
  1395برنامه عملیاتی سال 

 دانشکده پیراپزشکی گرگان

 

 حوزه مدیریت:

 

 تاریخ انجام مسئول پیگیری عناوین فعالیت ردیف

تثبیت اعضاء کمیته پایش و بهبود ساختار و  1

 صدور حکم برای افراد جدید

 1/8/95تا  1/7/95 آقای کرد*

تشکیل جلسات کمیته پایش و بهبود ساختار هر  2

 بارسه ماه یک

تا  1/7/95 آقای کرد*

1/10/95 

بررسی شرح وظایف و حدود اختیارات کارکنان  3

 و ابالغ مجدد

 1/8/95 آقای کرد*

تدوین شیوه نامه های مناسب برای اجرای  4

 نظام مند مقررات و وظایف

دکتر -آقایان دکتر یزدانی 

 کرد -کوچکی* –نیک نژاد 

 1/9/95تا 

 تصاب مدیرانتعیین مالکهای روشن برای ان 5

 

دکتر -آقایان دکتر یزدانی 

 *کوچکی –-نیک نژاد

 30/7/95تا 

 طراحی فرم های ارزشیابی عملکرد کارکنان 6

 

 30/9/95تا  آقای کرد*

 MISراه اندازی سیستم  7

 

 1/12/95تا  آقای کتولی*

 پیگیری تخصیص بودجه 8

 

 پیگیری مستمر آقای سروش نیا*

تفویض اختیار در ایجاد خط مشی مناسب برای  9

 دانشکده

دکتر -آقایان دکتر یزدانی 

 *کوچکی –-نیک نژاد

 30/8/95تا 

 برنامه ریزی برای واگذاری به بخش غیردولتی 10

 

آقای دکتر یزدانی + مدیران 

 *آقای کردگروهها 

 30/10/95تا 

ایجاد نظام سنجش برای سنجش میزان  11

 رضایتمندی کارکنان

* آقای  - آقای کرد*

 یعامر

 29/12/95تا 

 برنامه ریزی برای جذب منابع غیردولتی 12

 

 29/12/95تا  *آقای کرد

 

 مسئول مستقیم پیگیری 
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  1395برنامه عملیاتی سال 

 دانشکده پیراپزشکی گرگان

 

 :آموزش دانشجوحوزه 

 

 تاریخ انجام مسئول پیگیری عناوین فعالیت ردیف

معرفی برنامه درسی هر رشته به صورت  1

 توب به دانشجویان در آغاز دورهمک

 30/7/95تا  آقای قدس مفیدی*

 ارائه منظم کارگاه های روش تدریس 2

 

 29/12/95تا  خانم چهره گشا*

طراحی سیستم پایش استفاده از روش های  3

 نوین تدریس

 30/8/95تا  خانم چهره گشا*

 تمرارزشیابی مس آقای قدس مفیدی* ارزشیابی منظم برنامه های درسی 4

 ارزیابی دروس گروههای آموزش 5

 

 95دی ماه  آقای کوچکی*

طراحی سیستم کارآمد و پاسخگو در ارزشیابی  6

پیشرفت تحصیلی دانشجویان ) دروس نظری و 

 عملی (

 95تا پایان دی ماه  *خانم چهره گشا

تعیین اساتید مشاور با شرح وظایف مشخص  7

 برای کلیه دانشجویان

 –عفری ج –آقایان کوچکی *

 دکتر نیک نژاد

 1/7/95تا 

توجه ویژه به حل مشکالت آموزشی از طریق  8

 تحقیقات

هالکو  –چهره گشا  *خانمها

آقای  –یوسفی  -کالنتری –

 آقایی نژاد

 تا پایان سال

استفاده از ظرفیت مازاد دانشکده برای دوره  9

 های پردیس و یا شبانه

 –کوچکی * –آقایان جعفری 

 دکتر نیک نژاد

 10/10/95تا 

برنامه ریزی در جهت معرفی دانشجویان ممتاز  10

 و متعهد

 آقایان کوچکی و 

 قدس مفیدی*

 پایان هر ترم
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  1395برنامه عملیاتی سال 

 دانشکده پیراپزشکی گرگان

 

 حوزه :آموزش کارکنان

 

 تاریخ انجام مسئول پیگیری عناوین فعالیت ردیف

 آموزش کارکنان اختصاص بودجه مناسب برای 1

 ستادی

 95تا پایان سال  آقای سروش نیا*

 طراحی سیستم اطالعات آموزش کارکنان 2

 

 95آذر ماه  عامری –کرد *آقایان 

 برنامه ریزی برای آموزش مناسب کارکنان 3

 

 30/8/95تا  عامری -کرد *آقایان 
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  1395برنامه عملیاتی سال 

 شکی گرگاندانشکده پیراپز

 

 حوزه:پژوهشی

 

 تاریخ انجام مسئول پیگیری عناوین فعالیت ردیف

برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فعالیتهای  1

 پژوهشی

 30/8/95 آقای دکتر نیک نژاد*

برنامه ریری برای گسترش کمی و کیفی  2

 طرحهای پژوهشی

 30/9/95 آقای دکتر نیک نژاد*

طراحی سیستم نظارت و پایش روند اجرای  3

 طرحهای پژوهشی

 30/7/95 خانم دکتر جرجانی*

طراحی سیستم کارآمد ارتباط با بخش های  4

 خدماتی و صنعتی

 30/8/95 آقای کلوی*

 ساماندهی آثار علمی منتشر شده 5

 

 30/7/95 دکتر سینه سپهر*

 برنامه ریزی برای برگزاری همایش ها 6

 

 –جرجانی خانم دکتر *

 دکتر سینه سپهر آقای

30/10/95 

برنامه ریزی برای استفاده از فرصتهای  7

 مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیأت علمی

 30/10/95تا  آقای دکتر نیک نژاد*

برنامه ریزی برای گسترش روابط با مراکز  8

 علمی خارج از کشور

 –دکتر نیک نژاد  *آقایان

 دکتر جوشقانی

  تا پایان سال

برنامه ریزی و تقویت مراکز تحقیقات سازمان  9

 یافته

 –خانم دکتر جرجانی 

 *آقای دکتر نیک نژاد

 30/9/95تا 

برنامه ریزی برای توسعه و نوآوری و  10

 اختراعات

 –*خانم دکتر جرجانی 

 آقای دکتر نیک نژاد

 95تا پایان سال 

 حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان 11

 

 حمایت مستمر خانم بخشا*
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  1395برنامه عملیاتی سال 

 دانشکده پیراپزشکی گرگان

 

 حوزه: هیأت علمی

 

 تاریخ انجام مسئول پیگیری عناوین فعالیت ردیف

ترسیم و بازنگری روند استخدام اعضاء هیأت  1

 علمی در دانشکده در چارچوب قوانین

 30/7/95 *آقای کوچکی

و تعداد اعضاء مناسب سازی ترکیت ، توزیع  2

 هیأت علمی

 آموزشیاعضای شورای 

 *آقای کوچکی

30/7/95 

طراحی سیستم مناسب برای ارزشیابی و ارتقاء  3

 اعضاء هیأت علمی

 –کوچکی * –آقایان جعفری 

 دکتر نیک نژاد

30/9/95 

 به روز نمودن شناسنامه اعضاء هیأت علمی 4

 

قدس * –آقایان کتولی 

 خانم مشکوتی –مفیدی 

30/8/95 

برنامه ریزی برای آموزش مستمر اعضاء  5

 هیأت علمی

  –خانم چهره گشا *

 آقای آقایی نژاد

30/10/95 

 اعالم عمومی برنامه هفتگی اعضاء هیأت علمی  6

 

 1/7/95 آقای قدس مفیدی*
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  1395برنامه عملیاتی سال 

 دانشکده پیراپزشکی گرگان

 

 حوزه: منابع و امکانات

 

 تاریخ انجام مسئول پیگیری عناوین فعالیت یفرد

برنامه ریزی نگهداری از وسایل و تجهیزات  1

 حرارتی و برودتی

 30/7/95تا  آقای کرد* 

برنامه ریزی برای نگهداری تجهیزات  2

 آزمایشگاهی

آقای  –خانم عباسی نجات *

 خانم ملک محمودی –امینی 

 30/7/95تا 

اه مناسب و آماده سازی محیط جهت توقفگ 3

 ایجاد فضای سبز و ایجاد کافه تریا

 95تا پایان سال  آقای کرد*

برنامه ریزی برای استفاده از فضای ورزشی  4

 موجود

 30/7/95 آقای عامری*

برنامه ریزی برای اخذ مجوز مهد کودک و  5

 کودکستان در مجموعه فلسفی

 پیگیری مستمر آقای کرد*

ظت از تأسیسات برگزاری کالسهای ایمنی و حفا 6

 و آزمایشگاهها

 95تا پایان سال  آقای عامری –آقای کرد *

فضا برای فعالیتهای دانشجویان به  مناسب سازی 7

 صورت فوق برنامه

 خانم بخشا

 *آقای عامری

 30/8/95تا 

 *آقای دکتر نیک نژاد به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی 8

 

 تا پایان سال 

 30/8/95 آقای دکتر کلوی* اده از حیوانخانهبرنامه ریزی برای استف 9

برنامه ریزی و استفاده از کتابخانه دانشکده ها  10

 و مراکز آموزشی درمانی

 30/7/95 آقای دکتر کلوی*

 مناسب سازی برنامه و خدمات اطالع رسانی 11

 

 –آقایان کتولی 

 قدس مفیدی *

30/8/95 

 

 

 

 

 

 


