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ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي

مقدمه
ضرورت تدوین برنامه راهبردی دانشکده پیراپزشکی

حزوز در راسشبی ثزًبهِ راّجزدی ثػَرر وَسبُ هذر  ،ثلٌذ هذر ٍ عَالًی هذر یىی اس ضزٍرر ّبی هْن ٍ حیبسی در ّز
سبسهبى ثِ ضوبر هی رٍد .ثزًبهِ راّجزدی ثؼٌَاى چزاؽ راٌّوبئی هحسَة هی ضَد وِ جْز سیز ٍ حزوز سبسهبى را در ًیل
ثِ اّذاف آى ًطبى هی دّذ ٍ اغَالً ّز ارگبًی وِ فبلذ ثزًبهِ هزثَعِ ثبضذ ػوالً هسیز را ًوی ضٌبسذ ٍ فؼبلیز ّبی آى ثبسدُ
السم را ًخَاّذ داضز ثِ عَر لغغ ٍ یمیي یىی اس هَلفِ ّبی سأثیز گذار در ػذم وبرآئی سبسهبى ّب وِ ػوذسبً در وطَرّبی
ػمت هبًذُ هطبّذُ هی ضَد  ،ػذم ٍجَد ثزًبهِ هذاٍم ٍ هٌظن راّجزدی هی ثبضذ هذیزیز ارضذ داًطگبُ ثب ػٌبیز ثِ ایي وِ
هسئَلیز ّذایز ٍ راّجزی حَسُ ّب ٍثزًبهِ ّبی هخشلف داًطگبُ را ثؼْذُ داضشِ ٍ هجزی لَاًیي ٍ همزرار هَجَد ثَدُ ٍ اس
عزف دیگز دبسخگَی ًیبسّبی سالهز  ،ثْذاضز ٍ آهَسش ثَدُ اس عزفی دیگز سَلغ هسئَلیي وطَری ٍ اسشبًی ٍ ٍسارر
هشجَع را ثزآٍردُ ًوبیذ ٍ ٍجَد ػَاهل داخلی ٍ خبرجی سبثیز گذار را هذ ًظز لزار دّذ السم ٍ ضزٍری ثٌظز هی رسذ وِ ثزًبهِ
ریشی هجوَػِ سحز اهز خَد را ثب ضزایظ ٍالؼی سغجیك دّذ ٍ ثب در ًظز گزفشي ػَاهل هثجز ٍ هٌفی ( در ٍی ٍ ثیزًٍی ) ٍ
سجشیِ ٍ سحلیل ػلوی آًْب  ،ثزًبهِ ػولیبسی سذٍیي گزدد .
اس آًجبئی وِ سبسهبى ػزیض ٍ عَیلی ثِ ًبم داًطگبُ ػلَم دشضىی ضْیذ غذٍلی یشد اس ٍاحذّب ٍ ثخص ّب هخشلف ثب هجوَػِ
افزاد هشٌَع اس لحبػ وبری ٍ هسئَلیشی سطىیل ضذُ اسز السم اسز وِ ّز ٍاحذ در جْز ثزخَرد ثب ضزایظ هحیغی ٍ دادى
دبسخ وبرآهذ ٍ هَثز ثِ ًیبسّب ٍ یب سغییز ضزایظ دارای اّذاف ٍ ثزًبهِ ّبی هطخع سحز ػٌَاى ثزًبهِ راّجزدی ثبضذ.
ثزاسبس ایي ًیبس داًطىذُ دیزادشضىی ًیش اّذاف ٍ ثزًبهِ وَسبُ هذر  ،هیبى هذر ٍ ثلٌذ هذر خَد را در ایي هجوَع سذٍیي ٍ
سؼی ٍ سالش هی ًوبیذ وِ در راسشبی ًیل ثِ ایي اّذاف حزوز ًوبیذ در ایي ثزًبهِ سَجِ ثِ هجوَػِ هٌبثغ داخلی هَجَد اس
یه عزف ٍ ضٌبسبیی ٍ اسشفبدُ اس ثْزُ گیزی اس فزغز ّب اس عزف دیگز در جْز ثزآٍردُ ًوَدى ثخطی اس اّذاف داًطگبُ ٍ
دبسخ ثِ ًیبسّبی جبهؼِ هَرد ًظز لزار گزفز .

دوشز حسیي ّبدی ًذٍضي
سزدزسز داًطىذُ
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ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
-1عنوان برنبمه  :تأػیغ سؿتِ کبسؿٌبػی اسؿذ سادیَثیَلَطی
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیشاپضؿکی
 -3هدف از انجبم برنبمه :
پزیشؽ داًـدَی سادیَثیَلَطی ٍ حفبظت ٍ فشاّن ًوَدى ؿشایظ اداهِ تحلیل ثیـتش داًـدَی کبسؿٌبػی
سادیَلَطی.
 -4ترسیم وضع موجود :
ثب تَخِ ثِ اػتقشاس گشٍُ فیضیک پضؿکی دس ایي داًـکذُ ٍ آصهبیـگبّْبی هدْض فیضیک دس داًـکذُ ٍ افضایؾ
کبدس ّیئت ػلوی هَسد ًیبص ٍ ٍخَد هشکض پشتَدسهبًی هدْض  ،ؿشایظ ثشای پزیشؽ داًـدَیبى ایي سؿتِ ایذُ ال
اػت .
 -5نوع برنبمه :
الف  :کَتبُ هذت یکؼبلِ ( ■ ) 98
ة  :هیبى هذت دٍ ػبلِ ( )89-89
ج  :ثلٌذ هذت پٌح ػبلِ ( )98-89
 -6شبخص ارزیببی :پزیشؽ داًـدَ دس سؿتِ سادیَثیَلَطی.
 -7مراحل اجرای برنبمه :
 -9سفغ ًَاقق هَخَد .
 -2ثِ خشیبى اًذاختي دسخَاػت هدَص تأػیغ سؿتِ .
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه :
 -9دسخَاػت هدَص دس ػبل خبسی.

یکؼبلِ

 -2دسخَاػت پزیشؽ داًـدَ ثشای ػبل آیٌذُ
 -9مسئولین اجرا:
 )9هذیش هحتشم گشٍُ فیضیک پضؿکی خْت ّوبٌّگی اهَس
 )2هؼبًٍت هحتشم آهَصؿی داًـگبُ خْت پی گیشی تأهیي کبدس ّیئت ػلوی ٍ دسخَاػت هدَص تأػیغ
سؿتِ .
 )9هؼبًٍت هحتشم پـتیجبًی خْت تأهیي اػتجبس هبلی هَسد ًیبص .
 -11نبظر برنبمه:
 )9سئیغ داًـکذُ پیشاپضؿکی

 )2هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ

3

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
تأسیس رضتٍ کبرضىبسی ارضذ رضتٍ خًن ضىبسی
-1عنوان برنبمه  :تأػیغ سؿتِ کبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ خَى ؿٌبػی
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیشاپضؿکی
 -3هدف از انجبم برنبمه :
فشاّن ًوَدى ؿشایظ اداهِ تحلیل داًـدَیبى ػلَم آصهبیـگبّی ٍ استقبء ػغح پظٍّـی دس هشکض تحقیقبتی
خَى ٍ اًکَلَطی.
 -4ترسیم وضع موجود :
ثب تَخِ آصهبیـگبُ هدْض ّوبتَلَطی دس داًـکذُ  ،هشکض تحقیقبت خَى ٍاًکَلَطی داًـگبُ ٍ هتخللیي
هشثَعِ ؿشایظ خَة اسصیبثی هی ؿَد گشچِ تؼذاد کبفی ّوبتَلَطیؼت ثشای ایي هٌظَس فؼالً هَخَد ًیؼت .
 -5نوع برنبمه :
الف  :کَتبُ هذت یکؼبلِ ( ) 98
ة  :هیبى هذت دٍ ػبلِ ( ■ )89-89
ج  :ثلٌذ هذت پٌح ػبلِ ( )98-89
 -6شبخص ارزیببی :پزیشؽ داًـدَ دس سؿتِ کبسؿٌبػی اسؿذ ّوبتَلَطی.
 -7مراحل اجرای برنبمه :
 -9تبهیي کبدس ّیئت ػلوی هَسد ًیبص .
 -2دسخَاػت هدَص تأػیغ سؿتِ .
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه :


تبهیي کبدس ّیئت ػلوی دس ػبل اٍل .



دسخَاػت هدَص تبػیغ سؿتِ دس ػبل اٍل ٍ دسخَاػت پزیشؽ داًـدَ دس ػبل دٍم .

 -9مسئولین اجرا:
 )9هؼبًٍت آهَصؿی داًـکذُ ٍ هذیش گشٍُ ػلَم آصهبیـگبّی خْت پیبدُ ػبصی ثشًبهِ آهَصؿی سؿتِ.
 )2سیبػت هحتشم داًـکذُ خْت ّوبٌّگی اهَس.
 )9هؼبًٍت هحتشم پـتیجبًی خْت تأهیي اػتجبسات هَسد ًیبص .
 )4هؼبًٍت هحتشم آهَصؿی داًـگبُ خْت تأهیي کبدس ّیئت ػلوی ٍ دسخَاػت هدَص تأػیغ سؿتِ .
 -11نبظر برنبمه:
 )9سئیغ داًـکذُ پیشاپضؿکی

 )2هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ
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ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
تأسیس رضتٍ َبی کبرضىبسی فیسیًتراپی ،کبر درمبوی  ،پرتًدرمبوی ،ضىًایی ضىبسی،
بیىبئی سىجی ،اوذام مصىًعی ي کبرضىبسی پیًستٍ ي وبپیًستٍ فًریت َب
-1عنوان برنبمه  :تأػیغ سؿتِ ّبی کبسؿٌبػی فیضیَتشاپی ،کبس دسهبًی  ،پشتَدسهبًی ،ؿٌَایی ؿٌبػی ،ثیٌبئی ػٌدی،
اًذام هلٌَػی ٍ کبسؿٌبػی پیَػتِ ٍ ًبپیَػتِ فَسیت ّب
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیشاپضؿکی ( تَاًجخـی )
 -3هدف از انجبم برنبمه  :تشثیت ًیشٍی اًؼبًی ثشای هشاکض دسهبًی ٍ تَاًجخـی
 -4ترسیم وضع موجود :
ّن اک ٌَى ًیشٍی ػلوی هَسد ًیبص ثلَست هٌؼدن دس ػغح داًـگبُ چٌذاى هَخَد ًیؼت ٍ هشاکض دسهبًی
هشثَعِ ًیبص داسًذ.
 -5نوع برنبمه :
الف  :کَتبُ هذت یکؼبلِ ( ) 98
ة  :هیبى هذت دٍ ػبلِ ( )89-89
ج  :ثلٌذ هذت پٌح ػبلِ ( ■ )98-89
 -6شبخص ارزیببی:
پزیشؽ داًـدَ دس سؿتِ ّبی هزکَس
 -7مراحل اجرای برنبمه :
 -9تأهیي ّیئت ػلوی هَسد ًیبص .
 -2تـکیل گشٍّْبی آهَصؿی هشثَعِ.
 -9دسخَاػت هدَص تأػیغ سؿتِ ٍ پزیشؽ داًـدَ.
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه :


تأهیي ّیئت ػلوی ٍ گشٍّْبی آهَصؿی عی دٍ ػبل اٍل .



دسخَاػت هدَص سؿتِ ٍ پزیشؽ داًـدَ دس ػبلْبی ثؼذ.

 -9مسئولین اجرا:
 )9سیبػت هحتشم داًـکذُ خْت ّوبٌّگی اهَس .
 )2هؼبًٍت آهَصؿی داًـکذُ خْت پیبدُ ػبصی ثشًبهِ آهَصؿی سؿتِ ّبی تحلیلی .
 )9هؼبًٍت هحتشم آهَصؿیی داًـیگبُ خْیت پیگییشی تیأهیي ّیئیت ػلویی ٍ تـیکیل گشٍّْیبی آهَصؿیی ٍ
دسخَاػت هدَص سؿتِ ٍ پزیشؽ داًـدَ .
 )4هؼبًٍت هحتشم پـتیجبًی خْت تأهیي اػتجبس هبلی هَسد ًیبص .
 -11نبظر برنبمه:
 )9سئیغ داًـکذُ پیشاپضؿکی
 )2هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ
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ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
تبمیه اعضبی َیئت علمی مًردویبز گريَُبی آمًزضی
 -1عنوان برنبمه :تبهیي اػضبی ّیئت ػلوی هَسدًیبص گشٍّْبی آهَصؿی
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیراپسشکی
 -3هدف از انجبم برنبمه :تقَیت کبدس ػلوی گشٍّْبی آهَصؿی داًـکذُ
 -4ترسیم وضع موجود:
دس حبل حبضش داًـکذُ پیراپسشکی داسای  99ػضَ ّیئت ػلوی دس  4گشٍُ آهَصؿی هی ثبؿذ .ثی ؿک تقَیت
گشٍّْبی آهَصؿی داًـکذُ دس گشٍ خزة اػضبء خذیذ ثب هذسک دکتشا ) (Ph.Dهی ثبؿذ.
 -5نوع برنبمه:
الف) کَتبُ هذت یکؼبلِ ()98
ة) هیبى هذت دٍػبلِ ()89-89
ج) ثلٌذهذت پٌح ػبلِ ()98-89

□
■
■

 -6شبخص ارزیببی:
تؼذاد اػضبء ّیئت ػلوی خذیذ خزة ؿذُ دس گشٍّْبی آهَصؿی
 -7مراحل اجرای برنبمه:
 )9اٍلَیت ثٌذی ٍ تؼییي تؼذاد اػضبء ّیئت ػلوی هَسدًیبص ثشای ّش گشٍُ
 )2اػالم ًیبص ثِ داًـگبُ خْت خزة ػضَ ّیئت ػلوی
 )9اػالم ثِ افشاد ٍاخذ ؿشایظ پزیشؽ ثِ ػٌَاى ػضَ ّیئیت ػلویی اص عشییر دسج آگْیی دس سٍصًبهیِ ّیبی
کثیشاالًتـبس ٍ ًیض ٍة ػبیت داًـگبُ ٍ داًـکذُ
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه:
9هبُ

 )9تبهیي ًیبص گشٍّْبی آهَصؿی ثِ اػضبء ّیبت ػلوی خذیذ
 )2خوغ ثٌذی ٍ اسػبل ثِ هؼبًٍت آهَصؿی ٍ پیگیشی خزة آًبى

ثغَس هؼتوش

 -9مسئولین اجرا:
هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی ثب ّوکبسی ػشپشػت داًـکذُ ٍ هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ
 -11نبظر برنبمه:
 )9هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی

 )2سئیغ داًـکذُ
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 )9هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
ضرکت دادن اعضبء َیئت علمی در کالس َبی تقًیت زببن اوگلیسی
 -1عنوان برنبمه :ؿشکت دادى اػضبء ّیئت ػلوی دس کالع ّبی تقَیت صثبى اًگلیؼی
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیراپسشکی -البراتور زبان
 -3هدف از انجبم برنبمه :استقبء ػغح صثبى اًگلیؼی اػضبء ّیئت ػلوی
 -4ترسیم وضع موجود:
ثی ؿک تؼلظ ثِ صثبى اًگلیؼی ثشای کلیِ اػضبء ّیئت ػلوی اهشی ضشٍسی اػت ٍ حفظ تؼلظ ٍ ثبال ثشدى آى
ًیبصهٌذ آهَصؽ هؼتوش هی ثبؿذ .ایي داًـکذُ دس ًظش داسد ثشای ثبال ثشدى تؼلظ اػضبء ّیئت ػلوی ثِ صثبى اًگلیؼی
صهیٌِ ؿشکت ایـبى دس کالع ّبی صثبى اًگلیؼی سا فشاّن ًوبیذ.
 -5نوع برنبمه:
الف) کَتبُ هذت یکؼبلِ ()98
ة) هیبى هذت دٍػبلِ ()89-89
ج) ثلٌذهذت پٌح ػبلِ ()98-89

■
□
□

 -6شبخص ارزیببی:
تؼذاد اػضبء ّیئت ػلوی ؿشکت کٌٌذُ دس کالع ّبی صثبى اًگلیؼی
 -7مراحل اجرای برنبمه:
 -1ػغح ثٌذی اػضبء ّیئت ػلوی اص ًظش صثبى اًگلیؼی
 -2هؼشفی اػضبء ّیئت ػلوی ثِ هشکض صثبى داًـگبُ
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه:
 )9ػغح ثٌذی صثبى اًگلیؼی اػضبء ّیبت ػلوی

9هبُ

 )2ؿشکت دادى اػضبء ّیبت ػلوی دس کالػْبی تَاًوٌذػبصی یک ػبل
 -9مسئولین اجرا:
هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی ثب ّوکبسی کلیِ اػضبء ّیبت ػلوی گشٍُ عجر ثشًبهِ تٌظیوی
 -11نبظر برنبمه:
 -9هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی
 -2سئیغ داًـکذُ
 -9هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ

7

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
برگساری کبرگبَُبی مختلف آمًزضی جُت ارتقبء ي تًاومىذسبزی اعضبء َیئت علمی ي
کبرضىبسبن ارضذ
 -1عنوان برنبمه :ثشگضاسی کبسگبّْبی هختلف آهَصؿی خْت استقبء ٍ تَاًوٌذػبصی اػضبء ّیئت ػلوی ٍ کبسؿٌبػبى
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیراپسشکی
 -3هدف از انجبم برنبمه:
تَاًوٌذػبصی ٍ استقبء ػغح ػلوی اػضبء ّیئت ػلوی ٍ کبسؿٌبػبى
 -4ترسیم وضع موجود:
دس حبل حبضش داًـکذُ پیراپسشکی تؼذاد ً 94فش ػضَ ّیئت ػلوی ٍ  9کبسؿٌبع اسؿذ دس  4گشٍُ آهَصؿی
داسد کِ یکی اص ساّْبی هٌبػت ثشای تَاًوٌذػبصی ٍ استقبء ػغح ػلوی ایي افشاد ،ثشگضاسی کبسگبّْبی هختلف
ثشاػبع ًتبیح ًیبصػٌدی هی ثبؿذ.
 -5نوع برنبمه:
الف) کَتبُ هذت یکؼبلِ ()98

□

ة) هیبى هذت دٍػبلِ ()89-89
ج) ثلٌذهذت پٌح ػبلِ ()98-89

■
□

 -6شبخص ارزیببی:
تؼذاد کبسگبّْبی ثشگضاس ؿذُ ثشای اػضبء ّیئت ػلوی ٍ کبسؿٌبػبى
 -7مراحل اجرای برنبمه:
 )9اخشای ثشًبهِ ًیبصػٌدی آهَصؿی اص اػضبء ّیئت ػلوی
 )2تدضیِ ٍ تحلیل ًتبیح ٍ اٍلَیت ثٌذی کبسگبّْبی پیـٌْبدی
 )9ثشًبهِ سیضی خْت ثشگضاسی کبسگبُ ثِ تشتیت اٍلَیت ٍ دػَت اص هذسػیي ثشای کبسگبّْب
 )4ثشگضاسی کبسگبُ
 )5اخشای ثشًبهِ ًظشػٌدی اص حبضشیي دس کبسگبُ خْت استقبء ػغح کبسگبّْبی ثؼذی
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه:
 )9ؿٌبػبئی ًیبصّبی آهَصؿی اػضبء ّیبت ػلوی  2هبُ
 )2ثشًبهِ سیضی کبسگبّْبی آهَصؿی

 2هبُ

 )9هؼشفی اػضبء ّیبت ػلوی ثِ کبسگبّْبی هزکَس  99هبُ
 -9مسئولین اجرا:
هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی ثب ّوکبسی اػضبء ّیبت ػلوی ٍ کبسؿٌبػبى اسؿذ گشٍُ
 -11نبظر برنبمه:
 )9هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی
 )2سئیغ داًـکذُ
 )9هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ
8

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
ضرکت دادن کبرضىبسبن گريَُبی آمًزضی در کبرگبَُبی آمًزضی تخصصی مًرد ویبز
 -1عنوان برنبمه :ؿشکت دادى کبسؿٌبػبى گشٍّْبی آهَصؿی دس کبسگبّْبی آهَصؿی تخللی هَسد ًیبص
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیراپسؼکی
 -3هدف از انجبم برنبمه :استقبء ػغح ػلوی کبسؿٌبػبى گشٍّْبی آهَصؿی ٍ ثِ سٍص ًوَدى اعالػبت هَسدًیبص ایـبى
 -4ترسیم وضع موجود:
دس حبل حبضش کبسؿٌبػبى گشٍّْبی آهَصؿی داًـکذُ دس دٍسُ ّبی آهَصؿی ضوي خذهت ؿشکت هی
ًوبیٌذ .ثب تَخِ ثِ استجبط هؼتوش کبسؿٌبػبى گشٍّْبی آهَصؿی ثب داًـدَیبى ٍ لضٍم ثِ سٍص ثَدى اعالػبت تخللی ٍ
هشتجظ ثب سؿتِ ایـبى الصم اػت دس کبسگبّْبی آهَصؿی تخللی ؿشکت ًوبیٌذ.
 -5نوع برنبمه:
الف) کَتبُ هذت یکؼبلِ ()98
ة) هیبى هذت دٍػبلِ ()89-89
ج) ثلٌذهذت پٌح ػبلِ ()98-89

■
■
□

 -6شبخص ارزیببی:
تؼذاد کبسؿٌبػبى گشٍّْبی آهَصؿی ؿشکت کٌٌذُ دس کبسگبّْبی آهَصؿی تخللی
 -7مراحل اجرای برنبمه:
ً )9یبصػٌدی اص کبسؿٌبػبى گشٍّْبی آهَصؿی دسخلَف کبسگبّْبی آهَصؿی تخللی هَسدًیبص
 )2تدضیِ ٍ تحلیل ًتبیح ًیبصػٌدی ٍ اٍلَیت ثٌذی کبسگبّْب ثؼذ اص ًیبصػٌدی
 )9ثشًبهِ سیضی خْت ثشگضاسی کبسگبّْب
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه:
 )9ؿٌبػبئی ًیبصّبی آهَصؿی تخللی کبسؿٌبػبى  9هبُ
 )2ثشگضاسی کالػْب ٍ کبسگبّْبی آهَصؿی

ثغَس هؼتوش

 -9مسئولین اجرا:
هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی ثب ّوکبسی سئیغ داًـکذُ ٍ هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ
 -11نبظر برنبمه:
 )9هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی

 )2سئیغ داًـکذُ
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 )9هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
افسایص میسان حضًر اعضبی َیئت علمی گريَُبی آمًزضی در مراکس کبرآمًزی ي آمًزش عملی داوطجًیبن
 -1عنوان برنبمه :افسایش میسان حضور اعضبی هیئت علمی گروههبی آموزشی در مراکس کبرآموزی و آموزش عملی دانشجویبن

 -2محل اجرا :داًـکذُ پیراپسؼکی
 -3هدف از انجبم برنبمه:
تبکیذ ثش اّویت کبسآهَصی ٍ آهَصؽ ػولی ثشای داًـدَیبى دس خْت خذی گشفتي کبسآهَصی ٍ آهَصؽ
ػولی ٍ آهَصؽ کبسثشدی ٍ تقَیت هْبست ّبی ػولی داًـدَیبى
 -4ترسیم وضع موجود:
دس حبل حبضش داًـدَیبى گشٍّْبی آهَصؿی هختلف ثِ ّوشاُ کبسؿٌبػبى ٍ ًیض اػضبء ّیئت ػلوی
گشٍّْبی آهَصؿی کبسآهَصی ٍ آهَصؽ ػولی خَد سا هی گزساًٌذ .ثذیْی اػت اّویت دٍسُ کبسآهَصی ٍ آهَصؽ
ػولی داًـدَیبى ٍ ثکبس ثؼتي دسٍع تئَسی ٍ پشسًگتش ًوَدى حضَس اػضبء ّیئت ػلوی دس کبسآهَصی ثبػث ثبال
سفتي تَاى ػلوی ٍ ػولی داًـدَیبى ٍ فبسؽ التحلیالى داًـکذُ خَاّذ ؿذ.
 -5نوع برنبمه:
الف) کَتبُ هذت یکؼبلِ ()98
ة) هیبى هذت دٍػبلِ ()89-89
ج) ثلٌذهذت پٌح ػبلِ ()98-89

■
■
■

 -6شبخص ارزیببی:
تؼذاد خلؼبت کبسآهَصی ٍ آهَصؽ ػولی ثشگضاس ؿذُ ثب حضَس اػضبء ّیئت ػلوی
 -7مراحل اجرای برنبمه:
 )9تبکیذ ثش اّویت ٍ لضٍم ایي اهش ثِ اػضبء ّیئت ػلوی
 )2قشاس دادى هیضاى حضَس دس کبسآهَصی ٍ آهَصؽ ػولی ثِ ػٌَاى ٍاحذ هَظفی ثشای اػضبء ّیئت ػلوی
 )9تبکیذ ثِ ثشًبهِ سیضاى کبسآهَصی ٍ آهَصؽ ػولی ثش ّوبٌّگی ثب اػضبء ّیئت ػلوی ثشای حضَس ثیـیتش ٍ
ساحتتش آًبى دس ایي ػشكِ
 )4تـَیر اػضبء ّیئت ػلوی حبضش دس کبسآهَصی
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه:
تٌظین ثشًبهِ کبسآهَصی داًـدَیبى ٍ ّوبٌّگی ثب اػبتیذ ثشای حضَس دس هشاکض کبسآهَصی
 -9مسئولین اجرا:
هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی ثب ّوکبسی هؼبًٍت آهَصؿی داًـکذُ ٍ اػضبء ّیبت ػلوی گشٍُ
 -11نبظر برنبمه:
 )9هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی
 )2سئیغ داًـکذُ
 )9هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ
11

ّشتشم

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
سبمبوذَی مطبيرٌ ي راَىمبیی داوطجًیبن تًسط اسبتیذ (بُبًد ي ارتقبء طرح استبد
راَىمب)
 -1عنوان برنبمه :ػبهبًذّی هـبٍسُ ٍ ساٌّوبیی داًـدَیبى تَػظ اػبتیذ (ثْجَد ٍ استقبء عشح اػتبد ساٌّوب)
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیراپسشکی
 -3هدف از انجبم برنبمه :استقبء عشح اػتبد ساٌّوب خْت ساٌّوبیی ثیـتش ٍ ثْتش داًـدَیبى
 -4ترسیم وضع موجود:
یکی اص ٍظبیف اػضبء ّیئت ػلوی ساٌّوبیی داًـدَیبى دسخلَف هؼبئل هختلف آهَصؿی ،پظٍّـی ٍ ...
هیثبؿذ .استقبء عشح اػتبد ساٌّوب ثبػث ثْجَد ٍ استقبء ٍضؼیت ساٌّوبیی داًـدَیبى ٍ ثغَس غیشهؼتقین ثبالسفتي
اًگیضُ تحلیلی داًـدَیبى خَاّذ ؿذ .ایي ثشًبهِ دس حبل اخشا هی ثبؿذ الصم اػت تالؽ ثیـتشی دس خْت ثْجَد آى
كَست گیشد.
 -5نوع برنبمه:
الف) کَتبُ هذت یکؼبلِ ()98

■

ة) هیبى هذت دٍػبلِ ()89-89
ج) ثلٌذهذت پٌح ػبلِ ()98-89

□
□

 -6شبخص ارزیببی:
هیضاى سضبیت داًـدَیبى اص اػتبد ساٌّوب ٍ تؼذاد ساٌّوبیی اسائِ ؿذُ تَػظ اػتبد ساٌّوب
 -7مراحل اجرای برنبمه:
 )9اعالع ثِ اػبتیذ ساٌّوب دسخلَف تؼذاد ٍ سؿتِ تحلیلی داًـدَیبًی کِ ساٌّوبیی آًْب سا ثشػْذُ داسًذ.
 )2ثشگضاسی خلؼبت هـبٍسُ داًـدَیبى ثب اػتبد ساٌّوب
 )9تکویل فشم هشثَط ثِ خلؼِ داًـدَ ثب اػتبد ساٌّوب ثِ ػبدُ تشیي ؿکل
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه:
 )9تقؼین داًـدَیبى ثیي اػبتیذ :

ّش ػبل

 )2اسصیبثی ػولکشد اػبتیذ ساٌّوب :

ّش تشم

 -9مسئولین اجرا:
هؼبٍى آهَصؿی داًـکذُ ثب ّوکبسی هؼئَل اػبتیذ ساٌّوب ٍ اػضبء ّیئت ػلوی عجر ثشًبهِ تٌظیوی

 -11نبظر برنبمه:
 )9هؼئَل اػبتیذ ساٌّوب  )2سئیغ داًـکذُ

 )9هؼبٍى آهَصؿی داًـکذُ
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 )4هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
استمرار برگساری کىفراوس َبی علمی داخلی تًسط گريَُبی آمًزضی
 -1عنوان برنبمه :اػتوشاس ثشگضاسی کٌفشاًغ ّبی ػلوی داخلی تَػظ گشٍّْبی آهَصؿی
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیراپسشکی
 -3هدف از انجبم برنبمه :استقبء ػغح ػلوی داًـدَیبى سؿتِ ّبی هختلف
 -4ترسیم وضع موجود:
دس حبل حبضش ثب تالؽ هؼبًٍت پظٍّـی داًـکذُ پیشاپضؿکی ػلؼلِ کٌفشاًغ ّبی ػلوی ّفتگی ثب هَضَػبت
هختلف دس حبل ثشگضاسی اػت .ثب تَخِ ثِ تَاًوٌذی اػضبء ّیئت ػلوی داًـکذُ ٍ ًیض ًیبص ٍ اػتقجبل داًـدَیبى ثِ ایي
کٌفشاًغ ّب دس ًظش اػت ثشگضاسی کٌفشاًغ ّب ثب هـبسکت فؼبل کلیِ گشٍّْبی آهَصؿی ثِ ًحَی هغلَة تش ثشًبهِ
سیضی ٍ اخشا گشدد..
 -5نوع برنبمه:
الف) کَتبُ هذت یکؼبلِ ()98
ة) هیبى هذت دٍػبلِ ()89-89
ج) ثلٌذهذت پٌح ػبلِ ()98-89

■
□
□

 -6شبخص ارزیببی:
تؼذاد کٌفشاًغ ّبی ػلوی ثشگضاس ؿذُ تَػظ گشٍّْبی آهَصؿی
 -7مراحل اجرای برنبمه:
 )9اخز پیـٌْبد ػٌبٍیي کٌفشاًغ ّب اص گشٍّْبی آهَصؿی
 )2ثشًبهِ سیضی ٍ تْیِ خذٍل اسائِ کٌفشاًغ ّب
 )9اعالع سػبًی ثِ داًـدَیبى ٍ ػبیش اػضبء ّیئت ػلوی دسخلَف ثشًبهِ ثشگضاسی کٌفشاًغ
 )4ثشگضاسی کٌفشاًغ
ً )5ظشخَاّی اص حبضشیي دسخلَف کٌفشاًغ ثشگضاس ؿذُ ٍ ًیض اسائیِ پیـیٌْبد ثیشای ثْجیَد کیفییت ثشًبهیِ
کٌفشاًؼْب
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه:
 )9هکبتجِ ثب گشٍّْبی آهَصؿی ٍ گشفتي ػٌبٍیي کٌفشاًغ ػلوی  9هبُ
 )2اخشای ثشًبهِ ّبی کٌفشاًغ ّفتگی

ثغَس هؼتوش

 -9مسئولین اجرا:
هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی
 -11نبظر برنبمه:
 )9هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی

 )2سئیغ داًـکذُ
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 )9هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
اعسام داوطجًیبن دارای مقبلٍ بٍ َمبیص َبی داخل ي خبرج از کطًر
 -1عنوان برنبمه :اػضام داًـدَیبى داسای هقبلِ ثِ ّوبیؾ ّبی داخل ٍ خبسج اص کـَس
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیراپسشکی
 -3هدف از انجبم برنبمه:
فشاّن ًوَدى صهیٌِ آهَصؿی ثشای داًـدَیبى دس خْت افضایؾ تَاًوٌذی ٍ استقبء ػغح ػلوی داًـدَیبى
 -4ترسیم وضع موجود:
دس حبل حبضش داًـدَیبى سؿتِ ّبی هختلف ضوي اسائِ هقبلِ دس ّوبیؾ ّبی داخل کـَس ؿشکت هی کٌٌذ
کِ ثب تَخِ ثِ تَاًوٌذیْبی داًـدَیبى اهکبى افضایؾ تؼذاد هقبالت اسػبلی تَػظ داًـدَیبى ٍ ؿشکت آًبى دس ّوبیؾ
ّبی هختلف ٍخَد داسد .داًـدَیبى تحلیالت تکویلی ًیض ثب تَخِ ثِ تَاًوٌذیْب ٍ اػتؼذادّبی ثبلقَُ ایـبى ٍ اهکبًبت
هَخَد آهبدگی اسائِ هقبلِ ٍ ؿشکت دس ّوبیؾ ّبی خبسج اص کـَس سا داسًذ کِ الصم اػت ٍضغ هَخَد ثْجَد یبثذ.
 -5نوع برنبمه:
الف) کَتبُ هذت یکؼبلِ ()98
ة) هیبى هذت دٍػبلِ ()89-89
ج) ثلٌذهذت پٌح ػبلِ ()98-89

■
■
■

 -6شبخص ارزیببی:
تؼذاد داًـدَیبى داسای هقبلِ ؿشکت کٌٌذُ دس ّوبیؾ ّبی داخل ٍ خبسج اص کـَس
 -7مراحل اجرای برنبمه:
 )9اعالع اص آخشیي ثشًبهِ ثشگضاسی ّوبیؾ ّبی داخل ٍ خبسج اص کـَس هشتجظ ثب سؿیتِ تحلییلی داًـیدَیبى
داًـکذُ ثْذاؿت
 )2اعالع سػبًی ثِ داًـدَیبى دسخلَف ثشًبهِ ثشگضاسی ّوبیـْب اص عشیر ػبیت داًـکذُ
 )9تشغیت داًـدَیبى ثِ اسػبل هقبلِ ثِ ّوبیؾ ّب
 )4سفغ هَاًیغ ؿیشکت داًـیدَی بى داسای هقبلیِ دس ّویبیؾ ّیب ٍ پشداخیت ّضیٌیِ ؿیشکت دس ّویبیؾ ثیِ
داًـدَیبى داسای هقبلِ
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه:
 )9ؿٌبػبیی ّوبیؾ ّبی داخل ٍ خبسج ٍ اعالع سػبًی اص عشیر ػبیت داًـکذُ
 )2اػضام داًـدَیبى ثِ ّوبیؾ ّبی هزکَس ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت هحتشم پظٍّـی
 -9مسئولین اجرا:
هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی ثب ّوبٌّگی ػشپشػت پظٍّـی داًـکذُ ٍ داًـدَیبى
 -11نبظر برنبمه:
 )9هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی
 )2ػشپشػت پظٍّـی داًـکذُ
 )9هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ
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ػبلیبًِ

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
بريز کردن ية سبیت داوطکذٌ پیراپسضکی
 -1عنوان برنبمه :ثشٍص کشدى ٍة ػبیت داًـکذُ ثْذاؿت
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیراپسشکی
 -3هدف از انجبم برنبمه:
هؼشفی ّش چِ ثْتش داًـکذُ ٍ اعالع سػبًی دسخلَف فؼبلیتْب ٍ ثشًبهِ ّبی هختلف داًـکذُ ثِ داًـدَیبى
ٍ اػضبء ّیئت ػلوی ایي داًـگبُ ٍ ػبیش داًـگبّْبی کـَس
 -4ترسیم وضع موجود:
دس حبل حبضش فؼبلیت ّب ٍ ثشًبهِ ّبی هختلف داًـکذُ اص عشیر ٍة ػبیت داًـگبُ ثِ اعالع داًـدَیبى
اػضبء ّیئت ػلوی ایي داًـگبُ ٍ ػبیش داًـگبّْبی ایشاى سػبًذُ هی ؿَد .گشٍّْبی هختلف آهَصؿی ًیض دس ػبیت
داًـکذُ فؼبل هی ثبؿٌذ .ثب تَخِ ثِ اػتفبدُ سٍصافضٍى اص ایٌتشًت ٍ دًیبی هدبصی آى ثِ سٍص ثَدى ٍة ػبیت
داًـکذُ دس هؼشفی ّش چِ ثْتش آى ثِ داًـگبّیبى اهشی هَثش هی ثبؿذ.
 -5نوع برنبمه:
الف) کَتبُ هذت یکؼبلِ ()98
ة) هیبى هذت دٍػبلِ ()89-89
ج) ثلٌذهذت پٌح ػبلِ ()98-89

■
□
□

 -6شبخص ارزیببی:
تؼذاد هغبلت ثِ سٍص سػبًی ؿذُ هَخَد دس ٍة ػبیت داًـکذُ دس لیٌک ّبی هختلف ٍاحذّب ٍ گشٍّْبی
آهَصؿی
 -7مراحل اجرای برنبمه:
 )9اًتخبة ساثظ ثیي داؿکذُ ٍ ٍاحذ  ITداًـگبُ خْت ثِ سٍص کشدى ٍة ػبیت ٍ سفغ هـکالت احتوبلی
 )2اًخبة ساثظ ثشای گشٍّْبی آهَصؿی ٍ ٍاحیذّبی هختلیف خْیت ثیِ سٍص کیشدى هغبلیت ٍة ػیبیت
داًـکذُ ثْذاؿت
ً )9ظبست ثش کبس ساثغیي گشٍّْب ٍ ٍاحذ تَػظ ساثظ داًـکذُ
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه:
9هبُ

 )9ثشسػی ًقبط قَت ٍ ضؼف ٍة ػبیت هَخَد

 )2اثالؽ ثِ هؼئَلیي ریشثظ ثشای سفغ ًقبط ضؼف ٍ ثْجَد هغبلت ٍة ػبیت
 -9مسئولین اجرا:
هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی ثب ّوکبسی ساثظ ٍة ػبیت داًـکذُ
 -11نبظر برنبمه:
 )9هؼئَل ٍة ػبیت داًـکذُ
 )2سئیغ داًـکذُ
 )9هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ

14

ثغَس هؼتوش

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
اصالح ي تقًیت چبرت تطکیالتی داوطکذٌ پیراپسضکی
 -1عنوان برنبمه :اكالح ٍ تقَیت چبست تـکیالتی داًـکذُ
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیراپسشکی
 -3هدف از انجبم برنبمه:
ثب تَخِ ثِ ثشًبهِ ّبی تَػؼِ کوی ٍ کیفی کِ ایي داًـکذُ داسد لضٍم ثبصًگشی ٍ اكالح ٍ تقَیت چبست
تـکیالتی هَخَد ٍ هتٌبػت ػبصی ثب اّذاف تَػؼِ ثیؾ اص پیؾ احؼبع هی ؿَد.
 -4ترسیم وضع موجود:
چبست تـکیالتی هَخَد هشثَط ثِ چٌذیي ػبل گزؿتِ ثَدُ ٍ خَاثگَی ًیبصّبی تَػؼِ ای اهشٍص ًوی ثبؿذ..
 -5نوع برنبمه:
الف) کَتبُ هذت یکؼبلِ ()98

□

ة) هیبى هذت دٍػبلِ ()89-89
ج) ثلٌذهذت پٌح ػبلِ ()98-89

■
□

 -6شبخص ارزیببی:
 -7مراحل اجرای برنبمه:
 )9ثشسػی ًیبصّبی گشٍّْبی آهَصؿی ثِ ًیشٍی اًؼبًی ٍ ّوچٌیي ًیبصّبی کبدس اداسی – هبلی ٍ پـتیجبًی
 )2ثبصًگشی چبست هَخَد ٍ اػوبل اكالحبت الصم دس خْت استقبء ًوَداس ػبصهبًی
 )9اسػبل چبست ػبصهبًی پیـٌْبدی ثِ هؼبًٍیي هحتشم آهَصؿی ٍ پـتیجبًی ثشای اًدبم هشاحل تلَیت
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه:
 )9ثشسػی ًیبصّبی تـکیالتی گشٍّْبی آهَصؿی
 )2خوغ ثٌذی ٍ اسػبل ثِ هؼبًٍت آهَصؿی

2هبُ
 9هبُ

 -9مسئولین اجرا:
هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی ٍ ػشپشػت داًـکذُ
 -11نبظر برنبمه:
 )9هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی

 )2سئیغ داًـکذُ
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 )9هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
اوجبم طرح ارزیببی دريوی گريَُبی آمًزضی
 -1عنوان برنبمه :اًدبم عشح اسصیبثی دسًٍی گشٍّْبی آهَصؿی
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیراپسشکی
 -3هدف از انجبم برنبمه:
 )9ؿٌبػبیی ًقبط قَت ٍ ضؼف گشٍّْبی آهَصؿی
 )2ثْجَد ٍ استقبء فؼبلیت ّبی گشٍّْبی آهَصؿی دس خْت استقبء ػغح ػلوی داًـیدَیبى ٍ فیبسؽ التحلییالى
سؿتِ ّبی هختلف داًـکذُ ثْذاؿت
 -4ترسیم وضع موجود:
گشٍّْبی آهَصؿی داًـکذُ ثْذاؿت توبم ػؼی خَد سا دس آهَصؽ ّش چِ ثْتش داًـدَیبى ٍ استقبء هؼتوش
فؼبلت ّبی خَد ثکبس ثؼتِ اًذ .یقیٌبً اسصیبثی اص ٍضؼیت دسًٍی گشٍّْبی آهَصؿی یکی اص ساّْبی کؼت اعالػبت
دسخلَف ٍضؼیت فؼلی ٍ ساٌّوبیی دس خْت استقبء فؼبلیت ّب هی ثبؿذ..
 -5نوع برنبمه:
الف) کَتبُ هذت یکؼبلِ ()98
ة) هیبى هذت دٍػبلِ ()89-89
ج) ثلٌذهذت پٌح ػبلِ ()98-89

■
□
□

 -6شبخص ارزیببی:
تؼذاد گشٍّْبی آهَصؿی اسصیبثی ؿذُ
 -7مراحل اجرای برنبمه:
 )9تْیِ دػتَسالؼول اسصیبثی دسًٍی اص گشٍّْبی آهَصؿی
 )2اعالع ثِ گشٍّْب خْت هـبسکت دس اًدبم اسصیبثی
 )9اًدبم اسصیبثی دسًٍی ٍ اػتفبدُ اص ًتبیح دس خْت استقبء فؼبلیتْب
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه:
 )9تْیِ فشم ّبی اسصیبثی ٍ ثشگضاسی کبسگبُ آؿٌبیی ثب ًحَُ اسصیبثی
 )2اًدبم اسصیبثی تَػظ گشٍّْبی آهَصؿی

 9هبُ

ػبلیبًِ

 -9مسئولین اجرا:
هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی ثب ّوکبسی ػشپشػت داًـکذُ ٍ ػبیش اػضبء ّیبت ػلوی گشٍُ
 -11نبظر برنبمه:
 )9هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی
 )2هؼبٍى آهَصؿی داًـکذُ
 )9سئیغ داًـکذُ
 )4هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ
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ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
اوتطبرات مجلٍ علمی  -پژيَطی علًم آزمبیطگبَی
-1عنوان برنبمه  :اًتـبسات هدلِ ػلوی  -پظٍّـی ػلَم آصهبیـگبّی
 -2محل اجرا :داًـکذُ پیشاپضؿکی
 -3هدف از انجبم برنبمه :


ثبصتبة فؼبلیتْبی پظٍّـی ٍ اًدبم عشحْبی تحقیقبتی ثلَست هقبالت ػلوی .



اًؼدبم فؼبلیتْبی گشٍّْبی هشتجظ ثب ػلَم آصهبیـگبیِ دس قبلت هدلِ تخللی .

 -4ترسیم وضع موجود :
ّن اکٌَى هقبالت ثلَست پشاکٌذُ دس ًـشیبت ثؼضبً غیش هشتجظ هٌتـش هی گشدد.
 -5نوع برنبمه :
الف  :کَتبُ هذت یکؼبلِ ( ■ ) 98
ة  :هیبى هذت دٍ ػبلِ ( )89-89
ج  :ثلٌذ هذت پٌح ػبلِ ( )98-89
 -6شبخص ارزیببی:
اًتـبس هدلِ ػلَم آصهبیـگبّی
 -7مراحل اجرای برنبمه :
 -9دسخَاػت هدَص چبح
 -2تؼییي اػضبی ّیأت
 -9فشاخَى هقبلِ
 -8جدول زمبن بندی اجرای برنبمه :
 )9اخز هدَص اًتـبس
 )2اًتـبس اٍلیي ؿوبسُ

2هبُ
 99هبُ

 -9مسئولین اجرا:
سئیغ داًـکذُ پیشاپضؿکی ثب ّوکبسی هؼبًٍت پظٍّـی داًـکذُ ٍ داًـگبُ
 -11نبظر برنبمه:
 )9سئیغ داًـکذُ پیشاپضؿکی

 )2هؼبٍى آهَصؿی داًـگبُ
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ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
ّذف ولی

ثزًبهِ

 -1سَلیذ ًزم افشارّبی آهَسضی وبر ثب ٍسبئل آسهبیطگبُ  ،اسبق ػول

حذالل  %11اس داًطجَیبى هلشم ثِ سَلیذ ایي ًزم افشارّب ثبضٌذ ٍ

ٍ هَالص آًبسَهی ٍ ..........

ثزای افزاد ًوزُ در ًظز گزفشِ ضَد

 – 2سذریس درٍس ثِ غَرر ػولی سَسظ اسشبد ٍ افشایص سْن

ثزخی اس والسْبی اسبسیذ در فیلذ هزثَعِ سطىیل ضَد

یبدگیزی ػولی در درٍس ًظزی – ػولی
ثخطی اس ًوزُ وبرٍرسی داًطجَ ثِ یه وبر سحمیمبسی وِ در آى

 -3سمَیز هْبرسْبی ػولی در وبرٍرسیْب ثب اًجبم عزح سحمیمبسی

ضزٍرر ثِ وبرگیزی سىٌیه ّبی فزاگزفشِ در وبرٍرسی ثبضذ
اخشػبظ دادُ ضَد
ثخطی اس ًوزُ وبرٍرسی اخشػبظ ثِ افزادی ثبضذ وِ در اهز

 -4ارسیبثی ثْشز داًطجَ در اهز وبرٍرسی

آهَسش دخیل ًجَدُ ٍ ایي سَاًبئی را دارًذ
 – 5سمَیز ارائِ هغبلت ػلوی جذیذ سَسظ داًطجَ

داًطجَ هلشم ثبضذ وِ در عی یه سبل سحػیلی یه وٌفزاًس
ػلوی یب هغبلت جذیذ در رٍس ارائِ ًوبیذ

 -6سْیِ ٍ ارائِ هغلت ػلوی سَسظ داًطجَ در گزٍّْبی داًطجَئی

ّز داًطجَی هوشبس داًطىذُ هسئَل حذالل ً 5فز اس داًطجَیبى
سبل دبئیي سز ثَدُ ٍ در عی ّفشِ یه جلسِ ػلوی ثب آًْب ثزگشار
ًوبیذ
ولیِ اسالیذّبی آهَسضی اسشبد ثِ سثبى اًگلیسی سْیِ ٍحذالل

 -7سمَیز داًص سثبى اًگلیسی اسبسیذ ٍ فزاگیزاى

 %21سئَاالر ثِ سثبى اًگلیسی ثبضذ
ولیِ اسبسیذ ٍ داًطجَیبى ارائِ دٌّذُ سویٌبرّب ٍ وٌفزاًس ّب

 -8سمَیز داًص وبهذیَسزی اسبسیذ ٍ فزاگیزاى

ضخػبً هلشم ثِ سْیِ هغبلت ارائِ ضذُ ثَدُ ٍ حذالل  %21هغبلت
را اس ایٌشزًز سْیِ ًوبیٌذ
 -9فزاگیزی ثخطی اس هغبلت سَسظ داًطجَیبى ثذٍى حضَر اسبسیذ اس حذالل  %11اس سزفػل ّبی ارائِ ضذُ سَسظ اسشبد فیلن سْیِ
ضذُ ٍ در ٍة سبیز داًطىذُ ثزای فزاگیزاى لزار دادُ ضَد ٍ

در والسْبی درس

داًطجَ هلشم ثبضذ چىیذُ هغلت را ثِ اسشبد ً Emailوبیذ .
 -11آهبدُ سبسی داًطجَیبى جْز هَفمیز ثیطشز در آسهَى

اس داًطجَیبى وبرضٌبسی ارضذ ٍ  PhDداًطگبُ درخَاسز ضَد

وبرضٌبسی ارضذ

وِ ثِ داًطجَیبى هسشؼذ آهَسش السم ارائِ ًوبیٌذ

 -11اعویٌبى اس هَفمیز آهَسش در عی دٍرُ

حذالل یىوبُ آخز وبرٍرسی ضیف وبری ثِ داًطجَ سحَیل ٍ ثِ
عَر ًبهحسَس وٌشزل ضَد
18
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ّذف ثزًبهِ  :سمَیز هْبرر ارسجبط جوؼی ٍ ارائِ هغبلت ػلوی سَسظ داًطجَ
الشاهبر :
 ٍجَد فضبی فیشیىی هٌبست ثزای ثزگشاری وبرگبّْب ٍ جلسبر ٍجَد سیسشن في آٍری اعالػبر هٌبست ثزگشاری وبرگبّْبی هْبرسْبی ارسجبعی – ارائِ هغلت ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضی  ٍ ICDLسثبى اًگلیسی فزاّن ًوَدى الثزاسَر سثبى ٍ وبهذیَسز هجْش وویز هٌبست داًطجَ اسبسیذ راٌّوبی دلسَر ٍ خجزُ لحبػ ًوَدى ایي گًَِ فؼبلیشْب ثؼٌَاى ثخطی اس ًوزُ ارسضیبثی ّز درس چیذهبى هٌبست ثزًبهِ درسی داًطجَیبى ثِ لحبػ سأهیي سهبى وبفی ثزای اًجبم ایي ثزًبهِچبلص ّب  :ضؼف سیسشن في آٍری اعالػب
 ووجَد فضبی فیشیىی حشی ثزای ثزگشاری والس درس ػذم آضٌبئی اسبسیذ راٌّوب ثِ هْبرسْبی ثزلزاری ارسجبط ٍ ػذم لحبػ سهبى ثزای ایي گًَِ فؼبلیز ّب ثبال ثَدى سزاًِ داًطجَ ثِ اسشبد ثزًبهِ ّبی سٌگیي درسی ٍ هشٌَع در ثزخی رضشِ ّب ظزفیز دبییي ٍ ثزًبهِ ّبی هشزاون الثزاسَر سثبى ٍ وبهذیَسز اخشیبرار هحذٍد اسبسیذ ٍ اغالح سزفػل ٍ ارسضیبثیثزًبهِ ػولیبسی  :سَسؼِ ٍ سىویل فضبّبی فیشیىی هَرد ًیبس
 افشایص سزاًِ اسشبد رُ داًطجَ سجْیش سَسؼِ الثزاسَرّبی في آٍری اعالػبر ٍ سثبى: اًشخبة هَضَع سَسظ داًطجَ اس ّز درس سخػػی یه هَضَع را اًشخبة ٍ سب دبیبى دٍرُ ارائِ دّذ ثبسخَراًذ ارسضیبثی سَسظ هذرس ٍ سبیز داًطجَیبى ثِ ارائِ دٌّذُ هغلتثزًبهِ  :راٌّوبیی داًطجَیبى سَسظ داًطجَیبى سبل ثبالیی
الشاهبر :
 ٍجَد داًطجَیبى راٌّوب ػاللوٌذ ثِ سؼذاد وبفی هؼزف ثَدى داًطجَیبى راٌّوب در هَضَػبسی وِ سبیزیي را راٌّوبیی هی ًوبیٌذ فضبّبی هٌبست جْز اًجبم ایي گًَِ ارسجبعبر سهبى هٌبست ٍ وبفی ثزای اًجبم ایي فؼبلیز داًطجَیبى راغت ٍ ػاللوٌذ وِ هطىالر خَد را ثب داًطجَی ثبالسز هغزح وٌذچبلص :
 ووجَد فضبی فیشیىی ووجَد سهبى19
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 سؼذاد اًذن داًطجَیبى هسلظ در راٌّوبیی ثی اًگیشگی داًطجَیبى هحشبج ثِ راٌّوبییثزًبهِ ػولیبسی :
ثزگشاری وبرگبّْبی هطبٍرُ ٍ هْبرر سًذگی ثزای داًطجَیبى راٌّوب
 در ًظز گزفشي فضبی هٌبست ٍ هفزح ثزگشاری اردٍّبی داًطجَیی ضٌبسبیی داًطجَیبى ًیبسهٌذ ثِ راٌّوبیی سخػػی سؼذاد داًطجَیبى ثِ داًطجَیبى راٌّوب ارائِ ثزًبهِ سَسظ راٌّوبیبى اًجبم جلسبر راٌّوبیی ٍ هطبٍر ارسضیبثی ثزًبهِ ٍ ثبر خَراًذ ثِ راٌّوبیبى ٍ هسئَلیيثزًبهِ  :سَلیذ افشارّبی آهَسضی ثِ هٌظَر یبدگیزی ػویك سز
الشاهبر :
 سأهیي اػشجبر هبلی السم ثزای سْیِ اثشار هَرد ًیبس اػن اس دٍرثیي ٍ اسىٌز ٍ لخ سبح ٍ ....... فزاّن ًوَدى آسهبیطگبّْبی سثبى  IT ،هجْش سسلظ داًطجَیبى ثِ وبر ثب ثزًبهِ ّبی وبهذیَسزی هزسجظ هبًٌذ دبٍردَیٌز  ،فشَضبح ........... ٍ Word ، اخشػبغی ثخص لبثل سَجْی اس ًوزار درٍس ػولی ٍ حشی سئَری ثِ ایي گًَِ فؼبلیز ّب اججبر داًطجَیبى در سیِ هَاد هَرد ًیبس اػن اس ػىس  ،هغبلت اس هٌبثغ ثِ رٍس اسبسیذ هجزة ٍ آضٌب ثِ هلشٍهبر سْیِ ًزم افشارچبلطْب :
 ضؼف سیسشن  ITجْز دسشزسی ثِ هٌبثغ هَرد ًیبس ٍ ضؼف هْبرر اسشفبدُ ػذم فزغز وبفی اسبسیذ ثزای ّذایز داًطجَیبى در اهز سْیِ ًزم افشار ٍ گَضشد ًوَدى ًىبر هَرد ًیبس ػبدر داًطجَیبى ثِ ارسضیبثی ثز دبیِ هحفَظبر هحذٍد ثَدى اخشیبرار اسبسیذ در اغالح سزفػل ٍ ًحَُ ارسضیبثی ضؼف داًطجَیبى در اسشفبدُ اس هشَى ٍ گفشبرّبی اًگلیسیثزًبهِ ػولیبسی :
 ثزگشاری دٍرُ ّب ٍ وبرگبّْبی آهَسضی هَرد ًیبس سجْیش الثزاسَرّبی فٌبٍری اعالػبر ٍ سثبى سػَیت فؼبلیز ّب ٍ گٌجبًیذى ایي گًَِ فؼبلیز ّب در سزفػل درٍس هزثَعِ سَسظ هزوش سَسؼِ آهَسش اخشػبظ سهبى السم در ثزًبهِ ّبی درسیثزًبهِ  :سبخز هَالصّبی آًبسَهی هزسجظ ثب سخػػی داًطجَیبى رضشِ ّبی هخشلف
الشهبر :
21
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سأهیي اػشجبر هبلی السم ثزای سْیِ هَارد هَرد ًیبس
هسلظ ثَدى ٍ داًطجَیبى ثِ هغبلت سئَری السم ثزای سبخز هَالصّبی هَرد ًظز
اخشػبظ ًوزُ ای لبثل سَجِ اس درس آًبسَهی ثِ ایي فؼبلیز
سأهیي فضبی فیشیىی جْز وبرگزٍّی داًطجَیبى ثزای سبخز هَالص
ًظبرر هسشوز اسبسیذ ثز هزاحل وبر ٍ گَضشد ًوَدى هطىالر

چبلطْب :
 فضبی فیشیه هحذٍد ثزای فؼبلیز ووجَد اسشبد ٍ افشایص ثی رٍیِ دذیزش داًطجَ ػذم ػاللِ ثزخی داًطجَیبى ثِ وبرّبی ػولی ٍ سىیِ ثز هحفَظبرثزًبهِ ػولیبسی :
 سْیِ هَاد السم ثزای اًجبم فؼبلیز ثزگشاری دٍرُ آهَسضی لجل ٍ حیي فؼبلیز ًظبرر ٍ ارسضیبثی فؼبلیزثزًبهِ  :افشایص سْن یبدگیزی ػولی در درٍس ػولی ً ،ظزی ٍ یب درٍس فمظ ًظزی سخػػی
الشاهبر :
 داضشي آسهبیطگبّْبی هْبرر  Skill labهجْش ٍ ثِ رٍس سهبى وبفی ثزای وبرّبی ػولی اخشػبظ ًوزُ لبثل سَجِ ثِ ایي گًَِ فؼبلیز سطىیل گزٍّْبی داًطجَیی ثب سؼذاد ًفزار هٌبست ثزای ّز فؼبلیز آگبّی ثخطیذى ثِ داًطجَیبى درخػَظ هیشاى سأثیز فؼبلیز ّبی هزثَعِ در آیٌذُ ضغلی ایطبىچبلطْب :
 ضؼف اهىبًبر ٍ ثِ رٍس ًجَدى سجْیشار ػذم ػاللِ ثزخی داًطجَیبى ثِ ایٌگًَِ فؼبلیز ػذم عزح ایٌگًَِ هَارد در سزفػل درٍس رػبیز ًطذى سزفػل درٍس ثؼلز ضؼف اهىبًبر یب ووجَد اسشبد  ،سؼذاد داًطجَ ثزًبهِ ّبی هشزاون درسی ثزخی رضشِ ّبثزًبهِ ػولیبسی
 سجْیش  ٍ Skill labدیص ثیٌی فضبی فیشیىی گزٍُ ثٌذی داًطجَیبى ٍ ایجبد اًگیشُ در آًبى دیص ثیٌی هَارد هَرد ًیبس در سزفػل درٍس ٍ اًؼىسبة ثِ  EDOجْز سػَیتثزًبهِ :
ارسیبثی ٍ ًظبرر هسشوز ٍ هفیذ ثز ثزًبهِ ّبی وبرٍرسی داًطجَیبى
الشاهبر :
 ٍجَد هزاوش وبفی ثزای وبرآهَسی ٍ سأهیي ًیبس آهَسضی داًطجَ اس حیث سؼذاد ثیوبر21
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 ٍجَد اسبسیذ هجزة ٍ ػاللوٌذ جْز آهَسش ٍ ًظبرر گزٍّْبی داًطجَیی هٌبست اس لحبػ سؼذاد یب ثزًبهِ وبرٍرسی ارسیبثی دلیك ٍ سخز وبرهٌذاىچبلطْب :
 افشایص سؼذاد داًطجَیبى در دٍرُ ّبی آهَسضی دبییي ثَدى ًسجز اسشبد ثِ داًطجَ ػذم ًظبرر وبفی ثز ػولىزد داًطجَیبى ارسضیبثی ضؼف داًطجَیبىثزًبهِ ػولیبسی  :دیص ثیٌی هزاوش جذیذ جْز وبرٍرسی
 اسشفبدُ اس هزثیبى هجزة وِ در سیسشن آهَسش داًطگبُ ًیسشٌذ ٍلی ػاللوٌذ ثِ ایي اهز ّسشٌذ اخشػبظ سْن ثشرگی اس ًوزُ ًْبیی ثِ وبرآهَسی در ػزغِثزًبهِ  :سمَیز هْبرر في آٍری اعالػبر داًطجَیبى
الشاهبر :
 سأهیي اػشجبر السم ثزای سجْیش الثزاسَر في آٍری اعالػبر سأهیي فضبی فیشیه وبفی ثزای الثزاسَر في آٍری اعالػب هزثیبى ٍ اسبسیذ ثزای آهَسش هْبرسْبی ّفز گبًِ افشایص هیشاى دسشزسی ثِ ایٌشزًز چیذهبًی ثزًبهِ ّبی درسی داًطجَیبى ثٌحَی وِ فزاگیزی ایي هْبرسْب در عَل سزهْبی هخشلف اًجبم ضَدچبلص ّب  :ووجَد ضذیذ فضبی الثزاسَر
 ووجَد ضذیذ هزثیبى ٍ اسبسیذ ثب فزغز وبفی ثزای سذریس در اٍلَیز لزار دادى ثزًبهِ سبیز درٍس اخشػبغی ػولی ًٌوَدى اسبسیذ ثز حست رضشِ در اهز آهَسش اخشیبرار هحذٍد داًطىذُ ّب ٍ داًطگبّْب در اغالح سزفػل سؼذاد سیبد داًطجَیبىثزًبهِ ػلیبسی :
 سبهیي فضب ٍ اثشار الثزاسَر في آٍری اعالػبر سذٍیي ثزًبهِ درسی فزاگیز هْبرسْبی ّفز گبًِ ثِ سفىیه آهَسش دٍرُ ّبی في آٍری ثب سأویذ ثز ًبی سداًطجَیبى ّز رضشِ ارسضیبثی دلیك ٍ وبهل ّز دٍرُ ثِ ًحَی وِ در دبیبى هٌجز ثِ هذرن عی ایي دٍرُ ّب گزدد اًجبم یه وبر ٍ فؼبلیز ػلوی ثب اسشفبدُ اس آهَخشِ ّب ٍ ارائِ آىثزًبهِ  :سمَیز سثبى اًگلیسی داًطجَیبى
الشاهبر :
 سَسؼِ فضبّبی هزثَط ثِ الثزاسَر سثبى سجْیش الثزاسَرّبی سثبى22
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 سأهیي هزثیبى ٍ اسبسیذ ثبثز  ،هجزة ٍ ثب ٍلز وبفی در هزاوش چیذهبى ثزًبهِ ّبی درسی داًطجَیبى ثٌحَی وِ ثزلزاری والسْبی سثبى سب دبیبى دٍرُ هذاٍهز داضشِ ثبضذچبلص ّب :
 ووجَد فضبیب الثزاسَر سثبى ووجَد هزثیبى ثبثز ثزای سذریس سؼذاد سیبد داًطجَیبى سزاون سبیز ثزًبهِ ّبی درسی ػذم اسشفبدُ اس سثبى اًگلیسی در ارائِ درٍس – اهشحبًبر ٍ ..........ثزًبهِ ػولیبسی :
 سبهیي فضب ٍ سجْیش آسهبیطگبُ سثبى سبهیي ًوَدى والسْبی سثبى در ثزًبهِ ّبی درسی ٍ در سبػشی ثب ویفیز در رٍس اسشفبدُ اس سخٌزاًی ّبی اًگلیس  ،عزاحی سئَاالر اًگلیسی در ّز یه اس والسهْب جْهز ویفیهز ثیطهشزداًطجَیبى
 ارائِ وٌفزاًس ثِ سثبى اًگلیسیثزًبهِ  :راُ اًذاسی ٍ سمَیز سیسشن آهَسضی هجبسی
الشاهبر :
 سیسشن في آٍری اعالػبر دیطشزفشِ ٍ دسشزسی ثِ ایٌشزًز دزسزػزآضٌبئی ٍ هْبرر داًطجَیبى در ثِ وبرگیزی هْبرسْبی في آٍری اعالػبر
اسبسیذ آضٌب ثِ في آٍری اعالػبر ٍ ثِ وبرگیزی رٍضْب ثزای سذریس هجبسی
سْیِ هشَى هَرد ًیبس ثزای سذریس ،سیسشن ارسضیبثی
چبلص ّب :
 هطىل ایٌشزًز دزسزػز ػذم ٍجَد یب ووجَد هشَى سْیِ ضذُ ثز اسبس آهَسش هجبسی احسبس ػذم ًیبس ثزخی اسبسیذ ٍ داًطجَیبى ثِ ایي گًَِ آهَسش ػذم ثزًبهِ هذٍى جْز ثزگشاری والسْبیی ثِ غَرر هجبسی ػذم دیص ثیٌی ایي ًَع آهَسش در سزفػل درٍسثزًبهِ ػولیبسی :
 ثزگشاری وبرگبّْبی ًحَُ سذریس ثِ رٍش هجبسی (اػن اس سْیِ هغبلت  ،ارسضیبثی ٍ  )...ثزای اسبسیذ سػَیت هیشاى ٍ ًحَُ اػوبل آهَسش هجبسی در سزفػل درٍس سَسظ EDC فزاّن ًوَدى ضزایظ ثزگشاری ایي درٍس یب رضشِ ّب اس لحبػ سیسشن في آٍری اعالػبرثزًبهِ  :ارسیبثی هَفمیز آهَسضی در دبیبى دٍرُ آهَسضی
الشاهبر :
 ٍجَد اسبسیذ ثبثز ٍ خجزُ ٍ هجزة در ایي راثغِ23
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 ٍجَد  Logbookثزای دٍرُ ّبی آهَسضی ّز رضشِ ٍجَد سهبى ٍ فضبی ثزگشاری وبفی ثزای اًجبم ارسضیبثی فزاّن ًوَدى ضزایظ لبًًَی سجذیذ دٍرُ سؼییي اسشبًذاردّبی آهَسش در ّز رضشِ ٍ ارسیبثی داًطجَیبىچبلص ّب:
 ػذم ٍجَد یب ووجَد هزثیبى آهَسضی ػذم ٍجَد Logbookثزای ثزخی ػزغِ ّبی وبرآهَسی ًباهیذی ٍ ثی اًگیشگی داًطجَیبى ثِ ػلز ضزایظ فؼلی ثبسار وبر اخشیبرار هحذٍدُ داًطگبُ در اغالح سزفػل درٍس ٍ ًحَُ ارسضیبثیثزًبهِ ػولیبسی :
 سؼییي هَارد اهشحبًی سَسظ اسبسیذ هجزة ثزگشاری ارسیبثی سَسظ اسبسیذ ،در حضَر ثیوبر ٍ  ....ثِ غَرر ٍالؼی سجذیذ دٍرُ داًطجَیبى سطَیك ثزگشیذگبى ثِ غَرر اداهِ سحػیل یب هؼزفی ثِ هزاوش آهَسضی یب درهبًی جْز فؼبلیز ٍ اضشغبلثزًبهِ :آهبدگی ٍ سزغییت داًطجَ جْز ضزوز درهمبعغ سحػیالر سىویلی
الشاهبر :
 ثزًبهِ ریشی ثز حست ًیبس ٍ ػاللِ داًطجَیبى ثِ والس ّبی آهبدگی ثِ وبرگیزی اسبسیذ هجزة ٍ یب داًطجَیبى سزآهذ ٍ هَفك سبهیي اػشجبر هزثَط ثِ حك الشذریس ٍ سْیِ هشَى ٍجَد ثزًبهِ ّبی فَق ثزًبهِ جْز هؼزفی رضشِ ّبی جذیذ ٍ ثیي رضشِ ایچبلص ّب :
 ػذم ٍجَدهزاوش فؼبل داًطجَیی در ایي راثغِ هطىالر اداری در ثِ وبرگیزی اسبسیذ ٍ داًطجَیبى در ایي راثغِ سٌَع رضشِ ّبی سىویلی ٍ الذام ثِ دذیزش داًطگبّی ثذٍى سَجِ ثِ ًیبس جبهؼِ ٍ یب اهىبًبر هَجَد آهَسشآى
 هطىل داًطجَیبى سحػیل وزدُ در همبعغ سحػیلی وِ ثیىبر ّسشٌذ لغغ ارسجبط داًطجَ ثب هزاوش اٍلیِ آهَسش ثب دذیزش در هزاوش جذیذ ٍ ػذم آضٌبئی اٍ ثب فضبی جذیذ ٍ .....ثزًبهِ ػولیبسی :
 دیص ثیٌی ثَجِ ای جْز آهبدُ ًوَدى داًطجَیبى هسشؼذ ثزای سحػیالر سىویلی درخَاسز سْویِ لجَلی ثزای داًطجَیبى ّز هزوش ثزای همبعغ سىویلی ّوبى هزوش ثِ وبرگیزی اسبسیذ هجزة اس داخل یب خبرج اسشبى24

ربانهم راهبردي دادكشنه پيرازپشكي
 دایز ًوَدى ولیِ همبعغ سحػیالر سىویلی وِ دشبًسیل آى هَجَد هی ثبضذثزًبهِ  :سمَیز هْبرر ًَضشي هغبلت ػلوی ٍ همبالر سحمیمی
الشاهبر :
 هزاوش سحمیمبسی فؼبل ٍ دذیزًذُ داًطجَ سیسشن ایٌشزًز دزسزػز داًص وبفی اس في آٍری اعالػبر هْبرر در ًَضشي ثِ سثبى اًگلیسی سبهیي ضزایظ هبلی ثزای ایي ًَع فؼبلیز ّبچبلص ّب :
 ػذم ٍجَد اسبسیذ هجزة در ایي سهیٌِ ثِ سؼذاد وبفی ثزای راٌّوبئی ػذم ثْزُ هٌذی داًطجَ اس حبغل ًْبئی وبر خَد آى گًَِ وِ ضبیسشِ اسز ػذم آهبدگی هزاوش سحمیمبسی ثزای دذیزش ولیِ ػاللِ هٌذاى ٍ ثِ وبرگیزی آًبىثزًبهِ ػولیبسی :
 ثزگشاری وبرگبّی همبلِ ًَیسی ثِ سثبى اًگلیسی ٍ فبرسی دیص ثیٌی دلیك چگًَگی ثْزُ هٌذی داًطجَ اس فؼبلیز خَد -سذٍیي لزارداد ثب هزاوش سحمیمبسی ثزای دذیزش داًطجَ
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