با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی: بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص

 



11 
 

G18  :جهت کلیه پرسنل مشمول 70به انجام رسانیدن فرایند ارزشیابی کارکنان در سال هدف کلی 

O1  :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A2         

1 
تکمیل فرم های الکترونیک ارزشیابی 

 توسط کارکنان
 کارگزینی

سه ماه 

 اول
    دانشکده

 

2 
اخذ نمرات از مسوولین و وارد کردن در 

 فرم ها
 کارگزینی

سه ماه 

 اول
    دانشکده

 

 کارگزینی اخذ نظر مدیریت و بررسی اعتراضات 3
سه ماه 

 اول
    دانشکده

 

4 
ارجاع به واحد ارزشیابی دانشگاه و بایگانی 

 فرمها
 کارگزینی

سه ماه 

 اول

ستاد 

مرکزی 

 دانشگاه

   

 

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

G19  79و مزایای در سالهدف کلی: صدور احکام کارکنان رسمی و طرحی طبق بخشنامه افزایش حقوق 

O1  :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

صدور احکام بر اساس بخشنامه ابالغی  1

 منابع انسانی

     دانشکده ماه اول 3 کارگزینی
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با ارسال به امور مالی  اجرای حکم 2

 دانشکده

     دانشکده ماه اول 3 کارگزینی

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

 

G20  :انجام امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل و امور مربوط به مرخصی هانظم دهی در هدف کلی 

O1 ی: هدف اختصاص 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A2         

 کارگزینی تهیه گزارشات مانده مرخصی پرسنل 1
ماه اول  3

 سال
    دانشکده

 

2 
تعریف پرسنل جدید و انجام تغییرات در 

 سیستم حضور و غیاب
 کارگزینی

در طول 

 سال
    دانشکده

 

3 
بررسی و تایید انجام امور مربوط به 

مرخصی های خاص، استحقاقی، استعالج، 

 بدون حقوق و ....

 کارگزینی
در طول 

 سال
    دانشکده

 

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

 

G21 انجام امور مربوط به طبقه بندی مشاغل کارکنان ی: هدف کل 

O1  :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد
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A1         

     دانشکده اردیبهشت کارگزینی شناسایی مشمولین ارتقا رتبه و طبقه 1

در طول  کارگزینی ارسال مدارک و صورتجلسه به دانشگاه 2

 سال

     دانشکده

در طول  کارگزینی بررسی مدارک و مستندات در دانشگاه 3

 سال

ستاد 

مرکزی 

 دانشگاه

    

در طول  کارگزینی دریافت از دانشگاه و صدور احکام مربوطه 4

 سال

     دانشکده

 اخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت ش

 

G22  :مدیریت هزینه و درآمدهدف کلی 

O1  :برنامه ریزی و کنترل هزینه عملیات و فعالیت ها و همچنین درآمدها با رعایت صرفه و صالحهدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 رد نیازبودجه مو مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A2         

1 
برنامه ریزی و تصمیم گیری برای 

 تخصیص منابع
 حسابداری

در طول 

 سال
 دانشکده

طبق بودجه 

 مصوب
  

 

 حسابداری رعایت الزامات قانونی و رسیدگی 2
در طول 

 سال
 دانشکده

طبق بودجه 

 مصوب
  

 

 حسابداری تیبودجه ریزی عملیا 3
در طول 

 سال
 دانشکده

طبق بودجه 

 مصوب
  

 

4 
 

 بهینه سازی امور درآمدی
 حسابداری

در طول 

 سال
 دانشکده

طبق بودجه 

 مصوب
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 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
 

G23 هدف کلی: تهیه صورتهای مالی اساسی 

O1 هدف اختصاصی: تهیه گزارشات مالی جهت مدیریت و مراجع ذیصالح 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

رعایت الزامات قانونی و مقرراتی  1

 گزارشگری برون سازمانی و درون سازمانی

در طول  سابداریح

 سال

طبق بودجه  دانشکده

 مصوب

   

جهت دهی فرصت هایی که مدیریت باید  2

 به آنها توجه کند

در طول  حسابداری

 سال

طبق بودجه  دانشکده

 مصوب

   

حل مشکالت جهت شناسایی بهترین  3

 روش دستیابی به هدف های سازمان

در طول  حسابداری

 سال

طبق بودجه  دانشکده

 مصوب

   

 ن خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:بیا

 

G24  :حمایت از کاالی ایرانی هدف کلی 

O1  :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A2         

1 
بررسی کاالهای مورد نیاز و تهیه آنها از 

  منابع داخلی
 تدارکات

در طول 

 سال
 دانشکده

طبق بودجه 

 مصوب
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2 
تهیه لیست فروشندگان و تولیدکنندگان 

 داخلی
 تدارکات

در طول 

 سال
 دانشکده

طبق بودجه 

 مصوب
  

 

 ختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل م
 

G25  هدف کلی: ارتقا آماده سازی اسناد 

O1  :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
نام مسئول اجرا یا 

 پیگیری
 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

 تکمیل اسناد مثبته فروشندگان 1
 رکاتتدا

در طول 

 سال
 دانشکده

طبق بودجه 

 مصوب

   

ارائه اطالعات مورد نیاز دارایی)فروشندگان  2

 و تولیدکنندگان(
 تدارکات

در طول 

 سال
 دانشکده

طبق بودجه 

 مصوب

   

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
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  7931دانشجویی فرهنگی در سال برنامه عملیاتی معاونت 
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G1 :تجهیز و تقویت منابع اطالعاتی و امکانات و  زیر ساختها : هدف کلی 

O1  :    شاخص: استفاده  موثر و کارآمد از امکانات دانشجویی دانشکده 

 مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت ردیف
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

 انجام

 نشد

A1         

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان فرهنگی  81دریافت الکرهای دانشجویان ورودی   .1

2.  
دریافت روپوش دانشجویی از دانگشاه و توزیع در 

 میان دانشجویان 
 کارشناسان فرهنگی 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

3.  
برای تهیه  89دریافت عکس از دانشجویان ورودی 

 دانشجوییتگ 
 کارشناسان فرهنگی 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

4.  
پیگیری برقراری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی 

 در ابتدای هر ترم 
 کارشناسان فرهنگی 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

0.  
اطالع رسانی همه جانبه ثبت نام دانشجویان در 

 سایت دریافت وام کمک هزینه تحصیلی 
 گی کارشناسان فرهن

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان فرهنگی  پیگیری امور حقوق اینترن دانشجویان   .0

G2 :آشنایی دانشجویان جدید الورود با معاونتهای آموزشی ، فرهنگی ، کمیته استعداد درخشان    : هدف کلی . 

O2  :   شاخص: یان جدید الورودبرقراری ارتباط مناسب با دانشجو 

 پایش عملکرد مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت ردیف
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بودجه 

 مورد نیاز

انجام 

 شد

انجام 

 نشد
 مالحظات

A1         

1.  
برگزاری مراسم حسن استقبال از دانشجویان جدید 

 الورود
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

2.  
کمیته صنفی ، دانشجویی و  برگزاری جلسات

 نمایندگان کالس ها و تشکل ها 
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

G3 :ارتقاء معیشت ، رفاه و سالمت جسمی و روانی دانشگاهیان   : هدف کلی 

O3  :  شاخص: ارتقاء وضعیت عمومی واحد سازمانی با حضور افراد سالم 

 مکان زمان را یا پیگیرینام مسئول اج شرح فعالیت ردیف
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1.  
بازدید از خوابگاه دانشجویان و بررسی و پیگیری 

 مشکالت ایشان 
 کارشناسان

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

2.  
بازدید از سلف سرویس دانشکده و بررسی کیفیت 

 دانشجویان  غذاخوری و تغذیه
 کارشناسان

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

3.  
شناسایی و استعدادیابی ورزشی دانشجویان و معرفی 

 ایشان جهت تیم های ورزشی دانشکده 
 کارشناسان

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

4.  
برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از آسیب های 

 اجتماعی با همکاری اداره مشاوره  –روانی 
 ارشناسان ک

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

0.  
تهیه و تدوین بسته های خود مراقبتی ویژه دانشجویان 

 جدیدالورود
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی



19 
 

0.  
برگزاری کارگاه های مهارتهای ارتباط موثر و مدیریت 

استرس با همکاری اداره مشاوره ویژه دانشجویان سال 

 اول و دوم 

 انکارشناس

1389 

     دانشکده دندانپزشکی

9.  
مراسم پیاده روی صبح گاهی کارکنان به مناسبت 

 هفته ی وحدت و دهه ی فجر 
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی 

8.  
برگزاری جلسه با کارشناس بهداشت محیط دانشکده و 

 کارشناسان اداره تغذیه 
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی 

G4:  :تشویق دانشجویان به فعالیت های فرهنگی   هدف کلی 

O4  :    شاخص: ایجاد انگیزه در دانشجویان 

 مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت ردیف
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1 
ویان و تشکیل و تکمیل کارنامه فرهنگی دانشج

 89دستیاران ورودی 
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

2 
اطالع رسانی جشنواره فرهنگی ، هنری و ثبت نام از 

 دانشجویان 
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

3 
پیگیری امور مربوط به کانون های فرهنگی دانشجویان 

 )انتخابات و ...( 
 کارشناسان 

1389 
     دندانپزشکی دانشکده

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان  شناسایی و استعدادیابی هنری دانشجویان جدیدالورود 4

0 
برگزاری جلسات شورای فرهنگی دانشکده و پیگیری 

 مصوبات آن 
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی
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0 
برگزاری جلسات داخلی دفتر معاونت فرهنگی به 

 یانه صورت ماه
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

G5 :توسعه و تعمیق مفاهیم قرآن با اولویت نیازهای روز  : هدف کلی 

O5  :   شاخص: انس بیشتر دانشگاهیان با قرآن 

 مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت ردیف
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان  تشکیل بانک اطالعاتی از فعالین قرآنی دانشکده   .1

2.  
برگزاری کارگاه تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان ویژه 

 اعضا هیات علمی 
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

3.  
ت در اطالع رسانی و ثبت نام از متقاضیان شرک

 جشنواره قرآن و عترت 
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

4.  
برگزاری محفل انس با قرآن ویژه دانشجویان فعال 

 قرآنی 
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

0.  
برگزاری دوره های سبک زندگی با محدودیت قرآن 

 )به مناسبت روز کارمند ( 
 کارشناسان 

1389 
     نپزشکیدانشکده دندا

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان  برگزاری مسابقه حفظ سوره در ماه مبارک رمضان   .0

9.  
برگزاری جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر 

 دانشکده 
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی
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     کده دندانپزشکیدانش 1389 کارشناسان  برگزاری جلسات کمیته حجاب و عفاف دانشکده   .8
 

G6 :ارتقاء تفکر دینی دانشگاهیان  : هدف کلی 

O6  :    شاخص: تعامل موثر با دانشجویان عالقمند به فعالیتهای فرهنگی 

 مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت ردیف
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا در سالن   .1

2.  
برزرگداشت سالروز تولد و شهادت اهل بیت علیهم 

 السالم با تاکید بردانش افزایی مخاطبان 
 کارشناسان

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

3.  
برگزاری سخنرانی ویژه روز مباهله در نماز جماعت 

 ظهر و عصر 
 کارشناسان

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان برگزاری نمایشگاه دهه فاطمیه و مراسم عزاداری   .4

0.  
طراحی و اجرای غرفه ی انتظار به مناسبت دهه 

 شعبانیه 
 کارشناسان

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

0.  
 ی میالد حضرت زینبمسابقات کتابخوانی به مناسبتها

 دهه فجر  –ماه محرم  –
 کارشناسان

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان فضا سازی جهت آغاز والیت امام زمان )عج(  .9

8.  
برگزاری مراسم سخنرانی ویزه شب لیله الرغائب در 

 نماز جماعت ظهر و عصر
 کارشناسان

1389 
     یشکدانشکده دندانپز
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7.  
برگزاری اردوی زیارتی حرم مطهر احمد ابن موسی در 

 ایام دهه کرامت 
 کارشناسان

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

  G7 :افزایش آگاهی دانشگاهیان در ارتباط با فرهنگ اسالمی و مناسبتهای ملی و مذهبی   : هدف کلی 

O7  :   شاخص: ای فرهنگی تعامل موثر با دانشجویان عالقمند به  فعالیته 

 مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت ردیف
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان  بزرگداشت هفته وحدت   .1

2.  
برگزاری گفتمان مهدویت در قالب هم اندیشی اساتید 

 انجو
 کارشناسان 

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان پخش فیلم به مناسبت هفته ی دفاع مقدس   .3

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان تدوین کتاب زندگینامه شهید استواری   .4

     انشکده دندانپزشکید 1389 کارشناسان بازدید از گلزار شهدا در ایام خجسته دهه فجر   .0

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته ی دفاع مقدس   .0

G8 :ترویج فرهنگ نماز در دانشگاهیان    : هدف کلی 

O8  :    شاخص: تشویق دانشگاهیان برای حضور بیشتر در نماز جماعت 

 پایش عملکرد مکان زمان ینام مسئول اجرا یا پیگیر شرح فعالیت ردیف
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بودجه 

 مورد نیاز

انجام 

 شد

انجام 

 نشد
 مالحظات

A1         

1.  

پیگیری امورات مسجد و تجهیزات ) نظافت مسجد ، 

وضو خانه ، مهرهای تمیز ، چادر نماز ، استفاده از 

 خوشبو کننده در فضای مسجد ( 

 کارشناسان 

1389 

     دانشکده دندانپزشکی

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان  ی مسابقه در نماز جماعت و اهدا جوایز برگزار  .2

3.  
انجام طرح تحقیقاتی مقایسه سالمت روان اساتید 

 نمازخوان و غیر نماز خوان 
 کارشناسان

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

4.  
برگزاری کالس صحیح خوانی اذان و دعا ویژه مکبرین 

 ها واذان گوها و دعاخوان 
 کارشناسان

1389 
     دانشکده دندانپزشکی

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان برگزاری جلسات هسته نماز   .0

G9 :برقراری و حفظ روحیه  نشاط و شادابی دانشگاهیان      : هدف کلی 

O9  :   شاخص: ایجاد فضای صمیمی و موثر در حفظ آرامش و ایجاد تنوع برای دانشگاهیان 

 مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت دیفر
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1.  
طراحی و آماده سازی کلیپ های انگیزشی جهت 

 ارسال در کانال های مجازی 
     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان 
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2.  
دانشجویان به مناسبت هفته برگزاری مسابقات ورزشی 

 تربیت بدنی 
     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان 

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان برگزاری جلسات کمیته ورزشی دانشکده   .3

4.  

غ فار –برگزاری جشن های مناسبتی )روز دندانپزشک 

روز  –عید غدیر خم  – 81التحصیلی دانشجویان 

میالد  –نیمه شعبان  –سفید روپوش  –دانشجو 

 میالد حضرت زینب )س(  –حضرت رسول الکرم 

     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان

0.  
 –برگزاری اردوهای ویژه دانشجویی ) شیراز گردی 

 درون استانی (
     دانشکده دندانپزشکی 1389 کارشناسان
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7931پژوهشی در سال  برنامه عملیاتی معاونت  
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:G1 ترین خدمات در جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی، دانشجویان و دستیارانه تخصصی دانشکده دندانپزشکی در پیشبرد امر پژوهش در مطلوب هدف کلی: ارائه

 دندانپزشکی 

:o1  شاخص هدف اختصاصی : توانمندسازی اساتید در حیطه پژوهش 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

 بودجه 

د نیازمور  

 مالحظات پایش عملکرد

انجام 

 شد

انجام 

 نشد

A1         

های پژوهشیرسانی و هماهنگی جهت شرکت اساتید در فلوشیپاطالع 1  79 اپراتور کامپیوتر 
دانشکده 

 دندانپزشکی
 

 
  

2 
های حوزه پژوهش که توسط رسانی به اساتید از کارگاهاطالع RCC  

گردد.شگاه ارائه می)دفتر توسعه پژوهش( دان  
 79 اپراتور کامپیوتر

دانشکده 
 دندانپزشکی

 
 

  

3 
های آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء فرآیند ارتباط مستمر با گروه

 پژوهش دانشکده
های معاونین پژوهشی گروه

 آموزشی 
79 

دانشکده 
 دندانپزشکی

 
 

  

4 
می علهای پژوهشی )کتاب و ...( بین اعضای هیئتتوزیع بسته

 جدیدالورود در آغاز سال تحصیلی
 79 اپراتور کامپیوتر

دانشکده 
 دندانپزشکی

 
 

  

5 
های پژوهشی و هماهنگی الزم از نیازسنجی جهت برگزاری کارگاه

 طریق معاونت پژوهشی دانشگاه
سنجیکارشناس علم  79 

دانشکده 
 دندانپزشکی

 
 

  

6 
Book letتهیه و توزیع کتب، جزوات، پمفلت،  و مجالت  پژوهشی 

 الکترونیک به صورت دیسک فشرده
سنجی کارشناس علم  79 

دانشکده 
 دندانپزشکی

 
 

  

9 
علمی و دانشجویان نیازسنجی و تعیین اولویت نیازهای اعضای هیئت  

های اطالعاتی، کتب و نشریاتدر زمینه بانک  
 79 مسئول کتابخانه 

دانشکده 
 دندانپزشکی

 
 

  

9 
مربوط به حوزه پژوهش شامل جستجو  هایشرکت اساتید درکارگاه  

PubMedدر  نویسی، ، آشنایی با روش تحقیق، مقاله Endnote و  
 مدیکال ژورنالیزم

سنجیکارشناس علم  79 
دانشکده 

 دندانپزشکی
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:G1 علمی، دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی در پیشبرد امر پژوهش در ترین خدمات در جهت توانمندسازی اعضای هیاتهدف کلی: ارائه مطلوب

 دندانپزشکی

:o3  : شاخص های پژوهشی گروهتعیین اولویتهدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

دجه بو  

 مورد نیاز

 مالحظات پایش عملکرد

انجام 

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1 
های آموزشی و اعالم آن به معاونت های پژوهشی در گروهتعیین اولویت

 پژوهشی دانشگاه

 معاونین پژوهشی 

 گروههای آموزشی 
79 

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

2 
های تعیین شده و به لویتای بر اساس اونامهانتخاب موضوعات پایان

 تصویب رساندن آنها در گروه

معاونین  -معاون پژوهشی

پژوهشی گروههای 

 آموزشی

79 
دانشکده 

 دندانپزشکی

 

 

  

3 
های همکاری کلیه اساتید به عنوان اساتید راهنما یا مشاور در طرح

ای بر اساس مصوبات شورای پژوهشی دانشگاهنامهپایان  
 79 معاون پژوهشی

ده دانشک

 دندانپزشکی

 
 

  

4 
های علمی، انتخاب موضوعات پژوهشی بر اساس نیازهای جامعه، تازه  

های تحقیقاتیمندی اساتید و دستیاران و کاربردی بودن طرحعالقه  
 79 معاون پژوهشی

دانشکده 

 دندانپزشکی
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:G1 ه دندانپزشکی در پیشبرد امر پژوهش در علمی، دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکدترین خدمات در جهت توانمندسازی اعضای هیاتهدف کلی: ارائه مطلوب

 دندانپزشکی

:o2  : شاخص ارتقاء و توسعه امکانات پژوهشی گروههدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

 بودجه 

 مورد نیاز

 مالحظات پایش عملکرد

انجام 

 شد

انجام 

 نشد

A1         

ر واحد پردیس خودگردانتوسعه فضای پژوهشی د 1  79 معاون پژوهشی  
دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

2 
سنجی/ متخصص آمار و بکارگیری کارشناس پژوهش/ کارشناس علم

 مشاور طراحی/ ویراستار انگلیسی
 79 معاون پژوهشی 

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

 79 معاون پژوهشی  افزایش وسایل و ابزار مربوط به پژوهش 3
دانشکده 

دانپزشکیدن  

 
 

  

ای و بین دانشگاهیهای بین بخشی، بین دانشکدهتوسعه پژوهش 4  79 معاون پژوهشی  
دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

5 
های رسانی در مورد وضعیت سرانه عملکرد پژوهشی به گروهاطالع

 آموزشی
سنجیکارشناس علم  79 

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

6 
تحقیقاتی کلینیکی و بنیادی به منظور های تشویق اساتید به انجام طرح

 توسعه فرهنگ پژوهش
 79 معاون پژوهشی 

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

5 

نامه دانشجویان و نظارت بر مراحل تشکیل جلسات دفاع از پایان

 دستیاران 

ور پژوهشی()ام  

 79 معاون پژوهشی
دانشکده 

 دندانپزشکی
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:G1 علمی، دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی در پیشبرد امر پژوهش در ترین خدمات در جهت توانمندسازی اعضای هیاتهدف کلی: ارائه مطلوب

 دندانپزشکی

:o5  : شاخص ارتقاء فعالیتهای پژوهشی اعضای گروههدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

 بودجه 

 مورد نیاز

 مالحظات پایش عملکرد

انجام 

 شد

انجام 

 نشد

A1         

علمیطرح مصوب ساالنه از طرف عضو هیئت 2ارائه حداقل  1  79 معاون پژوهشی 
دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

2 
مقاله چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و  2ارائه ساالنه حداقل 

 خارجی
97 معاون پژوهشی  

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

3 
های تحقیقاتی مصوب و مقاالت چاپ شده و افزایش سرانه طرح

 شرکت در سمینارها
 79 معاون پژوهشی

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

4 
گواهی بصورت ساالنه مربوط به شرکت در سمینارهای علمی  1ارائه 

 داخلی و خارجی
 79 معاون پژوهشی

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

دودیتا ح   

5 
های مختلف جهت های مکرر و تدوین خط مشیصدور بخش نامه

هانامهآشنایی بیشتر اساتید با آئین  
 79 معاون پژوهشی

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

9 

های مربوطه جهت بحث و تبادل نظربرگزاری جلسات گروهی در بخش  

 

های تحقیقاتیدر خصوص طرح   

 معاونین پژوهشی 

های آموزشی گروه  
79 

دانشکده 

 دندانپزشکی
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:G1 علمی، دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی در پیشبرد امر پژوهش در ترین خدمات در جهت توانمندسازی اعضای هیاتهدف کلی: ارائه مطلوب

 دندانپزشکی

:o4  : شاخص های پژوهشیمطلوبتر شدن فعالیت سازی مقدمات و بستر مناسب جهتفراهمهدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

 بودجه 

 مورد نیاز

 مالحظات پایش عملکرد

انجام 

 شد

انجام 

 نشد

A1         

 افزایش دسترسی به کتب مرجع و مجالت علمی مربوطه 1
معاون پژوهشی به همراه 

 مسئول کتابخانه
79 

شکده دان

 دندانپزشکی

 
 

  

2 
-نامههای پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آئیننامهبررسی و تدوین آئین

 های جدید
 79 معاون پژوهشی 

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

3 
های پژوهشی گروه بصورت داشتن آرشیو فعالیت CV اساتید،    

هانامههای تحقیقاتی و پایانطرح  
سنجی کارشناس علم  79 

دانشکده 

انپزشکیدند  

 
 

  

4 
نامه نگارش پایان نامه دوره دکتری دندانپزشکی و اولین بازنگری شیوه

 دوره تخصصی دندانپزشکی عمومی و تخصصی 
 79 معاون پژوهشی 

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

نامه دانشجویی و دستیاری نامه اخذ پایاناولین بازنگری آئین 5  79 معاون پژوهشی  
دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

6 
انجام امور قانونی مربوط به فعالیت های پژوهشی دانشجویان 

 پردیس
 79 معاون پژوهشی 

دانشکده 

 دندانپزشکی
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6 
های مشترک بصورت اجرای طرح Team working های با گروه 

های مختلف دیگر حداقل یک طرح در سالآموزشی و دانشکده  
 79 معاون پژوهشی

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

9 
همکاری و عقد قرارداد با سایر مراکز تحقیقاتی و یا سایرگروههای 

C.P.Cآموزشی درون دانشکده و بیرون دانشکده بصورت  -و گرانت 

 های تحقیقاتی

 79 معاون پژوهشی
دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

 تا حدودی 

8 
دانپزشکی افزایش فعالیت دفتر مرکز توسعه پژوهش در دانشکده دن

جهت انجام امور مربوط به مشاوره آمار، طراحی و ویرایش مقاالت و 
 تایپ مقاالت اساتید

 79 معاون پژوهشی
دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

های های آموزشی جهت برگزاری جلسات دفاع از پروپوزالالزام گروه 7
ای دستیاران و دانشجویاننامههای تحقیقاتی پایانطرح  

شی معاونین پژوه  

های آموزشی گروه  
79 

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

:G1 علمی، دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی در پیشبرد امر پژوهش در ترین خدمات در جهت توانمندسازی اعضای هیاتهدف کلی: ارائه مطلوب

 دندانپزشکی

:o6  : شاخص های پژوهشی برترعلمی مربوط به فعالیتئتبکارگیری سیستم تشویق و ترغیب اعضای هیهدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

 بودجه 

 مورد نیاز

 مالحظات پایش عملکرد

انجام 

 شد

انجام 

 نشد

A1         

سنجی معاونت پژوهشی دانشگاهتحکیم ارتباط مستقیم با واحد علم 1 سنجیکارشناس علم   79 
انشکده د

 دندانپزشکی

 
 

  

9 
نامه درسی دانشجویان مقاطع تشکیل جلسات ثبت عناوین پایان

 عمومی در هر دو دانشکده )قبل از ارسال پروپوزال( 
 79 معاون پژوهشی 

دانشکده 

 دندانپزشکی
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های تحقیقاتیتسریع تصویب طرح 2  79 کارشناس پژوهشی 
دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

 79 معاون پژوهشی ارائه مدارک اساتید جهت دریافت جایزه مقاالت 3
دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

های پژوهشی اعضای هیات علمی و ارائه نتایجارزیابی فعالیت 4  79 معاون پژوهشی 
دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

5 
های آموزشی مختلف جهت بررسی برگزاری جلسات با اعضای گروه

هاوضعیت پژوهشی گروه  
 79 معاون پژوهشی

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

6 
های تحقیقاتی و شرکت ارائه گواهی در خصوص تعداد داوری طرح

های عمومینامهدر جلسات پایان  
 79 معاون پژوهشی

دانشکده 

دانپزشکیدن  

 
 

  

9 
ارسال عملکرد ساالنه در خصوص تعداد مقاالت چاپ شده، 

ها به معاونت پژوهشی دانشگاهسمینارها، پوسترها و کنگره  
 79 معاون پژوهشی

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

8 

ای و  در دهی صحیح مقاالت به صورت دورهرسانی از آدرساطالع

ستاد از طریق ایمیل به های خاص مانند گرامیداشت روز امناسبت

 اساتید

 79 معاون پژوهشی
دانشکده 

 دندانپزشکی

 

 

  

7 
های نامهعلمی و دستیاران در مورد آئینرسانی به اعضای هیاتاطالع

 پژوهشی دانشگاه 
 79 معاون پژوهشی

دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 

  

:G1 علمی، دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی در پیشبرد امر پژوهش در تترین خدمات در جهت توانمندسازی اعضای هیاهدف کلی: ارائه مطلوب

 دندانپزشکی
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:o7  : شاخص های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوییافزایش فعالیتهدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

 بودجه 

 مورد نیاز

 مالحظات پایش عملکرد

انجام 

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1 
تعیین اعضای دانشجویی کمیته تحقیقات در هر ورودی از 

 دانشجویان
 سرپرست کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
 دانشکده دندانپزشکی 79

 
 

  

2 
های الزام اعضای دانشجویی به ارائه گزارش از برگزاری کارگاه

ای تصویب مهناهای تحقیقاتی غیرپایانپژوهشی طرح -آموزشی
 شده به صورت سالیانه 

 سرپرست کمیته 
 تحقیقات دانشجویی

 دانشکده دندانپزشکی 79
 

 
  

3 
برگزاری جلسات با حضور سرپرست و اعضاء دانشجویی کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
 سرپرست کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
 دانشکده دندانپزشکی 79

 
 

  

4 
دانشجویی در مقاالت  دهی کمیته تحقیقاتپیگیری برای آدرس

های مصوب در این کمیتهحاصل از طرح  
 سرپرست کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
 دانشکده دندانپزشکی 79

 
 

  

5 
های آموزشی و پژوهشی ویژه دستیاران و برگزاری کارگاه

 دانشجویان از طریقه کمیته تحقیقات دانشجویی
 سرپرست کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
شکیدانشکده دندانپز 79  

 
 

  

6 
ای در شورای پژوهشی نامهپایانهای تحقیقاتی غیرتصویب طرح

 کمیته تحقیقات دانشجویی
 سرپرست کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
 دانشکده دندانپزشکی 79

 
 

  

9 
های کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور افزایش ارتقاء فعالیت

و  های پژوهشیمشارکت دستیاران و دانشجویان در فعالیت
هاکنگره  

 سرپرست کمیته 
 تحقیقات دانشجویی

 دانشکده دندانپزشکی 79
 

 
  

8 
همکاری با معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جهت برگزاری 

های پژوهشی از طرف وزارتخانه متبوع و یا معاونت کارگاه
 پژوهشی دانشگاه

 سرپرست کمیته 
 تحقیقات دانشجویی

 دانشکده دندانپزشکی 79
 

 
  

ی مدرسه تابستانی ویژه دانشجویان برگزار 7  
 سرپرست کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
 دانشکده دندانپزشکی 79
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:G1 علمی، دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی در پیشبرد امر پژوهش در دندانپزشکیترین خدمات در جهت توانمندسازی اعضای هیاتهدف کلی:  ارائه مطلوب 

:o8 شاخص ارتقای سطح رضایتمندی از کتابخانهختصاصی : هدف ا 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

 بودجه 

 مورد نیاز

 مالحظات پایش عملکرد

انجام 

 شد
 انجام نشد

A1         

شکده دندانپزشکیدان 79 معاون پژوهشی )در رابطه با کتب مورد نیاز در کتابخانه( نیازسنجی از اساتید 1      

     دانشکده دندانپزشکی 79 معاون پژوهشی بررسی و مقایسه لیست نیازسنجی با منابع بورد و دستیاری 2

     دانشکده دندانپزشکی 79 مسئول کتابخانه تماس با ناشران 3

     دانشکده دندانپزشکی 79 مسئول کتابخانه تهیه پیش فاکتور 4

ابع الکترونیکیتامین بودجه خرید من 5      دانشکده دندانپزشکی 79 معاون پژوهشی 

     دانشکده دندانپزشکی 79 معاون پژوهشی خرید منابع مصوب 6

افزار کتابخانهورود اطالعات منابع به نرم 9      دانشکده دندانپزشکی 79 مسئول کتابخانه 

کتابخانهمسئول  تحویل نسخه الکترونیکی منابع به مسئول کتابخانه بخش 8      دانشکده دندانپزشکی 79 

رسانی به اساتید از طریق سایت دانشکده و اتوماسیوناطالع 7      دانشکده دندانپزشکی 79 مسئول کتابخانه 

 تا حدودی    دانشکده دندانپزشکی 79 معاون پژوهشی ارزیابی میزان رضایت اساتید 11
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:G1 علمی، دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی در پیشبرد امر پژوهش در دندانپزشکیجهت توانمندسازی اعضای هیاتترین خدمات در هدف کلی:  ارائه مطلوب 

:o9  : شاخص دندانپزشکی  2ایجاد فضای فیزیکی جدید و خرید تجهیزات و امکانات ساختمان شماره هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
مانز  مکان 

 بودجه 

 مورد نیاز

 مالحظات پایش عملکرد

انجام 

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1 
ارتقاء فضای فیزیکی کتابخانه دانشکده دندانهپزشکی و ساختمان 

)واحد پردیس( 2شماره   
 دانشکده دندانپزشکی 79 معاون پژوهشی

 
  

 

2 

سران در خانه دختران و پساخت فضای فیزیکی جدید جهت قرائت

 دانشکده دندانپزشکی 

دندانپزشکی )واحد پردیس( 2و ساختمان شماره   

 دانشکده دندانپزشکی 79 معاون پژوهشی

 

  

 

3 
 2نت دانشکده دندانپزشکی و ساختمان شماره ارتقا شرایط کافی

 دندانپزشکی )واحد پردیس(
 دانشکده دندانپزشکی 79 معاون پژوهشی

 
  

 

4 

ی از جمله، دستگاه خریداری تجهیزات پژوهش CAD/CAM ،

3D Scaner داخل دهانی،    

دستگاه رادیولوژی  -دستگاه برش دندان CBCT دستگاه لیزر  -

ErbYAG 

 دانشکده دندانپزشکی 79 معاون پژوهشی

 

  

 

5 
درمانی شکاف لب و کام  –افتتاح کلینیک تخصصی تحقیقاتی 

 مربوط به مرکز تحقیقات ارتودنسی
ده دندانپزشکیدانشک 79 معاون پژوهشی  
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                                                31درسال معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی شیراز  جدول برنامه عملیاتی

:G1  هدف کلی: تجهیز فضاهای آموزشی 

:O1 شاخص: هدف اختصاصی :   تجهیز حوزه معاونت آموزشی دانشکده 

 شرح فعالیت ردیف

نام مسئول 

 اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز )ریال(

 پایش  عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1 
افزایش فضای معاونت آموزشی )ادغام واحدهای تحت پوشش این 

 معاونت(
 89 معاون آموزشی 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

2 

نفر کارشناس  2نفر کارشناس آموزش،  2)  تامین نیروی انسانی

EDO ،1  ،نفر نیروی  1نفر بایگان،  1نفر کارگزین هیئت علمی

 نفر( 9خدماتی جمعاً 

 89 معاون آموزشی 
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 معاون آموزشی  اختصاص اعتبار بصورت تنخواه گردان برای تشویق اساتید و پرسنل  3
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

4 
تهیه نرم افزار گروه بندی دانشجویان و کنترل حضور آنان در 

 بخشهای مختلف آموزشی
 89 معاون آموزشی 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 معاون آموزشی  خرید ملزومات اداری حوزه آموزش 5
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 گذار و راه حل های ییشنهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیر

 

 ا
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:G2  هدف کلی: تجهیز فضاهای آموزشی 

:O1 شاخص: هدف اختصاصی :   تجهیز کالسها و بخشهای آموزشی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

بودجه 

مورد نیاز 

 )ریال(

پایش  

 عملکرد

انجا مالحظات

م 

 شد

انجا

م 

نش

 د

A1         

1 
باب کالس درس جهت افزایش تعداد کالسهای مورد  3ساخت 

 نیاز

 -معاون پشتیبانی

 آموزشی 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 تجهیز کالسها ) کامپیوتر ، ویدئو پروژکتور، میز و صندلی و ...( 2
 -معاون پشتیبانی

 آموزشی
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

3 
ا توجه به افزایش تعداد افزایش فضای گروههای آموزشی )ب

 دانشجویان و دستیاران(
 89 معاون آموزشی 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

4 
تجهیز بخشها ) یونیت، کامیوتر ، ویدئو پروژکتور ، میزوصندلی 

 و ...(

 -معاون پشتیبانی

 آموزشی
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

5 
خریداری و نصب سیستم ثابت جهت انجام حضور و غیاب 

 جویان در کالسهای نظریدانش
 89 معاون آموزشی 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 معاون آموزشی  بازسازی و تجهیز سالن شهید استواری 6
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی:
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:G3 آموزشی  هدف کلی: تجهیز فضاهای 

:O1 شاخص: هدف اختصاصی :   تجهیز  البراتوارها و آزمایشگاه ها 

 شرح فعالیت ردیف

نام مسئول 

 اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز )ریال( 

پایش  

 عملکرد

انجا مالحظات

م 

 شد

انجام 

 نشد

A1         

 89 عاون پشتیبانی م تجهیزات البراتوارهای ثابت و متحرک و ارتودنسی  1
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 معاون پشتیبانی تجهیزات غیر پزشکی پری کلینک آموزشی 2
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 معاون پشتیبانی مواد مصرفی البراتوارها و پری کلینیک ها 3
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

4 
افزایش تعداد تکنسینهای دندانسازی و نیروی خدماتی 

 نفر( 9)
 89 معاون پشتیبانی

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی:

 

 

 

 

 



40 
 

:G4  هدف کلی: امتحانات 

   O1:شاخص: هدف اختصاصی : برگزاری امتحانات 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان نزما

بودجه مورد 

 نیاز )ریال(

 پایش  عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

 89 معاون آموزشی ساخت سالن با گنجایش مناسب 1
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

2 
تجهیز سالن امتحانات )دستگاه زیراکس، میز و 

 صندلی و فایل، کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، ....(
 89 موزشیمعاون آ

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 معاون آموزشی نصب دوربین مداربسته در سالن امتحانات 3
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی: 

:G5 هدف کلی: تجهیزات و مواد مصرفی 

:O1 : شاخص: تجهیزات و مواد مصرفی   هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

بودجه مورد 

 نیاز )ریال(

 پایش  عملکرد

انجام  مالحظات

 شد
انجام 

 نشد

A1         

     دانشکده دندانپزشکی 89 ریاست دانشکده مواد مصرفی 1

     نشکده دندانپزشکیدا 89 ریاست دانشکده CAD/CAMدستگاه  2

     دانشکده دندانپزشکی 89 ریاست دانشکده دستگاه اسکنر 3
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     دانشکده دندانپزشکی 89 ریاست دانشکده رادیوگرافی دیجیتال و رادیوگرافی پری اپیکال 4

     دانشکده دندانپزشکی 89 ریاست دانشکده موتور پرداخت و پالیش 5

     شکده دندانپزشکیدان 89 ریاست دانشکده ترالی 6

     دانشکده دندانپزشکی 89 ریاست دانشکده دستگاه گیرنده دیجیتال رسیور 9

     دانشکده دندانپزشکی 89 ریاست دانشکده USBدستگاه دی وی دی  9

     دانشکده دندانپزشکی 89 ریاست دانشکده کامپیوتر، پرینتر، هارد ، نوت بوک و اسکنر 8

     دانشکده دندانپزشکی 89 ریاست دانشکده ی جدید برای کلیه دانشجویان و دستیارانخریداری الکرها 11

     دانشکده دندانپزشکی 89 ریاست دانشکده تنخواه 11

     دانشکده دندانپزشکی 89 ریاست دانشکده مصرفی و تجهیزاتی گروه های دانشکده 12

 مل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوا

 

:G6  هدف کلی: ارزشیابی 

:O1 شاخص:  هدف اختصاصی :   ارزشیابی اساتید 

ردی

 ف
 شرح فعالیت

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

بودجه مورد 

 نیاز )ریال(

 پایش  عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

 89 معاون آموزشی ی همتایانارزشیاب 1
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 تهیه ابزار فیلم برداری و میکس فیلمهای آموزشی 2
و  EDOمسئول 

 ریاست دانشکده
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 EDO 89مسئول  تحلیل و روانسنجی نتایج، تایپ و تکثیر 3
دانشکده 

 دندانپزشکی
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 89 موزشی معاون آ ارزشیابی کیفی اساتید 4
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 معاون آموزشی  ارزشیابی کمی اساتید 5
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 ریاست دانشکده تأمین ملزومات اداری 6
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 ریاست دانشکده نیرو در امور مختلف(4تامین نیروی انسانی )حداقل  9
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 الصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی:بیان خ

 

G7 هدف کلی: توانمندسازی اساتید و دانشجویان 

:O1  شاخص: هدف اختصاصی :   توانمندسازی اساتید و دانشجویان 

ردی
 ف

 شرح فعالیت
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

بودجه مورد 
 )ریال(نیاز 

 پایش  عملکرد

انجام  مالحظات
 شد

انجام 
 نشد

A1         

 مورد( 4کارگاههای آموزشی ) 1
و  EDOمسئول 

 معاون آموزشی 
89 

دانشکده 
دندانپزش

 کی
    

 89 ریاست دانشکده فضای کارگاهی و ملزومات اداری 2
دانشکده 
دندانپزش

 کی
    

 مورد در سالCPC (24 )جلسات کنفرانسهای بین بخشی  3
و  EDOمسئول 

 معاون آموزشی 
89 

دانشکده 
دندانپزش

 کی
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 89 ریاست دانشکده برگزاری کارگاه در زمینه شرکت های دانش بنیان 4
دانشکده 
دندانپزش

 کی
    

 EDO 89مسئول  آموزش مبتنی بر شواهد با همکاری گروه سالمت دهان 5
دانشکده 
دندانپزش

 کی
    

نفر( 2ید مدعو )هر کارگاه حق الزحمه اسات 6  89 ریاست دانشکده 
دانشکده 
دندانپزش

 کی
    

 89 ریاست دانشکده تجهیزات سخت افزاری و اسمارت بورد و ... 9
دانشکده 
دندانپزش

 کی
    

 EDO 89مسئول  ارتقاء کمیته دانشجویی و تشکیل کارگاههای مربوطه 9
دانشکده 
دندانپزش

 کی
    

 ل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی: بیان خالصه ای از تحلی
 

:G8  هدف کلی: ارزشیابی 

:O1  ( 12هدف اختصاصی :   ارزشیابی درونی  و بیرونی  گروههای آموزشی )شاخص: گروه آموزشی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

بودجه مورد 

 نیاز )ریال(

پایش  

 عملکرد

انجا مالحظات

م 

 شد

انجام 

 نشد

A1         
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1 
 36تشکیل جلسات هماهنگی و توجیهی ) 

 جلسه(

ریاست دانشکده، معاون 

آموزشی ، مسئول 

EDOمدیران گروهها ، 

89 
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 ریاست دانشکده گروه( 12هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری ) 2
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 EDO 89مسئول  تایپ و تکثیر 3
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 ریاست دانشکده تأمین لوازم التحریر و ملزومات اداری 4
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی:

 

G9 ء کیفی سطح آموزشهدف کلی: ارتقا 

:O1  شاخص: هدف اختصاصی :  آموزش مجازی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

بودجه مورد 

 نیاز )ریال(

 پایش  عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1 
تهیه پروپوزال و برنامه عملیاتی و طرح آن در شورای 

 آموزشی

، معاون EDOمسئول 

 آموزشی 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

2 
اجرای یک شیوه آموزش مجازی و تهیه محتوا و 

 مورد( 12بسته های آموزشی )

، معاون EDOمسئول 

 آموزشی 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 برگزاری امتحانات مجازی 3
، معاون EDOمسئول 

 آموزشی 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    



45 
 

 یت بسته های آموزشیتکثیر و را 4
، معاون EDOمسئول 

 آموزشی 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 

 ترغیب اساتید به تهیه بسته های آموزشی الکترونیکبیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی: 

 

G10 هدف کلی: ارتقاء کیفی سطح آموزش 

:O1   شاخص: اختصاصی : بکارگیری متدهای نوین در تدریس و ارزشیابی دانشجویان و دستیارانهدف 

ردی

 ف
 شرح فعالیت

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

بودجه مورد 

 نیاز )ریال(

 پایش  عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

 تجهیز فضاهای مورد نیاز 1
ریاست دانشکده، 

 EDOئول مس
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

2 
،  مشارکتی، PBLمتد های مختلف تدریس )

 کارگاهی، کنفرانس، ... (

، EDOمسئول 

مدیران گروههای 

 آموزشی

89 
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

3 
، 063˚متدهای مختلف ارزشیابی )آسکی، داپس، 

log book)... ، 

، EDOمسئول 

مدیران گروههای 

 آموزشی

89 
ده دانشک

 دندانپزشکی
    

 89 ریاست دانشکده تأمین تجهیزات سخت افزاری و ملزومات اداری 4
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 EDO 89مسئول  تحلیل روانسنجی نتایج 5
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی:
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        :G11 هدف کلی: مداخالت آموزشی 

:O1   شاخص: هدف اختصاصی :   مداخالت و پروژه های آموزشی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

بودجه مورد 

 نیاز )ریال(

 پایش  عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

 طرح مسئله در گروه 1
، EDOمسئول 

 معاون آموزشی 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 مرور متون از طریق خطوط اینترنت بصورت نامحدود 2
، EDOمسئول 

 معاون آموزشی 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 اجرای پایلوت برای چهار مداخله 3
، EDOمسئول 

 معاون آموزشی 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 گروه 12اجرای کامل متد برای  4
، EDOمسئول 

 معاون آموزشی 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 انتشار نتایج )کارهای آماری و ...( 5
، EDOمسئول 

 معاون آموزشی 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی:
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:G12 فضاهای آموزشی : تجهیزهدف کلی  

   O1:  هدف اختصاصی :   ارتقاء وب سایت EDO :شاخص 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

بودجه مورد 

 نیاز )ریال( 

 پایش  عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

 89 ریاست دانشکده تأمین تجهیزات سخت افزاری 1
دانشکده 

ندانپزشکید  
    

 EDO 89مسئول  ملزومات اداری  2
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی:

 

G13 هدف کلی: ارتقاء کیفی سطح آموزش 

:O1   شاخص: انشجویان درسی د –هدف اختصاصی :  ارتقاء کیفی برنامه ریزی آموزشی 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

بودجه مورد 

 نیاز )ریال(

 پایش  عملکرد

انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

 تشکیل کمیته کوریکولوم 1
معاون آموزشی، 

 EDOمسئول 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
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  integrationتشکیل کمیته  2
اون آموزشی، مع

 EDOمسئول 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 تشکیل کمیته رابطین گروههای آموزشی  3
معاون آموزشی، 

 EDOمسئول 
89 

دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 EDO 89مسئول  طراحی و تدوین و بازنگری برنامه ها 4
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 هریاست دانشکد تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری 5
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 ریاست دانشکده تامین نیروی انسانی )تایپیست و ...( 6
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی:

 

:G14 هدف کلی: برگزاری مراسم 

:O1  شاخص: مراسم ویژه دانشجویی هدف اختصاصی :   برگزاری 

 شرح فعالیت ردیف
 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری
 مکان زمان

بودجه مورد 

 نیاز )ریال(

پایش  

 عملکرد

انجا مالحظات

م 

 شد

انجام 

 نشد

A1         

 89 معاون آموزشی  هفته سالمت 1
دانشکده 

 دندانپزشکی
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 89 عاون آموزشی م حسن استقبال از دانشجویان جدیدالورود 2
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

3 University open day  89 معاون آموزشی 
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 89 معاون آموزشی  جشن فارغ التحصیلی 4
دانشکده 

 دندانپزشکی
    

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های ییشنهادی:
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7931تخصصی در سال آموزش برنامه عملیاتی   
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G1:ارتقاء و توسعه بهره وری سیستم آموزشی سماء   : هدف کلی 

O1:   شاخص: ارتقاء و توسعه بهره وری سیستم آموزشی سما درراستای تسریع انجام امور محوله و رفاه امور دستیاران 

 مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت ردیف
جه بود

 مورد نیاز

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1 
انجام مکاتبات الزم با اداره کل امور آموزشی در راستای اعالم 

 محدودیتهای سیستم سما
     دانشکده دندانپزشکی 89 آموزش تخصصیمعاونت 

2 
ران ادریافت سطح دسترسی الزم جهت رفع مشکالت نرم افزاری دستی

 و جلوگیری از رفت و آمد مکرر دستیاران به اداره کل امور آموزشی 
     دانشکده دندانپزشکی 89 آموزش تخصصیمعاونت 

     دانشکده دندانپزشکی 89 آموزش تخصصیمعاونت  بررسی مشکالت نرم افزاری دستیاران و رفع آنها طبق مقررات 3

4 
 جهت اطالع از نمرات تعیین سطح دسترسی دستیاران به سیستم سما

 و وضعیت آموزشی با نام کاربری و کلمه عبور
     دانشکده دندانپزشکی 89 آموزش تخصصیمعاونت 

G2:تاکید بر ارتباط مستمر دستیاران با معاونت آموزش تخصصی   : هدف کلی 

O1:  شاخص: ارتقای کیفیت آموزشی  ارتباط مستمر و مداوم دستیاران شاغل به تحصیل با معاونت آموزش تخصصی در راستای 

 مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت ردیف
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1 
برگزاری جلسه معارفه با دستیاران سال اول به منظور آشنایی با 

 سیستم آموزشی دانشکده
     دانشکده دندانپزشکی 89 آموزش تخصصیمعاونت 
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2 

برگزاری جلسات با حضور ریاست دانشکده و معاونین محترم 

دانشکده و دستیاران جدیدالورود به منظور آشنایی دستیاران با 

قوانین پژوهشی، اجرایی، فرهنگی، دانشجویی و ... دریافت 

 پیشنهادات و نظرات دستیاران

معاونت آموزش  -ریاست دانشکده

 سایر معاونین دانشکدهتخصصی و 
     دانشکده دندانپزشکی 89

3 

برگزاری جلسات مستمر با دستیاران شاغل به تحصیل در مقاطع و 

رشته های مختلف تحصیلی و دریافت پیشنهادات و نظرات 

 دستیاران  

     دانشکده دندانپزشکی 89 آموزش تخصصیمعاونت 

4 
عنوان رابط  تعیین یک نفر دستیار در هر گروه آموزشی تحت

 معاونت آموزش تخصصی 
     دانشکده دندانپزشکی 89 معاونت آموزش تخصصی  

G3:ارتقای سیستم ارزیابی دستیاران در گروههای مختلف آموزشی : هدف کلی 

O1:    شاخص: برگزاری آزمون های دوره ای استاندارد 

 مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت ردیف
بودجه 

 ورد نیازم

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1 
انجام مکاتبات با سرپرستان محترم تخصصی گروه های آموزشی در 

خصوص زمان و نحوه دریافت گزارشات مربوطه برگزاری آزمون های 

 درون بخشی 

سرپرستان  -معاونت آموزش تخصصی

 محترم تخصصی گروه های آموزشی 
     دانشکده دندانپزشکی 89

دریافت و پایش گزارشات در خصوص زمان و نحوه برگزاری آزمون  2

 های درون بخشی

سرپرستان  -معاونت آموزش تخصصی

 محترم تخصصی گروه های آموزشی 
     دانشکده دندانپزشکی 89

G4:تاکید بر ارتباط بهینه سرپرستان تخصصی گروه های آموزشی    : هدف کلی 

O1:   شاخص: ارتباط مستمر و مداوم سرپرستان تخصصی گروه های آموزشی با معاونت آموزش تخصصی 
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 مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت ردیف
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1 
برگزاری جلسات دوره ای با سرپرستان تخصصی 

 های آموزشی گروه

سرپرستان تخصصی  -آموزش تخصصیمعاونت 

 گروههای آموزشی
     دانشکده دندانپزشکی 89

2 
برگزاری جلسات موردی با یک یا تعدادی از سرپرستان 

 تخصصی گروههای آموزشی 

سرپرستان تخصصی  -آموزش تخصصیمعاونت 

 گروههای آموزشی
     دانشکده دندانپزشکی 89

 و انتقادات سرپرستان تخصصی  دریافت پیشنهادات 3
سرپرستان تخصصی  -آموزش تخصصیمعاونت 

 گروههای آموزشی
     دانشکده دندانپزشکی 89

4 
به کارگیری پیشنهادات ارائه شده از سوی سرپرستان 

 طبق مقررات و با توجه به امکانات 

سرپرستان تخصصی  -آموزش تخصصیمعاونت 

 گروههای آموزشی
     کیدانشکده دندانپزش 89

G5:نیازسنجی آموزشی     : هدف کلی 

O1:    شاخص: نیازسنجی آموزشی با هماهنگی دستیاران و سرپرستان تخصصی گروه های آموزشی 

 مکان زمان نام مسئول اجرا یا پیگیری شرح فعالیت ردیف
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش عملکرد
انجام  مالحظات

 شد

انجام 

 نشد

A1         

1 
گزاری جلسات دوره ای با دستیاران و سرپرستان بر

 تخصصی گروههای آموزشی 

 سرپرستان -دستیاران -آموزش تخصصیمعاونت 

 تخصصی گروههای آموزشی
     دانشکده دندانپزشکی 89

2 
دریافت پیشنهادات و نیازسنجی دستیاران در خصوص 

 برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی  

 سرپرستان -یاراندست -آموزش تخصصیمعاونت 

 تخصصی گروههای آموزشی
     دانشکده دندانپزشکی 89
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     دانشکده دندانپزشکی 89 معاونت آموزش تخصصی انعکاس موضوع به مراجع ذیربط 3

4 
پیگیری برگزاری کارگاههای مرتبط و مفید در راستای 

 ارتقا سطح آموزشی دستیاران
     دانشکده دندانپزشکی 89 معاونت آموزش تخصصی

 

 


