
 

 

 داًطگبُ ػلَم پشضكي ٍ خذهبت بْذاضتي ٍ درهبًي گلستبى

 داًطگبُ هؼبًٍت آهَسضي

 دانطکده بهداضت

 

 

 

 

 



 

 

 

 بزًبهِ ػولیبتي حَسُ هؼبًٍت آهَسضي داًطكذُ بْذاضت

 پبسخ بِ ًیبسّبی ًظبم سالهتّذف کلي: تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضكي بزای 

ثرًبهِ  ثرًبهِ  ّذف کوی

 خبؾ

ٍزى 

 ًعجی

 )در صذ(

ٍزى  فؼبلیت

 ًعجی

 )در صذ(

هعؤٍل 

 پبیػ

تبریخ  تبریخ ؼرٍع

 پبیبى

 داًؽکذُ گرٍُ

 

آهبیص سزسهیٌي، -

هبهَریت گزایي، 

توزکش سدایي ٍ ارتمبی 

 تَاًوٌذی داًطگبُ ّب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػبهبًذّی  -1 

ػبختبس تـىیالتی 

 داًـىذُ       

ؿٌبػبػغ هَاًغ ػبهبًذّی دس ػغح -1 25 

 داًـىذُ ٍ خبسج داًـىذُ

هؼبٍى  20

 آهَصؿی
15/01/96 15/04/96 

 * 

ثشگضاسی ًـؼت ثب هؼئَلیي ریشثظ ثِ -2 

 هٌظَس دسن هتمبثل اص هَضَع

هؼبٍى  20

 آهَصؿی
1/05/96 31/06/96 

 * 

جبثجبیی سدیف ّبی اداسی دس صیش هجوَػِ -3 

 داًـىذُ ثْذاؿت

هؼبٍى  30

 آهَصؿی
15/08/96 15/11/96 

 * 

هؼبٍى  30 تؼشیف سدیف ّب دس ریل ّش گشٍُ آهَصؿی-4 

 آهَصؿی
15/11/96 15/12/96 

 *  

 
جزة ًیشٍی -2

اًؼبًی ثشای سدیف 

ّبی  ثالتلذی ٍ ثش 

 اػبع ًیبصّب

 

ّبی پشػٌلی دس صیش هجوَػِ ؿٌبػبیی ًیبص -1 25 

 اػضب ء هحتشم ّیأت ػلوی ٍ وبسوٌبى

هؼبٍى  50

 آهَصؿی
15/01/96 15/04/96 

 * 

ّوبٌّگی ثب حَصُ ّبی ػتبدی داًـگبُ -2 

ثشای لشاس دادى ًیبص ّبی داًـىذُ دس هجوَػِ 

 فشاخَاى ّبی داًـگبُ

هؼبٍى  50

 آهَصؿی
1/04/96 31/06/96 

 * 

ػبهبًذّی -3

آصهبیـگبّْبی 

آهَصؿی صیش 

 هجوَػِ داًـىذُ

تؼشیف هـخق ًیبص ّبی آهَصؿی ّش یه -1 25 

اص گشٍّْبی آهَصؿی ثِ لَاصم ٍ تجْیضات 

 آصهبیـگبّی

گشٍّْبی  20

 15/02/96 15/01/96 آهَصؿی

*  

  * 31/04/96 15/02/96گشٍّْبی  20ؿٌبػبیی ووجَد ّب دس ّش یه اص  -2 



 آهَصؿی آصهبیـگبّْبی هَجَد

تأهیي هٌبثغ هبلی اص عشیك سایضًی ثب حَصُ -3 

 ّبی هشتجظ

 داًـىذُ 30
15/05/96 15/08/96 

 * 

ؿٌبػبیی هؼیش ّبی خشیذ ثشای ّش یه اص -4 

 لَاصم پیؾ ثیٌی ؿذُ

گشٍّْبی  15

 آهَصؿی
15/08/96 15/09/96 

*  

خشیذ لَاصم ٍ تجْیضات ثش اػبع الَیتْبی -5   

 ؿذُ ٍ ًلت ٍ ساُ اًذاصیتؼشیف 

گشٍّْبی  15

 آهَصؿی
15/09/96 15/12/96 

 * 

ثْجَد ؿشایظ -4

 ثشای اػتفبدُ 

ثْیٌِ اص ظشفیت 

 اػبتیذ داًـىذُ

ؿٌبػبیی ووجَد ّب دس هحل دفتش ّش یه اص -1 25 

 اػبتیذ

گشٍّْبی  30

 آهَصؿی
15/01/96 15/04/96 

 * 

 داًـىذُ 70 تأهیي ًیبصّبی ؿٌبػبیی ؿذُ-2   
1/05/96 31/06/96 

 * 

ارتمبی ًظبم ارسیببي ٍ 

آسهَى ّبی ػلَم 

 پشضكي

استمبء ویفیت -1 

  آهَصؿی 

اسائِ دسٍع ثَػیلِ اػبتیذ هحتشم داًـىذُ -1 100 

 %100ثب اسائِ عشح دسع تب ػمف 

20 edo 
15/01/96 15/07/96 

*  

اسائِ دسٍع ثَػیلِ اػبتیذ هذػَ ثب عشح -2 

 %50دسع تب ػمف 

10 edo 
1/02/96 15/12/96 

*  

اًجبم اسصیبثی دسًٍی ّش یه اص گشٍّْبی -3 

 آهَصؿی

20 edo 
15/01/96 15/12/96 

*  

اسصیبثی ووی ٍ ویفی آصهًَْبی پبیبى تشم -4 

 %100ّش یه اص اػبتیذ داًـىذُ  حذ 

15 edo 
15/01/96 15/12/96 

*  

داًـجَیی ثب  اػتفبدُ ثْیٌِ اص ًتبیج اسصیبثی-5 

 ثبصخَسد ثِ هَلغ ًتبیج

هؼبٍى  15

 آهَصؿی
15/01/96 15/12/96 

* * 

ثشگضاسی حذالل یه جلؼِ اص ّش دسع ثِ -6 

 كَست هجبصی ثِ ٍػیلِ اػبتیذ

20 edo 
15/01/96 15/12/96 

*  

اػتالی اخالق حزفِ 

 ای

استمب ء ػولىشد -1 

اداسی دس ػغح 

 داًـىذُ

اهتحبًبت پبیبى تشم ثال اسصیبثی ثشگضاسی -1 100 

فبكلِ دٍس اص اهتحبًبت ثشگضاسی وبس گبُ 

 آهَصؿی

هؼبٍى  30

 15/12/96 15/01/96 آهَصؿی

 * 

آهَصؽ وبسؿٌبػبى ثِ هٌظَس تىشین ثیـتش -2 

 اسثبة سجَع

 اهَس اداسی 30
1/02/96 31/12/96 

 * 

آهَصؽ وبسوٌبى ثِ هٌظَس ثِ كفش سػبًذى -3 

 اداسی-خغبّبی آهَصؿی 

هؼبٍى  40

 آهَصؿی
15/01/96 15/12/96 

 * 

  
           



 

آهبیص سزسهیٌي، -

هبهَریت گزایي، 

توزکش سدایي ٍ ارتمبی 

 تَاًوٌذی داًطگبُ ّب

ثْجَد فضبی -1 

فیضیىی ٍ آهَصؿی 

 دس ػغح داًـىذُ                                

تفىیه والع ّبی دسع ثیي دٍ داًـىذُ-1 70 

  

 آهَصؽ 
15/01/96 15/07/96 

 * 

ؿٌبػبیی ووجَد ّب آهَصؿی ٍ ووه -2 

 آهَصؿی دس ّش یه اص والع ّب

 آهَصؽ 
1/02/96 31/12/96 

* * 

تغییش ،تؼوییش ٍ ًظبفت پشدُ ّب دس ّش یه -3 

 اص والع ّب

 اهَساداسی 
15/01/96 15/06/96 

 * 

خشیذ ًلت تبثلَی دػبی ؿشٍع دس ع دس -4 

 یه اص والع ّبّش 

 اهَساداسی 
15/01/96 15/12/96 

 * 

ثشًبهِ سیضی ثِ -2 

هٌظَس اجشای ثْیٌِ 

 والع ّب

ثشگضاسی ًـؼت ثب اػبتیذ ثِ هٌظَس سػبیت  -1 30 

 ًظن دس ثشگضاسی والع ّب

هؼبٍى  

 آهَصؿی
15/01/96 15/07/96 

* * 

آهَصؽ وبسؿٌبػبى ریشثظ ثِ هٌظ.س اسصیبثی -2 

 هٌظن تش اص ؿیَُ ثشگضاسیدلیك تش ٍ 

هؼبٍى  

 آهَصؿی
1/02/96 31/06/96 

 * 

تذاسن اهىبًبت ثشای پزیشائی ثْتشاص اػبتیذ -3 

 ٍ هذسػیي دس فبكلِ ٍلفِ دٍ جلؼِ

 اهَساداسی 
15/01/96 15/12/96 

 * 

ارتمبی سالهت -

اجتوبػي  -رٍاًي

داًطجَیبى بِ هیشاى 

 درصذ سطح پبیِ 01

اػتفبدُ اص  -1 

ّبی  ظشفیت

داًـجَیی دس ثْجَد 

 ػولىشدّب

تـىیل وویتِ هتـىل اص داًـجَیبى -1 100 

ٍاػضبهحتشم ّیبت ػلوی ثشای ؿٌبػبئی 

 چبلـْبی داًـجَیی

هؼبٍى  

 15/04/96 15/01/96 آهَصؿی

 * 

تـىیل وویتِ ّبی كٌفی تَاًوٌذ دس -2 

 داًـىذُ

هؼبٍى  

 آهَصؿی
1/05/96 31/11/96 

 * 

اًذاصی ٍ فؼبل ًوَدى اًجوي ّبی ساُ  -3 

ػلوی دس داًـىذُ ثش اػبع  دػتَسالؼول 

 تؼشیف ؿذُ

هؼبٍى  

 15/12/96 15/05/96 آهَصؿی

 * 

اػتفبدُ ثْتش اص ظشفیت وبس داًـجَیی -4   

 تؼشیف ؿذُ ثب اكالح ؿشایظ جزة

هؼبٍى  

 آهَصؿی
15/01/96 15/12/96 

 * 

داًـجَیبى ثشگضاسی ًـؼت اػبتیذ هـبٍس ٍ -5  

 دٍ ثبس دس تشم

 

هؼئَل  

 15/12/96 15/01/96 اػبتیذ هـبٍس

* * 

 

 



 6931برنامه عملیاتی گروه مهندسی بهداضت محیط در سال 

 طرح و تدوين:

 اػضبی گزٍُ

 دکتز هحوذّبدی هْذی ًژاد -0

 دکتز ػلي ظفزسادُ -2

 دکتز یَسف دادببى -3

 دکتز هْذی صبدلي -4

 دکتز ػلي ضْزیبری -5

 هٌْذس ّبدی رحین سادُ -6

 هٌْذس سویِ بیزاهي -7
  



تـىیل ؿذُ  1378هحیظ اص ػبل   گشٍُ آهَصؿی ثْذاؿت هحیظ یىی اص گشٍّْبی آهَصؿی هَجَد دس داًـىذُ ثْذاؿت گشگبى اػت وِ ثب پزیشؽ داًـجَ دس سؿتِ ّبی وبسداًی ثْذاؿت

اػتبدیبس( ٍ یه ػضَ ّیبت ػلوی وبسؿٌبػی اسؿذ هی ثبؿذ وِ یىی اص آًْب دس حبل  4ٍ  ػضَ ّیأت ػلوی داسای هذسن دوتشا هٌْذػی ثْذاؿت هحیظ ) یه داًـیبس 5اػت، وِ ّن اوٌَى 

 1387ًفش ثب هذاسن تحلیلی وبسؿٌبػی ثْذاؿت هحیظ ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ؿیوی تجضیِ هی ثبؿذ. تب ػبل  1تحلیل دس همغغ دوتشای ثْذاؿت هحیظ هی ثبؿٌذ. تؼذاد وبسؿٌبػبى گشٍُ 

وبسؿٌبػی ًبپیَػتِ ٍ اص  1387پزیشؽ وبسداًی اداهِ داؿت ٍ پغ اص آى هتَلف ؿذ. اص ػبل  1392حیظ فمظ داًـجَی وبسداًی پزیشؽ هی ؿذ وِ تب ػبل دس گشٍُ هٌْذػی ثْذاؿت ه

 وبسؿٌبػی پیَػتِ پزیشؽ ؿذ. 1392ػبل 

 

 0414در حیطِ ّبی کبرکزدی بخص سالهت در افك  اّذاف کلي گزٍُ آهَسضي بْذاضت هحیط

 

 بِ هزجؼیت ػلوي در حیطِ داًص ػلَم پشضكي در هٌطمِ دستیببي -01

 ایجبد تحَل دس آهَصؽ ػلَم پضؿىی اص عشیك تَػؼِ آهَصؽ هجبصی   -1

 ي وتت هشجغ ٍ تخللی تَػظ گشٍُ تذٍی  -2

 تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضكي بزای پبسخ بِ ًیبسّبی ًظبم سالهت -21

 تَػؼِ ووی ٍ ویفی  داًـجَیبى -1

 تبهیي ًیبصّبی ػیؼتن آهَصؿی -2

 استمبء ػولىشد ػیؼتن  آهَصؿی -3

 ارتمبء کیفي تحمیمبت سالهت -22

 استمبء ووی اهَس پظٍّـی -1

 استمبء ویفی اهَس پظٍّـی -2

 استمبء ووی ٍ ویفی ًـشیبت ػلوی -3

 

 

 



 دستیببي بِ هزجؼیت ػلوي در حیطِ داًص ػلَم پشضكي در هٌطمِ

 

  

 ّذف کوي
 ٍسى ًسبي

 )درصذ(
 خبظ بزًبهِ

ٍسى ًسبي 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ًسبي ٍسى 

 )درصذ(
 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع هسئَل پبیص

ایجبد تحَل در آهَزغ ػلَم 

پسؼکی از طریق تَظؼِ آهَزغ 

درصذ ظرفصل  01ثِ هیساى هجبزی 

یک درض در ّر ًیوعبل تب پبیبى 

 ثرًبهِ ؼؽن

80 

ایجبد هحتَای الىتشًٍیىی 

 تَػظ ّش اػتبد 
70 

آهَصؿی ثلَست ثشگضاسی حذالل یه وبسگبُ ثشای تذٍیي هحتَای 

 الىتشًٍیىی ثب ًشم افضاس هشثَعِ
 15/07/96 15/1/96 هذیز گزٍُ 60

ثشگضاسی یه جلؼِ دس گشٍُ ثِ هٌظَس تؼییي دسع هشثَعِ ثشای 

 تذٍیي هحتَای آهَصؿی ثلَست الىتشًٍیىی
 31/06/96 1/2/96 هذیز گزٍُ 30

اسئِ یه جلؼِ اص یه دسع تَػظ ّش ػضَ ّیبت ػلوی دس ّش 

 ًیوؼبل ثلَست هحتَای الىتشًٍیىی
 15/12/96 15/03/96 هذیز گزٍُ 20

ایجبد صیشػبخت ثشای 

 تذٍیي آهَصؽ هجبصی
30 

ثشگضاسی حذالل یه جلؼِ ثب هؼبًٍت آهَصؿی داًـىذُ ثِ هٌظَس 

 اختلبف فضبی ٍة ثشای ایجبد ػبیت آهَصؽ هجبصی
 15/04/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 30

جلؼِ گشٍُ ثب وبسؿٌبػبى هذیشیت اعالػبت  ثشگضاسی حذالل یه

 هؼبًٍت آهَصؿی ثِ هٌظَس ثشًبهِ ًَیؼی ػبیت آهَصؽ هجبصی
 15/08/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 40

ػمذ لشاسداد ثشای ثشًبهِ ًَیؼی تذٍیي ػبیت آهَصؽ هجبصی دس ػبیت 

 داًـىذُ
 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 30

 تذٍثي کتت هرجغ ٍ تخصصی تَظط

گرٍُ ثِ اًذازُ حذاقل یک اثر  تب 

 پبیبى ثرًبهِ ؼؽن
20 

حوبیت ٍ تـَیك اػضبی 

گشٍُ ثشای تبلیف یب 

 تشجوِ وتت هشجغ

100 

ثشگضاسی یه جلؼِ دس گشٍُ ثِ هٌظَس تؼییي وتت هشجغ الصم ثشای 

 تبلیف ٍ یب تشجوِ ٍ كَتجلؼِ
 15/08/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 40

تبلیف ٍ تشجوِ ثشای حوبیت اص هَاسد اسائِ كَستجلؼِ ثِ وویتِ 

 هلَة ؿذُ دس گشٍُ
 15/09/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 30

تبلیف یب تشجوِ  حذالل یه وتبة تخللی ثشای یه دسع تخللی 

 دس گشٍُ
 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 30



 تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضكي بزای پبسخ بِ ًیبس ّبی ًظبم سالهت :کلي ّذف

 

  

 ّذف کوي
 ٍسى ًسبي

 )درصذ(
 خبظ بزًبهِ

ٍسى ًسبي 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍسى ًسبي 

 )درصذ(
 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع هسئَل پبیص

 تَظؼِ کوی ٍ کیفی داًؽجَیبى

تب پبیبى ثرًبهِ  درصذ 01ثِ هیساى 

 ؼؽن

 

40 

استمبء سؿتِ ٍ اخز هجَص 

پزیشؽ داًـجَ دس سؿتِ 

حذالل دس  ّبی هشتجظ جذیذ

 یه سؿتِ 

60 

ثشای  ثشسػی ٍضؼیت گشٍُ ثشگضاسی حذالل ػِ جلؼِ دس گشٍُ 

 جْت استمبء ٍ اخز هجَص سؿتِ ّبی جذیذ
 15/07/96 15/1/96 هذیز گزٍُ 30

ثشسػی ٍضؼیت گشٍُ اص ًظش ًیشٍی اًؼبًی ٍ تجْیضات جْت 

 اخز هجَص سؿتِ ّبی جذیذ
 31/06/96 1/2/96 هذیز گزٍُ 30

هجَص سؿتِ  صیشػبخت ّبی الصم ثشای اخزپیگیشی ثشای تبهیي 

 جذیذوبسؿٌبػی 
 15/12/96 15/1/96 هذیز گزٍُ 40

 گؼتشؽ تحلیالت تىویلی

 ٍ اخز حذالل یه سؿتِ
40 

هىبتجِ ٍ تبهیي ثَدجِ اص هؼبًٍت آهَصؽ ثشای تبهیي تجْیضات 

 GCالصم اخز سؿتِ هبًٌذ خشیذ 
 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 30

 15/06/96 15/04/96 هذیز گزٍُ 20 فشهت اخز سؿتِ اص ًظش فضب، تجْیضات ٍ ًیشٍی اًؼبًیتىویل 

هىبتجبت جْت دػَت اص اػضبی ّیبت ثَسد ثشای ثبصدیذ ثِ هٌظَس 

 اخز سؿتِ
 15/12/96 15/05/96 هذیز گزٍُ 20

هجَص دٍسُ  پیگیشی ثشای تبهیي صیشػبخت ّبی الصم ثشای اخز

 هٌْذػی ثْذاؿت هحیظ هشتجظ ثب وبسؿٌبػی اسؿذ
 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 20

اػتفبدُ اص فشكت ّبی هغبلؼبتی ثشای تحلیل فٌبٍسی ّبی 

 سٍص دًیب
 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 10



 تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضكي بزای پبسخ بِ ًیبس ّبی ًظبم سالهت :کلي ّذف

 

  

 ّذف کوي
 ٍسى ًسبي

 )درصذ(
 خبظ بزًبهِ

ٍسى ًسبي 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍسى ًسبي 

 )درصذ(
 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع هسئَل پبیص

 تبهیي ًیبزّبی ظیعتن آهَزؼی

درصذ  تب پبیبى  01ثِ هیساى 

 ثرًبهِ ؼؽن

40 

 20 تبهیي ًیبص ّبی فضبی آهَصؿی

 15/07/96 15/1/96 هذیز گزٍُ 30 ثشسػی فضبی آهَصؿی هَجَد ٍ الصم ثشای گشٍُ

 31/06/96 1/2/96 هذیز گزٍُ 30 تبػیغ آصهبیـگبُ تخللی پیـشفتِ دس گشٍُثشسػی 

 15/12/96 15/1/96 هذیز گزٍُ 40 تخللی ساُ اًذاصی آصهبیـگبُ آًبلیض دػتگبّی

تبهیي ًیبص ّبی تجْیضات 

 آهَصؿی
40 

 15/12/96 15/01/96 آسهبیطگبُکبرضٌبس  20 دسكذ تجْیضات آصهبیـگبُ ؿیوی ٍ هیىشٍة 100وبلیجشُ ػبصی 

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 20 دسكذ دٍسثیي ّبی ًمـِ ثشداسی 50وبلیجشُ ػبصی ٍ تؼویش 

اسائِ لیؼت هَاد هلشفی هَجَد ثب تبسیخ اًمضبء آصهبیـگبّی 

 تَػظ وبسؿٌبع آصهبیـگبُ ٍ تبهیي
 15/12/96 15/01/96 کبرضٌبس آسهبیطگبُ 10

لیؼت هَاد هلشفی الصم ػبلیبًِ الصم آصهبیـگبّی تَػظ  اسائِ

 وبسؿٌبع آصهبیـگبُ ٍ تبهیي
 15/12/96 15/01/96 کبرضٌبس آسهبیطگبُ 10

تمبء ػیؼتن ّبی وبهپیَتشی وبسگبُ ثشای اجشای سًَ ػبصی ٍ ا

 ًشم افضاسّبی تخللی
 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 20

 15/12/96 15/02/96 هذیز گزٍُ 20 آصهبیـگبُ ؿیویثشای  GCخشیذ یه دػتگبُ 

هَسد ًیبص  تبهیي ًیشٍی اًؼبًی

  گشٍُ
20 

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 30 ضؼیت گشٍُ اص ًظش ًیشٍی اًؼبًی ثشسػی ٍتـىیل جلؼِ ثشای 

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 40 ًیشٍی وبسؿٌبع هتخلق هَسد ًیبص گشٍُحذالل یه  جزة

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 30 آصهبیـگبُ ّبی گشٍُ ثشایجزة  یه ًیشٍی وبسؿٌبع  

تبهیي وتت ٍ ًـشیبت  

 تخللی الصم
20 

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 30 غ هشجوتت تخللی  خشیذ

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 30 پیگیشی خشیذ وتبثْب ٍ ثبًىْبی اعالػبتی دسخَاػت ٍ

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 40 هىبتجبت ثشای اؿتشان هجالت تخللی ثلَست الىتشًٍیىی



 تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضكي بزای پبسخ بِ ًیبس ّبی ًظبم سالهت :کلي ّذف

 

 

 ّذف کوي
 ٍسى ًسبي

 )درصذ(
 خبظ بزًبهِ

ٍسى ًسبي 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍسى ًسبي 

 )درصذ(
 پبیبىتبریخ  تبریخ ضزٍع هسئَل پبیص

ارتقبء ػولکرد ظیعتن آهَزؼی 

درصذ تب پبیبى  01ثِ هیساى 

 ثرًبهِ ؼؽن
20 

 20 عشح دسع اػبتیذ گشٍُ

عشح دسع ثشگضاسی یه جلؼِ دس گشٍُ ثشای  ثشسػی ٍضؼیت 

 course planeاػبتیذ 
 15/07/96 15/1/96 کل اػضبی گزٍُ 20

 31/06/96 1/02/96 کل اػضبی گزٍُ 20 دسٍع اسائِ ؿذُ تَػظ اػبتیذ course planeدسكذ  100 اسائِ 

 31/10/96 1/02/96 کل اػضبی گزٍُ 20 دسٍع اسائِ ؿذُ تَػظ اػبتیذ Lesson planeدسكذ  20 اسائِ 

 100دسكذ ػشفلل دسٍع تَػظ اػبتیذ ثشای  20ثبصًگشی 

 دسكذ دسٍع 
 15/12/96 15/02/96 کل اػضبی گزٍُ 40

ؿْیذ  آهَصؿیجـٌَاسُ 

 هغْشی
10 

 15/12/96 15/01/96 کل اػضبی گزٍُ 40 اسائِ حذالل یه فشایٌذ آهَصؿی ٍ تلَیت دس گشٍُ

تىویل ٍ اًجبم آصهَى ّبی آهبسی ٍ ًتبیج آى جْت اسائِ ثِ 

 هؼبًٍت
 15/10/96 15/06/96 کل اػضبی گزٍُ 60

اسائِ وٌفشاًغ ػلوی تَػظ 

 اػضبی گشٍُ
20 

ثشگضاسی حذالل یه وٌفشاًغ ػلوی تَػظ اػبتیذ ثب ؿشوت 

 توبهی داًـجَیبى سؿتِ ثْذاؿت هحیظ 
 15/12/96 15/02/96 کل اػضبی گزٍُ 60

ثشگضاسی حذالل یه وٌفشاًغ ػلوی تَػظ داًـجَیبى ثب 

 ؿشوت داًـجَیبى سؿتِ ثْذاؿت هحیظ 
 15/12/96 15/02/96 کل اػضبی گزٍُ 40

والح ػلوی اسائِ طٍسًبل 

تَػظ داًـجَیبى ٍ اػضبی 

 گشٍُ

20 

هیضاى هـبسوت، سضبیت ٍ  ثشای افضایؾ جلؼبت هـبٍسُثشگضاسی 

  اًگیضؽ تحلیلی داًـجَیبى
 15/12/96 15/02/96 کل اػضبی گزٍُ 30

ثشگضاسی حذالل یه وبسگبُ ثشای سٍؽ اسائِ طٍسًبل والح تَػظ 

 داًـجَیبى
 15/12/96 15/02/96 کل اػضبی گزٍُ 30

 15/12/96 15/02/96 کل اػضبی گزٍُ 40 ثشگضاسی حذالل یه طٍسًبل والح تَػظ داًـجَیبى

 تَاًوٌذػبصی آهَصؿی ٍ 

تشغیت اػضبء ّیئت ػلوی ثِ 

 اًجبم وبسّبی آهَصؿی 

15 

حذالل دٍ وبسگبُ ًیبص ػٌجی اػضبء ّیئت ػلوی ٍ ثشگضاسی 

ّیئت ػلوی دس حَصُ  ؿی ثِ هٌظَس تأهیي ًیبصّبی اػضبءصآهَ

 آهَصؽ

 15/12/96 15/01/96 کل اػضبی گزٍُ 100

 15 اسصیبثی دسًٍی گشٍُ آهَصؿی
 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 50 گشٍُجلؼِ دس گشٍُ ثشای  ثشسػی ٍضؼیت  3حذالل ثشگضاسی 

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 50 پیگیشی ٍ هىبتجبت اداسی ثشای تبهیي ًیبص ّبی گشٍُ 



 ارتمبء کیفي تحمیمبت سالهت :کلي ّذف

 

 
 

 ّذف کوي
 ٍسى ًسبي

 )درصذ(
 خبظ بزًبهِ

ٍسى ًسبي 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍسى ًسبي 

 )درصذ(
 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع هسئَل پبیص

ثِ  ارتقبء کوی اهَر پصٍّؽی

درصذ تب پبیبى ثرًبهِ  01هیساى 

 ؼؽن

40 
افضایؾ تؼذاد عشح ّبی 

 تحمیمبتی
100 

 15/07/96 15/01/96 هؼبًٍت پژٍّطي 10 اػالم اٍلَیت ّبی تحمیمبتی هؼبًٍت پظٍّـی ثِ گشٍُ 

 31/06/96 1/02/96 هؼبًٍت پژٍّطي 20 اػالم فشاخَاى اٍلَیت ّبی تحمیمبتی ػبصهبى ّبی دٍلتی ثِ گشٍُ 

 15/12/96 15/01/96 هؼبًٍت پژٍّطي  20 داٍسی عشح ّبی پظٍّـی تَػظ اػضبء گشٍُ

 15/12/96 15/01/96 هؼبًٍت پژٍّطي 10 جلؼبت داٍسی ٍ تلَیت عشح ّبی پظٍّـیثشگضاسی 

اسائِ پشٍپَصال ّبی  ّب ٍػبصهبى  ثبدسخَاػت ػمذ تفبّن ًبهِ 

 پظٍّـی ٍ ػمذ لشاسداد 
 15/12/96 15/01/96 هؼبًٍت پژٍّطي 10

 15/12/96 15/01/96 هؼبًٍت پژٍّطي 10 دس جْت سفغ ًیبصّبافضایؾ استجبط داًـگبُ ثب كٌؼت ٍ ثخؾ خلَكی  

 15/12/96 15/01/96 هؼبًٍت پژٍّطي 20 جلؼبت داٍسی ٍ تلَیت گضاسؽ ّبی ًْبیی عشح ّبثشگضاسی 

 ارتقبء کیفی اهَر پصٍّؽی

درصذ تب پبیبى  01ثِ هیساى 

 ثرًبهِ ؼؽن

20 

تجبسی ػبصی ٍ وبسثشدی 

 ػبصی تحمیمبت 
70 

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 25 ّؼتِ ّبی فٌبٍس ٍ ؿشوت ّبی داًؾ ثٌیبىتبػیغ 

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 25 افضایؾ دسآهذ ّبی اختلبكی اص هحل تؼبهل ثب ثخؾ كٌؼت

ثشگضاسی وبسگبُ ّبی تَاًوٌذػبصی اػضبی ّیت ػلوی ٍ 

 داًـجَیبى دس خلَف تحمیمبت هحلَل هحَس
 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 25

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 25 ثجت اختشاػبت داخلی ٍ ثیي الوللی

چبح همبالت دس طٍسًبل ّبی 

 ػلوی هؼتجش
30 

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 50 اػبتیذ دس ًـشیبت هؼتجش  حذالل یه همبلِ ػلوی تَػظچبح 

 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 50 همبالت دس طٍسًبلْبی هؼتجشاستمبء ویفیت ثشًٍذُ عشح ّب ثب چبح 

ارتقبء کوی ٍ کیفی ًؽریبت 

درصذ تب  011ػلوی ثِ هیساى 

 پبیبى ثرًبهِ ؼؽن

 

40 

ػلوی ساُ اًذاصی هجلِ 

تخللی ثْذاؿت فبسػی 

 هحیغی تب پبیبى ثشًبهِ

100 

 15/02/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 10 ت تحشیشیِثشگضاسی جلؼبت تؼییي ًبم، اّذاف، ػشدثیش، هذیش ٍ ّیب

 15/03/96 15/01/96 هؼبًٍت پژٍّطي 10 پیگیشی اخز هجَص اص فشٌّگ ٍ اسؿبد ٍ هؼبًٍت پظٍّـی

 15/03/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 20 پیگیشی اخز هجَص اص فشٌّگ ٍ اسؿبد ٍ هؼبًٍت پظٍّـی

 15/04/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 20 پیگیشی ثشای جزة یه وبسؿٌبع ثشای دفتش هجلِ

 15/06/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 20 پیگیشی ثشای ػمذ لشاسداد جْت ایجبد ػبیت ٍ ًوبیِ هجلِ

فشاخَاى، داٍسی، ٍیشایؾ ٍ چبح  همبالت ثلَت وبغزی ٍ 

 الىتشًٍیىی دس ػبیت هجلِ
 15/12/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 20



 6931عمومی در سال  برنامه عملیاتی گروه بهداشت

 طرح و تدوين:

 اػضبی گزٍُ

 دکتز جَاد خبدهي

 دکتز ػبذالزحوبى چزکشی

 دکتز سیذ کوبل هیزکزیوي

 سیذ هحوذرضب لٌبزی

 سّزا همذم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضكي بزای پبسخ بِ ًیبسّبی ًظبم سالهت0ّذف کلي 

وزن  هدف کمی
نسبی) 
 درصد(

برنامه  برنامه
 خاص

نسبی وزن 
 ) درصد(

وزن  فعالیت
نسبی) 
 درصد(

مسئول 
 پایش

 تاریخ پایان تاریخ شروع

تَظؼِ آهَزغ -0

پبظخگَ ٍ ػذالت 

 هحَر

ثبزًگری ٍ تذٍیي ثرًبهِ -0 

ّبی آهَزؼی) کَریکَلَم 

 ّب( 

 تؽکیل کویتِ ثبزًگری ظرفصل ّب-0  

 اًجبم ثبزًگری ظرفصل ّب-0

ارائِ ًتبیج ثِ ؼَرای آهَزؼی  -0

 داًؽکذُ

اجرا پط از دریبفت هجَز از هراجغ  -4

 ریصالح

 هذیر گرٍُ 

 هذیر گرٍُ

 

 هذیر گرٍُ

 هذیر گرٍُ

 69اظفٌذ  69فرٍردیي 

آهبیػ -0

ظرزهیٌی، 

هبهَریت گرایی، 

تورکس زدایی ٍ 

ارتقبی تَاًوٌذی 

 داًؽگبُ ّب

گعترغ هحیطی آهَزغ -0 

 ػبلی ظالهت در کؽَر

 تؽکیل کویتِ فٌی -0  

هَرد ًیبز ثر  ثررظی رؼتِ ّبی -0

اظبض اٍلَیت ّبی هطرح ؼذُ در کالى 

 هٌطقِ ٍ داًؽگبُ

 69اظفٌذ  69فرٍردیي  هذیر گرٍُ 

اػتجبر ثخؽی ٍ -0

هَظعبت 

ثیوبرظتبى ّبی 

 آهَزؼی 

اظتبًذار ظبزی -0 

فرآیٌذّبی آهَزغ ػلَم 

 پسؼکی

تؽکیل کبرگرٍُ تخصصی ثرای -0  

اظتبًذاردظبزی فرآیٌذّبی دارای 

 اٍلَیت

 69اظفٌذ  69فرٍردیي  گرٍُهذیر  

ؼٌبظبیی ٍ تْیِ فْرظت -0

 در گرٍُ فرآیٌذّبی آهَزؼی پر تکرار 

 69اظفٌذ  69فرٍردیي  هذیر گرٍُ 

تْیِ اظتبًذارد اجرای فرآیٌذّبی -0

 دارای اٍلَیت ثرای گرٍُ 

 69اظفٌذ  69فرٍردیي  هذیر گرٍُ 

اجرای اظتبًذاردّب ٍ ارزؼیبثی -4

فرآیٌذ ثر اظبض اظتبًذاردّبی تذٍیي 

 ؼذُ

 69اظفٌذ  69فرٍردیي  هذیر گرٍُ 

 



 : ارتمبی سالهت رٍاًي ٍ اجتوبػي هزدم ٍ جبهؼ2ِّذف کلي

وزن  هدف کمی
نسبی) 
 درصد(

برنامه  برنامه
 خاص

وزن 
نسبی ) 
 درصد(

وزن  فعالیت
نسبی) 
 درصد(

تاریخ  مسئول پایش
 شروع

 تاریخ پایان

 

 

 

 

ظالهت ارتقبی -0

اجتوبػی  -رٍاًی

داًؽجَیبى ثِ 

درصذ  01هیساى 

 ظطح پبیِ

ػٌجؾ ٍضؼیت  ػوَهی  .1 

 ػالهت سٍاى داًـجَیبى

 

اسصیبثی ػوَهی ػالهت سٍاى داًـجَیبى اص -1 40 

عشیك اثضاسّبی پظٍّـی هَجَد )پشػـٌبهِ 

 ( GHQ28ػالهت ػوَهی 

فشٍسدیي  هذیش گشٍُ 50

96 

 96اسدیجْـت 

وبسگبُ   2هٌبػت: ثشگضاسی  اجشای هذاخالت-2

 آهَصؿی ثشای گشٍُ ّذف

 96پبیبى ػبل   96خشداد  هذیش گشٍُ 50

. استمبء  داًؾ، ًگشؽ ٍ 2

هْبست ّبی ػالهت سٍاى 

داًـجَیبى ٍ ثْجَد آى دس 

هَلؼیت ّبی داًـىبّی، 

 صًذگی ٍ وبس

ػَاد ػالهت  یآهَصؿ وبسگبُ یه  یثشگضاس-1 60 

اسائِ هَاد آهَصؿی الصم اص لجیل سٍاى )ثِ ّوشاُ 

 ثَولت ٍ ػی دی ّبی آهَصؿی(

 96هْش  هذیش گشٍُ 15

 

 

 

 96آثبى هبُ 

 

 

 

ثشگضاسی یه وبسگبُ آهَصؿی دس ساثغِ ثب -2

ًمؾ اػتمبدات ٍ اسصؽ ّبی هؼٌَی دس ػالهت 

 سٍاى )ػالهت هؼٌَی(

 96آثبى  هذیش گشٍُ 15

 

 

 96آثبى هبُ 

 

 

وبسگبُ آهَصؿی دس ساثغِ ثب  3ثشگضاسی -3

هْبست ّبی صًذگی دس هحیظ تحلیلی، وبس ٍ 

 خبًَادگی )تَاًوٌذػبصی( 

  هذیش گشٍُ 30

 96آرس 

 

 

 96دی 

 

ثشگضاسی دٍ وبسگبُ آهَصؿی تبثیشات ػَء -4

 هلشف هَاد الىلی ٍ هخذس

 96دی  هذیش گشٍُ 20

 

 96ثْوي 

 

آهَصؿی دس ساثغِ ثب ثشگضاسی یه وبسگبُ -5

 حوبیت سٍاًی اجتوبػی دس ثالیب

 96ثْوي  هذیش گشٍُ 10

 

 96ثْوي 

 

ثشگضاسی یه وبسگبُ آهَصؿی دس ساثغِ ثب -6

خـًَت ٍ اًگ صدایی )وَدن آصاسی، ّوؼش 

 آصاسی ٍ ػبلوٌذ آصاسی( 

  هذیش گشٍُ 10

 96اػفٌذ 

 

 96اػفٌذ 

 

 



 

 

 ، سبسهبى ّب ٍ جَاهغ بزای هزالبت اس سالهت خَد : ارتمبی آگبّي ٍ هْبرت هزدم3ّذف کلي

وزن  هدف کمی
نسبی) 
 درصد(

برنامه  برنامه
 خاص

وزن 
نسبی ) 
 درصد(

وزن  فعالیت
نسبی) 
 درصد(

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش

پَؼػ ثرًبهِ -0

هلی خَدهراقجتی در 

 جبهؼِ داًؽجَیی 

ارتقبء ظطح آگبّی ، داًػ -0 

ٍ ًگرغ داًؽجَیبى در 

 رایطِ ثب خَد هراقجتی 

تؽکیل جلعِ ثب داًؽجَیبى ثِ -0 011 

هٌظَر ؼٌبظبئی ًیبزّبی آهَزؼی 

 هرتجط

 69فرٍردیي  هذیر گرٍُ 01

 

 

 
 

 69اردیجْؽت  

 

 

 
 

اًتخبة هَضَع آهَزؼی هٌبظت -0

 ٍاٍلَیت دار در حیطِ ّبی ظالهت 

  گرٍُهذیر  01

 69اردیجْؽت 

 

 69خرداد 

کبرگبُ   0ثرگسار ی حذاقل -0

آهَزؼی ثِ ّوراُ ارائِ ظی دی 

آهَزؼی  ثرای اٍلَیتْبی تؼریف ؼذُ 

)ارایِ دٍ پوفلت آهَزؼی ٍ جسٍُ 

 آهَزؼی ثرای داًؽجَیبى(

  هذیر گرٍُ 41

 69خرداد 

 

 69پبیبى ظبل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در حَسُ پژٍّص ّبی  سالهت: ظزفیت سبسی هٌببغ اًسبًي 4ّذف کلي

ٍسى  ّذف کوي

ًسبي) 

 درصذ(

بزًبهِ  بزًبهِ

 خبظ

ٍسى 

ًسبي ) 

 درصذ(

ٍسى  فؼبلیت

ًسبي) 

 درصذ(

هسئَل 

 پبیص

 تبریخ پبیبى تبریخ ضزٍع

تَظؼِ پسٍّػ -0

 ّبی کبرثردی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افضایؾ تَاًوٌذی ّبی -1 

پظٍّـی داًـجَیبى ؿبغل 

ثِ تحلیل دس گشٍُ ثْذاؿت 

 ػوَهی 

 

ثشگضاسی یه وبسگبُ پشٍپَصال -1 70 

 ًَیؼی 

ثشگضاسی یه وبسگبُ جؼتجَی  -2

 هتَى ػلوی

ثشگضاسی یه وبسگبُ اخالق  -3

 ثظٍّؾ

ثشگضاسی یه وبسگبُ ًگبسؽ -4

پشٍپَصال  ثش اػبع دادُ ّبی هَجَد 

 دس ػیؼتن ثْذاؿتی

 SPSSثشگضاسی یه وبسگبُ  -5

   End noteثشگضاسی یه وبسگبُ -6

وبسگبُ عشاحی  ثشگضاسی یه-7

 پشػـٌبهِ

ثشگضاسی یه  وبسگبُ هغبلؼبت  -8

 ویفی 

 

15 

10 

15 

15 

10 

15 

10 

10 

10 

 96فشٍسدیي  هذیش گشٍُ

 

 

 

 

 

 

 96اػفٌذ 

افضایؾ تَاًوٌذی ًگبسؽ -2

 همبلِ ٍ تذٍیي گضاسؽ ًْبیی

 ثشگضاسی یه وبسگبُ همبلِ ًَیؼی-1 30 

ثشگضاسی یه وبسگبُ اكَل ًگبسؽ -2

 گضاسؽ ًْبیی 

ثشگضاسی یه وبسگبُ  اكَل -3

 ػبثویت همبلِ

30 

40 

 

30 

 96فشٍسدیي  هذیش گشٍُ

 

 

 

 96اػفٌذ 

 



 0316اّذاف کلي بخص آهَسش ػبلي)آهَسش ٍ تحمیمبت ٍ فٌبٍری( در بزًبهِ ػولیبتي داًطگبُ ػلَم پشضكي گلستبى در سبل 

 

 دستیابی به مرجعیت علمی در حیطه دانص علوم پسضکی در منطقه  -63

 توسعه آموزش علوم پسضکی برای پاسخ به نیازهای نظام سالمت -02

 های سالمت ( پژوهصcapacity buildingسازی ) ظرفیت -06

 سالمت تحقیقات  کیفی ارتقای  -00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دستیببي بِ هزجؼیت ػلوي در حیطِ داًص ػلَم پشضكي در هٌطمِ

 

 

 

 

 

 

 ّذف کوی
 ٍزى ًعجی

 )درصذ(
 ثرًبهِ خبؾ

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 تبریخ پبیبى تبریخ ؼرٍع هعئَل پبیػ

ایجبد تحَل در آهَزغ آهبر 

زیعتی، اپیذهیَلَشی ٍ رٍغ 

تحقیق از طریق تَظؼِ آهَزغ 

درصذ ظرفصل  01هجبزی ثِ هیساى 

-69یک درض در ًیوعبل اٍل ظبل 

69 

100 

ایجبد صیشػبخت ثشای 

 تذٍیي آهَصؽ هجبصی
30 

حذالل یه جلؼِ ثب هؼبًٍت آهَصؿی داًـىذُ ثِ هٌظَس ثشگضاسی 

 اختلبف فضبی ٍة ثشای ایجبد ػبیت آهَصؽ هجبصی
 15/03/96 15/01/96 هذیز گزٍُ 30

ثشگضاسی حذالل یه جلؼِ گشٍُ ثب وبسؿٌبػبى هذیشیت اعالػبت 

 هؼبًٍت آهَصؿی ثِ هٌظَس ثشًبهِ ًَیؼی ػبیت آهَصؽ هجبصی
 15/04/96 15/3/96 هذیز گزٍُ 40

ػمذ لشاسداد ثشای ثشًبهِ ًَیؼی تذٍیي ػبیت آهَصؽ هجبصی دس ػبیت 

 داًـىذُ
 15/06/96 15/04/96 هذیز گزٍُ 30

ایجبد هحتَای الىتشًٍیىی 

 تَػظ ّش اػتبد
70 

ثشگضاسی حذالل یه وبسگبُ ثشای تذٍیي هحتَای آهَصؿی ثلَست 

 الىتشًٍیىی ثب ًشم افضاس هشثَعِ
 15/07/96 15/06/96 هذیز گزٍُ 50

ثشگضاسی یه جلؼِ دس گشٍُ ثِ هٌظَس تؼییي دسع هشثَعِ ثشای 

 تذٍیي هحتَای آهَصؿی ثلَست الىتشًٍیىی
 15/10/96 15/07/96 هذیز گزٍُ 30

تذٍیي ٍ اسػبل گضاسؽ جلؼبت الىتشًٍیه ثِ هؼبًٍت آهَصؿی 

 داًـىذُ 
 15/11/96 15/10/96 هذیز گزٍُ 20



 کلي:تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضكي بزای پبسخ بِ ًیبس ّبی ًظبم سالهتّذف 

 ّذف کوی
 ٍزى ًعجی ٍضغ هَجَد

 )درصذ(
 ثرًبهِ

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 هعئَل پبیػ

تبریخ 

 ؼرٍع
 تبریخ پبیبى

توسعه کمی نیروی 

 انسانی

ًفش توبم ٍلت  1ًفش)3

ًفش  Ph.D ،1ثب هذسن 

ًیوِ ٍلت ثب هذسن 

PhD ،1  ًفش عشحی ثب

هذسن وبسؿٌبػی 

 اسؿذ(

70 

جزة حذالل یه ّیبت ػلوی 

ثب هذسن دوتشای تخللی آهبس 

 صیؼتی 

60 

هىبتجِ ثب داًـىذُ ٍ داًـگبُ ثشای چبست 

 تـىیالتی گشٍُ
20 

 15/7/96 15/1/96 هذیش گشٍُ

هىبتجِ ثب داًـىذُ ٍ داًـگبُ ثشای اٍلَیت 

صیؼتی دس جزة ّیبت ػلوی سؿتِ آهبس 

 فشاخَاى ّبی ػبالًِ

20 
 1/4/96 1/2/96 هذیش گشٍُ

هىبتجِ ثب داًـگبُ ّبی ثشگضاس وٌٌذُ دٍسُ 

آهبس صیؼتی جْت اعالع   Ph.Dتحلیلی 

سػبًی هغلَة ثشای هـبسوت ثیـتش هتمبضیبى 

 جزة

20 
 15/03/96 15/10/96 هذیش گشٍُ

بزگشاری بزنامه های سخنزانی و ارسشیابی 

 توانمنذی متقاضیان جذب
 20/42/52 20/20/52 هذیش گشٍُ 02

پیگیزی اطالع رسانی جامع اس طزیق سایت 

دانشکذه و معاونت آموسشی بزای 

 متقاضیان خارج اس کشور

 01/20/52 01/02/52 هذیش گشٍُ 02

 ّذف کلي:تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضكي بزای پبسخ بِ ًیبس ّبی ًظبم سالهت

 ّذف کوی
ٍضغ 

 هَجَد

 ٍزى ًعجی

 )درصذ(
 ثرًبهِ

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 هعئَل پبیػ

تبریخ 

 ؼرٍع
 تبریخ پبیبى

 02 نفز 2 توسعه کمی نیروی انسانی
جذب حذاقل یک کارشناس 

 بزای گزوه 
02 

 01/20/52 01/02/52 هذیش گشٍُ 02 مکاتبه با دانشکذه بزای چارت تشکیالتی گزوه

با دانشکذه بزای پیگیزی جذب یک مکاتبه 

 کارشناسی در گزوه
 01/20/52 01/20/52 هذیش گشٍُ 02

بزگشاری بزنامه های  ارسشیابی توانمنذی 

 متقاضیان فعالیت در گزوه 
 01/23/51 01/20/52 هذیش گشٍُ 02

انتخاب فزد و معزفی به دانشکذه بزای انجام 

 سایز امور
 01/24/52 01/21/52 هذیش گشٍُ 02



 ظالهت تحقیقبت  کیفی ٍ  ارتقبی ّذف کلی:تَظؼِ آهَزغ ػلَم پسؼکی ثرای پبظخ ثِ ًیبز ّبی ًظبم ظالهت  

 ّذف کوی
 ٍزى ًعجی

 )درصذ(
 ثرًبهِ خبؾ

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍزى 

ًعجی 

 )درصذ(

 تبریخ پبیبى تبریخ ؼرٍع هعئَل پبیػ

ثْجَد ػولکرد آهَزؼی ٍ 

 100 پصٍّؽی گرٍُ

 20 عشح دسع اػبتیذ گشٍُ

ثشگضاسی یه جلؼِ دس گشٍُ ثشای  ثشسػی ٍضؼیت عشح دسع اػبتیذ 
course plane 

کل اعضای  20
 گروه

15/1/96 15/07/96 

کل اعضای  20 دسٍع اسائِ ؿذُ تَػظ اػبتیذ course planeدسكذ  80اسائِ 
 گروه

1/02/96 31/06/96 

کل اعضای  20 دسٍع اسائِ ؿذُ تَػظ اػبتیذ Lesson planeدسكذ  20 اسائِ 
 گروه

1/02/96 31/10/96 

دسكذ  100دسكذ ػشفلل دسٍع تَػظ اػبتیذ ثشای  20ثبصًگشی 

 دسٍع 
کل اعضای  40

 گروه
15/02/96 15/12/96 

تذٍیي هجوَػِ لَاًیي ٍ 

همشسات گشٍُ دس ػبیت 

 داًـىذُ

 

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5 هؼشفی اػضب گشٍُ ٍ داًـجَیبى

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5 اًتمبلی ٍ هْوبًی ٍ هشخلی دس دٍسُ تحلیالت تىویلی

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5  ؿشوت دس والع دسع ٍ اػالم ًوشات ٍاحذّبی دسػی

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5 اهتحبًبت پبیبى تشم، ثجت ًوشات ٍ اػتشام داًـجَیبى

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5 صهبى ٍ هشاحل ثجت پبیبى ًبهِ

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 10 طٍسًبل والثْبی گشٍُ

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5 ًحَُ اًتخبة اػتبد ساٌّوب ٍ هـبٍس

پشٍپَصال یب ًحَُ ّوىبسی اػتبد ساٌّوب ٍ هـبٍس دس ًَؿتي ٍ اجشای 

 عشح پظٍّـی
 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 10

نحوه همکاری استاد راهنما و مشاور در نگارش پایان نامه یا طرح 
 پژوهشی

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 10

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5 جلسات مشاورهای با اساتید راهتما و مشاور

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5 ساختار پایان نامه

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5 مسایل مرتبط به مقاالت

پروتکل نحوه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو و اعالم 
 نمره

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5 وظایف نماینده تحصیالت تکمیلی

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 5 مالک دفاع دانشجوی فوق لیسانس

 15/06/96 15/01/96 مدیر گروه 10 حضور در کمیته تحقیقاتی دانشجویی و مراکز مشاوره

 15 اسائِ وٌفشاًغ ػلوی 

کل اعضای  60 ثشگضاسی حذالل یه وٌفشاًغ ػلوی تَػظ اػبتیذ گشٍُ
 گروه

15/02/96 15/12/96 

کل اعضای  40 ثشگضاسی حذالل یه وٌفشاًغ ػلوی تَػظ داًـجَیبى 
 گروه

15/02/96 15/12/96 

اسائِ طٍسًبل والح ػلوی 

تَػظ داًـجَیبى ٍ اػضبی 

 گشٍُ

15 

ثشگضاسی جلؼبت هـبٍسُ ثشای افضایؾ هیضاى هـبسوت، سضبیت ٍ 

 اًگیضؽ تحلیلی داًـجَیبى 
کل اعضای  30

 گروه
15/02/96 15/12/96 

ثشگضاسی حذالل یه وبسگبُ ثشای سٍؽ اسائِ طٍسًبل والح تَػظ 

 داًـجَیبى
کل اعضای  30

 گروه
15/02/96 15/12/96 

کل اعضای  40 ثشگضاسی حذالل یه طٍسًبل والح تَػظ داًـجَیبى
 گروه

15/02/96 15/12/96 

تَاًوٌذػبصی آهَصؿی ٍ  

تشغیت اػضبء ّیئت ػلوی ثِ 

 اًجبم وبسّبی آهَصؿی 

15 
ًیبص ػٌجی اػضبء ّیئت ػلوی ٍ ثشگضاسی حذالل دٍ وبسگبُ آهَصؿی 

 ثِ هٌظَس تأهیي ًیبصّبی اػضبء ّیئت ػلوی دس حَصُ آهَصؽ
کل اعضای  100

 گروه
15/01/96 15/12/96 

 15 اسصیبثی دسًٍی گشٍُ آهَصؿی
 15/12/96 15/01/96 مدیر گروه 50 جلؼِ دس گشٍُ ثشای  ثشسػی ٍضؼیت گشٍُ 3ثشگضاسی حذالل 

 15/12/96 15/01/96 مدیر گروه 50 پیگیشی ٍ هىبتجبت اداسی ثشای تبهیي ًیبص ّبی گشٍُ 



 

 

 

 

 

 

 0316بزًبهِ ػولیبتي گزٍُ ػلَم تغذیِ در سبل

 طزح ٍ تذٍیي:

 هذیز گزٍُ
 

 

 

 

 کلي:تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضكي بزای پبسخ بِ ًیبس ّبی ًظبم سالهتّذف 



 ّذف 
 ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 ثرًبهِ

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 تبریخ پبیبى تبریخ ؼرٍع هعئَل پبیػ

 70  تَظؼِ کوی ًیرٍی اًعبًی
فشاخَاى ثشای جزة ّیبت 

 ػلوی 
60 

چبست هىبتجِ ثب داًـىذُ ٍ داًـگبُ ثشای 

 تـىیالتی گشٍُ
20  15/1/96  

هىبتجِ ثب داًـىذُ ٍ داًـگبُ ثشای اٍلَیت 

جزة ّیبت ػلوی سؿتِ ػلَم تغزیِ دس 

 فشاخَاى ّبی ػبالًِ

20  15/1/96  

پیگیشی اعالع سػبًی جبهغ اص عشیك ػبیت 

داًـىذُ ٍ هؼبًٍت آهَصؿی ثشای هتمبضیبى 

 خبسج اص وـَس

20  15/1/96  

ثشگضاسی ثشًبهِ ّبی ػخٌشاًی ٍ اسصؿیبثی 

 تَاًوٌذی هتمبضیبى جزة
20  15/1/96  

     

 
 30 

تبهیي ًیشٍی اًؼبًی هَسد ًیبص 

 گشٍُ
40 

تـىیل جلؼِ ثشای ثشسػی ٍضؼیت گشٍُ اص 

 ًظش ًیشٍی اًؼبًی 
25  10/11/95  

جزة حذالل یه ًیشٍی وبسؿٌبع هتخلق 

 هَسد ًیبص گشٍُ
25    

جزة  یه ًیشٍی وبسؿٌبع  ثشای آصهبیـگبُ 

 ّبی گشٍُ
25    

اًتخبة فشد ٍ هؼشفی ثِ داًـىذُ ثشای اًجبم 

 ػبیش اهَس
25    

 

 

 

 

 

 

 



 ّذف 
 ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 ثرًبهِ

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 هعئَل پبیػ

تبریخ 

 ؼرٍع
 تبریخ پبیبى

تَظؼِ کوی ٍکیفی ػوکرد 

 گرٍُ 
 50 تبهیي ًیبص ّبی فضبی آهَصؿی 50 

تـىیل جلؼِ ثشاة یشآٍسد ووجَدّبی آهَصؿی 

 هَجَد ٍ الصم ثشای گشٍُ
15/1/96 هذیش گشٍُ 30  15/07/96  

سایضًی ثشای فشاّن آٍسی ؿشایظ ثشای ساُ اًذاصی 

 آصهبیـگبُ
1/2/96 هذیش گشٍُ 30  31/06/96  

اًذاصی آصهبیـگبُ تخللی دس گشٍُساُ  15/1/96 هذیش گشٍُ 40   15/12/96  

     

 
 50 پبیؾ ػولىشد اػضبء گشٍُ 50 -

 1/11/96 1/11/95 هذیش گشٍُ  25 اسصیبثی ّوىبساى 

 25 اسصیبثی داًـجَئی 
 1/11/96 1/11/95 هذیش گشٍُ

 25 اسائِ عشح دصع 
 1/11/96 1/11/95 هذیش گشٍُ 

 0/00/52 0/00/51 مدیر گروه  01 ارائه طزح دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّذف 
ٍضغ 

 هَجَد

 ٍزى ًعجی

 )درصذ(
 ثرًبهِ

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 تبریخ پبیبى تبریخ ؼرٍع هعئَل پبیػ

ثْجَد ػولکرد پصٍّؽی 

 گرٍُ  
 70 اسائِ عشحْبی تحمیمبتی  50 -

پظٍّـی ثشای ثشگضاسی وبسگبُ ّبی 

 داًـجَیبى

25 
 1/11/99 1/11/95 هذیش گشٍُ

اػالم اٍلَیت ّبی تحمیمبتی هؼبًٍت پظٍّـی 

 داًـجَیبىثِ 

25 
 1/11/96 1/11/95 هذیش گشٍُ

 تـىیل وویتِ داٍسی عشح ّبی داًـجَیی 
 1/11/96 1/11/95 هذیش گشٍُ 25

اسػبل عشح ّبی داًـجَیی ثِ هشاجغ ری 

 اللالح پغ اص داٍسی دس گشٍُ

25 
 1/11/96 1/11/95 هذیش گشٍُ

 
 

   
پظٍّـی ثشای -ثشگضاسی وبسگبّْبی آهَصؿی 

 داًـجَیبى دس خلَف چگًَگی ًگبسؽ همبلِ

50 
  1/11/96 

 
 

 30 چبح همبالت ػلوی  
ووه گشٍُ ثِ هتمبضیبى ثشای چبح همبالت 

 دس هجالت هؼتجش

50 
 1/11/96 1/11/95 هذیش گشٍُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ّذف 
 ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 ثرًبهِ

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 فؼبلیت

ٍزى ًعجی 

 )درصذ(
 تبریخ پبیبى تبریخ ؼرٍع هعئَل پبیػ

افسایػ هیساى هؽبرکت ، 

رضبیت ٍ اًگیسغ تحصیلی 

 داًؽجَیبى

 

 50 ثشگضاسی وبسگبُ  50

 1/11/99 1/11/95 هذیش گشٍُ  25 ثشگضاسی وبسگبّْبی سٍؽ تحمیك 

 25 ثشگضاسی وبسگبّْبی جؼتجَ دس هٌبثغ ػلوی 
 1/11/99 1/11/95 هذیش گشٍُ

 25 ثشگضاسی وبسگبّْبی همبلِ ًَیؼی 
 1/11/99 1/11/95 هذیش گشٍُ

 Endnote 25ثشگضاسی وبسگبّْبی 
 1/11/99 1/11/95 هذیش گشٍُ

50 

ثشگضاسی اهتحبًبت ادٍاسی 

ثشای تمَیت ثٌیِ ػلوی ثشای 

ٍسٍد ثِ همغغ وبسؿٌبػی 

 اسؿذ 

50 

 1/11/99 1/11/95 هذیش گشٍُ  25 آصهَى ّبی ادٍاسی  صثبى اًگلیؼی 

 25 آصهَى ادٍاسی ثیَؿیوی
 1/11/99 1/11/95 هذیش گشٍُ

 25 آصهَى ادٍاسی فیضیَلَطی
 1/11/99 1/11/95 هذیش گشٍُ

 25 آصهَى ادٍاسی ػلَم تغزیِ 
 1/11/99 1/11/95 هذیش گشٍُ

 


