
  
  ستاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گل 

  دانشکده پزشکی

  دفتر توسعه آموزش پزشکی

  واحد کامپیوتربرنامه عملیاتی 

  1393سال 

  برنامهتعریف 

ها و مراکز آموزش  توسعه، موضوع رقابت میان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در چند دهه اخیر و نیز توجه بیشتر به آموزش عالی در میان کشورهاي در حال افزایش روزافزون دانشگاه

ها  و نیز تبادل استاد و دانشجو در حال رقابت با یکدیگر هستند . از این رو، وجود  ها در عرصه جذب دانشجو، گرانت عالی را بیش از پیش برجسته ساخته است. به عبارت دیگر، دانشگاه

اند. با توجه به اهمیت  سازي شده بندي دانشگاهی طراحی، اجرا و پیاده هاي متعدد و متنوع رتبه رسد و بر همین اساس در دهه اخیر نظام ها مهم به نظر می بندي دانشگاه معیاري براي ارزیابی و رتبه

ها پایش و رصد  و مرتبا جایگاه دانشگاه خود را در این نظام بندي دانشگاهی بوده هاي رتبه ها در دنیا به دنبال بهبود رتبه خود در این نظام روساي اغلب دانشگاه  جذب دانشجو و بودجه،

اند. از  بندي دانشگاهی استفاده نموده هاي مختلف و متفاوتی براي ارزیابی و رتبه ها و شیوه اند و از روش هاي جهان پرداخته بندي دانشگاه هاي مختلفی به موضوع رتبه در این میان نظام .کنند می

آموختگان دانشگاه مربوطه استفاده  هاي کمی و کیفی ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، رفاهی و نیز وضعیت دانش بندي از شاخص هاي رتبه استفاده، تقریبا همه نظامهاي مورد  میان شاخص

ها و  ی بر تجربه، برونداد پژوهشی و استنادات صورت گرفته به آنهاي مبتن ها بر اساس مواردي از جمله ترکیبی از داده ها نمادي از کیفیت موسسات و دانشگاه کنند. مجموعه این شاخص می

هاي علوم پزشکی وجود دارد که  اي نیز در کشور، براي دانشگاه بندي ویژه آوران و کارفرمایان می باشد. نظام رتبه هاي متفاوت متخصص شامل دانشجویان، دانش آموختگان، فن نظرات گروه

  .شوند بندي می انه ارزیابی و رتبهها سالی براساس آن این دانشگاه

  

  

  



    وضعیت جغرافیایی منطقه

در صد از کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده است . این استان از شرق به استان خراسان شمالی ،از جنوب به 33/1کیلومتر مربع وسعت ، 7/20460این استان با 

ی به دریاي مازندران واز شمال نیز به جمهوري ترکمنستان محدود می شود . طول مرز مشترك استان گلستان با کشور استان سمنان ،از غرب نیمی به استان مازندران و نیم

  کیلومتر است. 205ترکمنستان 

 

  دفتروضعیت برنامه در 

  واصله از وزارت متبوع می باشد. ها و دستورالعمل هاي  برنامه براساس آئین نامهدر حال حاضر 

  

 ان و شهرستان هاي تابعه وضعیت موجود است

  مشغول به فعالیت هستند. قراردادي   در این برنامه یک کارشناس در حال حاضر

تنها  هاي آموزشی برنامهضمناً . ستاد اجراء می نمایند بطین آموزشی تحت نظارت گروه فناوري اطالعاتدر واحدهاي تابعه، دوره هاي آموزشی تخصصی وعمومی توسط را

   انجام می گردد.طراحی ، نظارت و اجرا  در ستاد معاونت

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ت تشکیالتی واحد کامپیوترچار                     

 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

 

  وضعیت موجود  وضعیت مطلوب  موضوع  ردیف
آیا وضعیت موجود کمتر از 

  وضعیت مطلوب می باشد؟

  بله  %70  %100  بارگذاري) وایمیل -طراحی –برنامه سایت(ویرایش    1

  بله  عدم وجود فلوچارت پاسخگویی  وجود فلوچارت   فرآیند برنامه سایت  2

 
  

 

 برنامه عملیاتی سال قبل استان: تحلیل -

   برنامه عملیاتی در سال گذشته وجود نداشته است.

 

  

  

  

  تر توسعه آموزش دانشکده پزشکیدف

 سرپرست دفتر

 کارشناس واحد کامپیوتر



  

  

 1391هدف گذاري برنامه عملیاتی سال 

    )EDOارتقاء کیفیت پرتال دفتر توسعه آموزش پزشکی (غایی :  هدف 

 

 : کلی هدف

  ارتقاء کیفیت محتوایی وبگاه دفتر توسعه آموزش پزشکی - 1

  ارتقاء کیفیت طراحی وبگاه دفتر توسعه آموزش پزشکی - 2

  ساماندهی گردش کار بارگذاري اطالعات در وبگاه - 3

  

  اهداف اختصاصی :

  93دریافت اطالعات از گروههاي تحت پوشش دانشکده پزشکی در پایان ماه در سال  1-1

  93% صفحات وبگاه طبق استاندارد هاي تعیین شده و تائید مدیریت دفتر توسعه دانشکده پزشکی در سال 80طراحی    2-1

  93% اطالعات دریافت شده طبق فایند کاري طراحی شده در دانشکده پزشکی در سال 100بارگذاري    3-1

  

  : استراتژي

  حساس سازي مدیران گروه ها   1-1-1

  ي مناسبایجاد زمان کار  2-1-1

  طراحی فرآیند کاري  3-1-1

  

  

  

  

  



 

   جدول  تفضیلی فعالیت ها

 93دریافت اطالعات از گروههاي تحت پوشش دانشکده پزشکی در پایان ماه در سال  :هدف اختصاصی  1-1

  حساس سازي مدیران گروه هااستراتژي :   

 

 نشد شد  پایششیوه  تجهیزات مورد نیاز   چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت  ردیف

1  

هماهنگی با مدیر واحد جهت ارسال نامه به مدیران 

  گروهها و کمیته هاي دفتر

رنامه ریزي درسی، آموزش اساتید ، مرکز ب، (ارزشیابی

  مهارتهاي بالینی)

گروههاي تحت 

 پوشش دانشکده

 کارشناس کامپیوتر

 (صفري)
   بر اساس جدول زمان بندي - مذاکره فروردین دفتر توسعه دانشکده

گروههاي تحت   طراحی فرم دریافت اطالعات  2

 پوشش دانشکده

 کارشناس کامپیوتر

 (صفري)
   بر اساس جدول زمان بندي کامپیوتر طراحی فروردین دفتر توسعه دانشکده

هاي تحت گروه ارسال نامه و فرم طراحی شده به گروهها و ...  3

 پوشش دانشکده

 کارشناس کامپیوتر

 (صفري)
   بر اساس جدول زمان بندي - مکاتبه فروردین دفتر توسعه دانشکده

گروههاي تحت   پیگیري ارسال فرم تکمیل شده  4

 پوشش دانشکده

 کارشناس کامپیوتر

 (صفري)
ن بنديبر اساس جدول زما  - مکاتبه و تماس تلفنی پایان هر ماه دفتر توسعه دانشکده    

گروههاي تحت   بارگذاري اطالعات دریافت شده  5

 پوشش دانشکده

 کارشناس کامپیوتر

 (صفري)
  بر اساس جدول زمان بندي کامپیوتر و خط اینترنت بارگذاري هفته اول هر ماه دفتر توسعه دانشکده

 

 

گروههاي تحت   ارائه گزارش کار  6

 پوشش دانشکده

 کارشناس کامپیوتر

 (صفري)
سعه دانشکدهدفتر تو    بر اساس جدول زمان بندي - ماتبه و مذاکره هفته دوم هر ماه 

 
 
 

  

  

  

  



  1393سال –فعالیت هاي عملیاتی برنامه جدول زمانبندي

  

د
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 مرداد

 تیر
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ت
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ن
 فروردی

  ردیف عنوان فعالیت مسئول اجرا

           * 
 کارشناس کامپیوتر

ي)(صفر  

هماهنگی با مدیر واحد جهت ارسال نامه به مدیران گروهها و 

  کمیته هاي دفتر

رنامه ریزي درسی، آموزش اساتید ، مرکز ب، (ارزشیابی

  مهارتهاي بالینی)

1  

           * 
 کارشناس کامپیوتر

 (صفري)

  2  طراحی فرم دریافت اطالعات

           * 
 کارشناس کامپیوتر

 (صفري)

  3 امه و فرم طراحی شده به گروهها و ...ارسال ن

* * * * * * * * * * * * 
 کارشناس کامپیوتر

 (صفري)

  4  پیگیري ارسال فرم تکمیل شده

* * * * * * * * * * * * 
 کارشناس کامپیوتر

 (صفري)

  5  بارگذاري اطالعات دریافت شده

* * * * * * * * * * * * 
 کارشناس کامپیوتر

 (صفري)

  6  کارارائه گزارش 

  

  

  

  * ارزشیابی برنامه براساس میزان رسیدن به اهداف اختصاصی در پایان سال انجام خواهد شد.*  

  

  

 


	

