
 

 

 
 

 

 معاونت آموزشی و ژپوهشی

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1399دی ماه 

 



 

بهداشت محیط، کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناسی ارشد  کارشناسی پیوسته :ایجاد رشته های تحصیلی جدید -

کارشناسی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی،کارشناسی ارشد مدیریت پسماند، ،کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ،بهداشت مواد غذایی

 بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد مدیریت سالمت، 

  ()کوتاه مدتفضای فیزیکی  بازمهندسی -

 توسعه وتجهیز واحدهای تخصصی آموزشی وپژوهشی -

 افزایش سهم سرانه  آموزشی رفاهی  دانشجویان  و سهم رفاهی کارکنان و اعضای هیئت علمی  -

 توسعه  تحقیقات کاربردی  -

 (بلند مدت-استراتژیک  )استقالل فضای فیزیکی  دانشکده بهداشت و احداث ساختمان جدید  -

 توسعه منابع انسانی -

 افزایش  سهم پرداختهای نقدی و غیر نقدی کارکنان و هیات علمی  -

 EDO( و ایجاد و ساختار مناسب برای EDO)توسعه آموزش کمی و کیفی  -

 توسعه ارتباط  با بخش صنعت و ایجاد ساختار مناسب  -

  بهداشتیمراکز تحقیقاتی تخصصی وایجادتوسعه  -

 توسعه  امور فرهنگی و تربیتی  و ایجاد ساختار مناسب  -

 راه اندازی  آزمایشگاههای  معتمد تخصصی  -



 دانشگاهها مراکزعلمی و ارتباط علمی و پژوهشی  با سایر  گسترش -

  (قوی کردن سامانه اطالعاتی در سطح منطقه و کشور)بهداشتی    IT  استقرار وتقویت  -

 لحاظ امنیتی و سامانه الکترونیکی  جهت بهره برداری بیشترازامکانات دانشکده مکانیزاسیون  فضای دانشکده از  -

 ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی  -

 ایجاد  و گسترش نشریات تخصصی به زبان  فارسی  و انگلیسی    -

 داشت برخورداری از فیلدهای آموزشی مناسب و مجهز در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی و خانه های به -

  بهبود و حفظ رشته های کارشناسی وکارشناسی ارشد -

 ارتقاء کمی و کیفی مقاالت پژوهشی و کسب رتبه مناسب در بین دانشکده های همردیف  -

 فراهم آوردن زمینه برای ایجاد مراکز رشد وپارک علم وفناوری  -

 راه اندازی دوره های بین الملل در مقاطع کارشناسی ارشد -

 برای ایجاد وتوسعه آموزش مجازی فراهم آوردن زمینه -

  MPHراه اندازی رشته های پودمانی  -

 بهبود روش های آموزشی -

 توانمندسازی علمی آموزشی اعضاء هیئت علمی وکارکنان -

 ارتقاء سیستم مدیریت اطالعات ومدیریت دانش -

 نرم افزاری(-اری)سخت افزمنابع کتابخانه ای  تجهیزتوسعه و -   بهبود ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان -



 تحلیل موضوعات استراتژیک:
 

 موضوعات مشکل  (الف
 

1p  ناکافی بودن  ارتباط علمی و پژوهشی  با سایر دانشگاهها 

2P   موزشی و پژوهشی آعدم برخورداری از تجهیزات  کافی 

3P  آموزشی  و پژوهشی  و هیات علمی  –ناکافی بودن  تعدا د پستهای اداری 

4P  ناکافی بودن سهم سرانه آموزشی رفاهی دانشجویان  و سهم رفاهی  کارکنان و اعضاء هیئت علمی 

P5  ناکافی بودن  سهم پرداخت های نقدی و غیر نقدی  کارکنان و هیات علمی 

P6 ناکافی بودن زمینه هماهنگی  و همکاری علمی و پژوهشی  با بخش  صنعت وبهداشت 

P7  بهداشتی  اطالع رسانیعدم برخورداری از سامانه  (IT)  

P8  عدم ارتباط  الزم و کافی با رسانه های ارتباط جمعی 

P9  عدم برخورداری از نشریات  تخصصی  به زبان فارسی و انگلیسی 

P10  عدم برخورداری از فیلدهای آموزشی مناسب و مجهز در مراکز  بهداشتی شهری و روستایی و خانه های بهداشت 

P11  عدم برخورداری از مراکز رشد بهداشتی  و برخورداری  از سهم مناسب در پارکهای  علم و فناوری استان و کشور 

P12 عدم برخورداری از آموزش مجازی 

P13  عدم برخودداری از سطح و ساختار فرهنگی مناسب 

P14  ناکافی بودن سهم سرانه خرید کتاب ومنابع کتابخانه ای 



 

 )ب( موضوعات توسعه ای

1p  راه اندازی  دوره دکترای بهداشت محیط 

2P  (کوتاه مدت)توسعه فضای فیزیکی دانشکده  

3P  راه اندازی  دوره کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی 

4P  توسعه تحقیقات کاربردی 

P5  راه اندازی دوره کارشناسی  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

P6  (بلند مدت)استقالل فضای فیزیکی دانشکده و احداث ساختمان جدید  

P7   توسعه آموزش  کمی و کیفی(EDO و ایجاد ساختار مناسب برای  )EDO 

p8 تخصصی بهداشتیتوسعه مراکز تحقیقاتی  ایجاد و 

p9 تغذیهکارشناسی    راه اندازی  دوره 

p10   راه اندازی  آزمایشگاههای معتمد تخصصی 

p11  مدیریت سالمتراه اندازی  دوره کارشناسی ارشد 

p12  استقراروتوسعه مکانیزاسیون مناسب فضای دانشکده از لحاظ امنیتی و سامانه الکترونیکی  جهت بهره برداری  بیشتر از امکانات دانشکده 

p13  راه اندازی دوره کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی 

p14  راه اندازی رشته های پودمانیMPH 

p15  راه اندازی  دورهPhD  آمار زیستی 

6p1  راه اندازی  دوره کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت 

p17  توسعه و ارتقاء کمی و کیفی  مقاالت  پژوهشی و کسب رتبه مناسب در بین دانشکاه های  همردیف 

p18 راه اندازی دوره دکترای ارگونومی 

p19  برابر ویروسها وبهینه سازی سیستم اتوماسیون اداری و سامانه اینترنت بلحاظ سرعت و امنیت در... 

0P2 به دانشجویان و اساتید و پرسنل بصورت الکترونیکی.تکثیرات و ،ایجاد سیستم مناسب ارائه خدمات پرینت .. 



1P2  مدیریت خدمات بهداشتی راه اندازی دوره کارشناسی ارشد 

2P2 راه اندازی دوره دکترای بهداشت حرفه ای 

3P2  دانشکدهبهبود وحفظ رشته های موجود 

4P2 راه اندازی دوره های بین الملل کارشناسی ارشد 

5P2 اپیدمیولوژی راه اندازی دوره کارشناسی ارشد  

6P2  مدیریت پسماندراه اندازی دوره کارشناسی ارشد 

p27 بهینه سازی ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان 

p28  وکارکنانارتقاء توانمندی علمی وآموزشی اعضاء هیئت علمی 

p29 بهینه سازی واستانداردسازی روش های آموزشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(استراتژیک) دانشکده بهداشتفهرست اهداف کلی 



G1 الکترونیکی سامانه و  امنیتی لحاظه ب اداری و آزمایشگاهی بخشهای در مناسب مکانیزاسیون استقرار     

G2 انگلیسی  و فارسی زبانهای به بهداشتی تخصصی نشریات چاپ برای الزم زمینه نمودن فراهم 

G3 ای  رشته توسعه نیازهای به پاسخگوئی جهت فیزیکی فضای  بازمهندسی 

G4 آموزشی  و پژوهشی کارکنان +  اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی(  ،توسعه منابع انسانی)افزایش  تعداد پست های اداری 

G5 پژوهشی،کارگاه ها،مرکز کامپیوتر،واحد پراتیک( و آموزشی  وپژوهشی)آزمایشگاههایواحدهای تخصصی آموزشی  توسعه وتجهیز 

G6 مدیریت سالمت  ارشد کارشناسی دوره اندازی راه 

G7 زیستی  آمار  دکترای دوره اندازی راه 

 G8 برای مناسب ساختار ایجاد طراحی و EDO دانشکده 

G9 محیط بهداشت دکترای دوره  اندازی راه 

G10  راه اندازی دوره کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

G11 علمی  هیئت اعضاء و کارکنان  نقدی غیر و نقدی  پرداختهای سهم  افزایش و بهبود 

G12 غذایی  مواد  بهداشت ارشد کارشناسی دوره  اندازی راه 

G13 تغذیه کارشناسی دوره اندازی راه  

G14 کاربردی  تحقیقات توسعه 

G15 دوره دکترای بهداشت حرفه ای   اندازی راه 

G16 بهداشت  آموزش ارشد کارشناسی اندازی راه 



G17 سامانه اطالع رسانی بهداشتی  استقرار (Health IT)   

G18 پزشکی  شناسی حشره ارشد کارشناسی دوره  اندازی راه 

G19 دانشگاهها   دیگر با پژوهشی و علمی ارتباط گسترش 

G20 رفاهی  – آموزشی  سرانه سهم افزایش 

G21 مجتمع  فضای در دانشکده برای مستقل ساختمان تاسیس 

G22 صنعت  بخش با همکاری و هماهنگی زمینه نمودن فراهم 

G23 بهداشتی  تخصصی  تحقیقاتی مراکزوایجاد  توسعه 

G24 جمعی  ارتباط های رسانه با تعامل گسترش و بهبود 

G25 تخصصی  معتمد  آزمایشگاههای اندازی راه  

G26 تجهیز فیلدهای آموزشی مناسب در مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی انتخاب و 

G27  راه اندازی دوره های بین الملل درمقاطع کارشناسی ارشد 

G28  پارک  علم و فناوری  وکز رشد امر ایجادفراهم آوردن زمینه برای 

G29  گسترش وبهبود برنامه های فرهنگی برای دانشجویان وکارکنان 

G30 فراهم آوردن زمینه برای ایجاد وتوسعه آموزش مجازی    

G31 پژوهشی  مقاالت کیفی و کمی افزایش 

G32 ارشد وکارشناسی کارشناسی مقاطع  های رشته وحفظ بهبود 



G33  مدیریت خدمات بهداشتی راه اندازی دوره کارشناسی ارشد 

G34  راه اندازی رشته های پودمانیMPH 

G35 راه اندازی دوره دکترای ارگونومی 

G36 )تالش در جهت بهبود روش های آموزشی)استانداردسازی سواالت،طراحی درس،ارزشیابی 

G37    توانمندسازی علمی وآموزشی اعضاء هیئت علمی وکارکنان 

G38  اپیدمیولوژی کارشناسی ارشدراه اندازی دوره  

G39 تالش درجهت ارتقاء سیستم مدیریت اطالعات ومدیریت دانش 

G40  مدیریت پسماندراه اندازی دوره کارشناسی ارشد 

G41 بهبود ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان 

G42 )توسعه و تجهیز منابع کتابخانه ای )سخت افزاری،نرم افزاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف اختصاصی دانشکده بهداشت:فهرست 



G1  استقرار مکانیزاسیون مناسب در بخشهای آزمایشگاهی و اداری بلحاظ امنیتی  و سامانه الکترونیکی 

G1O1 طراحی وبرنامه ریزی برای تعیین یک ساختار مناسب جهت حفاظت فیزیکی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی تا پایان=

 برنامه

G1O2 تعیین یک ساختار مناسب جهت استقراروگسترش امنیت اخالقی درمحیط کار تا پایان برنامه=برنامه ریزی برای 

G1O3 طراحی وبرنامه ریزی برای تعیین یک ساختار مناسب جهت جلوگیری از اتالف وقت وسهولت دسترسی خدمت=

 گیرندگان درمحیط کارباتجهیز سامانه الکترونیکی تا پایان برنامه 

   

 
G2 بهداشتی  تخصصی نشریات چاپ برای الزم زمینه نمودن فراهم 

 

G2O1 تا پایان برنامهجامعه( )بهداشت و=برنامه ریزی برای چاپ یک نشریه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت 

 
G3 ای  رشته توسعه نیازهای به پاسخگوئی جهت فیزیکی فضای  وبازمهندسی گسترش 

 

G3O1 مورد تا پایان برنامه 16موردبه  8کالسها از=برنامه ریزی وطراحی برای افزایش تعداد 

G3O2برنامه ریزی برای تعیین یک روند مناسب جهت افزایش کیفیت وبهینه سازی فضای موجود تا پایان برنامه= 
G4 آموزشی و پژوهشی کارکنان +  اعضاء هیئت علمی گروههای  ،توسعه منابع انسانی)افزایش  تعداد پست های اداری

 آموزشی( 

 

G4O1 برنامه=تالش جهت تاییدواجرای تشکیالت پیشنهادی دانشکده تا پایان. 

G4O2 1393= جذب حداقل یک کارشناس جهت امورمربوط به  ارتقاء اعضاء هیئت علمی تا پایان سال  

G4O3مورد تا پایان برنامه 30مورد فعلی به 19آموزشی از پستهای وبهبود = توسعه 

G4O4= برنامه    پایان تا مورد 5 به فعلی مورد1 پژوهشی ازپستهای  وبهبود توسعه 

G4O5= برنامه پایان تا مورد 20 به فعلی مورد 10توسعه وبهبود پستهای اداری از 

G4O6= برنامه  پایان تا مورد  55به  فعلی مورد 47پستهای هیئت علمی از وبهبود توسعه 
G5 توسعه وتجهیز واحدهای تخصصی آموزشی وپژوهشی 

G5O1= میلیون  200نرم افزاری آزمایشگاههای پژوهشی گروههای آموزشی حداقل به میزان  تجهیز سخت افزاری و

 تومان ساالنه تا پایان برنامه 

G5O2= میلیون 100 میزان به حداقل آموزشی گروههای آموزشی آزمایشگاههای افزاری ونرم افزاری سخت تجهیز 

 برنامه  پایان تا ساالنه تومان

G5O3 میلیون تومان تا پایان برنامه 300.=تجهیز امکانات اولیه آزمایشگاه علوم پایه وتغذیه تا سقف 



G504 میلیون تومان ساالنه تا پایان برنامه 50=گسترش تجهیزات مرکز کامپیوتر حداقل به میزان 

G505 میلیون تومان ساالنه تا پایان برنامه   50= تجهیز سخت افزاری ونرم افزاری واحد پراتیک حداقل به میزان 
G6 مدیریت سالمت ارشد کارشناسی دوره  اندازی راه 

G6O1 مورد تا پایان برنامه 6مورد فعلی به   2=بهبود وتوسعه فضای فیزیکی)کالس( تحصیالت تکمیلی از 

G6O2)برنامه  پایان تا مورد 6به  فعلی مورد 3از تکمیلی تحصیالت =بهبود وتوسعه فضای فیزیکی)واحداطالع رسانی 

G6O3در اولین نیمسال تا پایان برنامه  مدیریت سالمت ارشد دانشجوی کارشناسی 4=پذیرش حداقل 
G7 زیستی  آمار  دکترای دوره اندازی راه 

G7O1 دانشجوی دکترای آمار زیستی دراولین نیمسال تا پایان برنامه  2=پذیرش حداقل 

G7O2 تاپایان برنامه  %50ای ویژه آمارزیستی به میزان =توسعه منابع کتابخانه 
G8  طراحی وایجاد ساختار مناسب برایEDO دانشکده  

G8O1میلیون تومان  سهکارگاه مرتبط با توسعه کیفی وکمی آموزش برای گروههای آموزشی با   6=طراحی حداقل

 هزینه تا پایان برنامه

G8O2= پایان تا هزینه تومان میلیون سهکیفی آموزش برای دانشجویان با  توسعه با مرتبط کارگاه 6حداقل طراحی 

 برنامه 

G8O3 جذب دو پرسنل برای رسیدگی به امور=EDO  1393وارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشکده تا پایان سال. 
G9 محیط  بهداشت دکترای دوره  اندازی راه 

G9O1 دانشجوی دکترای بهداشت محیط دراولین نیمسال تا پایان برنامه  2=پذیرش حداقل 

G9O2برنامه  تاپایان  %50به میزان  بهداشت محیط ویژه ای کتابخانه منابع = توسعه 
G10 درمانی  و بهداشتی خدمات مدیریت کارشناسی دوره اندازی راه 

 

G10O1= نیمسال تا پایان برنامه  دراولین درمانی  و بهداشتی خدمات مدیریت دانشجوی کارشناسی 25حداقل  پذیرش 
G11 علمی  هیئت اعضاء و کارکنان  نقدی غیر و نقدی  پرداختهای سهم  افزایش و بهبود 

G11O1 بهبودوتوسعه تعامل با دانشگاه جهت پرداختهای به موقع تا پایان برنامه= 

G11O2 بهبود ورشد پرداخت های نقدی ازجمله افزایش سقف اضافه کار تخصیصی تا پایان برنامه= 

G11O3= های غیر نقدی تا پایان برنامه  پرداخت ورشد بهبود 

 
G12   راه اندازی دوره کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی 

G12O1= برنامه  پایان تا نیمسال دراولینکارشناسی ارشد بهداشت  مواد غذایی  دانشجوی 4حداقل  پذیرش 

 



G13  تغذیهراه اندازی  دوره کارشناسی  

G13O1= برنامه  پایان تا نیمسال دراولین تغذیه دانشجوی کارشناسی 25حداقل  پذیرش 

 
G14 توسعه تحقیقات کاربردی 

 

G14O1 سه=تعریف وارائه پروپوزال در زمینه تحقیقات کاربردی، حداقل یک موردبه ازای هر عضوهیئت علمی تا سقف 

 میلیون تومان ساالنه درطول برنامه

G14O2میلیون تومان   6= ارائه پروپوزال در زمینه تحقیقات کاربردی،حداقل یک مورد به ازای هرگروه آموزشی تا سقف

 ساالنه درطول برنامه 
G15  دکترای بهداشت حرفه ایراه اندازی دوره  

 

G1501برنامه پایان تا نیمسال دراولین بهداشت حرفه ای دکترای دانشجوی 2 حداقل =  پذیرش  

G15O2=برنامه تاپایان  %50 میزان به بهداشت حرفه ای ویژه ای کتابخانه منابع توسعه 

G16  راه اندازی دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 

G16O1برنامه  پایان تا نیمسال دراولین دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 4 حداقل = پذیرش 

 

G17 سامانه اطالع رسانی بهداشتی   استقرار(IT )  

G17O1 میلیون تومان تا پایان برنامه   20=طراحی وراه اندازی کامل وب سایت اختصاصی دانشکده با هزینه 

G17O2 میلیون تومان تا پایان برنامه  18=تجهیز کامل نرم افزارهای مرتبط بهداشتی برای گروههای آموزشی تا سقف 

G17O3 طراحی کارگاه آموزشی=IT    بهداشتی واستقرار آن در دانشکده بهداشت برای ارائه آموزش به مراکز دولتی،خصوصی

 میلیون تومان تا پایان برنامه   15ومراکز صنعتی با هزینه   

G18 راه اندازی دوره کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی 

G18O1= برنامه  پایان تا نیمسال دراولین دانشجو 4  حداقل پذیرش 

 



 :استراتژی برای اهداف تنظیم

1O1G:  طراحی و برنامه ریزی برای تعیین یک ساختار مناسب جهت حفاظت فیزیکی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

 تا پایان برنامه 

1S1O1G   جلب حمایت مسئولین دانشگاه = 

2S1O1G نیاز سنجی برای استقرار سامانه مناسب حفاظتی = 

3S1O1G طراحی سامانه مناسب حفاظتی = 

 

  2O1G:  برنامه ریزی برای تعیین یک ساختار مناسب جهت استقرار و گسترش امنیت اخالقی در محیط کار تا پایان

 برنامه 

1S2O1G  جلب  مشارکت  برون بخشی برای همکاری  در این زمینه= 

2S2O1G جلب  مشارکت  درون  بخشی برای همکاری  در این زمینه = 

 

  3O1G:   طراحی و برنامه ریزی برای تعیین یک ساختار مناسب جهت جلوگیری از اتالف وقت و سهولت دسترسی

 خدمت گیرندگان در محیط کار با تجهیز سامانه الکترونیکی تا پایان برنامه 

 1S3O1G:  جلب حمایت مسئولین ذیربط  دانشگاه 

  2S3O1G  پیش بینی  و تخصیص اعتبارات سخت افزاری  و نرم افزاری برای تجهیز این سامانه = 

3S3O1G      مطالعه و کارشناسی  برای سامانه الکترونیکی = 

4S3O1G    طراحی سامانه الکترونیکی = 

  1O2G :  برنامه ریزی برای چاپ یک نشریه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت تا پایان برنامه 



  1S1O2G   طراحی  ساختار نشریه = 

  2S1O2G  پیش بینی تشکیالت علمی نشریه  = 

  3S1O2G  جلب مشارکت و حمایت معاونت تحقیقات  و فناوری دانشگاه = 

  4S1O2G  پیگیری امور مربوط به کسب مجوز نشریه = 

  1O3G:   نامه برمورد تا پایان  16مورد به  8برنامه ریزی و طراحی برای افزایش تعداد کالسها از 

  1S1O3G  پیش بینی و طراحی  فضای مورد نیاز در مجموعه فضای موجود= 

  2S1O3G  (تخصیص اعتبار -اخذ مجوز ساخت  )= هماهنگی برون بخشی و جلب مشارکت دانشگاه 

 2O3G:   برنامه ریزی برای تعیین یک روند مناسب جهت افزایش کیفیت و بهینه سازی فضای موجود تا پایان برنامه 

  1S2O3G  پیش بینی و طراحی  نحوه افزایش کیفیت و بهینه سازی  فضای موجود  = 

  2S2O3G  (تخصیص اعتبار –اخذ مجوز ترمیم )= هماهنگی برون بخشی و جلب مشارکت  

 

  1O4G  برنامه=  تالش جهت تایید و اجرای تشکیالت پیشنهادی دانشکده  تا پایان  

  1S1O4G   (تخصیص اعتبار-تایید )= جلب حمایت دانشگاه و وزارت  متبوع  

  2S1O4G  پیگیری جهت اجرای تشکیالت = 

  3S1O4G   ینش نیروهای هر واحد چ= برنامه ریزی  برای 

  4S1O4G  برنامه ریزی  برای اصالح تشکیالت پیشنهادی قبلی متناسب با شرایط فعلی = 

2O4G:    1393کارشناس جهت امور مربوط  به ارتقاء  اعضای هیئت علمی تا پایان  سال   یکجذب  حداقل 

  1S2O4G   کارشناسی نحوه جذب  پرسنل مورد نیاز = 

  2S2O4G   پیش بینی اعتبارات  مورد نیاز پرسنلی = 



 

3O4G:  مورد تا پایان برنامه 03مورد فعلی  به  19توسعه و بهبود پستهای آموزشی از  

  1S3O4G    برآورد  کارشناسی و طراحی ساختار دانشکده در امور آموزشی = 

  2S3O4G    جلب حمایت مسئولن  ذیربط دانشگاه و وزارت  متبوع= 

  3S3O4G    پیگیری  پستهای  مورد نظر  جهت تصویب = 

 

4O4G:   مورد  تا پایان برنامه  5مورد فعلی به  1توسعه  و بهبود پستهای  پژوهشی از 

  1S4O4G    برآورد  کارشناسی و طراحی ساختار دانشکده در امور پژوهشی = 

  2S4O4G    جلب حمایت مسئولن  ذیربط دانشگاه و وزارت  متبوع= 

  3S4O4G    معاون پژوهشی،کارشناس مسئول پژوهشی،کاردان پژوهشی(= پیگیری  پستهای  مورد نظر  جهت تصویب( 

 

5O4G:   مورد  تا پایان برنامه  20مورد فعلی به  10توسعه  و بهبود پستهای اداری از 

  1S5O4G     برآورد  کارشناسی و طراحی ساختار دانشکده در امور اداری = 

  2S5O4G    جلب حمایت مسئولن  ذیربط دانشگاه و وزارت  متبوع= 

  3S5O4G    پیگیری  پستهای  مورد نظر  جهت تصویب = 

 

6O4G:   مورد  تا پایان برنامه  55مورد فعلی به  47توسعه  و بهبود پستهای  هیئت علمی  از 

  1S6O4G    برآورد  کارشناسی و طراحی ساختار دانشکده در امور هیئت علمی = 

  2S6O4G    جلب حمایت مسئولن  ذیربط دانشگاه و وزارت  متبوع= 



  3S6O4G    پیگیری  پستهای  مورد نظر  جهت تصویب = 

 

1O5G :  200تجهیز سخت افزاری  و نرم افزاری  آزمایشگاههای  پژوهشی گروههای آموزشی حداقل  به میزان 

 میلیون تومان ساالنه تا پایان برنامه 

  1S1O5G   (تایید، جذب  و تخصیص اعتبار)=  جلب حمایت معاونت  تحقیقات و فناوری  و ریاست دانشگاه  

   2S1O5G فکیک  اعتبارات بین  آزمایشگاههای مختلف پژوهشی =  برنامه ریزی برای نحوه ت 

 

 2O5G :     100تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری  آزمایشگاههای آموزشی گروههای آموزشی حداقل به میزان 

 میلیون تومان ساالنه تا پایان برنامه 

  1S2O5G   (تخصیص اعتبارتایید، جذب  و )=  جلب حمایت معاونت  آموزشی   و ریاست دانشگاه  

   2S2O5G  برنامه ریزی برای نحوه تفکیک  اعتبارات بین آزمایشگاههای مختلف آموزشی  = 

 

3O5G :   میلیون تومان تا پایان برنامه  300تجهیز امکانات اولیه آزمایشگاه علوم پایه و تغذیه تا سقف 

  1S3O5G     (تایید، جذب  و تخصیص اعتبار)=  جلب حمایت معاونت  تحقیقات و فناوری  و ریاست دانشگاه  

  2S3O5G  دریافتی  بین واحدهای مختلف  علوم پایه و تغذیه  =  برنامه ریزی برای تفکیک  اعتبارات 

G504:  میلیون تومان ساالنه تا پایان برنامه 50گسترش تجهیزات مرکز کامپیوتر حداقل به میزان 

 

G504S1  (تایید، جذب  و تخصیص اعتبار)=  جلب حمایت معاونت  تحقیقات و فناوری  و ریاست دانشگاه 

G504S2برنامه ریزی برای نحوه اختصاص اعتبارات = 

 

 

 



G505 میلیون تومان ساالنه تا پایان برنامه  50= تجهیز سخت افزاری ونرم افزاری واحد پراتیک حداقل به میزان 

  

 

G505S1  (تایید، جذب  و تخصیص اعتبار)=  جلب حمایت معاونت  تحقیقات و فناوری  و ریاست دانشگاه 

G505S2برنامه ریزی برای نحوه اختصاص اعتبارات = 

 

 

1O6G :  ایان برنامه پمورد تا 8مورد فعلی به 2بهبودوتوسعه فضای فیزیکی)کالس(تحصیالت تکمیلی از 

  1S1O6G   طراحی  و پیش بینی فضای مورد نیاز  در مجموعه فضای موجود  = 

  2S2O6G  (جذب اعتبار –اخذ مجوز ساخت )=  جلب مشارکت  و حمایت دانشگاه  

 

2O6G :   نامه برمورد تا پایان  6مورد فعلی به  3تحصیالت تکمیلی از   (واحد اطالع رسانی )بهبود وتوسعه فضای فیزیکی 

  1S2O6G    طراحی  و پیش بینی فضای مورد نیاز  در مجموعه فضای موجود  = 

  2S2O6G  (جذب اعتبار –اخذ مجوز ساخت )=  جلب مشارکت  و حمایت دانشگاه  

 

3O6G     در اولین نیمسال  تا پایان نامه   مدیریت سالمتدانشجوی کارشناسی  ارشد  4= پذیرش  حداقل 

  1S3O6G    جهت ارتقاء به درجات باالتر   عمومی=  تشویق  و حمایت  اعضاء هیئت علمی  گروه بهداشت 

  2S3O6G    تعریف و ارائه  پروپوزال  به معاونت آموزشی دانشگاه = 

  3S3O6G   پیگیری جهت ارسال پروپوزال  از معاونت آموزشی  به وزارت متبوع = 

 4S3O6G   برقراری ارتباط موثر با هیات بورد  مربوطه جهت اخذ مجوز = 

1O7G  :   دانشجوی دکترای آمار زیستی  در اولین نیمسال  تا پایان برنامه  3پذیرش حداقل 



1S1O7G    گروه  آمار زیستی  جهت ارتقاء به درجات باالتر= تشویق  و حمایت  اعضاء هیئت علمی 

  2S1O7G   تعریف و ارائه  پروپوزال  به معاونت آموزشی دانشگاه = 

  3S1O7G   پیگیری جهت ارسال پروپوزال  از معاونت آموزشی  به وزارت متبوع = 

 4S1O7G   برقراری ارتباط موثر با هیات بورد مربوطه جهت اخذ مجوز = 

 

 :2O7G    درصد تاپایان برنامه  50توسعه منابع کتابخانه ای ویژه آمار زیستی  به میزان 

1S2O7G   پیش بینی  و مشخص کردن تعداد و نوع منابع مورد نیاز =  

  2S2O7G     (اخذ اعتبار)= جلب مشارکت  و حمایت  دانشگاه  برای تهیه  منابع مورد نیاز  

 

 :1O8G    میلیون  5کارگاه مرتبط با توسعه  کیفی و کمی آموزش برای گروههای آموزشی با  10طراحی حداقل

 تومان هزینه  تا پایان برنامه 

1S1O8G  برنامه ریزی جهت نحوه برگزاری  کارگاهها  در طول برنامه = 

  2S1O8G    نیاز  سنجی  برگزاری کارگاهها = 

  3S1O8G    جلب مشارکت برون بخشی = 

 

 :2O8G    میلیون تومان هزینه  تا  5کارگاه مرتبط با توسعه  کیفی آموزش برای دانشجویان  با  10طراحی حداقل

 پایان برنامه 

1S2O8G    برنامه ریزی جهت نحوه برگزاری  کارگاهها  در طول برنامه = 

  2S2O8G    نیاز سنجی  برگزاری کارگاهها = 



  3S2O8G    جلب مشارکت برون بخشی = 

 :3O8G  جذب دو پرسنل برای رسیدگی به امورEDO   1393و ارتقاء اعضای هیئت علمی  دانشکده  تا پایان سال   

1S3O8G    کارشناسی  نحوه جذب پرسنل مورد نیاز = 

  2S3O8G     پیش بینی  اعتبارات مورد نیاز پرسنلی = 

 :1O9G    دانشجوی دکترای بهداشت محیط  در اولین نیمسال تا پایان برنامه  3پذیرش حداقل 

  1S1O9G    محیط  جهت ارتقاء به درجات باالتر  =  تشویق  و حمایت  اعضاء هیئت علمی  گروه بهداشت 

  2S1O9G    تعریف و ارائه  پروپوزال  به معاونت آموزشی دانشگاه = 

  3S1O9G   پیگیری جهت ارسال پروپوزال  از معاونت آموزشی  به وزارت متبوع = 

 4S1O9G   برقراری ارتباط موثر با هیات بورد مربوطه  جهت اخذ مجوز = 

 

2O9G:   درصد تا پایان برنامه ای  50توسعه منابع کتابخانه ای ویژه بهداشت محیط به میزان 

1S2O9G   پیش بینی  و مشخص کردن تعداد و نوع منابع مورد نیاز =   

  2S2O9G     (اخذ اعتبار)= جلب مشارکت  و حمایت  دانشگاه  برای تهیه  منابع مورد نیاز  

 

1O10G    =  دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  در اولین نیمسال تا پایان برنامه   25پذیرش  حداقل 

  1S1O10G   عمومی   جهت ارتقاء به درجات باالتر  =  تشویق  و حمایت  اعضاء هیئت علمی  گروه بهداشت 

  2S1O10G    تعریف و ارائه  پروپوزال  به معاونت آموزشی دانشگاه = 

  3S1O10G   پیگیری جهت ارسال پروپوزال  از معاونت آموزشی  به وزارت متبوع = 

 4S1O10G   برقراری ارتباط موثر با هیات بورد مربوطه جهت اخذ مجوز = 



 

1O11G    =   بهبودو توسعه  تعامل  با دانشگاه جهت پرداخت های  به موقع تا پایان برنامه 

  1S1O11G     برنامه ریزی  جلسات مشترک جهت جلب حمایت و مشارکت دانشگاه  = 

  2S1O11G     کارشناسی و پیش بینی  چالش های  موجود جهت پرداخت های به موقع = 

 

2O11G    بهبود و رشد پرداخت های نقدی تاپایان برنامه = 

  1S2O11G     کارشناسی  و بررسی روش های مختلف برای افزایش پرداخت های نقدی  = 

  2S2O11G   برنامه ریزی  جلسات مشترک جهت جلب مشارکت و حمایت دانشگاه = 

   

3O11G    غیرنقدی تاپایان برنامه   = بهبود و رشد پرداخت های 

  1S3O11G     کارشناسی  و بررسی روش های مختلف برای افزایش پرداخت های غیر نقدی  = 

  2S3O11G     برنامه ریزی  جلسات مشترک جهت جلب مشارکت و حمایت دانشگاه = 

 

1O12G     بهداشت مواد غذایی دراولین نیمسال  تا پایان برنامه  دانشجوی کارشناسی  ارشد  4= پذیرش  حداقل 

  1S1O12G    تشویق  و حمایت  اعضاء هیئت علمی  گروه علوم پایه وتغذیه  جهت ارتقاء به درجات باالتر  = 

  2S1O12G    تعریف و ارائه  پروپوزال  به معاونت آموزشی دانشگاه = 

  3S1O12G   پیگیری جهت ارسال پروپوزال  از معاونت آموزشی  به وزارت متبوع = 

 4S1O12G   برقراری ارتباط موثر با هیات بورد مربوطه جهت اخذ مجوز = 

 



1O13G     در اولین نیمسال  تا پایان برنامه تغذیه دانشجوی کارشناسی  25= پذیرش  حداقل 

   

  1S1O13G    تشویق  و حمایت  اعضاء هیئت علمی  گروه علوم پایه وتغذیه   جهت ارتقاء به درجات باالتر  = 

  2S1O13G    تعریف و ارائه  پروپوزال  به معاونت آموزشی دانشگاه = 

  3S1O13G   پیگیری جهت ارسال پروپوزال  از معاونت آموزشی  به وزارت متبوع = 

 4S1O13G  برقراری ارتباط موثر با هیات بورد مربوطه جهت اخذ مجوز = 

 :1O14G تعریف و ارائه پروپوزال در زمینه تحقیقات کاربردی  حداقل یک مورد به ازای هر عضو هیئت علمی  تا

 میلیون  تومان ساالنه  در طول برنامه    10سقف  

1S1O14G     جلب حمایت و تشویق  اعضای هیئت علمی  جهت تعریف پروپوزال = 

  2S1O14G     پیگیری جهت اخذ پروپوزال  از عضو هیئت علمی = 

  

2O14G: میلیون  50ارائه پروپوزال در زمینه تحقیقات کاربردی حداقل یک مورد به ازای هر گروه آموزشی  تا سقف

     تومان ساالنه در طول برنامه

1S2O14G      جلب حمایت شورای پژوهشی  دانشگاه جهت تصویب طرحهای پیشنهادی = 

  2S2O14G       پیگیری جهت اخذ پروپوزال  در گروه آموزشی = 

3S2O14G     تشویق گروههای آموزشی جهت تصویب پروپوزال کاربردی = 

  

G1501  =برنامه پایان تا نیمسال دراولین بهداشت حرفه ای دکترای دانشجوی 2 حداقل پذیرش  

  1S1O15G    حرفه ای جهت ارتقاء به درجات باالتر  =  تشویق  و حمایت  اعضاء هیئت علمی  گروه بهداشت 

  2S1O15G    تعریف و ارائه  پروپوزال  به معاونت آموزشی دانشگاه = 



  3S1O15G   پیگیری جهت ارسال پروپوزال  از معاونت آموزشی  به وزارت متبوع = 

 4S1O15G  با هیات بورد مربوطه  جهت اخذ مجوز = برقراری ارتباط موثر 

 

G15O2=برنامه تاپایان  %50 میزان به بهداشت حرفه ای ویژه ای کتابخانه منابع توسعه  

 

1S2O15G   پیش بینی  و مشخص کردن تعداد و نوع منابع مورد نیاز =  

  2S2O15G     (اعتبار اخذ)= جلب مشارکت  و حمایت  دانشگاه  برای تهیه  منابع مورد نیاز  

 

  

   1O16G      دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دراولین نیمسال تا پایان برنامه  4= پذیرش حداقل 

  1S1O16G    تشویق  و حمایت  اعضاء هیئت علمی  گروه بهداشت  عمومی جهت ارتقاء به درجات باالتر  = 

  2S1O16G    تعریف و ارائه  پروپوزال  به معاونت آموزشی دانشگاه =  

  3S1O16G   پیگیری جهت ارسال پروپوزال  از معاونت آموزشی  به وزارت متبوع = 

 4S1O16G   برقراری ارتباط موثر با هیات بورد مربوطه جهت اخذ مجوز = 

 

1O17G     = میلیون تومان تا پایان برنامه   15طراحی و راه اندازی کامل وب سایت اختصاصی  دانشکده بهداشت با هزینه 

  1S1O17G     مطالعه و کارشناسی  وب سایت مورد نیاز  = 

  2S1O17G    طراحی  وب سایت مورد نیاز = 

  3S1O17G   هماهنگی  و جلب مشارکت دانشگاه جهت تامین اعتبارات مورد نیاز = 

 



2O17G =    میلیون تومان تا  50تجهیز کامل نرم افزارهای مرتبط بهداشتی  برای همه گروههای آموزشی  تا سقف

 پایان  برنامه 

  1S2O17G     =   هماهنگی و جلب مشارکت  دانشگاه برای تامین اعتبارات الزم جهت تهیه نرم افزار بهداشتی گروه آمار زیستی 

  2S2O17G    =    هماهنگی و جلب مشارکت  دانشگاه برای تامین اعتبارات الزم جهت تهیه نرم افزار بهداشتی گروه بهداشت حرفه ای 

  3S2O17G   =  دانشگاه برای تامین اعتبارات الزم جهت تهیه نرم افزار بهداشتی گروه بهداشت عمومی    هماهنگی و جلب مشارکت 

  4S2O17G     =     هماهنگی و جلب مشارکت  دانشگاه برای تامین اعتبارات الزم جهت تهیه نرم افزار بهداشتی گروه  بهداشت محیط 

  5S2O17G     =     هماهنگی و جلب مشارکت  دانشگاه برای تامین اعتبارات الزم جهت تهیه نرم افزار بهداشتی گروه علوم پایه  و تغذیه 

  6S2O17G     =  هماهنگی و جلب مشارکت  دانشگاه برای تامین اعتبارات الزم جهت تهیه نرم افزار بهداشتی گروه حشره شناسی پزشکی 

   

3O17G =    طراحی کارگاه آموزشیIT   بهداشتی  و استقرار آن در دانشکده بهداشت برای ارائه آموزش به مراکز

 میلیون تومان  تا پایان برنامه   50خصوصی  و مراکز صنعتی با هزینه   ،دولتی

  1S3O17G      برنامه ریزی برای آموزش  =IT       بهداشتی  به نیروها و کاربران مرتبط 

 

1O18G     دانشجوی کارشناسی ارشدحشره شناسی پزشکی دراولین نیمسال  تا پایان برنامه  4= پذیرش  حداقل 

  1S1O18G    تشویق  و حمایت  اعضاء هیئت علمی  گروه  حشره شناسی پزشکی   جهت ارتقاء به درجات باالتر  = 

  2S1O18G    تعریف و ارائه  پروپوزال  به معاونت آموزشی دانشگاه = 

  3S1O18G   پیگیری جهت ارسال پروپوزال  از معاونت آموزشی  به وزارت متبوع = 

 4S1O18G  برقراری ارتباط موثر با هیات بورد مربوطه جهت اخذ مجوز =  

 



 

 

 

  

 


