
١ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(وبهبودمنابعتوسعه :   ١(  

Oمدیریت وتوانمندسازي نیروي انسانی :  ١  

Aبرگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

آموزشی تخصصی نیازسنجی   1
  ازواحدهاي تحت پوشش

مدیران،کارکنان، 
  دانشجویان

آموزش 
 کارکنان

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

 فروردین 15
  هر سال

 فروردین 30
  بررسی  هر سال

مشاهده 
  مستندات

-  

برگزاري کمیته اموزش   2
  وتوانمندسازي

مدیران،کارکنان، 
 دانشجویان

آموزش 
 کارکنان

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اردیبهشت اول 
  هر سال

 اردیبهشت 15
  هر سال

  برگزاري جلسه
بررسی خروجی 

  جلسه
200000  

ابالغ دوره هاي آموزشی مصوب   3
  به واحدها

مدیران،کارکنان، 
 دانشجویان

آموزش 
 کارکنان

آموزش 
  کارکنان

هر  خرداداول 
  سال

هر  خرداد 15
  سال

ابالغ دوره ها 
  به واحدها

بررسی دوره 
  هاي ابالغی

-  

برگزاري دوره هاي آموزشی   4
  توسط واحدهاي تابعه

مدیران،کارکنان، 
هر  خرداد 16  واحدهاي تابعه  رابطین آموزش دانشجویان

  سال
  هر سال انتهاي

برگزاري دوره 
  هاي آموزشی

بررسی دوره 
  هاي برگزارشده

10000000  

  ارزشیابی دوره هاي آموزشی  5
مدیران،کارکنان، 

 دانشجویان
آموزش 
  کارکنان

  واحدهاي تابعه
هر  خرداد20

  سال
  انتهاي هرسال

توزیع فرم 
  ارزشیابی

بررسی فرمهاي 
  ارزشیابی

1000000  

مدیران،کارکنان،   ثبت درشناسنامه آموزشی  6
 دانشجویان

 رابطین آموزش
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
هر  خرداد30

  سال
  هر سال انتهاي

ثبت 
درشناسنامه 

  آموزشی
-           -  

  

  

  



٢ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oمدیریت وتوانمندسازي نیروي انسانی:  ١  

Aبرگزاري دوره هاي آموزشی عمومی:  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

تخصصی نیازسنجی آموزشی   1
  ازواحدهاي تحت پوشش

مدیران،کارکنان، 
 آموزش کارکنان  دانشجویان

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

15 
 فروردین
  هر سال

 فروردین 30
  هر سال

  بررسی
مشاهده 
  مستندات

25000000  

برگزاري کمیته اموزش   2
  وتوانمندسازي

مدیران،کارکنان، 
 آموزش کارکنان دانشجویان

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول 
اردیبهشت 

  هر سال

15 
 اردیبهشت
  هر سال

  برگزاري جلسه
بررسی خروجی 

  جلسه
3000000  

ابالغ دوره هاي آموزشی مصوب   3
  به واحدها

مدیران،کارکنان، 
 خرداداول   آموزش کارکنان آموزش کارکنان دانشجویان

  هر سال
 خرداد 15

  هر سال
ابالغ دوره ها به 

  واحدها
بررسی دوره 
  هاي ابالغی

50000000  

برگزاري دوره هاي آموزشی   4
  توسط واحدهاي تابعه

مدیران،کارکنان، 
  واحدهاي تابعه  رابطین آموزش دانشجویان

 خرداد 16
  هر سال

هر  انتهاي
  سال

برگزاري دوره 
  هاي آموزشی

بررسی دوره 
  هاي برگزارشده

10000000  

  ارزشیابی دوره هاي آموزشی  5
مدیران،کارکنان، 

  واحدهاي تابعه  کارکنانآموزش  دانشجویان
 خرداد20

  هر سال
انتهاي 
  هرسال

توزیع فرم 
  ارزشیابی

بررسی فرمهاي 
  ارزشیابی

2500000000  

  ثبت درشناسنامه آموزشی  6
مدیران،کارکنان، 

 رابطین آموزش دانشجویان
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
 خرداد30

  هر سال
هر  انتهاي
  سال

ثبت درشناسنامه 
  آموزشی

مشاهده 
  مستندات

50000000  

  

  
  



٣ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oمدیریت وتوانمندسازي نیروي انسانی:  ١  

Aاجراي نظامندپایش وارزشیابی کارکنان:  ٣ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

اباغ دستورالعمل یابخشنامه   1
  ازوزارت متبوع

فروردین  15  معاونت توسعه وزارت متبوع مدیران،کارکنان، 
  هر سال

  -  -  ابالغ دستورالعمل  پایان خرداد

 مدیران،کارکنان،   تشکیل جلسه رابطین ارزشیابی  2
مدیریت نیروي 

  انسانی
  500000  -  برگزاري جلسه  پایان خرداد  خرداد20  معاونت توسعه

3  
ابالغ دستورالعمل ارزشیابی 

مدیران وکارکنان به واحدهاي 
  تابعه

 مدیران،کارکنان، 
مدیریت نیروي 

  انسانی
  -  نظارت وارزیابی  ابالغ به واحدها  آخرآذر  اول تیر  معاونت توسعه

جمع آوري ،تهیه وتکمیل   4
  مستندات ارزشابی کارکنان

 مدیران،کارکنان، 
مدیریت نیروي 

  انسانی
  آخرآذر  اول تیر  معاونت توسعه

توزیع فرمهاوجمع 
  آوري مستندات

  -  نظارت وارزیابی

تهیه گزارش نهایی وارسال نتایج   5
  به معاونت توسعه

 مدیران،کارکنان، 
مدیریت نیروي 

  انسانی
  پایان دي ماه  اول دي  واحدهاي تا بعه

تاییدنهایی فرمها 
  وارسال لیست

نظارت 
  وارزیابی

-  

فرمهاوتطبیق بررسی وصحت   6
  بالیست نمرات

 مدیران،کارکنان، 
مدیریت نیروي 

  انسانی
  پایان بهمن  ابتداي بهمن  معاونت توسعه

بررسی فرمهاي 
ارزشیابی وتطبیق 

  بالیست نمرات
  -  نظارت وارزیابی

  مدیران،کارکنان،  درج  درپرونده کارگزینی  7
مدیریت نیروي 

  انسانی
  -  نظارت وارزیابی  درج درپرونده   اسفند15  اول اسفند  معاونت توسعه

  



٤ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oمدیریت وتوانمندسازي نیروي انسانی:  ١  

Aتسهیل روندادامه تحصیل کارکنان مطابق بانیازهاي دانشگاه:  ٤ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
نیازسنجی رشته هاي تحصیلی 

  موردنیاز
معاونت   شوراي معاونین  کارکنان،مدیران

 آموزشی
  فروردین30  فروردین20

تنظیم فرم 
  نظرسنجی

  2500000  نظارت وارزیابی

 معاونت توسعه  معاونت توسعه  کارکنان،مدیران  بررسی نتایج نیازسنجی  2
اول 

  اردیبهشت
  1000000  نظارت وارزیابی  برگزاري جلسه  اردیبهشت15

3  
برگزاري جلسه شوراي 

معاونین وتاییدوتصویب رشته 
  هاي تحصیلی

  5000000  نظارت وارزیابی  برگزاري جلسه  اردیبهشت20  اردیبهشت20 معاونت آموزشی  معاونت توسعه  کارکنان،مدیران

4  
ارسال رشته هاي تحصیلی 

  مصوب به واحدها
  1000000  نظارت وارزیابی  ارسال لیست  خرداد15  اردیبهشت30 معاونت توسعه  معاونت توسعه  کارکنان،مدیران

  

  
  
  
  
 
  
  
  
  



٥ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oمدیریت وتوانمندسازي نیروي انسانی : ١  

Aاحیاي کمیته پیشنهادات دانشگاه:  ٥ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  هدفگروه   عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
نماینده واحدهاي تابعه  دعوت از

  جهت برگزاري جلسه توجیهی
  کارکنان

دبیرکمیته 
 پیشنهادات

  -  نظارت وارزیابی  برگزاري جلسه  فروردین30  فروردین20  حوزه ریاست

2  
دستوالعمل تدوین  تهیه و

  پیشنهادات
  برگزاري جلسه  اردیبهشت10  اول اردیبهشت  حوزه ریاست  دبیرکمیته پیشنهادات  کارکنان

نظارت 
  وارزیابی

-  

3  
دریافت پیشنهادات واحدها 

  جهت طرح درکمیته
  -  نظارت وارزیابی  برگزاري جلسه  اسفند15  هرماه15 حوزه ریاست  دبیرکمیته پیشنهادات  کارکنان

4  
بررسی وتصویب  برگزاري جلسه

  پیشنهادات ارسالی ازواحدها
  برگزاري جلسه  اسفند20  هرماه20  حوزه ریاست  دبیرکمیته پیشنهادات  کارکنان

نظارت 
  وارزیابی

-  

  

  
  
 
 
 
 
 
  
  



٦ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oمدیریت وتوانمندسازي نیروي انسانی:  ١  

Aمختلفایجاداتاق فکردرحوزه هاي :  ٦ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی کارکنان ومدیران 

  صاحب فکروایده
  کارکنان،مدیران

معاونتهاي 
 دانشگاه

معاونتهاي 
  دانشگاه

  فروردین30  فروردین20
توزیع فرمهاي 

  مربوطه
 نظارت

  وارزیابی
200000  

2  
انتخاب کارکنان ومدیران 

واجدالشرایط جهت شرکت 
  درجلسات

  کارکنان،مدیران
معاونتهاي 

 دانشگاه

معاونتهاي 
  دانشگاه

  صدورابالغ  اردیبهشت 15  فروردین 31
نظارت 
  وارزیابی

50000  

  کارکنان،مدیران  برگزاري جلسات اتاق فکر  3
معاونتهاي 

 دانشگاه

معاونتهاي 
  دانشگاه

نظارت   برگزاري جلسه  اسفند 29  اردیبهشت 20
  وارزیابی

1000000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:  ١(  

O2  :افزایش وبهسازي فضاي فیزیکی  
Aتکمیل وراه اندازي مجموعه پردیس:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  اجراچگونگی   زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
تهیه وتدارك مصالح ساختمانی 

  وتاسیساتی
  3000000  ارزیابی ونظارت  خرید مصالح  مرداد15  فروردین 15  پردیس پیمانکار  دفترفنی

2  
تکمیل سیستم تاسیساتی برق 

  پردیس  پیمانکار  دفترفنی  ومکانیکی
اول 

  اردیبهشت
  10000000  ارزیابی ونظارت  پیمانی  اول مرداد

  80000000  نظارت وارزیابی  پیمانی  خرداد20  فروردین 15  پردیس پیمانکار  دفترفنی  نازك کاري بدنه  3

  50000000  ارزیابی ونظارت  پیمانی  خرداد20  فروردین6  پردیس  پیمانکار  دفترفنی  نماسازي  4

  5000000  ارزیابی ونظارت  پیمانی  مرداداول   اول خرداد  پردیس پیمانکار  دفترفنی  اجراي سقفهاي کاذب  5

  2000000  ارزیابی ونظارت  پیمانی  مرداد5  خرداد20  پردیس  پیمانکار  دفترفنی  اجراي کف  6

  10000000000  ارزیابی ونظارت  پیمانی  مرداد10  اول تیر  پردیس  پیمانکار  دفترفنی  نصب تاسیسات  7

  25000000  ارزیابی ونظارت  پیمانی  مرداد15  اول فروردین  پردیس  مشاور پروژه  دفترفنی  کنترل ونظارت همزمان پروژ ها  8

  10000000  نظارت وارزیابی  پیمانی  -  مرداد15  پردیس  مشترك  دفترفنی  تحویل موقت پروژه  9

  



٨ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oافزایش وبهسازي فضاي فیزیکی:  ٢  
Aایجاد و بهبود فضاي سبز:  ٢  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
ارائه اطالعات خام ونیازهاي 

  موردنظربه مشاور
  -  ارزیابی ونظارت  ارائه اطالعات  20/01/94  15/12/93  پردیس  مدیریت پروژه  پردیس

  -  ارزیابی ونظارت  طراحی محوطه  05/02/94  15/01/91  پردیس  مشاورطرح  پردیس  طراحی محوطه  2

3  
تاییدنهایی طرح وارائه به 

  هزینهمشاورجهت برآورد
  40000000  ارزیابی ونظارت  تاییدنهایی طرح  20/02/94  05/02/94  پردیس  ریاست دانشگاه  پردیس

  01/03/94  25/02/94  پردیس امورحقوقی  پردیس  برگزاري مناقصه  4
برگزاري 
  مناقصه

  -  ارزیابی ونظارت

  -  ارزیابی ونظارت  انعقادقرارداد  04/03/94  02/03/94  پردیس امورحقوقی        پردیس  انعقادقراردادباپیمانکار  5

  15/05/94  05/03/94  پردیس  پیمانکار  پردیس  شروع عملیات اجرایی  6
شروع عملیات 

  اجرایی
  -  ارزیابی ونظارت

  -  ارزیابی ونظارت  کنترل ونظارت  15/05/94  05/03/94  پردیس  مشاورپروژه  پردیس  کنترل ونظارت  7

  -  20/05/94  پردیس  مشاوروپیمانکار  پردیس  تکمیل وتحویل موقت  8
تکمیل وتحویل 

  موقت
  2000000  ارزیابی ونظارت

  
  



٩ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oافزایش وبهسازي فضاي فیزیکی:  ٢  

Aبهسازي ونوسازي پانسیون هاي پزشکان وپیراپزشکان عمومی ومتخصصین ضریب:  ٣K 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
درخواست معاونت درمان جهت 

  بهسازي پانسیون ها
پزشکان،متخص

  صان
  درخواست کتبی  فروردین30  فروردین20 معاونت توسعه  معاونت درمان

نظارت 
  وارزیابی

-  

2  
بررسی پانسیون هاي 

  موردتقاضاي معاونت درمان
پزشکان،متخص

  صان
  اردیبهشت 31  فروردین31 معاونت توسعه  دفترفنی

بررسی پانسیون 
  ها

نظارت 
  وارزیابی

-  

  الویت بندي پانسیون ها  3
پزشکان،متخص

  صان
  خرداد10  اول خرداد توسعهمعاونت   دفترفنی

الویت بندي 
  پانسیون ها

نظارت 
  وارزیابی

-  

  تامین اعتبار توسط مالی  4
پزشکان،متخص

  صان
  تخصیص اعتبار  خرداد15  خرداد11  معاونت توسعه  امور مالی

نظارت 
  وارزیابی

3000000000  

  بهسازي ونوسازي پانسیون ها  5
پزشکان،متخص

  صان
  بهسازي ونوسازي  اسفند29  خرداد20  معاونت توسعه  دفترفنی

نظارت 
  وارزیابی

-  

  
  
  
  
  
  
  
  



١٠ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oافزایش وبهسازي فضاي فیزیکی:  ٢  

Aفعال نمودن کمیته زیباسازي فضاهاي اداري:  ٤ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
دعوت ازمهندسین عمران جهت 

  شرکت درجلسه توجیهی
  برگزاري جلسه  فروردین30  فروردین15 معاونت توسعه  دفترفنی  مهندسین عمران

نظارت 
  وارزیابی

-  

  برگزاري جلسه  اردیبهشت 10  فروردین31 معاونت توسعه  دفترفنی  مهندسین عمران  تشکیل کارگروه زیباسازي  2
نظارت 
  وارزیابی

-  

  دفترفنی  صدورابالغ اعضاء کارگروه  3
دفترفنی،مدیریت 
 خدمات پشتیبانی،

  اموراداري
 معاونت توسعه

11 
  اردیبهشت

  صدورابالغ  اردیبهشت 15
نظارت 
  وارزیابی

-  

  تیر16  اردیبشت 16  معاونت توسعه  دفترفنی  دفترفنی  بررسی فضاهاي اداري موجود  4
 بررسی فضاهاي

  موجود
نظارت 
  وارزیابی

-  

  اسفند 30  تیر 17  معاونت توسعه  دفترفنی  دفترفنی  الویت بندي فضاهاي اداري  5
بررسی فضاهاي 

  موجود
نظارت 
  وارزیابی

-  

  دفترفنی  تامین اعتبار توسط امورمالی  6
-دفترفنی

  امورمالی
  تامین اعتبار  مرداد 15  اول مرداد  معاونت توسعه

نظارت 
  وارزیابی

-  

7  
وباسازي فضاهاي الویت  مرمت

  بندي شده
  عملیات اجرایی  اسفند 29  مرداد16  معاونت توسعه  دفترفنی  دفترفنی

نظارت 
  وارزیابی

10000000000  

 
  



١١ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(منابع بهبود توسعه و:   ١(  

Oبهسازي فضاي فیزیکی افزایش و:  ٢  

Aهاي بهداشت فرسوده خانه بهسازي مراکزبهداشتی درمانی و نوسازي و:  ٥ 

یف
رد

  

هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز  )ریال(

1  
شناسایی واحدهاي نیازمندمرمت 

  وباسازي
  دفترفنی  مهندسین عمران

معاونت 
 توسعه

هر  فروردین15
  سال

هر  فروردین30
  سال

  برگزاري جلسه
نظارت 
  وارزیابی

-  

2  
اعالم اولویت هابه معاونت 

  توسعه
  دفترفنی  مهندسین عمران

معاونت 
 توسعه

هر  فروردین31
  سال

هر  اردیبهشت 10
  سال

  برگزاري جلسه
نظارت 
  وارزیابی

-  

3  
تشکیل کمیته فنی جهت تصویب 

  الویتها
  دفترفنی

دفترفنی،مدیریت 
خدمات پشتیبانی، 

  اموراداري

معاونت 
 توسعه

هر  اردیبهشت 11
  سال

هر  اردیبهشت 15
  سال

  صدورابالغ
نظارت 
  وارزیابی

-  

  دفترفنی  دفترفنی  تامین اعتبار موردنیاز  4
معاونت 
  توسعه

هر  اردیبشت 16
  سال

  هر سال تیر16
بررسی فضاهاي 

  موجود
نظارت 
  وارزیابی

-  

5  
اخذاستعالم قیمت ازپیمانکاران 

  واجدالشرایط
  دفترفنی  دفترفنی

معاونت 
  توسعه

  هر سال اسفند 30  هر سال تیر 17
بررسی فضاهاي 

  موجود
نظارت 
  وارزیابی

-  

6  
عقدقراردادباپیمانکار جهت 

  شروع پروژه
  دفترفنی

-دفترفنی
  امورمالی

معاونت 
  توسعه

هر  اول مرداد
  سال

  تامین اعتبار  هر سال مرداد 15
نظارت 
  وارزیابی

-  

  دفترفنی  دفترفنی  بازدیدادواري ازپروژ ها  7
معاونت 
  توسعه

  عملیات اجرایی  هر سال بهمن 30  هر سال مرداد16
نظارت 
  وارزیابی

-  

معاونت   دفترفنی  دفترفنی  تکمیل وتحویل موقت پروژها  8
  توسعه

هر  اول اسفند
  سال

  عملیات اجرایی  هر سال اسفند 29
نظارت 
  وارزیابی

-  



١٢ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oکرد )ریال(هزینه تامین،تخصیص و(منابع مالیمدیریت :  ٣(  

Aاستقالل مالی حوزه هاي دانشگاه طبق آیین نامه مالی ومعامالتی:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی واحدهاي واجدالشرایط 

  استقالل مالی
واحدهاي 
  حسابداري

  شناسایی واحدها  اسفند 3  اول اسفند معاونت توسعه  مدیریت امورمالی
نظارت 
  وارزیابی

-  

2  
اعالم به واحدهاي تابعه 

واجدالشرایط جهت اعالم 
  آمادگی

واحدهاي 
  حسابداري

  اسفند 15  اردیبهشت 10  اسفند 13 معاونت توسعه  مدیریت امورمالی
نظارت 
  وارزیابی

-  

  برگزاري جلسه توجیهی  3
واحدهاي 
  حسابداري

  برگزاري جلسه  اسفند 16  اسفند 16 معاونت توسعه  مدیریت امورمالی
نظارت 
  وارزیابی

-  

4  
ویرایش وآماده نمودن 

  زیرساختهاي اجرا
واحدهاي 
  حسابداري

  نصب نرم افزار  اسفند 20  اسفند 17  معاونت توسعه  مدیریت امورمالی
نظارت 
  وارزیابی

-  

5  
ابالغ واعطاي استقالل مالی 
  برابرآیین نامه مالی ومعامالتی

واحدهاي 
  حسابداري

  صدورابالغ  اسفند 29  اسفند 21  معاونت توسعه  مدیریت امورمالی
نظارت 
  وارزیابی

-  

6  
اجراي کامل حسابرسی 

  واحدهاي مستقل
واحدهاي 
  حسابداري

  معاونت توسعه  ریاست دانشگاه
اول 

  فروردین
  اسفند 29

روزرسانی نرم به 
  افزار

نظارت 
  وارزیابی

-  

  
  
  
  
  



١٣ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oکرد )ریال(هزینه تامین،تخصیص و(مدیریت منابع مالی:  ٣(  

Aافزایش درآمدواحدهاي تابعه ازطریق شناسایی نقاط بالقوه درآمدزا:  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی مدیران وکارکنان 

  صاحب فکروتوانمند 
  کارکنان،مدیران

مدیرت خدمات 
  فروردین 30  فروردین20 معاونت توسعه  پشتیبانی

شناسایی مدیران 
  وکارکنان

نظارت 
  وارزیابی

-  

2  
صدورابالغ جهت کارکنان 

  ومدیران شناسایی شده
  کارکنان ،مدیران

مدیریت خدمات 
 معاونت توسعه  پشتیبانی

اول 
  اردیبهشت

  صدورابالغ  اردیبهشت 5
نظارت 
  وارزیابی

50000  

3  
برگزاري جلسه توجیهی 

  باکارکنان،مدیران شناسایی شده
  کارکنان ،مدیران

مدیریت خدمات 
  برگزاري جلسه  اردیبهشت 6  اردیبهشت 6 معاونت توسعه  پشتیبانی

نظارت 
  وارزیابی

200000  

4  
شناسایی واحدهاي درآمدزا 

  توسط اعضاء کمیته
مدیریت خدمات   کارکنان ،مدیران

  پشتیبانی
  برگزاري جلسه  اردیبهشت 30  اردیبهشت 7  معاونت توسعه

نظارت 
  وارزیابی

-  

5  
برگزاري جلسه جهت ارائه 

  راهکار
مدیریت خدمات   کارکنان ،مدیران

  پشتیبانی
  برگزاري جلسه  اول خرداد  اول خرداد  معاونت توسعه

نظارت 
  وارزیابی

200000  

6  
ارسال راهکارهاوپیشنهادات به 

  ریاست دانشگاه
  کارکنان،مدیران

مدیریت خدمات 
  خرداد10  دوم خرداد  معاونت توسعه  پشتیبانی

ارسال 
  صورتجلسه

نظارت 
  وارزیابی

-  

  
  
  
  
  
  



١٤ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(وبهبودمنابعتوسعه :   ١(  

Oکرد )ریال(هزینه تامین،تخصیص و(مدیریت منابع مالی:  ٣(  

Aکاهش کسورات بیمه اي:  ٣ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی مدیران وکارکنان 

  صاحب فکروتوانمند 
  کارکنان،مدیران

مدیرت خدمات 
  فروردین 30  فروردین20 معاونت توسعه  پشتیبانی

شناسایی مدیران 
  وکارکنان

نظارت 
  وارزیابی

-  

2  
صدورابالغ جهت کارکنان 

  ومدیران شناسایی شده
  کارکنان ،مدیران

مدیریت خدمات 
 معاونت توسعه  پشتیبانی

اول 
  اردیبهشت

  صدورابالغ  اردیبهشت 5
نظارت 
  وارزیابی

50000  

3  
برگزاري جلسه توجیهی 

  باکارکنان،مدیران شناسایی شده
  کارکنان ،مدیران

مدیریت خدمات 
  برگزاري جلسه  اردیبهشت 6  اردیبهشت 6 معاونت توسعه  پشتیبانی

نظارت 
  وارزیابی

200000  

4  
شناسایی واحدهاي درآمدزا 

  توسط اعضاء کمیته
مدیریت خدمات   کارکنان ،مدیران

  پشتیبانی
  برگزاري جلسه  اردیبهشت 30  اردیبهشت 7  معاونت توسعه

نظارت 
  وارزیابی

-  

5  
برگزاري جلسه جهت ارائه 

  راهکار
مدیریت خدمات   کارکنان ،مدیران

  پشتیبانی
  برگزاري جلسه  اول خرداد  اول خرداد  معاونت توسعه

نظارت 
  وارزیابی

200000  

6  
راهکارهاوپیشنهادات به ارسال 

  ریاست دانشگاه
  کارکنان،مدیران

مدیریت خدمات 
  خرداد10  دوم خرداد  معاونت توسعه  پشتیبانی

ارسال 
  صورتجلسه

نظارت 
  وارزیابی

-  

  
  
  
  
  
  



١٥ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oروزرسانی تجهیزاته تامین،حفظ و ب:  ٤  

Aموردنیازواحدهاتامین تجهیزات :  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  کارکنان  درخواست واحدجهت خرید   1
کارپردازي 

  واحدها
معاونتهاي 

 مربوطه
  درخواست کتبی  اسفند 29  فروردین 20

نظارت 
  وارزیابی

-  

  معاونت مربوطه  کارکنان  معاونت مربوطهموافقت   2
معاونتهاي 

 مربوطه
  درخواست کتبی  اسفند 29  فروردین 20

نظارت 
  وارزیابی

-  

  امورمالی  کارکنان  تامین اعتبارمالی  3
معاونتهاي 

 مربوطه
  درخواست کتبی  اسفند 29  فروردین20

نظارت 
  وارزیابی

-  

کارپردازي   کارکنان  ارجاع به تدارکات وکارپردازي  4
  واحدها

معاونتهاي 
  مربوطه

  درخواست کتبی  اسفند 29  فروردین 20
نظارت 
  وارزیابی

-  

5  
خریدتوسط کارپردازي وتحویل 

  انبار
کارپردازي   کارکنان

  واحدها
  خریدتجهیزات  اسفند 29  فروردین 20  معاونت مربوطه

نظارت 
  وارزیابی

-  

6  
دریافت چک وتحویل به 

  فروشنده
  کارکنان

کارپردازي 
  اسفند 29  فروردین 20  معاونت مربوطه  واحدها

پرداخت مطالبات 
  فروشنده

نظارت 
  وارزیابی

-  

  
  
  
  
  
  



١٦ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oروزرسانی تجهیزاته تامین،حفظ و ب:  ٤  

Aحفظ ونگهداري تجهیزات ووسایل نقلیه:  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  اجرامکان   مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی تجهیزات ووسایل قابل 

  استفاده
  کارکنان

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

معاونتهاي 
 مربوطه

  فروردین 30  فروردین 20
شناسایی 
  تجهیزات

نظارت 
  وارزیابی

-  

  برگزاري جلسه توجیهی  2
مسئولین 
  انبارواحدها

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

معاونتهاي 
 مربوطه

  برگزاري جلسه  فروردین 31  فروردین 31
نظارت 
  وارزیابی

200000  

3  
ابالغ فرآیندهاي حفظ ونگهداري 

  تجهیزات ووسایل

مسئولین 
واحدهاي 
معاونتهاي 

  مربوطه

مدیریت 
اموراداري ومالی 

  واحدها

معاونتهاي 
 مربوطه

اول 
  اردیبهشت

  فرآیندهاابالغ   اردیبهشت 15
نظارت 
  وارزیابی

-  

  نظارت برحسن اجراي فرآیندها  4
مسئولین 
  انبارواحدها

مدیران اموراداري 
  واحدها

معاونتهاي 
  مربوطه

  -  -  نظارت وارزیابی  اسفند 29  اردیبهشت 30

  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٧ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oروزرسانی تجهیزاته تامین،حفظ و ب:  ٤  

Aبه روزرسانی تجهیزات:  ٣ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی تجهیزات فرسوده 

وقابل تعویض توسط مسئولین 
  واحدها

  مدیران واحدها  کارکنان
معاونت هاي 

 مربوطه
  فروردین 30  فروردین 20

شناسایی 
  تجهیزات

نظارت 
  وارزیابی

-  

2  
دریافت درخواست واحدهاي 

  تابعه دانشگاه
  کارکنان

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

معاونتهاي 
 مربوطه

  اسفند 20  اول هرماه
دریافت 

  درخواست ها
نظارت 
  وارزیابی

-  

3  
ارسال به درخواست هاي 

واحدها به امورمالی جهت تامین 
  اعتبار

  امورمالی مدیریت  کارکنان
معاونتهاي 

 مربوطه
  هرماه 30  اول هرماه

ارسال درخواست 
  واحدها

نظارت 
  وارزیابی

-  

4  
ارسال درخواست به 

  واحدکارپردازي
  کارکنان

- واحدکارپردازي
  تدارکات

معاونتهاي 
  مربوطه

  خریدتجهیزات  اسفند 29  اول هرماه
نظارت 
  وارزیابی

-  

  
  
  
  
  
  
  
  



١٨ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(وبهبودمنابعتوسعه :   ١(  

Oروزرسانی تجهیزاته تامین،حفظ و ب:  ٤  

Aاستفاده ازتوانمندي بخش خصوصی:  ٤ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی توانمندي هاي بخش 

  خصوصی
  بخش خصوصی

مدیریت خدمات 
  اردیبهشت 30  فروردین 20 معاونت توسعه  پشتیبانی

فرمهاي دعوت 
  به همکاري

نظارت 
  وارزیابی

-  

  کارکنان  تعیین زمین هاي همکاري  2
مدیریت خدمات 

  پشتیبانی
معاونتهاي 

 مربوطه
  اسفند 20  اول هرماه

دریافت 
  درخواست ها

نظارت 
  وارزیابی

-  

3  
درخواست هاي ارسال به 

واحدها به امورمالی جهت تامین 
  اعتبار

  مدیریت امورمالی  کارکنان
معاونتهاي 

 مربوطه
  هرماه 30  اول هرماه

ارسال درخواست 
  واحدها

نظارت 
  وارزیابی

-  

4  
ارسال درخواست به 

  واحدکارپردازي
  کارکنان

- واحدکارپردازي
  تدارکات

معاونتهاي 
  مربوطه

  خریدتجهیزات  اسفند 29  اول هرماه
نظارت 
  وارزیابی

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



١٩ 
 

Gمالی،فیزیکی،انسانی وتجهیزات(توسعه وبهبودمنابع:   ١(  

Oروزرسانی تجهیزاته تامین،حفظ و ب:  ٤  

Aمزایده تجهیزات ووسایل غیرقابل استفاده:  ٥  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی تجهیزات ووسایل 
  غیرقابل استفاده جهت مزایده

واحدهاي تحت 
  پوشش

مدیریت خدمات 
  اردیبهشت30  فروردین 20 معاونت توسعه  پشتیبانی

شناسایی 
  تجهیزات

نظارت 
  وارزیابی

-  

2  
برگزاري جلسه جهت انجام 

  مزایده
واحدهاي تحت 

  پوشش
مدیریت خدمات 

  برگزاري جلسه  اردیبهشت 31  اردیبهشت 31 معاونت توسعه  پشتیبانی
نظارت 
  وارزیابی

300000  

  آگهی روزنامه  3
واحدهاي تحت 

  پوشش
مدیریت خدمات 

  آگهی روزنامه  خرداد 10  اول خرداد معاونت توسعه  پشتیبانی
نظارت 
  وارزیابی

2000000  

  بازگشایی پاکت  4
واحدهاي تحت 

  پوشش
مدیریت خدمات 

  پشتیبانی
  بازگشایی پاکت  خرداد15  خرداد15  معاونت توسعه

نظارت 
  وارزیابی

300000  

5  
اعالم برنده ودریافت ضمانتهاي 

  الزم
واحدهاي تحت 

  پوشش
مدیریت خدمات 

  پشتیبانی
  اعالم برنده  خرداد24  خرداد16  معاونت توسعه

نظارت 
  وارزیابی

-  

  دریافت وجه  6
واحدهاي تحت 

  پوشش
مدیریت خدمات 

  دریافت وجه  خرداد30  خرداد25  معاونت توسعه  پشتیبانی
نظارت 
  وارزیابی

-  

7  
تحویل تجهیزات ووسایل اعالم 

  شده درمزایده به برنده
واحدهاي تحت 

  پوشش
مدیریت خدمات 

  تحویل تجهیزات  تیر15  اول تیر  معاونت توسعه  پشتیبانی
نظارت 
  وارزیابی

-  

 
  

 



٢٠ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی: ٢  
Oایجاد مراکز جدید ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی: ١  
A1 :تکمیل و راه اندازي بیمارستان حشمتیه 

یف
رد

  

هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز  )ریال(

 فنی دانشگاه دفتر  بیمارستان حشمتیه  پیگیري تکمیل ساختمان بیمارستان  1
بیمارستان 

مشاهده و بررسی   جلسات و مکاتبات  ماه یکبار 2هر   15/1/94  حشمتیه
  000/000/8  گزارشات

نظارت بر مراحل تکمیل ساختمان   2
 بیمارستان حشمتیه  بیمارستان

معاونت درمان  و دفتر 
 فنی

بیمارستان 
  000/000/10  مشاهده گزارش بازدید  انجام بازدید  هر ماه یکبار  15/1/94  حشمتیه

تحویل گرفتن ساختمان بیمارستان از   3
 بیمارستان حشمتیه  شرکت پیمانکار

  معاونت درمان  و
 دفتر فنی

بیمارستان 
صورتجلسه تحویل و   94آبان  7  94آبان  1  حشمتیه

  000/000/15  مشاهده صورتجلسات  تحول

 بیمارستان حشمتیه  برآورد تجهیزات مورد نیاز  4
معاونت درمان و 
شهریور  1  معاونت درمان  معاونت غذا و دارو

  000/000/4  مشاهده لیست تجهیزات  برگزاري جلسات  94شهریور  30  94

 بیمارستان حشمتیه  برآورد نیروي انسانی مورد نیاز  5
و  مدیر پرستاري

تشکیالت نیروي 
  انسانی

اردیبهشت   معاونت درمان
  000/000/10  بررسی صورتجلسات  برگزاري جلسات  94پایان خرداد   94

  000/000/1  مشاهده  تامین اعتبار  94مهر  15  94مهر  1  مدیریت مالی مدیر مالی بیمارستان حشمتیه  تامین اعتبار  6

 بیمارستان حشمتیه  خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز  7
معاونت درمان و 
  معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و 
  000/000/000/600  مشاهده  و مستندات  کرد )ریال(هزینه   94اسفند  29  94مهر  1  دارو

برگزاري آزمون   94بهمن  30  94دي  1  معاونت توسعه معاونت توسعه بیمارستان حشمتیه  تامین نیروي انسانی  8
  000/000/120  مشاهده مستندات  استخدامی

بیمارستان   معاونت درمان  جامعه  راه اندازي بیمارستانی  9
  000/000/5  مشاهده  افتتاح رسمی  -  95خرداد   حشمتیه

بیمارستان   معاونت درمان بیمارستان حشمتیه  ارزشیابی  10
  000/000/2  مشاهده مستندات  تکمیل چک لیست  95مرداد  30  95مرداد  1  حشمتیه

  



٢١ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
Oایجاد مراکز جدید ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی :١  
A2 :توسعه بیمارستان واسعیطرح  اندازي راه و تکمیل  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  بیمارستان واسعی  تهیه نقشه فضاي درمانی  1
معاونت درمان 

 و دفتر فنی
  000/000/15  مشاهده  تهیه نقشه  94تیر   94خرداد   بیمارستان واسعی

  000/000/3  مشاهده مستندات  تامین اعتبار  94مرداد  15  94مرداد  1  مدیریت مالی مدیر مالی بیمارستان واسعی  تامین اعتبار  2

 بیمارستان واسعی  عقد قرارداد با شرکت پیمانکار  3
  دفتر فنی و

 امور قراردادها 
  94مرداد  15  دفتر فنی

شهریور  30
94  

  000/000/1  قراردادمشاهده   عقد قرارداد

 بیمارستان واسعی  تکمیل طرح توسعه  4
معاونت درمان  

  و دفتر فنی
  000/000/000/20  مشاهده  ساخت فضا  95خرداد  30  94مهر   بیمارستان واسعی

برآورد تجهیزات پزشکی مورد   5
  نیاز

 بیمارستان واسعی
معاونت درمان و 
  معاونت غذا و دارو

  معاونت درمان
اردیبهشت  1

95  
اردیبهشت  30

95  
برگزاري 
  جلسات

مشاهده 
  مستندات

000/000/2  

  000/000/1  مشاهده  تامین اعتبار  95خرداد  15  95خرداد  1  مدیریت مالی مدیر مالی بیمارستان واسعی  تامین اعتبار تجهیزات  6

 بیمارستان واسعی  خرید و نصب تجهیزات  7
معاونت درمان و 

  غذا و دارو
  95مرداد  30  95خرداد  15  بیمارستان واسعی

) ریال(هزینه 
  کرد

  000/000/000/20  مشاهده

  000/000/2  مشاهده  افتتاح رسمی  -  95شهریور  31  بیمارستان واسعی  معاونت درمان بیمارستان واسعی  راه اندازي بخشها  8

  95اسفند  20  95اسفند  1  بیمارستان واسعی  معاونت درمان بیمارستان واسعی  ارزشیابی  9
تکمیل چک 

  لیست
  000/000/2  مشاهده

  



٢٢ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
Oایجاد مراکز جدید ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی :١  
A3 : تختخوابی جنب واسعی 264تاسیس بیمارستان 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

پیگیري اخذ نقشه تیپ   1
  بیمارستانی از وزارت متبوع

  بیمارستان واسعی
معاونت درمان 

 و دفتر فنی
  000/000/1  مشاهده  مکاتبات  94دي   94فروردین   معاونت درمان

معاونت درمان  بیمارستان واسعی  برآورد هزینه ساخت  2
 و دفتر فنی

  برآورد  94بهمن   94آذر   معاونت درمان
مشاهده 
  مستندات

000/000/2  

پیگیري تامین اعتبار ساخت از   3
  وزارت متبوع

معاونت درمان  بیمارستان واسعی
 بودجه و تشکیالت

  95خرداد   94بهمن   معاونت توسعه
مکاتبات و 

  جلسات
مشاهده 
  مستندات

000/000/20  

واگذاري ساخت به شرکت   4
  پیمانکار

امور قراردادها  بیمارستان واسعی
  و دفتر فنی

  000/000/4  مشاهده قرارداد  عقد قرارداد  95مرداد   95تیر   معاونت توسعه

دفتر فنی و  بیمارستان واسعی  شروع عملیات ساختمانی  5
  شرکت پیمانکار

بیمارستان 
  واسعی

  000/000/000/650  مشاهده  ساخت فضا  انتهاي برنامه  95شهریور 

  95اسفند  20  95اسفند  1  معاونت درمان معاونت درمان بیمارستان واسعی  ارزشیابی  6
تکمیل چک 

  لیست 
مشاهده چک 

  لیست
000/000/2  

  



٢٣ 
 

 Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
Oایجاد مراکز جدید ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی :١  
Aتکمیل و راه اندازي فاز دوم بیمارستان مبینی: ٤ 

یف
رد

  

  پایان  آغاز  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  اجرازمان   مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت

بیمارستان   تهیه نقشه هاي مورد اجرا  1
  شهیدان مبینی

  دفتر فنی و
 مدیر پرستاري دانشگاه

  معاونت درمان
فروردین  15

  تهیه نقشه  94تیر  15  94
مشاهده 
  مستندات

000/000/20  

بیمارستان   برآورد تجهیزت مورد نیاز  2
 شهیدان مبینی

معاونت درمان  و معاونت 
 غذا و دارو

  برآورد  94تیر  30  94تیر  1  معاونت درمان
مشاهده 
  مستندات

000/000/2  

بیمارستان   برآورد هزینه ساخت فضا  3
  دفتر فنی دانشگاه  شهیدان مبینی

دفتر فنی 
  دانشگاه

  برآورد  94تیر  30  94تیر  1
مشاهده 
  مستندات

000/000/2  

بیمارستان   اعتبارتامین   4
 شهیدان مبینی

  000/000/1  مشاهده اسناد  تامین اعتبار  94مرداد  15  94مرداد  1  مدیریت مالی مدیرمالی

بیمارستان   عقد قراردادبا شرکت پیمانکار  5
 شهیدان مبینی

معاونت درمان و امور 
  قراردادها

شهریور  30  94مرداد  15  معاونت درمان
94  

  000/000/3  قراردادمشاهده   عقد قرارداد

بیمارستان   اجراي عملیات ساختمانی  6
 شهیدان مبینی

دفتر فنی و شرکت 
  پیمانکار

بیمارستان 
  شهیدان مبینی

   000/000/000/30  مشاهده  ساخت فضا  96مهر  30  94مهر  1

بیمارستان   خرید و نصب تجهیزات  7
 شهیدان مبینی

معاونت درمان  و معاونت 
 غذا و دارو

 معاونت غذا و
  دارو

  96بهمن  30  96آبان  1
) ریال(هزینه 

  کرد
  000/000/000/20  مشاهده اسناد

بیمارستان   راه اندازي بخش  8
 شهیدان مبینی

  معاونت درمان
بیمارستان 

  شهیدان مبینی
  000/000/2  مشاهده  افتتاح رسمی  -  96اسفند 

بیمارستان   ارزشیابی  9
 شهیدان مبینی

  معاونت درمان
بیمارستان 

  مبینیشهیدان 
  96اسفند  20  96اسفند  1

چک لیست 
  پایش

مشاهده چک 
  لیست

000/000/2  



٢٤ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
Oفیزیکی فضاي سازي بهینه :٢  
Aسازي فضاي فیزیکی بخش هاي اورژانس هب :١ 

یف
رد

  

 و پایش شیوه  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  )ریال(هزینه   ارزیابی

  پایان  آغاز
بررسی مقدماتی و نیاز سنجی   1

  تغییرات
 معاونت درمان  بیمارستانها

معاونت درمان و 
  بیمارستانها

فروردین  15
94  

اردیبهشت  15
  مطالعه و تحقیق  94

مشاهده  
  مستندات

000/000/15  

اولویت بندي بخشها براي   2
  بهسازي و بازسازي

 معاونت درمان معاونت درمان بیمارستانها
اردیبهشت 15

  95و  94سال 
اردیبهشت 31

  95و  94سال 
برگزاري 
  جلسات

لیست اولویت 
  ها

000/000/3  

 بیمارستانها  تهیه نقشه مورد نظر  3
دفتر فنی و مدیر 
 پرستاري دانشگاه

 معاونت درمان
خرداد سال  1

  95و  94
خرداد سال 31

  95و 94
تهیه نقشه هاي 

  اجرایی
  000/000/20  مشاهده

و  94تیرماه 1  مدیریت مالی  مدیر مالی بیمارستانها  تامین اعتبار  4
95  

 94تیرماه  15
  95و 

  تامین اعتبار
مشاهده  
  مستندات

000/000/1  

عقد قرارداد با شرکت هاي   5
  پیمانکار

 بیمارستانها
امور قراردادها و 
 دفتر فنی دانشگاه

دفتر فنی 
  دانشگاه

تیر سال  15
  95و  94

 94تیر ماه  31
  95و 

  عقد قرارداد
مشاهده  

  قرارداد
000/000/3  

اجراي طرح هاي بهسازي    6
  اورژانس

  شرکت پیمانکار بیمارستانها
بیمارستانهاي 

  مورد نظر
مرداد ماه  1

  95و 94
  000/000/000/20  مشاهده  بهسازي فضا  -

  ارزشیابی  7
و  بیمارستانها

 معاونت درمان

معاونت درمان و 
  دانشگاهدفتر فنی 

معاونت درمان و 
  بیمارستانها

 94بهمن   15
  95و 

بهمن ماه  29
  95و  94

تکمیل چک 
  لیست

مشاهده  
  مستندات

000/000/2  

  



٢٥ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
Oفیزیکی فضاي سازي بهینه :٢  
Aهاارتقاء هتلینگ بخش هاي بستري بیمارستان :٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  اجرامسئول   گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

شناسایی و اولویت بندي بخش   1
  هاي نیازمند ارتقاء هتلینگ

 معاونت درمان معاونت درمان  بیمارستانها
اردیبهشت  1

94  
اردیبهشت  31

94  
مطالعه و 

  بررسی
مشاهده اولویت 

  ها
000/500/1  

 بیمارستانها  جدید بخش هاتهیه نقشه   2
معاونت درمان و 
 دفتر فنی دانشگاه

 معاونت درمان
خرداد هر  1

  سال
خرداد هر  31

  سال
  تهیه نقشه

مشاهده 
  مستندات

000/000/50  

  تیر هرسال 15  تیر هر سال 1  معاونت توسعه دفتر فنی بیمارستانها  برآورد هزینه عملیات ساختمانی  3
برآورد هزینه 

  )ریال(
مشاهده 
  مستندات

000/000/5  

عقد قرارداد با شرکت هاي   4
  پیمانکار

 بیمارستانها

معاونت درمان 
و امور 
  قراردادها

  معاونت درمان
تیر هر  15

  سال
مرداد هر  15

  سال
  000/000/15  مشاهده قرارداد  عقد قرارداد

 بیمارستانها  اجراي عملیات ساختمانی  5
دفتر فنی و 

  شرکت پیمانکار
  بیمارستانها

شهریور هر  1
  سال

اسفند هر 1
  سال

  000/000/000/70  مشاهده  بهسازي فضا

  بیمارستانها معاونت درمان بیمارستانها  ارزشیابی برنامه  6
اسفند هر 1

  سال
اسفند هر 20

  سال
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده چک 

  لیست
000/000/10  

  



٢٦ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
Oدرمانیاستاندارد سازي نیروي انسانی  :٣  
Aاستاندارد سازي کمی نیروي انسانی :١  
  

یف
رد

  

هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز  )ریال(

نیاز سنجی نیروي انسانی بر   1
  اساس استانداردها و شاخص ها

 مدیریت پرستاري بیمارستانها
 دانشگاه

 پرستاريمدیریت 
 دانشگاه

فروردین  1
  هر سال

فروردین 30
بررسی   نیازسنجی  هر سال

  000/000/90  مستندات

 مدیریت پرستاري بیمارستانها  پیگیري تامین نیروي انسانی  2
 دانشگاه

 مدیریت پرستاري
 دانشگاه

اردیبهشت 1
  هر سال

اسفند  29
  هر سال

  پیگیري

 و مکاتبه

بررسی 
  000/000/5 مستندات

مناسب نیروي انسانی بر توزیع   3
  اساس نیاز

 مدیریت پرستاري بیمارستانها
 دانشگاه

 مدیریت پرستاري
 دانشگاه

اردیبهشت 1
  هر سال

اسفند  29
  هر سال

توزیع نیروها بر 
 اساس نیاز واحد ها

بررسی 
  000/000/5 مستندات

  بیمارستانها معاونت درمان بیمارستانها  ارزشیابی برنامه  4
اسفند هر 1

  سال
اسفند هر 20

  سال
  تکمیل چک لیست

مشاهده چک 
  لیست

000/000/10  

  



٢٧ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
Oاستاندارد سازي نیروي انسانی درمانی :٣  
Aتوانمند سازي نیروي انسانی :٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

فروردین  15  بیمارستانهاي تابعه سوپروایزرآموزشی  کلیه کارکنان  نیاز سنجی آموزشی کارکنان  1
  هر سال

فروردین  15
  هر سال

تکمیل فرم هاي نیاز 
  000/000/600  بررسی مستندات  سنجی

اجراي دوره هاي آموزشی بر اساس   2
اجراي کارگاههاي   29/12/94  1/3/94 بیمارستانهاي تابعه سوپروایزرآموزشی  کلیه کارکنان  نیاز سنجی

  آموزشی
بررسی مستندات و 

 مشاهدات
000/000/000/3  

برگزاري دوره هاي آموزشی بدو   3
  برگزاري دوره آموزشی  مستمر  1/1/94 بیمارستانهاي تابعه سوپروایزرآموزشی  کلیه کارکنان  خدمت

بررسی مستندات و 
 مشاهدات

000/000/100  

برگزاري دوره هاي آموزشی الزامی بر   4
 بیمارستانهاي تابعه سوپروایزرآموزشی  کلیه کارکنان  اساس استاندارد هاي اعتبار بخشی

فروردین  1
  هر سال

بهمن  30
  برگزاري دوره آموزشی  هر سال

بررسی مستندات و 
 مشاهدات

000/000/500/1  

برگزاري آزمون هاي صالحیت و   5
 بیمارستانهاي تابعه سوپروایزرآموزشی  کارکنانکلیه   توانمندي دوره اي

فروردین  1
  هر سال

بهمن  30
  هر سال

برگزاري آزمون 
 مربوطه

بررسی مستندات و 
 مشاهدات

000/000/000/1  

مدیریت پرستاري   کلیه کارکنان  پایش و ارزیابی عملکرد کارکنان  6
 بیمارستانها

  1/12/94  1/1/94 بیمارستانهاي تابعه
ارزیابی عملکرد 

 کارکنان

بررسی مستندات و 
 مشاهدات

000/000/500  

  برگزاري مانور  1/9/94  1/7/94 بیمارستانهاي تابعه  مدیریت پرستاري  کلیه کارکنان  برگزاري مانور هاي مدیریت بحران  7
بررسی مستندات و 

 مشاهدات
000/000/000/1  

ایجاد زمینه فرصتهاي مطالعاتی و   8
فراخوان به کارکنان در   29/12/94  1/1/94  معاونت درمان  مدیریت پرستاري  کلیه کارکنان  تحصیالت تکمیلی

  زمینه هاي مورد نیاز
بررسی مستندات و 

 مشاهدات
000/000/600/3  

  بیمارستانها معاونت درمان بیمارستانها  ارزشیابی برنامه  9
اسفند هر 1

  سال
اسفند 20

  هر سال
  تکمیل چک لیست

مشاهده چک 
  لیست

000/000/10  



٢٨ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
Oارتقاء خدمات مبتنی بر استانداردهاي اعتبار بخشی :٤  
Aتامین تجهیزات و ملزومات مناسب جهت اجراي استانداردهاي اعتباربخشی :١  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

مدیران   بیمارستانها  برآورد تجهیزات مورد نیاز  1
 بیمارستانها

اردیبهشت 1 بیمارستانها
  هر سال

اردیبهشت  20
  هر سال

برگزاري 
  جلسات

مشاهده 
  000/000/40  صورتجلسات

 بیمارستانها  اولویت بندي خرید تجهیزات  2
مدیران 

 بیمارستانها
اردیبهشت  20 بیمارستانها

  000/000/30  مشاهده لیست  تعیین اولویت  اردیبهشت 31  هر سال

 بیمارستانها  تامین اعتبار  3
 مالی مدیران

 بیمارستانها
خرداد هر  1 بیمارستانها

  سال
خرداد  15

  000/000/6  مشاهده اسناد  تامین اعتبار  هرسال

 بیمارستانها  خرید و نصب تجهیزات  4
مسئول تجهیزات 

پزشکی 
 بیمارستانها

نمایندگی 
دي هر 30  تیر هر سال 1  تجهیزات پزشکی

  سال
 )ریال(هزینه 

  کرد
مشاهده لیست 

  000/000/500/1  ها )ریال(هزینه 

 بیمارستانها  ارزشیابی  5
مدیران 

 بیمارستانها
نمایندگی 

  تجهیزات پزشکی
اسفند هر  1

  سال
اسفند هر 20

  سال
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده چک 

  000/000/12  لیست

  



٢٩ 
 

Gارائه خدمات درمانیارتقاء سطح  :٢  
Oارتقاء خدمات مبتنی بر استانداردهاي اعتبار بخشی :٤  
Aاستقرار کامل استانداردهاي اعتباربخشی در بیمارستانها :٢  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

هماهنگی بین برگزاري جلسات   1
کارشناس   بیمارستانها  بیمارستانها

 اعتباربخشی
مشاهده   برگزاري جلسه  آخر خرداد هرسال  اول خرداد هرسال  معاونت درمان

  000/000/40  صورتجلسات

 بیمارستانها  انجام ممیزي داخلی بیمارستانها  2
رابط 

اعتباربخشی 
  بیمارستانها

 بیمارستانها
طبق برنامه 

زمانبندي سالیانه 
  هابیمارستان

طبق برنامه 
زمانبندي سالیانه 

  هابیمارستان
تکمیل چک 

  000/000/65  مشاهده ممیزي  لیست

انجام اعتباربخشی داخلی  توسط   3
 بیمارستانها  بیمارستانها

تیم 
اعتباربخشی 
  بیمارستانها

 بیمارستانها
طبق برنامه 

زمانبندي سالیانه 
  هابیمارستان

طبق برنامه 
زمانبندي سالیانه 

  هابیمارستان
تکمیل چک 

  000/000/150  مشاهده ممیزي  لیست

 بیمارستانها  ارزشیابی  4
کارشناس 
 اعتباربخشی

 بیمارستانها
اول اسفند هر 

تکمیل چک   اسفند هرسال 20  سال
  لیست

مشاهده چک 
  000/000/13  لیست

  

    



٣٠ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
O4 : اعتبار بخشیارتقاء خدمات مبتنی بر استانداردهاي  
A3 :داخلی نظارت و انجام اعتبار بخشی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

 بیمارستانها  تشکیل و هماهنگی تیم اعتباربخشی  1
کارشناس 
فروردین  15  معاونت درمان  اعتباربخشی

  هرسال
فروردین هر  31

  000/000/20  صورتجلسات  تشکیل جلسه  سال

برنامه ریزي  زمانی ارزیابی  و اعالم   2
 بیمارستانها  آن به بیمارستانها

کارشناس 
اردیبهشت هر  1  معاونت درمان  اعتباربخشی

  سال
اردیبهشت 10

  000/200  مشاهده برنامه  تدوین برنامه   هر سال

  بیمارستانها  تیم اعتباربخشی  بیمارستانها  ارزیابیمراجعه به بیمارستان انجام   3
اول تیرماه و 
بهمن ماه هر 

  سال
آخر تیر و بهمن 

  هرسال
بازدید و تکمیل 

  چکلیست
مشاهده گزارش 

  000/000/200  بازدید

کارشناس   بیمارستانها  ارزشیابی  4
اول اسفند هر   معاونت درمان  اعتباربخشی

  سال
آخر اسفند 

  هرسال
چک لیست 

  ارزشیابی
مشاهده چک 

  000/000/13  لیست

  



٣١ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی: ٢  
Oارتقاء مستمر کیفیت خدمات درمانی: ٥  
Aبهبود کیفیت خدمات پرستاري: ١  

یف
رد

  

مکان   مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  اجرا

  زمان اجرا
  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا

  پایان  آغاز
انسانی پرستاري بر  تعدیل نیروي  1

 مدیریت پرستاري  کادر پرستاري  اساس استالندارد موجود
بیمارستانها
اجراي دستورالعمل    29/12/94  1/1/94  ي تابعه

  هاي ابالغی
بررسی مستندات 

  000/000/000/24  و مشاهدات

پرداخت (پاداش  -اجراي نظام کار  2
  )مبتنی بر عملکرد

  

 کادر پرستاري

مدیریت پرستاري 
 بیمارستانها

بیمارستانها
اجراي بخشنامه   29/12/94  1/1/94  ي تابعه

  مربوطه
بررسی مستندات 

 و مشاهدات
000/000/400/14  

شناسایی و ارتقاي فرآیند هاي   3
  پرستاري

  
  کادر پرستاري

  
 

  
مدیریت پرستاري 

 بیمارستانها

بیمارستانها
اجراي برنامه   29/12/94  1/1/94  ي تابعه

TQM  

بررسی مستندات 
اجراي و 

 مشاهدات
000/000/20  

برگزاري دوره هاي آموزشی بهبود   4
  کیفیت

 کادر پرستاري
مدیریت پرستاري 

 بیمارستانها
بیمارستانها
اجراي برنامه   29/12/94  1/1/94  ي تابعه

  آموزشی
  000/000/15 بررسی مستندات

ارزیابی مستمر مراقبت هاي پرستاري   5
  و تحلیل نتایج

 پرستاريکادر 
مدیریت پرستاري 

 بیمارستانها
بیمارستانها
نظارت ها مستمر و   29/12/94  1/1/94  ي تابعه

  تکمیل شاخص ها
  000/000/10 بررسی مستندات

6  
استفاده از دانشجویان پرستاري جهت 

کار دانشجویی به منظور افزایش 
  رضایتمندي بیماران

 کادر پرستاري
مدیریت پرستاري 

 بیمارستانها
بیمارستانها
اجراي دستورالعمل   29/12/94  1/1/94  ي تابعه

  هاي مربوطه
  000/000/940/5 بررسی مستندات

7  
استفاده از نیروهاي جایگزین مرخصی 

زایمان به منظور جبران بخشی از 
  کمبود نیروي پرستاري

 کادر پرستاري
مدیریت پرستاري 

 بیمارستانها
بیمارستانها
اجراي دستورالعمل   29/12/94  1/1/94  ي تابعه

  هاي مربوطه
  000/000/630 بررسی مستندات

 
  



٣٢ 
 

: Gارتقاء سطح  ارائه خدمات درمانی٢  

:O5تقویت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی(EOC) 

:A2 ارتقاي اورژانس پیش بیمارستانی 

 چگونگی اجرا یابیشارز )ریال(هزینه 
 ردیف فعالیت گروه هدف مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا

  آغاز  پایان

000/000/00/20 
بازدیدبا چک 

 لیست

مطابق استاندارد 
 کشوري

 مرکز مدیریت 2/94  10/97

مرکزمدیریت معاونت 
غذا و دارو نقلیه 

 دانشگاه

آمبوالنسهاي 
 دانشگاه

تجهیز آمبوالنسها و 
  تعمیر

1 

 2  خرید موالژ واحد آموزش مرکز مدیریت مرکز مدیریت 3/94 3/97 خرید موالژ مشاهده 000/000/400

 3 آموزش مدون پرسنل اورژانس واحدآموزش مرکز مدیریت 1/94 12/97 کارگاههاي فصلی بررسی مستندات 000/000/300

 4 آموزش غیر حضوري پرسنل اورژانس واحدآموزش مرکز مدیریت 2/94 2/97 با استفاده از سایت بررسی مستندات 000/000/50

 کتببررسی  000/000/30
خرید کتب و تهیه 
 جزوات و توزیع

 5  خریدو توزیع کتب پرسنل اورژانس واحدآموزش مرکز مدیریت 1/94 12/97

 بررسی مستندات 000/000/200
مانورهاي موردي براي 
 یک پایگاه در هر سال

- 
مانوردر20

 سال
  برکزاري مانور پرسنل اورژانس آموزش واحد مرکز مدیریت

 
6 

 مستنداتبررسی  000/000/200
مانور بازدید نظرسنجی 

 از گروه هدف
 واحدآموزش مرکز مدیریت هرروز -

پرسنل و تماس 
 گیرندگان

  نظارت
 

7 

 
 
 
 



٣٣ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
Oارتقاء مستمر کیفیت خدمات درمانی :٥  
Aبهبود خدمات تغذیه بالینی :٣  
  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

جذب نیروي کارشناس تغذیه براي   1
  کلیه بیمارستانها

  بیمارستانها
کارشناس تغذیه 

 معاونت درمان
  جذب نیرو  1/12/95  1/4/94  معاونت درمان

مشاهده 
  مستندات

000/000/20  

فعالسازي درمانگاه تغذیه و رژیم   2
  در بیمارستانهادرمانی 

 بیمارستانها
کارشناس تغذیه 

  مستمر  94مهر سال  1  بیمارستانها معاونت درمان
راه اندازي 

  درمانگاه
  000/000/700/1  مشاهده

فعالسازي مشاوره تغذیه بالینی   3
  براي بیماران بستري

 بیمارستانها
کارشناس تغذیه 

 معاونت درمان
فروردین  15 بیمارستانها

95  
  مستمر

ویزیت انجام 
  هاي تغذیه

مشاهده 
  مستندات

000/000/000/2  

 بیمارستانها  ارزشیابی  4

کارشناس تغذیه 
 معاونت درمان

اسفند هر  1 بیمارستانها
  سال

اسفند هر 20
  سال

تکمیل چک 
  لیست

مشاهده چک 
  لیست

000/000/12  

 
 
 
 
 
 
 



٣٤ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
Oارتقاء مستمر کیفیت خدمات درمانی :٥  
Aارائه و بهبود کیفیت خدمات بازتوانی: ٤  
  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

خدمات آموزش به  يتوسعه و اجرا  1
  بیمار

  کلیه بیماران
مدیر پرستاري 

 دانشگاه
  مستمر  1/2/94  بیمارستانها

آموزش به ارائه 
  بیمار

مشاهده و 
  مصاحبه با بیمار

000/000/500/2  

برگزاري کارگاه هاي آموزشی در   2
  زمینه آموزش به بیمار

پرستاران و 
  پزشکان

مدیر پرستاري 
 دانشگاه

  بیمارستانها
با توجه به  94

برنامه زمانبندي 
  بیمارستانها

  000/000/500  مشاهده مستندات  برگزاري کارگاه  مستمر

بر روند خدمات آموزش به  نظارت  3
  بیمار

پرستاران و 
  پزشکان

مدیران پرستاري 
  بیمارستانها

  1/2/94  بیمارستانها
مستمر به 

  صورت فصلی
مصاحبه، تکمیل 

  چک لیست
  000/000/200  مشاهده مستندات

  000/000/100/2  مشاهده  ارائه خدمات   مستمر  1/5/94  بیمارستانها مدیران بیمارستانها کلیه بیماران  خدمات فیزیوتراپیو ارائه توسعه   4

انجام نظارت بر فعالیت بخش   5
  فیزیوتراپی

  1/5/94 بیمارستانها مدیران بیمارستانها  بخش فیزیوتراپی
مستمر به 

  صورت فصلی
تکمیل چک 

  لیست
  000/000/50  مشاهده

 بیمارستانها  ارزشیابی  6
مدیران  
 بیمارستانها

  بیمارستانها
اسفند هر  1

  سال
اسفند  20

  هرسال
تکمیل چک 

  لیست
  000/000/12  مشاهده

  



٣٥ 
 

Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی :٢  
Oارتقاء مستمر کیفیت خدمات درمانی :٥  
Aنظارت مستمر بر کیفیت خدمات درمانی: ٥ 
  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه   یابیشارز  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  بیمارستانها  تشکیل کمیته هاي بهبود کیفیت  1
مسئول بهبود 

  کیفیت بیمارستانها
  صدور ابالغ  -  15/1/94  بیمارستانها

مشاهده 
  مستندات

000/000/10  

برگزاري جلسات کمیته بهبود   2
  کیفیت

  بیمارستانها
مسئول بهبود 

  کیفیت بیمارستانها
مستمر و هر   15/1/94  بیمارستانها

  ماه یکبار
  تشکیل جلسه

مشاهده 
  صورتجلسه

000/000/150  

نظارت بر تدوین و اجراي برنامه   3
  بهبود کیفیت بیمارستانها

  بیمارستانها
مسئول حاکمیت 
بالینی معاونت 

  درمان
  انجام بازدید  مستمر  94فروردین   بیمارستانها

مشاهده گزارش 
  بازدید

000/000/80  

4  
انجام بازدید هاي مستمر از 

بیمارستانها در زمینه ارتقاي 
  کیفیت خدمات

  بیمارستانها
مسئول حاکمیت 
بالینی معاونت 

 درمان

  انجام بازدید  ماه یکبار 2هر   94اردیبهشت   بیمارستانها
مشاهده گزارش 

  بازدید
000/000/120  

نظارت منظم بر اجراي دقیق برنامه   5
  تحول سالمت

 بیمارستانها
  انجام بازدید  هر ماه یکبار  94اردیبهشت   بیمارستانها معاونت درمان

مشاهده گزارش 
  بازدید

000/000/120  

 بیمارستانها  ارزشیابی  6
مدیران  
 بیمارستانها

  بیمارستانها
اسفند هر  10

  سال
اسفند  20

  هرسال
تکمیل چک 

  لیست
  000/000/12  مشاهده

  
  

 
 



٣٦ 
 

 : Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی٢  

:O6  حوادث و فوریتهاي پزشکیتقویت مرکز مدیریت(EOC) 

:A1   ارتقاي آگاهی و مهارت نیروي انسانی جهت مقابله با بحران 

 چگونگی اجرا یابیشارز )ریال(هزینه 
  آغاز  پایان ردیف فعالیت گروه هدف مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا

 1  خرید موالژ DMAT مرکز مدیریتآموزش  مرکز مدیریت 3/94 4/94 خرید موالژ مشاهده 000/000/150

000/000/000/4 
بررسی لیست 

 انبار
 2  خرید اقالم بحران DMAT کارپردازي مرکزمدیریت 1/94 1/97 برابراستاندارد

000/000/000/4 
مشاهده 
 مستندات

 4مانورعملی در هرسال و  4
 مانور دورمیزي

 3 برگزاري مانور DMAT مسئول DMAT مرکزمدیریت 2/94 10/97

000/000/80 
مشاهده 
 مستندات

 مسئول  DMAT مرکزمدیریت 2/94 10/97 آموزش مدون فصلی
 

DMAT 4 آموزش پرسنل 

 



٣٧ 
 

: Gارتقاء سطح  ارائه خدمات درمانی٢  

:O6 تقویت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی(EOC) 

:A2 تامین تجهیزات مورد نیاز جهت انجام وظایف در بحران 

 یابیشارز )ریال(هزینه 
چگونگی 

 اجرا

 ردیف فعالیت گروه هدف مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا
  آغاز  پایان

 94/1 97/6 نظر کارشناسی مشاهده مستندات 000/000/3
  مرکز 

 مدیریت حوادث
 1 نیازسنجی  پرسنل ذیربط دبیر کارگروه

 مشاهده مستندات 000/000/2
فرم امتیاز 

 دهی
 94/1  پایان  برنامه

  مرکز
 مدیریت حوادث

 2 اولویت بندي EOC مدیر مرکز

000/000/000/5 
بازدید اقالم و 
 کنترل لیست 

از محل 
اعتبارات 
 دانشگاهی

 94/1 پایان  برنامه
  مرکز

 مدیریت حوادث
 3 خرید اقالم پرسنل ذیربط اموراداري

 بازدید انبار ----- 
مطابق سیستم 

 انبارداري
 94/1 پایان  برنامه

  مرکز
 مدیریت حوادث

 4 نگهداري پرسنل ذیربط انبارداري

 94/2 پایان  برنامه برگزاري مانور بررسی مستندات 000/000/150
  مرکز

 مدیریت حوادث
 5  کاربرد عملیاتی پرسنل ذیربط DMATمسئول 

 94/1 هر سه ماه کنترل فرم بررسی فرم ----- 
  مرکز

 مدیریت حوادث
 6 دوره ائیبازدید  انبارداري دبیر کارگروه

000/000/30 
بررسی 

 صورتجلسات
 94/1 ماهانه جلسات

  مرکز
 مدیریت حوادث

 
 DMATمسئول 

 
 7 آموزش استفاده از لوازم پرسنل ذیربط

 

  



٣٨ 
 

: Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی٢  

:O6 تقویت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی(EOC) 

 (EOC):A3   بهبود فضاي فیزیکی و تجهیزات 

 چگونگی اجرا یابیشارز )ریال(هزینه 
  آغاز  پایان ردیف فعالیت گروه هدف مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا

 بررسی مستندات 000/000/600
تعمیرات 
 عمرانی

 میدان هفت تیر 1/94 2/94
اموراداري مرکز 

 و دفترفنی

ستاد مرکز 
 مدیریت

 1  بهسازي فضاي موجود

 بررسی نقشه 000/000/10
برگزاري 

 جلسه
2/94 1/94 

مکان جدید 
 )خیابان نفت(

 2  ترسیم نقشه مرکز مدیریت دفترفنی اموراداري

 3 برگزاري مناقصه مرکز جدید معاونت توسعه اموراداري مرکز معاونت توسعه 2/94 3/94 مناقصه اداري بررسی مستندات -

 بررسی مستندات 000/000/000/4
از طریق   

 سپاري
 4 ساخت فاز اول دفتر فنی اموراداري مکان جدید 3/94 30/11/94

 بررسی مستندات 000/000/000/6
از طریق   

 سپاري
 5  ساخت فاز دوم دفترفنی اموراداري مرکز مکان جدید 3/95 30/1195

 مشاهده 000/000/000/1

بر اساس 
استاندارد 
 کشوري

 اموراداري مکان جدید 1/95 2/96
ستاد مرکز 

 مدیریت
 6 نصب تجهیزاتاستقرار و 

 

 



٣٩ 
 

: Gارتقاء سطح  ارائه خدمات درمانی٢  

:O6 تقویت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی(EOC) 

:A4 افزایش هماهنگی برون بخشی 

 چگونگی اجرا یابیشارز )ریال(هزینه 
  آغاز  پایان ردیف فعالیت گروه هدف مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا

 94/2  هرساله بررسی متون بررسی مستندات 0
مرکز مدیریت 

 حوادث
 سازمانهاي مرتبط دبیرخانه کارگروه

بررسی تفاهم نامه هاي 
 موجود

1 

 سازمانهاي مرتبط دبیرخانه کارگروه مرکز مدیریت  94/3 11/94 بررسی متون بررسی مستندات 0
عقدتفاهم نامه بر مبناي نامه 

  هاي موجود
2 

 94/2 هرساله بررسی متون بررسی مستندات 0
مرکز مدیریت 

 حوادث 
 سازمانهاي مرتبط دبیرخانه کارگروه

به روز رسانی تفاهم نامه 
 هاي موجود

3 

 ----  -----  آموزشی  بررسی مستندات 000/000/160

حوزه 
جغرافیایی 

 استان

واحد آموزش مرکز 
 مدیریت حوادث

هالل احمر و آتش 
 نشانی

برگزاري کالسهاي آموزشی 
 مشترك

4 

 بررسی مستندات 000/000/380
مانورهاي دورمیزي 

 و میدانی
11/97 94/4 

حوزه 
جغرافیایی 

 دانشگاه

 5  برگزاري مانورهاي مشترك سازمانهاي مرتبط دبیرخانه کارگروه

 

 
 



٤٠ 
 

: Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی٢  

:O6 تقویت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی(EOC) 

:A5 طاتاارتقاي وضعیت ارتب 

 چگونگی اجرا یابیشارز )ریال( هزینه
  آغاز  پایان ردیف فعالیت گروه هدف مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا

000/000/100 
استفاده کاربردي و 

 مشاهده
 دکل افچنگ 1/94 2/94 عملیات فنی

کارشناس ارتباطات 
 مرکز

پایگاه هاي 
 اورژانس

 1 راه اندازي آنتن تقویت  امواج

 مشاهد ه برنامه 000/000/000/200
اجراي برنامه 

 ماموریت
 مرکز مدیریت 1/97 پایان نامه

مدیریت  مدیر مرکز
 حوادث

 2   دوین و انجام برنامه بازدید دوره ائیت کارشناس مرکز

 مرکز مدیریت 3/94 6/94 بررسی مجدد قرارداد مشاهده 
کارشناس ارتباطات 

 مرکز
 بخش خصوصی

با شرکت به روز کردن قرارداد 
 خصوصی طرف قرارداد

3 

 بازدید 000/000/000/2
خرید از بخش 

خصوصی و پشتیبانی 
 مرکز

10/96 3/94 EOC 
مدیر مرکز مدیریت 

به کارگیري سامانه موقعبت یابی و  سبزوار EOC حوادث
 GPS گزارش گیري

4 

 ارتباطات  کارشناس مرکز مدیریت 1/94 1/97 پیگیري اداري مشاهده مستندات 000/000/000/1
مرکز مدیریت 

 کشور
 5  اخذ مجوز و خرید بی سیم

000/000/000/1 
استفاده کاربردي 

 در بازدید

خریداري خط جدید 
نمابر هفتگی جهت 
 اطمینان از آمادگی

11/94 1/94 EOC 
کارشناس ارتباطات 

 مرکز
 6 استفاده کاربردي از خط ماهوره ائی EOCسبزوار

 استفاده کاربردي 000/000/000/1
خرید از بخش 

 خصوصی
3/95 1/94 EOC 

اموراداري و کارشناس 
 ارتباطات 

 ایجاد سامانه ارتباطی  مخابرات در EOCسبزوار
EOC 

7 

 

  



٤١ 
 

: Gارتقاء سطح ارائه خدمات درمانی٢  

:O6 تقویت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی(EOC) 

:A6 ایجاد بانک اطالعاتی مدیریت بحران 

 چگونگی اجرا یابیشارز )ریال(هزینه 
  آغاز  پایان ردیف فعالیت گروه هدف مسئول اجرا مکان اجرا زمان اجرا

000/000/200 
بررسی و 

 مشاهده فایل ها

خرید و نصب 
سامانه رایانه ائی و 

  تجهیزات الزم 
 اموراداري مرکز  مرکز مدیریت 94/3 94/11

دبیرخانه 
 مدیریت

ایجاد سامانه بایگانی الکترونیک 
 فرمهاي ماموریت

1 

 استفاده کاربردي 000/000/100
به صورت دیجیتال 

 و دستی
 مرکز مدیریت 94/2 94/7

دبیرخانه کارگروه 
 مدیریت بحران

کل پرسنل 
ذیربط 
 دانشگاه

 2  ایجاد سامانه فراخوان پرسنل

 بررسی مستندات 000/000/100
جلسات و اخذ 

 مستندات
 کارگروهدبیرخانه  مرکزمدیریت 94/2 97/2

فرمانداري 
 ها

 3 تهیه نقشه خطر حوزه دانشگاه

 استفاده کاربردي 000/000/100
به صورت دیجیتال 

 و دستی
 دبیرخانه کارگروه مرکزمدیریت 94/3 94/7

سازمانها 
امدادي و 

 ذیربط

ایجاد سامانه فراخوان دستنگاه ها و 
 سازمانهاي ذیربط

4 

 بررسی مستندات 000/000/200
و  مانور دورمیزي

 میدانی
 دبیرخانه کارگروه معاونت درمان 94/7 97/7

پرسنل 
 ذیربط

برگزاري مانور استفاده از بانک 
  اطالعاتی

5 

 

  
  



٤٢ 
 

Gارتقاء کمی و کیفی خدمات بهداشتی: ٣  

Oتامین نیروي انسانی متناسب با چارت سازمانی:  ١  
Aپیگیري تصویب چارت سازمانی:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  اجرامسئول   گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

بررسی وضعیت موجود و تهیه   1
  پیش نویس اولیه چارت

  مدیران،کارکنان

/ معاون اجرایی
/ گروه گسترش
/ امور عمومی
 کارگزینی

/ حوزه ستادي 
  مراکز محیطی

اول اردیبهشت 
  1394سال 

تیر ماه اول 
1394  

/ بررسی میدانی
  استانداردسازي 

بررسی 
مستندات مبتنی 

بر شواهد 
  میدانی

  ریال  6000000
/ اضافه کار( 

پذیرایی/تجهیزات
(  

مکاتبه با ریاست دانشگاه جهت   2
  طرح در جلسه هیئت امنا

 معاون بهداشتی ریاست دانشگاه
معاونت 
  بهداشتی

تیر اول هفته 
  1394ماه 

تیر اول هفته 
  مکاتبه  1394ماه 

پیگیري از 
دبیرخانه هیئت 

  امنا 
-  

تهیه متن توجیهی و مبتنی بر   3
  شواهد از چارت سازمانی

 معاون بهداشتی هیئت امنا
معاونت 
  بهداشتی

تیر اول هفته 
  1394ماه 

تیر اول هفته 
  1394ماه 

  تشکیل جلسه
پیگیري از 

دبیرخانه هیئت 
  امنا

-  

 هیئت امنا  حضور فعال در جلسه هیئت امنا  4

ریاست 
معاون / دانشگاه

 بهداشتی

تیر  نیمه دوم  جلسه هیئت امنا
  1394ماه 

تیر  نیمه دوم
  1394ماه 

  تشکیل جلسه
پیگیري از 

دبیرخانه هیئت 
  امنا

- 

5  
مکاتبه با وزارت جهت پیگیري 

چارت تصویب شده توسط هیئت 
  امنا 

 وزارت بهداشت

ریاست 
معاون /دانشگاه
معاون /بهداشتی

  توسعه

  وزارت بهداشت
مرداد ماه اول 

1394  
پایان سال 

1394  
حضور / مکاتبه 

  فعال در وزارت

تطابق چارت 
پیشنهادي با 
  تصویب شده

-  



٤٣ 
 

Gارتقاء کمی و کیفی خدمات بهداشتی: ٣  

Oتامین نیروي انسانی متناسب با چارت سازمانی:  ١  

Aتوزیع متناسب نیروي انسانی همسو با نیاز پزشک خانواده و نظام تحول سالمت:  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

بررسی وضعیت موجود و تهیه   1
  پیش نویس اولیه چارت

مراکز بهداشتی 
درمانی 

شهري /روستایی
  نفر 20000زیر 

/ معاون اجرایی
/ گروه گسترش

دبیر نظام تحول 
در سالمت 

 معاونت بهداشتی

 معاون بهداشتی

اول نیمه 
فروردین و 

نیمه اول مهر 
  هر سال

اول نیمه 
فروردین و 
نیمه اول 

  مهر هر سال

/ بررسی میدانی
  استانداردسازي 

بررسی 
مستندات مبتنی 

بر شواهد 
  میدانی

  ریال  2000000
/ اضافه کار( 

  )پذیرایی/تجهیزات

تهیه آگهی و فراخوان از طریق   2
  و سایت دانشگاهجراید 

 پزشکان عمومی
/ گروه گسترش
 روابط عمومی

معاونت 
  بهداشتی

اول نیمه 
فروردین و 

نیمه اول مهر 
  هر سال

اول نیمه 
فروردین و 
نیمه اول 

  مهر هر سال

  مکاتبه
بررسی تعداد 
موارد پزشک 

  جذب شده

ریال به  3000000
ازاء هر بار آگهی 

  در جراید

آموزش توجیهی پزشکان عمومی   3
  جذب شده

 گروههاي فنی  پزشکان عمومی
معاونت 
  بهداشتی

اول نیمه 
فروردین و 

نیمه اول مهر 
  هر سال

اول نیمه 
فروردین و 
نیمه اول 

  مهر هر سال

  کارگاه آموزشی
پیش 

پس /آزمون
  آزمون

ریال براي  4000000
  هر کارگاه

حق / اضافه کار( 
تجهیزات و /التدریس

  )پذیرایی/لوازم التحریر

ابالغ جهت پزشکان صدور   4
  عمومی آموزش داده شده

 گروه گسترش پزشکان عمومی
معاونت 
  بهداشتی

اول نیمه 
فروردین و 

نیمه اول مهر 
  هر سال

اول نیمه 
فروردین و 
نیمه اول 

  مهر هر سال

  مکاتبه
بررسی تعداد 
مراکز واجد 

  پزشک
-  

 



٤٤ 
 

Gارتقاء کمی و کیفی خدمات بهداشتی: ٣  

Oمتناسب با نیازهاي جامعهآموزش نیروي انسانی :  ٢ 
Aاستفاده از پتانسیل بخش خصوصی براي آموزش گروه هاي هدف:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  بررسی وضع موجود  1
موسسات آموزشی 
بخش خصوصی 
  مرتبط با سالمت

  / معاون فنی
  گروه هاي فنی

معاونت 
 بهداشتی

سه ماهه اول 
  هر سال

پایان مرحله 
زمانبندي شده 

  هر پروژه

/ بررسی میدانی
  نیازسنجی آموزشی

  مشاهده گزارش
ریال به  5000000

  ازاء هر پروژه 
/ اضافه کار( 

  )پذیرایی/تجهیزات

  تعریف و اولویت بندي   2
  پروژه هاي آموزشی

موسسات آموزشی 
خصوصی بخش 

  مرتبط با سالمت

  / معاون فنی
  گروه هاي فنی

معاونت 
 بهداشتی

سه ماهه اول 
  هر سال

پایان مرحله 
زمانبندي شده 

  هر پروژه

استفاده از ماتریس 
  تصمیم و انتخاب

مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به  2000000
  ازاء هر پروژه 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی

  پرسنل  تعیین سطوح مداخله  3
  / معاون فنی

  گروه هاي فنی
معاونت 
 بهداشتی

سه ماهه اول 
  هر سال

پایان مرحله 
زمانبندي شده 

  هر پروژه

تشکیل جلسه و 
  بارش افکار

مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به  2000000
  ازاء هر پروژه 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی

برون سپاري به موسسات   4
  آموزشی داراي صالحیت

موسسات آموزشی 
خصوصی  بخش

  مرتبط با سالمت

معاونت 
امور /بهداشتی

  حقوقی دانشگاه
  مدیریت مالی

سه ماهه اول 
  هر سال

پایان مرحله 
زمانبندي شده 

  هر پروژه

اجراي مناقصه و 
  عقد قرارداد

مشاهده 
  مستندات

ریال به  30000000
آگهی (ازاء هر پروژه 

  )در جراید سایت

  پرسنل  اجرا و بهره برداري  5
 موسسات آموزشی
بخش خصوصی 
  مرتبط با سالمت

معاونت 
  بهداشتی

سه ماهه دوم 
  هر سال

پایان مرحله 
زمانبندي شده 

  هر پروژه

متناسب با روش 
پیش بینی شده در هر 

  پروژه

مشاهده 
  مستندات

متناسب با اعتبار 
پیش بینی شده در 

  مناقصه

  معاون فنی  پرسنل  پایش و ارزشیابی  6
معاونت 
  بهداشتی

در ابتدا و 
بین مقاطع 

زمانی هر 
  پروژه

انتهاي هر 
  پروژه

/ تکمیل چک لیست
پیش آزمون و پس 

  آزمون

مشاهده 
  مستندات

ریال به  2000000
  ازاء هر پروژه 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی



٤٥ 
 

Gارتقاء کمی و کیفی خدمات بهداشتی: ٣  

Oآموزش نیروي انسانی متناسب با نیازهاي جامعه:  ٢ 
Aتخصصی جهت نیروهاي ارائه دهنده خدماتبرگزاري دوره هاي آموزشی :  ٢  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  پرسنل  نیازسنجی آموزشیانجام   1
/ معاون فنی

  گروه هاي فنی
معاونت 
 بهداشتی

اول اسفند 
  هر سال

اسفند هر  25
  سال

/ بررسی میدانی
نیازسنجی 
  آموزشی

وجود فرمهاي 
  نیازسنجی

(  برنامهریال به ازاء هر  200000
  )پذیرایی/تجهیزات/ اضافه کار

  پرسنل  اولویت بندي نیازها  2
/ معاون فنی

  گروه هاي فنی
معاونت 
 بهداشتی

فروردین  15
  هر سال

فروردین  25
  هر سال

استفاده از 
ماتریس تصمیم و 

  انتخاب

گزارش و مشاهده 
  صورتجلسات

( برنامهریال به ازاء هر  200000
  )پذیرایی/تجهیزات/ اضافه کار

3  

  اعالم اولویت ها به

گروه هاي فنی جهت اخذ 
  تاریخ پیشنهادي

گروه هاي 
  فنی

واحد / معاون فنی
  آموزش سالمت

معاونت 
 بهداشتی

فروردین  25
  هر سال

فروردین  31
  هر سال

  مکاتبه
مشاهده،نامه ثبت 

  شده
-  

4  
ابالغ جدول زمانبندي شده 

  برنامه هاي آموزشی
گروه هاي 

  فنی
واحد / معاون فنی

  آموزش سالمت
معاونت 
 بهداشتی

 اول
 اردیبهشت
  هر سال

 اردیبهشت اول
  هر سال

  مکاتبه
مشاهده، نامه ثبت 

  شده
-  

  گروه هاي فنی  پرسنل  برگزاري دوره هاي آموزشی  4
معاونت 
 بهداشتی

 نیمه اول
 اردیبهشت
  هر سال

 نیمه اول
  برگزاري دوره  هر سال اسفند

مشاهده مستندات 
  دوره هاي آموزشی

اضافه ( ریال براي هر کارگاه 4000000
تجهیزات و لوازم /حق التدریس/ کار

  )پذیرایی/التحریر

واحد / معاون فنی  پرسنل  پایش و ارزشیابی  5
  آموزش سالمت

معاونت 
  بهداشتی

در ابتدا و مقاطع 
بین زمانی هر 

  دوره

انتهاي هر 
  دوره

پیش / چک لیست
آزمون و پس 

  آزمون
اضافه ( ریال به ازاء هر دوره  200000  مشاهده مستندات

  )پذیرایی/ کار



٤٦ 
 

Gارتقاء کمی و کیفی خدمات بهداشتی: ٣  

Oآموزش نیروي انسانی متناسب با نیازهاي جامعه:  ٢ 
Aو توسعه آموزش دانشگاه  مرکز مطالعاتدر افزایش تعامالت با کمیته آموزش پاسخگو :  ٣ )EDC (  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی زمینه هاي همکاري 

  EDC  دانشگاه EDCآموزشی با 
  / معاون فنی

  گروه هاي فنی
معاونت 
 بهداشتی

نیمه اول 
هر اردیبهشت 

  سال

نیمه دوم 
اردیبهشت هر 

  سال

برگزاري جلسات 
  هم اندیشی

مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به  1000000
   جلسهازاء هر 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی/تجهیزات

2  
  تعریف و اولویت بندي 

  پروژه هاي آموزشی
پرسنل، 

  دانشجویان

  / معاون فنی
/ گروه هاي فنی

EDC   

معاونت 
 بهداشتی

خرداد نیمه اول 
  هر سال

نیمه دوم خرداد 
  هر سال

استفاده از ماتریس 
  تصمیم و انتخاب

مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به  1000000
   جلسهازاء هر 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی/تجهیزات

پرسنل،   تعیین سطوح مداخله  3
  دانشجویان

  / معاون فنی
/ گروه هاي فنی

EDC  

معاونت 
/ بهداشتی

 معاونت آموزشی

اول خرداد نیمه 
  هر سال

نیمه دوم خرداد 
  هر سال

تشکیل جلسه و 
  بارش افکار

مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به  1000000
   جلسهازاء هر 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی/تجهیزات

پرسنل،   اجرا و بهره برداري  4
  دانشجویان

/ گروه هاي فنی
EDC  

معاونت 
/ بهداشتی

  معاونت آموزشی

سه ماهه دوم 
  هر سال

ماهه چهارم  سه
  هر سال

متناسب با روش 
پیش بینی شده در هر 

  پروژه

مشاهده 
  مستندات

متناسب با اعتبار 
پیش بینی شده در 
 هر پروژه آموزشی

پرسنل،   پایش و ارزشیابی  5
  دانشجویان

/ گروه هاي فنی
EDC  

معاونت 
/ بهداشتی

  معاونت آموزشی

در ابتدا و مقاطع 
بین زمانی هر 

  پروژه
  پروژهانتهاي هر 

/ تکمیل چک لیست
پیش آزمون و پس 

  آزمون

مشاهده 
  مستندات

ریال به  2000000
  ازاء هر پروژه 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی

  

   



٤٧ 
 

Gارتقاء کمی و کیفی خدمات بهداشتی: ٣  

Oنوسازي مراکز و تجهیزات:  ٣ 
Aبهینه سازي فضاي فیزیکی مراکز بهداشتی و خانه هاي بهداشت:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  بررسی وضع موجود  1

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

/ معاون اجرایی 
واحد / دفتر فنی

 گسترش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  بهداشتهاي 

نیمه اول دي 
  ماه هر سال

نیمه اول 
  اسفند هر سال

/ بررسی میدانی
  تهیه گزارش

  مشاهده گزارش

ریال به  2000000
مرکز و ازاء هر 

   توابع
/ اضافه کار( 

  )پذیرایی/تجهیزات

  تهیه لیست نواقص فیزیکی  2

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

/ معاون اجرایی 
واحد / دفتر فنی

 گسترش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

نیمه اول دي 
  ماه هر سال

نیمه اول 
  اسفند هر سال

  برگزاري جلسه
مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به  2000000
مرکز و ازاء هر 

   توابع
/ اضافه کار( 

  )پذیرایی/تجهیزات

3  
 تعریف پروژه ها و پیش بینی

  بودجه مورد نیاز

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

/ معاون اجرایی 
واحد / دفتر فنی

 گسترش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

نیمه اول دي 
  ماه هر سال

نیمه اول 
  اسفند هر سال

  برگزاري جلسه
مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به  2000000
مرکز و ازاء هر 

   توابع
/ اضافه کار( 

  )پذیرایی/تجهیزات

  اولویت بندي پروژه ها  4

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

/ معاون اجرایی 
واحد / دفتر فنی

 گسترش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

نیمه اول دي 
  ماه هر سال

نیمه اول 
  اسفند هر سال

/ برگزاري جلسه
استفاده از ماتریس 
  تصمیم و انتخاب

مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به ازاء  2000000
  هر مرکز و توابع 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی/تجهیزات

  تعیین سطوح مداخله  5

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

/ معاون اجرایی 
واحد / دفتر فنی

 گسترش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

نیمه اول دي 
  ماه هر سال

نیمه اول 
  اسفند هر سال

تشکیل جلسه و 
  بارش افکار

مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به  2000000
  ازاء هر پروژه 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی



٤٨ 
 

6  
برون سپاري به موسسات و 
  شرکتهاي داراي صالحیت

و شرکت موسسات 
 هاي ساختمانی
و  بخش خصوصی

   دولتی

معاونت 
امور /بهداشتی

  حقوقی دانشگاه
  مدیریت مالی

نیمه اول 
  اسفند هر سال

نیمه دوم 
  اسفند هر سال

اجراي مناقصه و 
  عقد قرارداد

مشاهده 
  مستندات

 ریال 30000000
به ازاء هر پروژه 

آگهی در جراید (
  )سایت

  اجرا و بهره برداري  7

و شرکت موسسات 
 هاي ساختمانی
و  بخش خصوصی

  دولتی

و شرکت موسسات 
 هاي ساختمانی
و  بخش خصوصی

  دولتی

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

سه ماهه اول 
  هر سال

پایان مرحله 
زمانبندي شده 

  هر پروژه

متناسب با روش 
پیش بینی شده در هر 

  پروژه

بازدید هاي 
مشاهده / میدانی

  مستندات

متناسب با اعتبار 
پیش بینی شده در 

  مناقصه

  پایش و ارزشیابی  8

و شرکت موسسات 
 هاي ساختمانی
و  بخش خصوصی

  دولتی

/ معاون اجرایی 
واحد / دفتر فنی

  گسترش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

در ابتدا و مقاطع 
زمانی هر بین 

  پروژه

انتهاي هر 
  پروژه

/ تکمیل چک لیست
پیش آزمون و پس 

  آزمون

بازدید هاي 
مشاهده / میدانی

  مستندات

ریال به  5000000
  ازاء هر پروژه 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی

 
  



٤٩ 
 

Gارتقاء کمی و کیفی خدمات بهداشتی: ٣  

Oنوسازي مراکز و تجهیزات:  ٣ 
Aمتناسب با تحول نظام سالمتتامین تجهیزات ارائه خدمات :  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  بررسی وضع موجود  1

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

/ معاون اجرایی 
/ گروههاي فنی
 واحد گسترش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

نیمه اول دي 
  ماه هر سال

نیمه اول 
  اسفند هر سال

/ بررسی میدانی
  تهیه گزارش

  مشاهده گزارش

ریال به  2000000
مرکز و ازاء هر 

   توابع
/ اضافه کار( 

  )پذیرایی/تجهیزات

2  
تهیه لیست تجهیزات فنی و 

  اداري

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

/ معاون اجرایی 
/ گروههاي فنی
 واحد گسترش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

نیمه اول دي 
  ماه هر سال

نیمه اول 
  اسفند هر سال

  برگزاري جلسه
مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به  2000000
مرکز و ازاء هر 

   توابع
/ اضافه کار( 

  )پذیرایی/تجهیزات

  پیش بینی بودجه مورد نیاز  3

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

/ معاون اجرایی 
 واحد گسترش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

نیمه اول دي 
  ماه هر سال

نیمه اول 
  اسفند هر سال

  برگزاري جلسه
مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به  2000000
مرکز و ازاء هر 

   توابع
/ اضافه کار( 

  )پذیرایی/تجهیزات

  اولویت بندي تأمین تجهیزات  4

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

/ معاون اجرایی 
 واحد گسترش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  بهداشتهاي 

نیمه اول دي 
  ماه هر سال

نیمه اول 
  اسفند هر سال

/ برگزاري جلسه
استفاده از ماتریس 
  تصمیم و انتخاب

مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به ازاء  2000000
  هر مرکز و توابع 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی/تجهیزات

  تعیین سطوح مداخله  5

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

/ معاون اجرایی 
 واحد گسترش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

نیمه اول دي 
  ماه هر سال

نیمه اول 
  اسفند هر سال

تشکیل جلسه و 
  بارش افکار

مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به  2000000
  ازاء هر پروژه 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی



٥٠ 
 

6  
سپاري به موسسات و برون 

  شرکتهاي داراي صالحیت

و شرکت موسسات 
هاي تجهیزات 
 اداري و پزشکی
و  بخش خصوصی

   دولتی

معاونت 
امور /بهداشتی

  حقوقی دانشگاه
  مدیریت مالی

نیمه اول 
  اسفند هر سال

نیمه دوم 
  اسفند هر سال

اجراي مناقصه و 
  عقد قرارداد

مشاهده 
  مستندات

 ریال 30000000
به ازاء هر پروژه 

آگهی در جراید (
  )سایت

  اجرا و بهره برداري  7

و شرکت موسسات 
هاي تجهیزات 
 اداري و پزشکی
و  بخش خصوصی

  دولتی

و شرکت موسسات 
هاي تجهیزات 
 اداري و پزشکی
و  بخش خصوصی

  دولتی

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

سه ماهه اول 
  هر سال

مرحله  پایان
زمانبندي شده 

  هر پروژه

متناسب با روش 
پیش بینی شده در هر 

  پروژه

بازدید هاي 
مشاهده / میدانی

  مستندات

متناسب با اعتبار 
پیش بینی شده در 

  مناقصه

  پایش و ارزشیابی  8

و شرکت موسسات 
هاي تجهیزات 
 اداري و پزشکی
و  بخش خصوصی

  دولتی

/ معاون اجرایی 
/ گروه هاي فنی

  گسترشواحد 

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی

خانه / بهداشتی
  هاي بهداشت

در ابتدا و مقاطع 
بین زمانی هر 

  پروژه

انتهاي هر 
  پروژه

/ تکمیل چک لیست
پیش آزمون و پس 

  آزمون

بازدید هاي 
مشاهده / میدانی

  مستندات

ریال به  5000000
  ازاء هر پروژه 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی
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Gو کیفی خدمات بهداشتیارتقاء کمی : ٣  

Oپژوهش مبتنی بر شواهد:  ٤  

Aنیازسنجی پژوهشی جهت تعیین اولویت هاي سالمت:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
بررسی وضع موجود زمینه هاي 

  پژوهش
جمعیت تحت 

  پوشش

/ معاون فنی 
/ گروههاي فنی
 کمیته پژوهش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

نیمه اول دي 
  ماه هر سال

نیمه اول 
  اسفند هر سال

/ بررسی میدانی
  تهیه گزارش

  مشاهده گزارش
ریال به ازاء  2000000
  پروژههر 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی/تجهیزات

  مشکالت سالمتشناسایی   2
جمعیت تحت 

  پوشش

/ معاون فنی 
/ گروههاي فنی
 کمیته پژوهش

مراکز بهداشتی 
پایگاههاي /درمانی
خانه هاي / بهداشتی

  بهداشت

اول اسفند هر 
  سال

اسفند هر  25
  سال

/ بررسی میدانی
  تهیه گزارش

وجود فرمهاي 
  نیازسنجی

ریال به ازاء  200000
   پروژههر 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی/تجهیزات

  اولویت بندي نیازهاي پژوهشی   3
جمعیت تحت 

  پوشش

/ معاون فنی 
/ گروههاي فنی
 کمیته پژوهش

معاونت 
  بهداشتی

فروردین  15
  هر سال

فروردین  25
  هر سال

استفاده از 
ماتریس تصمیم و 

  انتخاب

مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به ازاء  200000
   برنامههر 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی/تجهیزات

4  
  اعالم اولویت ها به

گروه هاي فنی جهت تدوین 
  پروژه هاي پژوهشی پیشنهادي

  گروه هاي فنی
  / معاون فنی

  کمیته پژوهش
معاونت 
 بهداشتی

فروردین  25
  هر سال

فروردین  31
  مکاتبه  هر سال

  مشاهده
  نامه ثبت شده

-  
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Gارتقاء کمی و کیفی خدمات بهداشتی: ٣  

Oمبتنی بر شواهد پژوهش:  ٤  

Aتقویت جایگاه مرکز تحقیقات :  ٢SDH  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
بررسی وضع موجود جایگاه 

SDH در حوزه معاونت بهداشتی  
مرکز تحقیقات 

SDH  

/ معاون فنی 
/ کمیته پژوهش

 SDH دبیر 
  معاونت بهداشتی

معاونت 
  بهداشتی

نیمه اول 
بهمن ماه هر 

  سال

نیمه دوم بهمن 
  هر سال

/ بررسی میدانی
  تهیه گزارش

  مشاهده گزارش
ریال به  2000000
  پروژهازاء هر 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی/تجهیزات

مرکز تحقیقات    SDHشناسایی زمینه هاي فعالیت   2
SDH  

/ معاون فنی 
/ کمیته پژوهش

 SDH دبیر 
  معاونت بهداشتی

معاونت 
  بهداشتی

نیمه اول 
بهمن ماه هر 

  سال

نیمه دوم بهمن 
  هر سال

/ بررسی میدانی
  تهیه گزارش

  مشاهده گزارش
ریال به ازاء  200000
   پروژههر 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی/تجهیزات

اولویت بندي زمینه هاي فعالیت   3
SDH  

مرکز تحقیقات 
SDH  

/ معاون فنی 
/ کمیته پژوهش

 SDH دبیر 
  معاونت بهداشتی

معاونت 
  بهداشتی

نیمه اول 
بهمن ماه هر 

  سال

نیمه دوم بهمن 
  هر سال

استفاده از 
ماتریس تصمیم و 

  انتخاب

مشاهده گزارش 
  و صورتجلسات

ریال به ازاء  200000
   برنامههر 

/ اضافه کار( 
  )پذیرایی/تجهیزات

4  
  اولویت ها بهاعالم 

گروه هاي فنی جهت تدوین 
  پروژه هاي پژوهشی پیشنهادي

  گروه هاي فنی

/ معاون فنی 
/ کمیته پژوهش

 SDH دبیر 
  معاونت بهداشتی

معاونت 
 بهداشتی

فروردین  25
  هر سال

فروردین هر  31
  مکاتبه  سال

  مشاهده
  نامه ثبت شده

-  
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Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A1  :جذب اعضاي هیات علمی مورد نیاز  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال (هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

اردیبهشت   معاونت آموزشی  دبیر هیات جذب  فارغ التحصیالن  جلسه شوراي آموزشی  برگزاري  1
  هرسال

اردیبهشت هر 
بررسی صورت   برگزاري جلسه  سال 

  جلسات
2000000  

اردیبهشت   معاونت آموزشی  دبیر هیات جذب  فارغ التحصیالن  تعیین رشته هاي مورد نیاز   2
  هرسال  

خرداد هر 
  سال 

مشاهده و تکمیل چک 
  -   بررسی مستندات  لیست

  500000  بررسی اسناد  مکاتبه  تیر هر سال  خرداد هرسال   معاونت آموزشی  دبیر هیات جذب  فارغ التحصیالن  ارسال اولویت ها به وزارت خانه  3
  500000  بررسی مستندات  پیگیري  تیر هر سال   تیر هرسال  معاونت آموزشی  دبیر هیات جذب  فارغ التحصیالن  کسب مجوز جذب  4
  4000000  بررسی مستندات  برگزاري جلسه  بهمن هرسال   مرداد هرسال   معاونت آموزشی  دبیر هیات جذب  فارغ التحصیالن  برگزاري جلسه مصاحبه و گزینش  5
  -  بررسی مستندات  صدورحکم  هرسال   اسفند هرسال   معاونت آموزشی  دبیر هیات جذب  فارغ التحصیالن  صدور حکم استخدامی  6
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Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A2  :افزایش همکاري هاي علمی بین دانشگاهی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

اساتید و   تشکیل جلسه هماهنگی  1
  دانشجویان

معاون 
اردیبهشت   معاونت آموزشی  آموزشی

  هرسال
اردیبهشت 

بررسی   تشکیل جلسه  هرسال
  مستندات

2000000  

تهیه لیست توانمندیها و زمینه هاي   2
  همکاري

اساتید و 
  دانشجویان

معاون 
بررسی   جلسه گروهی  خرداد هرسال   خرداد هرسال   معاونت آموزشی  آموزشی

  مستندات
-  

اساتید و   تشکیل کارگروه دانشگاهی  3
  دانشجویان

معاون 
بررسی   جلسه گروهی  مرداد هرسال   تیر هرسال   معاونت آموزشی  آموزشی

  مستندات
2000000  

اساتید و   تدوین پیش نویس تفاهم نامه  4
  دانشجویان

معاون 
بررسی   جلسه گروهی  شهریور هرسال   مرداد هرسال   معاونت آموزشی  آموزشی

  مستندات
-  

اساتید و   نهایی شدن پیش نویس تفاهم نامه  5
بررسی   تشکیل جلسه  شهریور هرسال   شهریور هرسال   معاونت آموزشی  روابط عمومی  دانشجویان

  مستندات
1000000  

اساتید و   امضاي تفاهم نامه و ابالغ به زیر مجموعه  6
بررسی   تشکیل جلسه  آبان هرسال   مهر هرسال   معاونت آموزشی  روابط عمومی  دانشجویان

  مستندات
-  
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Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A3  :آموزشی شدن بیمارستان هاي غیر آموزشی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

روسا و معاونین   جلسه هماهنگی با معاونت درمان  1
دفتر معاونت   معاون آموزشی  دانشگاه

بررسی صورت   برگزاري جلسه  روز7  94تیر   آموزشی
  جلسات

3000000  

مدیر درمان و   برآورد کمبودهاي بیمارستان  2
مشاهده و تکمیل چک   روز7  94تیر   بیمارستان  معاون آموزشی  مدیر آموزش

  500000  مستنداتبررسی   لیست

معاونت   معاون آموزشی  امور مالی  تامین اعتبار و تهیه کمبودها  3
بررسی اسناد و   هزینه کرد  94شهریور   94مرداد   آموزشی

  حواله انبار
میلیارد براي هر 1

  بیمارستان 

بررسی آمادگی بیمارستان جهت   4
  بازدید

مدیر درمان و 
مشاهده و تکمیل چک   روز 7  94مهر  بیمارستان  معاون آموزشی  مدیر آموزش

  5000000  بررسی مستندات  لیست

درخواست بازدید از بیمارستان   5
معاونت   معاون آموزشی  معاونت آموزشی  توسط معاونت آموزشی وزارت

  1000000  بررسی مستندات  مکاتبه  روز7  94مهر   آموزشی

هماهنگی زمان بازدید با گروه   6
معاونت   معاون آموزشی  کارشناسان وزارت  ارزیاب

  3000000  بررسی مستندات  مکاتبه  روز  15  94آبان   آموزشی

مسئولین   هماهنگی با بیمارستان  7
  2000000  بررسی مستندات  برگزاري جلسه  روز  7  94آذر   بیمارستان  معاون آموزشی  بیمارستان

مسئولین   انجام بازدید  8
  بیمارستان

کارشناسان 
بازدید و تکمیل چک   94آسفند   94دي   بیمارستان  وزارتخانه

  20000000  بررسی مستندات  لیست
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Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A4  :نوسازي وسایل آموزشی و کمک آموزشی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

فروردین   معاونت آموزشی  معاون آموزشی  گروه هاي آموزشی  بررسی وضع موجود تجهیزات  1
بررسی و تکمیل چک   نیمه فروردین  هرسال

  2000000  بررسی مستندات  لیست

استعالم استاندارد موجودي   2
اردیبهشت   معاونت آموزشی  معاون آموزشی  گروه هاي آموزشی  تجهیزات و فضا

  هرسال
 نیمه

  2000000  بررسی مستندات  مکاتبه  اردیبهشت

مقایسه وضع مطلوب و   نیمه تیر  تیر هرسال  معاونت آموزشی  معاون آموزشی  گروه هاي آموزشی  استخراج کمبودها  3
  1000000  بررسی مستندات  موجود

شهریور   معاونت آموزشی  معاون آموزشی  امور مالی  تامین اعتبار  4
  5000000  بررسی مستندات  هزینه کرد  مهر هرسال  هرسال

  1000000000  بررسی مستندات  خرید  آذر هرسال  آبان هرسال  معاونت آموزشی  معاون آموزشی  کارپرداز  خرید تجهیزات جدید  5
  50000000  مشاهده  تعمیر  اسفند هرسال  بهمن هرسال  معاونت آموزشی  معاون آموزشی  دفتر فنی  انجام تعمیرات و بهسازي کالس ها  6
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Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A5  :افزایش جذب دانشجویان خارجی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

کارشناسان   تشکیل جلسه هماهنگی  1
دانشگاه علوم   معاون آموزشی  دانشگاهی

  3000000  بررسی مستندات  تشکیل جلسه  نیمه خرداد  خرداد هرسال  پزشکی سبزوار

تهیه فهرست رشته هاي داراي   2
  امکان جذب دانشجو

کارشناسان 
دانشگاه علوم   معاون آموزشی  دانشگاهی

  3000000  بررسی مستندات  جلسه گروهی  نیمه خرداد  هرسال خرداد  پزشکی سبزوار

کارشناسان   اعالم فراخوان  3
دانشگاه علوم   معاون آموزشی  دانشگاهی

  3000000  بررسی مستندات  جلسه گروهی  مرداد هرسال  تیر هرسال  پزشکی سبزوار

تدوین جداول شهریه رشته هاي   4
  مختلف

کارگروه 
علوم دانشگاه   معاون آموزشی  دانشگاهی

  3000000  بررسی مستندات  جلسه گروهی  نیمه مرداد  مرداد هرسال  پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم   اداره آموزش  دانشجویان  پذیرش دانشجویان متقاضی  5
  پزشکی سبزوار

شهریور 
  3000000  بررسی مستندات  تشکیل جلسه  مهر هرسال  هرسال
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Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A6  :شواهد بر مبتنی طبابت  نظام استقرار  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

بررسی   برگزاري جلسه  نیمه خرداد  خرداد هرسال  معاونت آموزش   معاون آموزشی  کارشناسان دانشگاهی  تهیه وتدوین گایدالین ها  1
  مستندات

2500000  

تجزیه و تحلیل گایدالین موجود در   2
  3000000  بررسی  جلسه وهم اندیشی  نیمه خرداد  خرداد هرسال   معاونت آموزش   معاون آموزشی  کارشناسان دانشگاهی  موضعات انتخابی

تهیه و تکثیر وتوزیع وتسهیل دسترسی   3
بررسی   چاپ وتکثیر  مرداد هرسال  تیر هرسال   معاونت آموزش   معاون آموزشی  کارشناسان دانشگاهی  به گایدالین موجود 

  مستندات
20000000  

نظارت بر اجراي گایدالین موجود در   4
  1000000  نظارت وارزیابی  مشاهده ومصاحبه  نیمه مرداد  مرداد هرسال   معاونت آموزش   معاون آموزشی  کارگروه دانشگاهی  ارائه خدمتزمان 

  

  

  

 

 

 

 

 



٥٩ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A7  :مشارکت در برگزاري امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزي  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

 دانشجویان  تشکیل جلسه هماهنگی  1
رئیس دانشکده 

خرداد و دي   دانشکده پزشکی  پزشکی
  ماه هر سال

خرداد و دي 
  4000000  بررسی مستندات  تشکیل جلسه  ماه هر سال

 دانشجویان  شناسایی اساتید توانمند و عالقمند  2
رئیس دانشکده 

 پزشکی
 دانشکده پزشکی

خرداد و دي 
  ماه هر سال

نیمه خرداد و 
  4000000  بررسی مستندات  جلسه گروهی  دي

 دانشجویان  اعالم اسامی به وزارت متبوع  3
رئیس دانشکده 

 پزشکی
 دانشکده پزشکی

خرداد و دي 
  ماه هر سال

خرداد و دي 
  500000  بررسی مستندات  مکاتبه  ماه هر سال

مرداد و بهمن   دانشکده پزشکی  نقلیه دانشجویان  اعزام اساتید به مرکز استان  4
  ماه هر سال

نیمه مرداد و 
  20000000  بررسی مستندات  اعزام  بهمن

دانشکده پزشکی   اساتید  دانشجویان  شرکت اساتید در جلسات طرح سوال  5
  مشهد

مرداد و بهمن 
  ماه هر سال

نیمه مرداد و 
  3000000  بررسی مستندات  مشارکت  بهمن

  

  

  

 

  

 

 



٦٠ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A8  : راه اندازي رشته رزیدنت اطفال  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

بررسی صورت   برگزاري جلسه  94فروردین   94فروردین   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  تشکیل جلسه هماهنگی  1
  3000000  جلسات

اردیبهشت   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  بررسی وضع موجود  2
مشاهده و تکمیل   94خرداد   94

  1000000  بررسی مستندات  چک لیست

بررسی اسناد و   هزینه کرد  94تیر   94خرداد   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  تامین کمبودها  3
  10000000000  حواله انبار

تکمیل فرم درخواست   4
  500000  بررسی مستندات  مکاتبه  94تیر   94تیر   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  رشته

  

  

 

 

 

 

 

  



٦١ 
 

Gآموزشی توسعه خدمات: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A9  : راه اندازي رشته کارشناسی ارشد قارچ شناسی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  برگزاري جلسه  94فروردین   94فروردین   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  لسه هماهنگیتشکیل ج  1
بررسی صورت 

  جلسات
3000000  

  دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  بررسی وضع موجود  2
اردیبهشت 

94  
  94خرداد 

مشاهده و تکمیل چک 
  لیست

بررسی 
  مستندات

1000000  

  هزینه کرد  94تیر   94خرداد   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  کمبودهاتامین   3
بررسی اسناد و 

  حواله انبار
10000000000  

4  
تکمیل فرم درخواست 

  رشته
  مکاتبه  94تیر   94تیر   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی

بررسی 
  مستندات

500000  

  

  

  

 

 

 

 



٦٢ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A10  :نولوژيوراه اندازي رشته کارشناسی ارشد ایم  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  برگزاري جلسه  94فروردین   94فروردین   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  جلسه هماهنگیتشکیل   1
بررسی صورت 

  جلسات
3000000  

  دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  بررسی وضع موجود  2
اردیبهشت 

94  
  94خرداد 

مشاهده و تکمیل چک 
  لیست

  1000000  بررسی مستندات

  هزینه کرد  94تیر   94خرداد   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  کمبودهاتامین   3
بررسی اسناد و 

  حواله انبار
10000000000  

  500000  بررسی مستندات  مکاتبه  94تیر   94تیر   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  تکمیل فرم درخواست رشته  4
  

  

  

  

 

 

 

  



٦٣ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A11  : راه اندازي رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

بررسی صورت   برگزاري جلسه  94فروردین   94فروردین   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  تشکیل جلسه هماهنگی  1
  3000000  جلسات

اردیبهشت   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  بررسی وضع موجود  2
مشاهده و تکمیل چک   94خرداد   94

  لیست
بررسی 
  1000000  مستندات

بررسی اسناد و   هزینه کرد  94تیر   94خرداد   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  تامین کمبودها  3
  10000000000  حواله انبار

تکمیل فرم درخواست   4
بررسی   مکاتبه  94تیر   94تیر   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  رشته

  500000  مستندات

  

  

  

 

 

 

 

 



٦٤ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O1  :توسعه کمی خدمات آموزشی  
A12  :راه اندازي رشته کارشناسی ارشد ارزیابی فناوري سالمت  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

ریال ( )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  زآغا  )

  برگزاري جلسه  94فروردین   94فروردین   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  تشکیل جلسه هماهنگی  1
بررسی صورت 

  جلسات
3000000  

  دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  بررسی وضع موجود  2
اردیبهشت 

94  
  94خرداد 

مشاهده و تکمیل 
  چک لیست

بررسی 
  مستندات

1000000  

  هزینه کرد  94تیر   94خرداد   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  تامین کمبودها  3
بررسی اسناد و 

  حواله انبار
10000000000  

  مکاتبه  94تیر   94تیر   دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی  دانشکده پزشکی  تکمیل فرم درخواست رشته  4
بررسی 
  مستندات

500000  

  

  

  

  

 

 

 



٦٥ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O2  :توسعه کیفی خدمات آموزشی  
A1  :بهبود شیوه هاي آموزش  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

 EDC EDC دانشجویان  تشکیل کمیته منتخب  1
خرداد 
  هرسال

خرداد 
  هرسال

  مشاهده مستندات  صدور ابالغ
500000  

  تیر هرسال EDC  کمیته منتخب دانشجویان  بررسی روش هاي تدریس فعلی  2
مرداد 
  هرسال

  مشاهده مستندات  تشکیل جلسه
3000000  

 EDC  کمیته منتخب دانشجویان  جستجوي روشهاي تدریس جدید  3
مرداد 
  هرسال

شهریور 
  هرسال

جلسه، مطالعه و 
  تحقیق

  مشاهده مستندات
3000000  

 EDC  کمیته منتخب دانشجویان  تعیین روش متناسب با موضوع  4
شهریور 
  هرسال

  مشاهده مستندات  تشکیل جلسه  مهر هرسال
4000000  

  هرسالمهر   کالس درس  استاد دانشجویان  پیشنهاد و اجراي پایلوت  5
بهمن 
  هرسال

  مشاهده مستندات  تدریس
-  

نهایی سازي روش هاي جدید   6
  تدریس

 EDC  کمیته منتخب دانشجویان
بهمن 
  هرسال

اسفند 
  هرسال

  مشاهده مستندات  تشکیل جلسه
3000000  

  

  

  

  



٦٦ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O2  :توسعه کیفی خدمات آموزشی  
A2  : تقویت جایگاهIT در ارتباطات درون وبرون سازمانی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  تشکیل جلسه هماهنگی  1
کارکنان ، اساتیدو 

  دانشجویان 
  معاونت آموزشی  معاون آموزشی

خرداد 
  هرسال

خرداد 
  هرسال

  3000000  بررسی مستندات  تشکیل جلسه

2  
تهیه فهرست سامانه هاي 

  موجود
کارکنان ، اساتیدو 

  دانشجویان 
  معاونت آموزشی  معاون آموزشی

خرداد 
  هرسال

خرداد 
  هرسال

  500000  مستنداتبررسی   مکاتبه

  انتخاب سامانه مناسب  3
کارکنان ، اساتیدو 

  دانشجویان 
  3000000  بررسی مستندات  جلسه گروهی  تیر هرسال  تیر هرسال  معاونت آموزشی  معاون آموزشی

  آموزش   4
کارکنان ، اساتیدو 

  دانشجویان 
  5000000  بررسی مستندات  کارگاه  تیر هرسال  تیر هرسال  معاونت آموزشی  معاون آموزشی

  راه اندازي سامانه   5
کارکنان ، اساتیدو 

  دانشجویان 
  معاونت آموزشی  معاون آموزشی

مرداد 
  هرسال

شهریور 
  هرسال

  -  بررسی مستندات  راه اندازي

  

  

  

 

 

 



٦٧ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O2  :توسعه کیفی خدمات آموزشی  
A3  :بهبود کیفی سایت معاونت آموزشی و حوزه هاي مربوطه  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  معاونت آموزشی  معاون آموزشی  دانشجویان  لسهتشکیل ج  1
خرداد 
  هرسال

خرداد 
  هرسال

  3000000  بررسی مستندات  تشکیل جلسه

  معاونت آموزشی  معاون آموزشی دانشجویان  هرحوزه ITتعیین رابطین   2
خرداد 
  هرسال

خرداد 
  هرسال

  500000  بررسی مستندات  ابالغ

 دانشجویان  آموزش رابطین  3
کارشناس 

  آموزش
  تیر هرسال  معاونت آموزشی

مرداد 
  هرسال

  5000000  بررسی مستندات  کارگاه

هماهنگی کارشناسان و رابطین   4
IT 

  معاونت آموزشی IT واحد دانشجویان
مرداد 
  هرسال

مرداد 
  هرسال

  3000000  بررسی مستندات  جلسه گروهی

  معاونت آموزشی  ITرابطین  دانشجویان  به روز رسانی وب سایت ها  5
شهریور 
  هرسال

شهریور 
  هرسال

  -  بررسی مستندات  عملیاتی

  

  

  

  

 

 



٦٨ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O2  :توسعه کیفی خدمات آموزشی  
A4  :توسعه عملکرد آموزشی مبتنی بر پژوهش  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

اندیشی با اعضاي هیات  جلسه هم  1
  3000000  بررسی مستندات  تشکیل جلسه  تیر هرسال  تیر هرسال  معاونت آموزشی  مدیریت پژوهش  اعضاي هیات علمی  علمی

جلسه مشترك مدیران درمان   2
  3000000  بررسی مستندات  جلسهتشکیل   تیر هرسال  تیر هرسال  معاونت آموزشی  مدیریت پژوهش  اعضاي هیات علمی  بیمارستان و اعضاي هیات علمی بالینی

  -   بررسی مستندات  بحث گروهی  مرداد هرسال  مرداد هرسال  معاونت آموزشی  مدیریت پژوهش اعضاي هیات علمی  تعیین لیست حوزه ها  3
  -   بررسی مستندات  بحث گروهی  مرداد هرسال  مرداد هرسال  معاونت آموزشی  مدیریت پژوهش اعضاي هیات علمی  اولویت بندي حوزه ها  4

شهریور   معاونت آموزشی  مدیریت پژوهش اعضاي هیات علمی  اولویت اول 4تشکیل کارگروه براي   5
  هرسال

شهریور 
  500000  بررسی مستندات  صدور ابالغ  هرسال

  

  

  

 

 

 

 

  



٦٩ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O2  :توسعه کیفی خدمات آموزشی  
A5  :افزایش توان کارکنان در زمینه هاي پژوهشی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  فعالیتعنوان 
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  کارکنان  شناسایی افراد عالقه مند و مستعد  1
کارشناس 
  آموزش 

معاونت 
  آموزش 

شهریور 
  هرسال

  1000000  مشاهده مستندات  فراخوان  آبان هرسال

2  
تعیین موضوعات و اولویت هاي 

  آموزشی
  کارکنان

کارشناس 
  آموزش 

معاونت 
  آموزش 

  3000000  مستنداتمشاهده   تشکیل جلسه  آذر هرسال  آبان هرسال

  کارکنان  نیازسنجی کارگاه هاي آموزشی  3
کارشناس 
  آموزش 

معاونت 
  آموزش 

  3000000  مشاهده مستندات  تشکیل جلسه  دي هرسال  آذر هرسال

  کارکنان  تعیین مدرس و زمان برگزاري کارگاه  4
کارشناس 
  آموزش 

معاونت 
  آموزش 

  دي هرسال
بهمن 
  هرسال

  3000000  مشاهده مستندات  تشکیل جلسه

  کارکنان  دعوت از شرکت کنندگان  5
کارشناس 
  آموزش 

معاونت 
  آموزش 

بهمن 
  هرسال

بهمن 
  هرسال

  500000  مشاهده مستندات  مکاتبه

  کارکنان  برگزاري کارگاه  6
کارشناس 
  آموزش 

معاونت 
  آموزش 

اسفند 
  هرسال

اسفند 
  هرسال

  5000000  مشاهده مستندات  تشکیل جلسه

  

  

  

  



٧٠ 
 

Gآموزشیتوسعه خدمات : ٤  
O2  :توسعه کیفی خدمات آموزشی  
A6   :آموزي مهارت و آموزش فرایند بهبود و ارتقا  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  کارشناس آموزش  کارکنان واساتید  نیاز سنجی  1
معاونت 
  آموزش 

بهمن 
  هرسال

بهمن 
  هرسال

جمع آوري 
  اطالعات

  2000000  بررسی نیازها

  کارشناس آموزش  کارکنان واساتید  تعیین اولویتهاي نیازسنجی کارکنان  2
معاونت 
  آموزش 

اسفند 
  هرسال

اسفند 
  هرسال

  3000000  لیستهابررسی   جلسه گروهی

  کارشناس آموزش  کارکنان واساتید  برگزاري کارگاه هاي آموزشی  3
معاونت 
  آموزش 

  10000000  مستندات بررسی  برگزاري کارگاه  یک ماه  درطول سال

4  Morning Report کارشناس آموزش  کارکنان واساتید  
معاونت 
  آموزش 

  5000000  مستندات بررسی  برگزاري کنفرانس  یک سال  هرهفته

  کارشناس آموزش  کارکنان واساتید  برگزاري کنفرانس هاي هفتگی  5
معاونت 
  آموزش 

  5000000  مستندات بررسی  برگزاري کنفرانس  یک سال  هرهفته

ارائه گواهی و امتیاز آموزشی به   6
  کارکنان

  کارشناس آموزش  کارکنان واساتید
معاونت 
  آموزش 

  1000000  مستندات بررسی  مستندات  یک سال  درطول سال

7  
آزمون صالحیت و توانمندسازي 

  کارکنان
  کارشناس آموزش  کارکنان واساتید

معاونت 
  آموزش 

  4000000  مستندات بررسی  آزمون  یک سال  درطول سال

  

  

  



٧١ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O2  :توسعه کیفی خدمات آموزشی  
A7   :هدفمندي نظام ارزشیابی اساتید  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  تشکیل کمیته ارزشیابی  1
اساتید و 
  دانشجویان

مدیر مرکز 
  مطالعات

  تشکیل جلسه  مهر هرسال  مهر هرسال  مرکز مطالعات
بررسی 
  مستندات

3000000  

  احیاي آیین نامه ارزشیابی اساتید  2
اساتید و 
  دانشجویان

  بررسی  مهر هرسال  مهر هرسال  معاونت آموزشی  معاون آموزشی
بررسی 
  مستندات

-  

3  
بازبینی و تعریف فرم هاي 

  ارزشیابی
اساتید و 
  دانشجویان

  جلسه گروهی  آبان هرسال  آبان هرسال  مرکز مطالعات  کارشناس مرکز
بررسی 
  مستندات

2000000  

4  
طراحی و بارگذاري فرمها در وب 

  سایت
اساتید و 
  دانشجویان

  بارگذاري  آبان هرسال  آبان هرسال  مرکز مطالعات  کارشناس مرکز
بررسی 
  مستندات

1000000  

جمع بندي و ارائه نتایج به روساي   5
  دانشکده ها و معاونت

اساتید و 
  دانشجویان

  مرکز مطالعات  کارشناس مرکز
تیر و بهمن 
  ماه هر سال

مرداد و 
اسفند 
  هرسال

  جلسه گروهی
بررسی 
  مستندات

3000000  

6  
پیگیري تاثیر نتایج ارزشیابی در 

  بکار گیري اساتید
اساتید و 
  دانشجویان

  معاونت آموزشی  معاون آموزشی
اسفند و 

شهریور هر 
  سال

اسفند و 
شهریور هر 

  سال
  مکاتبه

بررسی 
  مستندات

500000  

  

  



٧٢ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O2  :توسعه کیفی خدمات آموزشی  
A8   :توسعه منابع آموزشی الکترونیکی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  اجرازمان 

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
رم افزارهاي بررسی ن

  موجود

کارکنان ، 
اساتیدو 
 دانشجویان

معاون 
  آموزشی

  معاونت آموزشی
خرداد 
  هرسال

خرداد 
  هرسال

  3000000  بررسی مستندات  تشکیل جلسه

  انتخاب نرم افزار مناسب  2
کارکنان ، 
اساتیدو 
 دانشجویان

معاون 
  آموزشی

  معاونت آموزشی
خرداد 
  هرسال

خرداد 
  هرسال

  500000  مستنداتبررسی   جلسه گروهی

  تامین اعتبار  3
کارکنان ، 
اساتیدو 
 دانشجویان

  تیر هرسال  معاونت آموزشی  امور مالی
مرداد 
  هرسال

  2000000  بررسی مستندات  جلسه گروهی

  خرید نرم افزارالکترونیکی  4
کارکنان ، 
اساتیدو 
 دانشجویان

  معاونت آموزشی  کارپرداز
مرداد 
  هرسال

مرداد 
  هرسال

  20000000  مستنداتبررسی   خرید

راه اندازي کتابخانه   5
  الکترونیکی

کارکنان ، 
اساتیدو 
 دانشجویان

معاون 
  آموزشی

  معاونت آموزشی
شهریور 
  هرسال

شهریور 
  هرسال

  4000000  بررسی مستندات  راه اندازي

 
 



٧٣ 
 

Gتوسعه خدمات آموزشی: ٤  
O2  :توسعه کیفی خدمات آموزشی  
A9   : دانشگاهیارزیابی مستمر آزمون هاي درون  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

بررسی نرم افزارهاي موجود در   1
  بازار

دانشجویان و 
  اساتید

کارشناس 
  مرکز

مرکز 
  مطالعات

  خرداد هرسال
خرداد 
  هرسال

  تشکیل جلسه
بررسی 
  مستندات

1000000  

  انتخاب نرم افزار مناسب  2
دانشجویان و 

 اساتید

کارشناس 
 مرکز

مرکز 
 مطالعات

  خرداد هرسال
خرداد 
  هرسال

  گروهی جلسه
بررسی 
  مستندات

3000000  

  تامین اعتبار  3
دانشجویان و 

 اساتید

کارشناس 
 مرکز

مرکز 
 مطالعات

  تیر هرسال
مرداد 
  هرسال

  مکاتبه
بررسی 
  مستندات

500000  

  خرید نرم افزار  4
دانشجویان و 

 اساتید

کارشناس 
 مرکز

مرکز 
 مطالعات

  مرداد هرسال
مرداد 
  هرسال

 )ریال(هزینه 
  کرد

بررسی 
  مستندات

20000000  

  راه اندازي نرم افزار  5
دانشجویان و 

 اساتید

کارشناس 
 مرکز

مرکز 
 مطالعات

شهریور 
  هرسال

  مهر هرسال
راه اندازي و 

  نصب
بررسی 
  مستندات

4000000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



٧٤ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی: ٥  
:O1توسعه و بهبود مدیریت منابع  
:A1 فیزیکی جدیدایجاد فضاهاي  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
تشکیل جلسه جهت هماهنگی با 

  معاونت توسعه
 –معاونت توسعه

  معاونت غذا ودارو
مسئول امور 

  اداري
معاونت غذا و 

  دارو
نیمه دوم 

  94سال
پایان سال 

94  
  1000000  بررسی مستندات  تشکیل جلسه

2  
بررسی امکان توسعه فضاي 

 فیزیکی

 -معاونت توسعه 
  معاونت غذا ودارو

مسئول امور 
 اداري

معاونت غذا و 
 دارو

نیمه دوم 
 94سال

پایان سال 
94 

  1000000  بررسی مستندات  تشکیل جلسه

3  
تامین اعتبار جهت فضاهاي 

  فیزیکی جدید
 -معاونت توسعه 

  معاونت غذا ودارو
مسئول امور 

 اداري

معاونت غذا و 
 دارو

نیمه دوم 
 94سال

پایان سال 
94 

اخذ مجوزهاي 
  الزم

  500000  بررسی مستندات

  معاونت غذا و دارو  استفاده بهینه از فضاهاي موجود  4
معاونت غذا و 

  دارو
معاونت غذا و 

 دارو

نیمه دوم 
 94سال

پایان سال 
94 

بررسی 
  کارشناسی

  10000000  گزارشات

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



٧٥ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی: ٥  
:O1توسعه و بهبود مدیریت منابع  
A2 : مختلف معاونتتمرکز واحدهاي  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
تشکیل جلسه بررسی امکان تمرکز 

  واحدهاي مختلف معاونت
معاونت غذا  -ریاست 

  معاونت توسعه-ودارو
معاونت غذا 

  ودارو
معاونت غذا 

  ودارو
نیمه اول 

  95سال 
شهریور ماه  

  95سال 
  تشکیل جلسه

بررسی 
  مستندات

1000000  

2  
تامین اعتبار جهت تمرکز واحدهاي 

 مختلف معاونت

-معاونت غذا ودارو
  معاونت توسعه

معاونت غذا 
 ودارو

معاونت غذا 
 ودارو

نیمه اول 
 95سال 

شهریور ماه  
  95سال 

اخذ مجوزهاي 
  الزم

بررسی 
 مستندات

1000000  

3  
جلسه هماهنگی با سایر معاونت ها 
در خصوص جابجایی فضاهاي در 

  اختیار

سایر معاونت ها 
  حسب مورد

معاونت غذا 
 ودارو

 معاونت غذا
 ودارو

نیمه اول 
 95سال 

شهریور ماه  
  95سال 

  تشکیل جلسه
بررسی 
 مستندات

1000000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٦ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی: ٥  
:O1توسعه و بهبود مدیریت منابع  
A3  : رفع موانع تولید( افزایش منابع از محل صدور پروانه ها(  

یف
رد

  

  مکان اجرا  اجرامسئول   گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
کاهش مدت اعتبار پروانه شناسه نظارت 

  کارگاهی
کارگاه هاي 

  تولیدي
  اداره غذا

معاونت غذا 
  ودارو

خرداد ماه سال 
94  

تیرماه سال 
94  

  برگزاري کمیته فنی قانونی
بررسی 
  مستندات

10000000  

تمدید موقت پروانه مسئولین فنی قبل از   2
 کسب امتیاز بازآموزي با تعهدنامه

 غذااداره   کارخانه ها
معاونت غذا 

 ودارو
  94تیرماه سال 

مردادماه 
  94سال 

  برگزاري کمیته فنی قانونی
بررسی 
 مستندات

5000000  

 اداره غذا  واحدهاي تولیدي  کاهش زمان صدور پروانه هاي بهداشتی  3
معاونت غذا 

 ودارو

اردیبهشت ماه 
  94سال

پایان سال 
94  

تسریع و تسهیل مراحل 
  صدور توسط کارشناسان

بررسی 
 مستندات

10000000  

4  
بازدید هاي منظم و سریع از متقاضیان پروانه 

  هاي بهداشتی
  واحدهاي تولیدي

مسئول تیم 
 بازرسی

معاونت غذا 
 ودارو

اردیبهشت ماه 
  94سال

پایان سال 
94 

  انجام بازدید هاي منظم
بررسی 
 مستندات

10000000  

  کلیه ذینفعان  برگزاري منظم جلسات کمیته فنی و قانونی  5
دبیر کمیته فنی 

  قانونی
معاونت غذا 

 ودارو

اردیبهشت ماه 
  94سال

پایان سال 
94 

  برگزاري منظم جلسات
بررسی 
  مستندات

5000000  

  
  
  
  
  
  
  



٧٧ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی: ٥  
:O1توسعه و بهبود مدیریت منابع  
A4 :افزایش درآمد زایی از محل داروخانه دولتی دانشگاه  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
افزایش تنوع داروهاي تخصصی در 

  داروخانه دولتی
داروخانه دولتی 

  دانشگاه

معاونت غذا 
مدیر  -ودارو

  داروخانه

داروخانه 
  ولیعصر

  طول سال هاي برنامه
بررسی کمبود هاو 

درخواست از شرکت 
  ها

مشاهده 
مستندات و 

  نتایج
10000000  

  پرسنل داروخانه استفاده از پرسنل مجرب و باانگیزه  2
معاونت غذا 

 ودارو

داروخانه 
 ولیعصر

  طول سال هاي برنامه
اطالع رسانی و جذب 

  پرسنل

مشاهده 
مستندات و 

  نتایج
20000000  

  پرسنل داروخانه  ارزشیابی  3
معاونت غذا 

 ودارو

داروخانه 
 ولیعصر

اول اسفند 
  هر سال

اسفند هر  15
  سال

  تکمیل چک لیست
مشاهده 
  مستندات

2500000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٨ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی: ٥  
:O1توسعه و بهبود مدیریت منابع  
A5  : روش هاي جدید آزمایشگاهی  –تعداد آزمایشات ( درآمدزایی از محل ارائه خدمات آزمایشگاهی به بخش خصوصی(  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  فعال کردن قطب تحقیقاتی زیره سبز در دانشگاه  1
گروه ها و مراکز  –تجار 

 -تولیدي و تحقیقاتی 
  دانشجویان

معاونت غذا و دارو 
آزمایشگاه کنترل  –

  مواد غذایی

آزمایشگاه 
کنترل مواد 

 غذایی

هفته اول 
مهر ماه سال 

94  

پایان بهمن ماه 
  94سال 

دریافت  –مکاتبه 
  مجوز مرکز تحقیقات

بررسی و پیگیري 
  مستندات موجود

1000000000  

2  
افزایش دستیابی به آزمایشات تخصصی و روش 

 درصد نسبت به سال قبل 50هاي جدید به میزان 

گروه ها و مراکز 
  تولیدي و تحقیقاتی

آزمایشگاه کنترل 
 مواد غذایی

آزمایشگاه 
کنترل مواد 

 غذایی

هفته دوم 
 خرداد ماه

  94سال 

مهرماه سال 
94  

خرید  –مکاتبه 
تجهیزات و مواد 

  مصرفی

بررسی مستندات 
  موجود

700000000  

3  
پذیرش نمونه هاي مربوط به پایان نامه هاي 

  دانشجویان
  دانشجویان

آزمایشگاه کنترل 
 مواد غذایی

آزمایشگاه 
کنترل مواد 

 غذایی

شش ماهه 
  94دوم سال 

شش ماهه دوم 
  94سال 

  قراردادعقد  -مکاتبه
بررسی مستندات 

  موجود
300000000  

  
  
  
  
  
  
  
  



٧٩ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی: ٥  
:O1توسعه و بهبود مدیریت منابع  
A6   :بکارگیري نرم افزار هاي تخصصی جدید  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  ازآغ

1  
بررسی خرید نرم افزار جامع معاونت 

  غذا ودارو
  مدیران معاونت

مسئول امور 
  اداري

معاونت غذا و 
  دارو

نیمه اول 
  94سال 

پایان شهریور 
  1000000  بررسی مستندات  تشکیل جلسه  94ماه سال 

 تامین اعتبار خرید نرم افزار جامع  2
معاونت غذا و دارو 

  معاونت پشتیبانی –

 
امور مسئول 

 اداري

 
معاونت غذا و 

 دارو

نیمه دوم 
  94سال 

پایان نیمه 
  94دوم سال 

  1000000 بررسی مستندات  اخذ مجوزهاي الزم

  ،معاونت غذا و دارو  انتخاب نرم افزار  3
  مهندسین کامپیوتر

مسئول امور 
 اداري

معاونت غذا و 
 دارو

نیمه دوم 
  94سال 

پایان نیمه 
  94دوم سال 

  1000000 مستنداتبررسی   تشکیل جلسه

   کارپردازي  کلیه ذینفعان  خرید نرم افزار  4
نیمه دوم 

  94سال 
پایان نیمه 

  94دوم سال 
  300000000 بررسی مستندات  خرید توسط کارپرداز

  پرسنل آزمایشگاه LIMSبهره گیري از برنامه نرم افزاري   5
معاونت غذا 

مسئول  –ودارو 
  امور اداري

آزمایشگاه کنترل 
 مواد غذایی

سه ماهه 
  94آخر سال 

سه ماهه 
  94آخر سال 

نصب نرم  –مکاتبه 
  افزار

  100000000  پیگیري مکاتبات

6  
تهیه نرم افزار اطالعاتی تخصصی 

  DPICبراي واحد 
  پرسنل امور دارو

معاونت غذا 
مسئول  –ودارو 

  امور اداري
  امور دارو

سه ماهه 
  94آخر سال 

سه ماهه 
  94آخر سال 

  100000000  بررسی مستندات  خرید توسط کارپرداز

  
  



٨٠ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی: ٥  
:O1توسعه و بهبود مدیریت منابع  
A7  :پیگیري و افزایش چارت سازمانی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
بررسی شرح وظایف واحدهاي مختلف 

  معاونت غذا ودارو
  کلیه ذینفعان

معاونت غذا 
  ودارو

معاونت غذا 
 ودارو

اردیبهشت ماه 
  94سال 

خردادماه سال 
94  

  1000000  بررسی مستندات  برگزاري جلسه

2  
تعیین تعداد نیروي الزم با توجه به وظایف 

 تفویض شده
  کلیه ذینفعان

معاونت غذا 
 ودارو

معاونت غذا 
 ودارو

اردیبهشت ماه 
  94سال 

خردادماه سال 
94  

  1000000 بررسی مستندات  برگزاري جلسه

3  
درخواست به معاونت توسعه جهت 

  استخدام نیرو
  کلیه ذینفعان

معاونت غذا 
 ودارو

معاونت غذا 
 ودارو

اردیبهشت ماه 
  94سال 

خردادماه سال 
94  

اخذ مجوز هاي 
  الزم

  500000 بررسی مستندات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨١ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی :٥ 

:O2 ارتقاء سطح کمی و کیفی نظارت  
A1   :افزایش تعداد بازرسی ها از داروخانه هاي دولتی ، بیمارستانی و خصوصی با برنامه ریزي هدفمند  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی  اجرا چگونگی
  پایان  آغاز

1  
درصد به تعداد  15افزایش سالیانه 

  93بازرسی ها نسبت به سال 
  تیم بازرسی  کلیه داروخانه ها

معاونت غذا و 
  دارو

فروردین ماه 
94  

  30000000  بررسی مستندات  انجام بازدید  94اسفندماه 

2  
تدوین برنامه منظم بازرسی ساالنه و 

درصد  15فصلی با ضریب افزایش 
 93نسبت به سال 

  امور دارو  داروخانه هاکلیه 
معاونت غذا و 

 دارو

فروردین ماه 
94 

  20000000 بررسی مستندات  تدوین برنامه 94اسفندماه 

3  
تعیین تیم بازرسی جهت انجام بازرسی 

  در ساعات غیر اداري
  بازرسین

معاونت غذا و 
  دارو

معاونت غذا و 
 دارو

فروردین ماه 
94 

  500000 مستنداتبررسی   ابالغ اعضاي تیم 94اسفندماه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٢ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی :٥ 

:O2 ارتقاء سطح کمی و کیفی نظارت  
A2  :افزایش تعداد بازرسی ها از  کارخانجات و کارگاه هاي مواد غذایی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
تدوین برنامه منظم بازرسی ساالنه با 

درصد نسبت به سال  10ضریب افزایش 
93  

  
  کلیه ذینفعان

  اداره غذا
معاونت غذا و 

  دارو
فروردین  15

94  
فروردین  31

94  
  30000000  بررسی مستندات  تدوین برنامه

2  
تعیین تیم بازرسی جهت انجام بازرسی در 

 ساعات غیر اداري
  اداره غذا  بازرسین

معاونت غذا و 
 دارو

اول 
اردیبهشت 

94 

15 
اردیبهشت 

94 

  500000 بررسی مستندات  ابالغ اعضاي تیم

3  
بررسی راه هاي پرداخت حق الزحمه به 

  اعضاي تیم هاي بازرسی
  بازرسین

معاونت غذا و 
  دارو

معاونت غذا و 
 دارو

15 
اردیبهشت 

94 

31 
اردیبهشت 

94 

  100000000 بررسی مستندات  برگزاري جلسه

4  

افزایش بازدید از آزمایشگاه هاي واحد 
هاي تولیدي توسط پرسنل آزمایشگاه مواد 

درصد نسبت به سال  50غذایی به میزان 
  قبل

واحدهاي 
  تولیدي

آزمایشگاه مواد 
  غذایی

واحدهاي 
  تولیدي

  10000000  بررسی مستندات  انجام بازدید طول سال هاي برنامه

  
  
  
  



٨٣ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی :٥ 

:O2 ارتقاء سطح کمی و کیفی نظارت  
A3 :ارتقاء سطح کمی و کیفی بازرسی ها  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
وزش جامع به بازرسین در رابطه با دستورالعمل آم

  هاي نحوه بازرسی
  معاونت غذا و دارو  بازرسین

معاونت غذا 
  ودارو

خرداد ماه سال 
94  

پایان 
  94خردادماه 

برگزاري جلسه 
  آموزشی

ارزیابی عملکرد 
  در بازرسی

20000000  

 بازرسین کلیه ذینفعان انجام دقیق بازدید ها مطابق دستورالعمل ها  2
معاونت غذا 

 ودارو

اول فروردین 
94  

  مکاتبه و بازرسی  94پایان سال
بررسی گزارشات 

  بازرسی
10000000  

 بازرسین کلیه ذینفعان  تنظیم صورتجلسات و اعالم کتبی نواقص  3
معاونت غذا 

 ودارو

اول فروردین 
94  

اول 
  94فروردین 

بررسی و تصحیح   مکاتبه و بازرسی
  1000000  نواقص توسط مرکز

 بازرسین کلیه ذینفعان  برخورد قاطع با متخلفین بر اساس آئین نامه  4
معاونت غذا 

 ودارو
نیمه اول 

  پایان سال  فروردین هر سال
اقدام الزم مطابق با 

  آئین نامه
  1000000  ارزیابی عملکرد

هماهنگی بازدید بازرسان از فعالیت هاي مشابه در   5
  دیگر دانشگاه ها جهت ارتقاء کیفیت بازدیدها

 بازرسین کلیه ذینفعان
معاونت غذا 

 ودارو
بررسی نتیجه   مکاتبه و بازرسی  اسفند  فروردین

  عملکرد و بازخورد
30000000  

6  
ایجاد انگیزه در بازرسان با حمایت هاي مادي و 

  معنوي
  معاونت غذا و دارو  بازرسین

معاونت غذا و 
  دارو

  100000000  بررسی گزارشات  نظرسنجی  اسفند  فروردین

7  
در آزمایشگاه هاي  GLPنظارت و اجراي 

  درصد 50واحدهاي تولیدي به میزان 
  واحدهاي تولیدي

آزمایشگاه مواد 
  غذایی

واحدهاي 
  تولیدي

هفته دوم 
اردیبهشت ماه 

  94سال 

هفته اول اسفند 
  بازدید  94ماه سال 

مشاهده مستندات 
  و فرم هاي موجود

5000000  

8  
داروخانه ها به افزایش میانگین نمره ارزشیابی 

  درصد 15میزان سالیانه 
  امور دارو  داروخانه ها

معاونت غذا و 
  دارو

  بازدید  اسفند  فروردین
مشاهده مستندات 
  و فرم هاي موجود

5000000  

  1000000بررسی گزارشات   مکاتبه و بازرسی  اسفند  فروردین  داروخانهکارشناس نظارت و مسئولین فنی افزایش حضور مسئولین فنی در داروخانه ها به   9



٨٤ 
 

  بازرسی  ارزیابی  داروخانه ها  درصد سالیانه 15میزان 

برگزاري جلسه توجیهی براي داروخانه ها در   10
  جهت آشنایی با قوانین و موارد مهم در بازرسی

  داروخانه ها
معاونت غذا و 

انجمن  –دارو
  داروسازان

سالن همایش 
  نظام پزشکی

  اسفند  فروردین
برگزاري جلسه 

  آموزشی

ارزیابی عملکرد 
داروخانه ها در 

  بازرسی ها
15000000  

11  
برگزاري جلسه توجیهی براي مسئولین فنی 

کارخانجات جهت آشنایی با رتبه بندي در طرح 
 )PRPS(درجه بندي 

مسئولین فنی 
  کارخانجات

  اداره غذا
معاونت غذا و 

  دارو
خرداد ماه سال 

94  
خرداد پایان 

  94ماه سال 
جلسه برگزاري 

  آموزشی
ارزیابی عملکرد 

  کارخانجات
20000000  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٥ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی :٥ 

:O2 ارتقاء سطح کمی و کیفی نظارت  
A4 :پیگیري موارد پرونده هاي متخلفین تا حصول نتیجه نهایی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  تعزیرات حکومتی  گزاري جلسات توجیهی با تعزیرات حکومتیبر  1
معاونت غذا 

  ودارو
معاونت غذا 

  ودارو
  پایان سال  ابتداي سال

برگزاري جلسه 
  آموزشی

ارزیابی عملکرد 
  در بازرسی

20000000  

  دادگستري برگزاري جلسات توجیهی با دادگستري  2
معاونت غذا 

  ودارو
معاونت غذا 

  ودارو
اول 
  94فروردین 

  مکاتبه و بازرسی  94پایان سال
بررسی گزارشات 

  بازرسی
20000000  

  امور حقوقی  کلیه ذینفعان  پیگیري روند رسیدگی به پرونده ها بطور مستمر  3
معاونت غذا 

  ودارو
اول 
  94فروردین 

اول 
  94فروردین 

  مکاتبه و بازرسی
بررسی و تصحیح 

نواقص توسط 
  مرکز

1000000  

  امور حقوقی  کلیه ذینفعان  شکایاتکاهش زمان رسیدگی به   4
معاونت غذا 

  ودارو

نیمه اول 
فروردین هر 

  سال
  پایان سال

رعایت اصول 
بازدیدمطابق با 

  دستورالعمل

  
  ارزیابی عملکرد

1000000  

  
  
  
  
  
  
  



٨٦ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی :٥ 

:O2 ارتقاء سطح کمی و کیفی نظارت  
:A5 ارتقاء سطح بازرسی ها از مراکزMMT و کنترل توزیع داروهاي مخدر  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
افزایش میزان بازرسی از مراکز ترك اعتیاد و 
تحویل گیرندگان داروهاي مخدر به میزان 

  سالیانه% 20

  
تحویل گیرندگان 

  داروهاي مخدر

نظارت و ارزیابی 
  دارومخدر

 -MMTمراکز 
بیمارستان ها و 

  شبکه ها
  94اسفند  94فروردین 

بازرسی هدفمند از 
مراکز تحویل گیرنده 

  دارو مخدر

وجود 
  مستندات

20000000  

2  
اعالم نواقص به مراکز ترك اعتیاد و روساي 

 اداره

تحویل گیرندگان 
  داروهاي مخدر

نظارت و ارزیابی 
  دارومخدر

 -MMTمراکز 
بیمارستان ها و 

  شبکه ها
  94اسفند  94فروردین 

تهیه گزارش و ارسال 
  نواقص

وجود 
  مستندات

1000000  

  نواقصبازرسی و کنترل رفع   3
تحویل گیرندگان 

  داروهاي مخدر
نظارت و ارزیابی 

  دارومخدر

 -MMTمراکز 
بیمارستان ها و 

  شبکه ها
  94اسفند  94فروردین 

تهیه گزارش و ارسال 
  نواقص

وجود 
  مستندات

10000000  

  ارسال گزارش به مدیریت  4
تحویل گیرندگان 

  داروهاي مخدر
نظارت و ارزیابی 

  دارومخدر

 -MMTمراکز 
بیمارستان ها و 

  شبکه ها

سه ماهه اول 
  سال هر سال

پایان مرحله 
زمانبندي 

  شده
  ارسال گزارش

وجود 
  مستندات

1000000  

5  
نظارت بر چگونگی توزیع دارو به بیماران با 

  %15افزایش سالیانه 
  بیماران

نظارت و ارزیابی 
  دارومخدر

  اسفند  فروردین  MMTمراکز 
تماس با بیماران و 

  داروبررسی توزیع 
وجود 

  مستندات
2000000  

 
 
 



٨٧ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی :٥ 

:O2 ارتقاء سطح کمی و کیفی نظارت  
:A6ممانعت از توزیع فرآورده هاي قاچاق غذایی، دارویی، آرایشی بهداشتی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
برگزاري جلسه توجیهی مشترك با نیروي انتظامی 

  و اداره صنعت و معدن و تجارت و غیره
  معاونت غذا ودارو  کلیه ذینفعان

معاونت غذا 
  ودارو

نیمه دوم 
فروردین هر 

  سال

نیمه دوم پایان 
فروردین هر 

  سال
  20000000  بررسی مستندات  برگزاري جلسه

  کلیه ذینفعان  فرآورده هاي قاچاقشناسایی مراکز توزیع عمده   2
بازرگانی / نیروي انتظامی

معاونت / صنعت و معدن
  غذا و دارو

معاونت غذا 
  ودارو

نیمه دوم 
فروردین هر 

  سال

نیمه دوم پایان 
فروردین هر 

  سال
  10000000 بررسی مستندات  بازرسی

3  
تدوین برنامه منظم بازرسی مشترك سالیانه و 

  انتظامی و غیره ارسال به بازرگانی و نیروي
  کلیه ذینفعان

بازرگانی / نیروي انتظامی
معاونت / صنعت و معدن

  غذا و دارو

معاونت غذا 
  ودارو

نیمه دوم 
فروردین هر 

  سال

نیمه اول 
اردیبهشت هر 

  سال
  10000000 بررسی مستندات  تدوین برنامه

4  
کاهش عرضه دارو در عطاري ها و دیگر واحد 

به میزان سالیانه هاي غیرمجاز عرضه کننده دارو 
20%  

  معاونت غذا ودارو  کلیه ذینفعان
معاونت غذا 

  ودارو

نیمه دوم 
فروردین هر 

  سال

نیمه اول 
اردیبهشت هر 

  سال
  5000000 بررسی مستندات  بازدید

  

  

  

 
 
  



٨٨ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی :٥ 

:O2 ارتقاء سطح کمی و کیفی نظارت  
A7 :تجهیزات و ملزمات پزشکی ایجاد واحد نظارت بر  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  برگزاري جلسه با معاونت غذا ودارو  1
شرکت هاي تجهیزات 

  پزشکی
واحد مهندسی 

  پزشکی
معاونت غذا 

  ودارو
  برگزاري جلسه  5/2/94  1/2/94

مشاهده 
  مستندات

20000000  

2  
مطرح کردن شکایات و درخواست هاي 

 ارجاع شده به معاونت

شرکت هاي تجهیزات 
  پزشکی

واحد مهندسی 
  پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

1/2/94  5/2/94  
برگزاري جلسات 

  آموزشی
مشاهده 
  مستندات

10000000  

  تعیین راهکار جهت اقدام  3
شرکت هاي تجهیزات 

  پزشکی
معاونت غذا 

  ودارو
معاونت غذا 

  ودارو
1/2/94  5/2/94  

برگزاري جلسات 
  آموزشی

مشاهده 
  مستندات

10000000  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



٨٩ 
 

: Gو ارائه خدمات داروییارتقاء سطح امنیت غذایی ٥  
:O3ارتقاء سطح ارائه خدمات  
 :A1بهبود کیفیت ارائه خدمات بربیمارستان ها و داروخانه ها مطابق ضوابط و معیارهاي سازمان غذا ودارو  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
برگزاري جلسه توجیهی منظم با 

مسئولین فنی و ناظرین بیمارستانی به 
  ماه 6صورت هر 

  
  کلیه ذینفعان

  اداره دارو
معاونت غذا 

 ودارو

فروردین ماه 
  هر سال

پایان 
فروردین ماه 

  هر سال

برگزاري جلسه 
  آموزشی

بررسی 
  مستندات

20000000  

2  
برگزاري جلسه توجیهی منظم با 

  فنی داروخانه هاموسسین  و مسئولین 
  اداره دارو  کلیه ذینفعان

معاونت غذا 
 ودارو

فروردین ماه 
  هر سال

پایان 
فروردین ماه 

 هر سال

برگزاري جلسه 
  آموزشی

بررسی 
 مستندات

20000000  

3  
شناسایی موارد کمبود و نواقص در ارائه 

  خدمات
  اداره دارو  کلیه ذینفعان

معاونت غذا 
 ودارو

فروردین ماه 
  هر سال

پایان 
فروردین ماه 

 هر سال

  بررسی
بررسی 
 مستندات

1000000  

4  
شناسایی زمینه هاي افزایش همکاري 

داروخانه ها و معاونت غذا ( بین طرفین
  )و دارو

  اداره دارو  کلیه ذینفعان
معاونت غذا 

 ودارو

فروردین ماه 
  هر سال

پایان 
فروردین ماه 

 هر سال

  بررسی
بررسی 
 مستندات

1000000  

5  
برداري همکاري هاي اجرا و بهره 

  مشترك
  اداره دارو  کلیه ذینفعان

معاونت غذا 
 ودارو

فروردین ماه 
  هر سال

پایان 
فروردین ماه 

 هر سال

  بررسی
بررسی 
 مستندات

10000000  

  

  



٩٠ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O3 ارتقاء سطح ارائه خدمات  

 :A2بهبود کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
کاهش مدت زمان پاسخ دهی نتایج 

  آزمایشات
  ارباب رجوع

 –معاونت غذا و دارو 
آزمایشگاه کنترل مواد 

  غذایی

آزمایشگاه کنترل 
  مواد غذایی

فروردین ماه 
  هر سال

پایان هر 
 سال

  اتوماسیون –مکاتبه 
  

  پیگیري مکاتبات
  

1000000  

2  
اجرا و دستیابی به ضوابط آزمایشگاهی 

17025 

پرسنل 
  آزمایشگاه

 -معاونت غذا ودارو
تجهیزات –اموراداري 

آزمایشگاه  –پزشکی 
  مواد غذایی

آزمایشگاه مواد 
  غذایی

اوایل 
  94خردادماه 

اواخر 
خردادماه 

94  
  192000000 پیگیري مکاتبات  عقد قرارداد–مکاتبه 

3  
درصد مسئولین فنی در  50بازآموزي 

جهت ارتقاء و آموزش روش هاي 
  جدید آزمایشگاهی

  مسئولین فنی
 –معاونت غذا و دارو 

  آزمایشگاه مواد غذایی
آزمایشگاه کنترل 

  مواد غذایی
سه ماهه دوم 

  94سال 

پایان سه 
ماهه دوم 

  94سال 
  20000000 پیگیري مکاتبات  اجراي دوره –مکاتبه 

4  
تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی و آزمون 

هاي تخصصی بخش بسته بندي و 
  روغن نسبت به سال قبل

  رجوع ارباب
 –معاونت غذا و دارو 

  آزمایشگاه مواد غذایی
آزمایشگاه کنترل 

  مواد غذایی
  94ابان ماه 

هفته سوم 
اسفند ماه 

94  

خرید  –مکاتبه 
  تجهیزات

بررسی 
  مستندات

30000000  

  
  
  
  
  
  
  



٩١ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O3 ارتقاء سطح ارائه خدمات  
A3:خدمات به موسسات تولیدکننده فرآورده هاي غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی بهبود کیفیت ارائه  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
در دسترس قرار دادن اطالعات ، 

  دستورالعمل ها و بخشنامه ها

صاحبان واحدهاي 
مسئولین  - تولیدي

  فنی و غیره
  اداره غذا

معاونت غذا 
 ودارو

فروردین ماه 
  هر سال

پایان هر 
  سال

بارگزاري اطالعات 
روي سایت غذا و 

  دارو
  3000000  نظرسنجی

 اداره غذا  ذینفعانکلیه   کاهش زمان رسیدگی به درخواست ها  2
معاونت غذا 

 ودارو

فروردین ماه 
  هر سال

پایان هر 
 سال

  تدوین برنامه
بررسی 
 مستندات

10000000  

3  
برگزاري جلسات توجیهی منظم جهت 

  مسئولین فنی و کارفرمایان
 اداره غذا  کلیه ذینفعان

معاونت غذا 
 ودارو

فروردین ماه 
  هر سال

پایان هر 
 سال

  جلسه آموزشی
بررسی 
 مستندات

20000000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٢ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O3 ارتقاء سطح ارائه خدمات  
:A4 بهبود کیفیت ارائه خدمات به کلینیک هايMMT  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
ارسال گزارش کمبود دارویی توسط مراکز و 

  بررسی توسط معاونت
  معاونت غذا ودارو MMTمراکز 

معاونت غذا 
  ودارو

  94اسفند  94فروردین 
بررسی مراکز از لحاظ 

کمبود دارویی و 
  بررسی پرونده ها

  10000000  مستندات

2  
برگزاري دوره آموزشی جهت آموزش 

خدمات دارویی قوانین و استاندارد ها ارائه 
 در مراکز

 –مسئولین فنی 
 –پرستار 

  روانشناس مرکز

معاونت غذا ودارو 
  معاونت درمان–

دانشگاه 
علوم 
  پزشکی

  94اسفند  94فروردین 
برگزاري دوره 

  آموزشی
  20000000  مستندات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٣ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی ٥  
:O3 ارتقاء سطح ارائه خدمات  
A5: بهبود ارائه خدمات در واحد اطالع رسانیDPIC و رسیدگی به شکایات  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
برگزاري جلسه توجیهی و آموزشی با پرسنل 

  و مرکز رسیدگی به شکایاتDPICمرکز 
  پرسنل

معاونت غذا و 
  دارو

معاونت غذا و 
  دارو

  20000000  مستنداتوجود   برگزاري جلسه  94اسفند  94فروردین 

  پرسنل مراکز  پرسنل  شناسایی نواقص در عملکرد این مراکز  2
معاونت غذا و 

 دارو
  10000000  مستنداتوجود   نظرسنجی  94اسفند  94فروردین 

3  
افزایش آگاهی عمومی درباره معرفی واحد 

DPIC به مردم و پزشکان و مرکز رسیدگی به
  سالیانه% 20شکایات به میزان 

  عموم مردم
معاونت غذا و 

  دارو
معاونت غذا و 

 دارو
  94اسفند  94فروردین 

اطالع رسانی 
  عمومی

  20000000  مستنداتوجود 

4  
زمان رسیدگی به شکایات تا % 20کاهش 

  حصول نتیجه نهایی به صورت سالیانه
 پرسنل

معاونت غذا و 
 دارو

معاونت غذا و 
 دارو

  20000000  مستنداتوجود   بررسی  94اسفند  94فروردین 

5  
در تماس هاي مردمی با % 15افزایش سالیانه 

 DPICواحد 
 پرسنل

معاونت غذا و 
 دارو

معاونت غذا و 
 دارو

  5000000  مستنداتوجود   بررسی  94اسفند  94فروردین 

  

  

  

  

  

  



٩٤ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی: ٥  
O4:بهبود وضعیت تدارك و توزیع دارو  
A1:ارتباط مستمر با مراکز خدمات دارویی بیمارستانی و خصوصی در جهت اطالع از کمبود ها  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

برگزاري جلسه توجیهی با مسئولین فنی و   1
  موسسین و ناظران بیمارستان

  سالن شورا  معاونت غذا و دارو  داروسازان
آغاز هر 

  فصل
پایان هر 

  فصل
برگزاري جلسه 

  هم اندیشی

بررسی 
صورتجلسات و 

  چک لیست
10000000  

2  
شناسایی کمبود هاي دارویی و گزارش به 

  معاونت توسط مراکز دارویی
معاونت غذا و 

  دارو
موسس داروخانه ها 
  و ناظران بیمارستانی

  داروخانه ها
آغاز هر 

  فصل
پایان هر 

  فصل
مکاتبات و ارسال 

  گزارشات
 -مشاهدات
  مکاتبات

5000000 

3  
کاهش تعداد اقالم کمبودهاي دارویی به 

سالیانه متناسب با فارماکوپه %20میزان 
  بیمارستان ها

داروسازان و 
  پزشکان

  داروخانه ها  غذا و دارومعاونت 
فروردین 

94  
  94اسفند

هماهنگی با 
شرکت هاي 

  دارویی

مشاهده مکاتبات 
  و گزارش نتایج

5000000 

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٥ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی: ٥  
O4:بهبود وضعیت تدارك و توزیع دارو  

 A2 :بروز رسانی مراکز خدمات دارویی از نظر داروهاي جدید  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
بررسی داروهاي جدید وارد شده به فهرست 

  ژنریک داروهاي ایران
  امور دارو  معاونت غذا و دارو  مراکز دارویی

مهر ماه هر 
  سال

پایان اسفند 
  ماه هر سال

بررسی فارماکوپه و 
  داروهاي فوریتی

مشاهده 
  گزارشات

5000000  

2  
افزایش تعداد مراکز عرضه کننده داروهاي 

  سالیانه %15خاص به میزان 
 معاونت غذا و دارو مراکز دارویی

معاونت غذا و 
 دارو

فروردین ماه 
  هر سال

هر  اسفند ماه
  سال

بررسی داروخانه ها و 
انتخاب داروخانه 

  منتخب

مشاهده 
 گزارشات

20000000 

3  
شناسایی موارد همکاري در جهت تامین 
داروهاي کمیاب با مراکز عرضه کننده 

  داروهاي خاص
 معاونت غذا و دارو مراکز دارویی

معاونت غذا و 
 دارو

  مکاتبه با مراکز دارویی  94اسفند  94فروردین 
مشاهده 
 گزارشات

20000000 

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٦ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی: ٥  
O4:بهبود وضعیت تدارك و توزیع دارو  
A3ارتباط موثر با شرکت هاي توزیع کننده دارو در جهت تامین کمبودها  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
برگزاري جلسه تدارك و توزیع 

  استانی با مدیران شرکت هاي پخش

معاونین غذا ودارو 
و مدیران شرکت 

  هاي پخش

معاونت غذا و 
  دارو

معاونت 
غذا و 
  دارو

آغاز هر 
  شش ماه

پایان هر 
  شش ماه

  20000000  صورتجلسه  برگزاري جلسه

2  
کاهش زمان دریافت سفارشات 

دارویی داروخانه ها از شرکت ها به 
  %20میزان سالیانه 

  شرکت هاي پخش
معاونت غذا و 

دارو و داروخانه 
  ها

داروخانه 
ها و مراکز 

  دارویی
  94اسفند  94فروردین 

مکاتبه با مراکز 
دارویی و 

  گزارش گیري

مشاهده 
  مکاتبات

10000000 

3  
کاهش میزان بدهی دارویی بیمارستان 

ها و مراکز دارویی به میزان 
  سالیانه20%

  مراکز دارویی
مراکز دارویی با 

همکاري معاونت 
  غذا ودارو

مراکز 
  دارویی

  94اسفند  94فروردین 
مکاتبه با 

شرکت ها و 
  گزارش گیري

مشاهده 
  مکاتبات

10000000 

  

  

  

  

  

  

  



٩٧ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی: ٥  
O4:بهبود وضعیت تدارك و توزیع دارو  
A4 پزشکان -داروسازان( ارتباط موثر با متخصصین ذي ربط(  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

 DPICافزایش اطالع متخصصین از واحد   1
متخصصین ذي 

  ربط
معاونت غذا و 

  دارو
  94اسفند  94فروردین   DPICواحد 

اطالع رسانی به 
متخصصین ذي 

  ربط

مشاهده 
 مکاتبات

10000000 

افزایش تماس متخصصین ذي ربط با واحد   2
DPIC 

متخصصین ذي 
  ربط

معاونت غذا و 
  دارو

  94اسفند  94فروردین   DPICواحد 
اطالع رسانی به 
متخصصین ذي 

  ربط

مشاهده 
 مکاتبات

20000000 

3  
برگزاري برنامه هاي آموزشی در رابطه با 

داروهاي جدید آشنایی متخصصان ذي ربط با 
  و همکاري در جهت رفع کمبودها

متخصصین ذي 
  ربط

معاونت غذا و 
  دارو

  DPICواحد 
دي ماه 
  هر سال

پایان دي 
ماه هر 

  سال

برگزاري جلسه 
آموزشی یا اطالع 

  رسانی

مشاهده 
مکاتبات و 

  چک لیست ها
10000000 

  
  
  
  
  
  
  
  



٩٨ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O5 تامین و نگهداري و بهینه سازي تجهیزات پزشکی  
:A1 نیازسنجی مستمر از بیمارستان ها و مراکز ذي ربط  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
فرستادن نامه به مراکز درمانی جهت ارسال 

  هاي تجهیزات پزشکی مورد نیازدرخواست 
  مراکز درمانی

واحد مهندسی 
  پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

15/1/94  20/1/94  
ارسال درخواست 

  کتبی
مشاهده نامه 
  درخواست

500000  

2  
تماس با مسئولین تجهیزات مراکز درمانی جهت 

 پیگیري نامه
  مراکز درمانی

واحد مهندسی 
  پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

  مشاهده  پیگیري تلفنی  31/1/94  20/1/94
500000 

  مراکز درمانی  دریافت درخواست هاي ارسالی از مراکز درمانی  3
واحد مهندسی 

  پزشکی
معاونت غذا 

  ودارو
  مشاهده  دریافت درخواست ها  31/2/94  1/2/94

500000 

  مراکز درمانی  بررسی درخواست هاي ارسال شده  4
واحد مهندسی 

  پزشکی
معاونت غذا 

  ودارو
  1000000  بررسی جلسه  برگزاري جلسه  7/3/94  1/3/94

5  
تخمین اعتبار مورد نیاز جهت تجهیزات پزشکی 

  تایید شده
  معاونت غذا ودارو  مراکز درمانی

معاونت غذا 
  ودارو

  1000000  بررسی جلسه  برگزاري جلسه  20/3/94  8/3/94

6  
درخواست تامین اعتبار براي خرید تجهیزات 

  پزشکی
  معاونت غذا ودارو  مراکز درمانی

معاونت غذا 
  ودارو

  ارسال درخواست  تا پایان سال  21/3/94
مشاهده تجهیزات 

  خریداري شده
500000  

  

  

  

  

  



٩٩ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O5 تامین و نگهداري و بهینه سازي تجهیزات پزشکی  
:A2 نیاز در سطح دانشگاهپیگیري و خرید تجهیزات و دستگاه هاي پزشکی مورد  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  تجهیزات پزشکی  برگزاري جلسه با معاونت غذا ودارو  1
مسئول واحد 

  تجهیزات پزشکی
معاونت غذا 

  ودارو
  برگزاري جلسه  7/3/94  1/3/94

  
  مشاهده

500000  

  تجهیزات پزشکی کسب دستور خرید از معاونت غذا ودارو  2
مسئول واحد 

 تجهیزات پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

  500000  مشاهده  دریافت کتبی دستور  7/3/94  1/3/94

3  
مکاتبه با شرکت هاي تجهیزات پزشکی و گرفتن 

  پیش فاکتور
 تجهیزات پزشکی

مسئول واحد 
 تجهیزات پزشکی

غذا معاونت 
  ودارو

  مکاتبه و تلفن  31/3/94  7/3/94
مشاهده و بررسی 

  مکاتبات
500000  

 تجهیزات پزشکی  انتخاب دستگاه مورد نظر  4
مسئول واحد 

 تجهیزات پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

31/3/94  
تحویل 
  دستگاه

پیگیري تلفنی و 
  مکاتبه

  1000000  مشاهده

 تجهیزات پزشکی  دریافت تجهیزات و تحویل به مرکز درمانی  5
مسئول واحد 

 تجهیزات پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

از زمان 
تحویل 
  دستگاه

  20000000  مشاهده  تحویل دستگاه  -

  

  

  

  

  

  



١٠٠ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O5 تامین و نگهداري و بهینه سازي تجهیزات پزشکی  
:A3 کالیبراسیون به موقع کلیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
ارسال درخواست کالیبراسیون به معاونت غذا 

  ودارو
  تجهیزات پزشکی

واحد مهندسی 
  پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

1/4/94  5/4/94  
ارسال کتبی 
  درخواست

  500000  مشاهده

2  
کسب دستوراجراي کالیبراسیون از معاونت غذا 

 ودارو
  تجهیزات پزشکی

واحد مهندسی 
 پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

5/4/94  6/4/94  
ارسال کتبی 
  درخواست

  500000  مشاهده

 تجهیزات پزشکی  بررسی شرکتهاي کنترل کیفی و گرفتن استعالم  3
واحد مهندسی 

 پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

  1000000  مشاهده  مکاتبه و تلفن  31/4/94  6/4/94

 تجهیزات پزشکی  انتخاب شرکت کنترل کیفی  4
واحد مهندسی 

 پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

  1000000  مشاهده مستندات  برگزاري جلسه  5/5/94  1/5/94

5  
مکاتبه با شرکت مورد نظر جهت اجراي 

  کالیبراسیون
 تجهیزات پزشکی

واحد مهندسی 
 پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

  500000  مشاهده  مکاتبه  10/5/94  6/5/94

  تجهیزات پزشکی  نظارت بر روند کالیبراسیون تجهیزات  6
واحد مهندسی 

  پزشکی
معاونت غذا 

  ودارو
  10000000  مشاهده  اقدام عملی  31/5/94  11/5/94

7  
کالیبراسیون انجام کالیبراسیون حجمی عالوه بر 

  دستگاهی در زمان مقرر در آزمایشگاه مواد غذایی
پرسنل آزمایشگاه 

  و ارباب رجوع

معاونت غذا ودارو و 
آزمایشگاه مواد 

  غذایی

آزمایشگاه مواد 
  غذایی

هفته آخر 
  تیر ماه

آخر مرداد 
  ماه

توسط شرکت تایید 
  صالحیت شده

گواهی و برچسب 
کالیبراسیون 

  موجود
20000000  

  

  



١٠١ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O5 تامین و نگهداري و بهینه سازي تجهیزات پزشکی  
:A4پیگیري ساالنه کنترل کیفی تجهیزات رادیولوژي  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
ارسال درخواست کنترل کیفی از سوي مراکز 

  درمانی به معاونت غذا ودارو
دستگاه هاي 
  رادیولوژي

واحد مهندس 
  پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

1/4/94  5/4/94  
ارسال کتبی 
  درخواست

  
  مشاهده

500000  

2  
کسب دستور اجراي کنترل کیفی از معاونت غذا 

 ودارو

دستگاه هاي 
 رادیولوژي

واحد مهندس 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

5/4/94 6/4/94  
ارسال کتبی 
 درخواست

  500000 مشاهده

3  
بررسی شرکت هاي مجاز کنترل کیفی و گرفتن 

  استعالم
دستگاه هاي 
 رادیولوژي

واحد مهندس 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

  10000000 مشاهده مکاتبه و تلفن  31/4/94 7/4/94

  انتخاب شرکت کنترل کیفی  4
دستگاه هاي 
 رادیولوژي

واحد مهندس 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

  10000000 مشاهده  برگزاري جلسه  6/5/94  1/5/94

5  
مکاتبه با شرکت مورد نظر جهت انجام کنترل 

  کیفی
دستگاه هاي 
 رادیولوژي

واحد مهندس 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

  500000 مشاهده  مکاتبه  10/5/94  7/5/94

  نظارت بر روند کنترل کیفی  6
دستگاه هاي 
 رادیولوژي

واحد مهندس 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

  10000000 مشاهده  اقدام عملی  31/5/94  11/5/94

  

  

  

  

  



١٠٢ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O5 تامین و نگهداري و بهینه سازي تجهیزات پزشکی  
:A5 نظارت مستمر و بازدید دوره اي از فعالیت هاي نیروهاي شرکتی تجهیزات پزشکی مستقر در بیمارستان ها  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
یا ( هماهنگی با معاونت محترم غذا و دارو 

  جهت بازدید از بیمارستان) مسئول امور اداري
همکاران تجهیزات 

  پزشکی شرکتی
واحد مهندسی 

  پزشکی
  1/5/94  مراکز درمانی

  پایان
  سال

  رفتن به بازدید
  

  مشاهده
1000000  

 هماهنگی با نقلیه جهت گرفتن وسیله نقلیه  2
همکاران تجهیزات 

 شرکتیپزشکی 

واحد مهندسی 
 پزشکی

  1/5/94  مراکز درمانی
  پایان
  سال

درخواست تلفنی از 
  مسئول نقلیه

  مشاهده
1000000 

  بازدید از مراکز درمانی  3
همکاران تجهیزات 

 پزشکی شرکتی

واحد مهندسی 
 پزشکی

  1/5/94  مراکز درمانی
  پایان
  سال

  مشاهده  رفتن به بازدید
1000000 

  ها مشاهده مستندات و عملکرد  4
همکاران تجهیزات 

 پزشکی شرکتی

واحد مهندسی 
 پزشکی

  1/5/94  مراکز درمانی
  پایان
  سال

  مشاهده  مشاهده مستندات
1000000 

5  
تحلیل عملکرد و بازخورد آن طی گزارش به 

  رئیس بیمارستان ها در جهت اصالح
همکاران تجهیزات 

 پزشکی شرکتی

واحد مهندسی 
 پزشکی

  1/5/94  مراکز درمانی
  پایان
  سال

  مشاهده  مشاهده مستندات
1000000 

  

  

  

  

  

  



١٠٣ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O5 تامین و نگهداري و بهینه سازي تجهیزات پزشکی  
:A6 برگزاري مستمر کمیته هاي تجهیزات پزشکی جهت خرید و کنترل کیفی تجهیزات  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
هماهنگی با معاونت غذا ودارو جهت 

  برگزاري کمیته
اعضاي کمیته 

  تجهیزات
واحد تجهیزات 

  پزشکی
معاونت غذا 

  ودارو
1/5/94  

  پایان
  سال

هماهنگی شفاهی 
با معاونت غذا 

  ودارو
  500000  مشاهده

2  
تعیین تاریخ و اعضاء مدعو به جلسه 

 کمیته

اعضاي کمیته 
 تجهیزات

 معاونت غذا ودارو
معاونت غذا 

 ودارو
1/5/94  

  پایان
  سال

  500000  بررسی مستندات  ارسال دعوتنامه

  تعیین موارد جهت طرح در جلسه  3
اعضاي کمیته 

 تجهیزات
 معاونت غذا ودارو

معاونت غذا 
 ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

 بررسی مستندات  اعالم در جلسه
1000000 

  تشکیل کمیته و صورت جلسه کردن  4
اعضاي کمیته 

 تجهیزات

واحد تجهیزات 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

 بررسی مستندات  تشکیل جلسه
1000000 

  پیگیري موارد مطروحه  5
اعضاي کمیته 

 تجهیزات

واحد تجهیزات 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

تماس تلفنی و 
  مکاتبه

 بررسی مستندات
1000000 

 

 

  

  

  

  



١٠٤ 
 

: Gامنیت غذایی و ارائه خدمات داروییارتقاء سطح ٥  
:O5 تامین و نگهداري و بهینه سازي تجهیزات پزشکی  
:A7 نظارت بر روند تکمیل و بروزرسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
بازدید متناوب از نرم افزار 

  مدیریت در سایت

همکاران تجهیزات 
پزشکی مراکز 

  درمانی

واحد تجهیزات 
  پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

5/1/94  
  پایان
  سال

مراجعه به آدرس 
  سایت مورد نظر

  2000000  مشاهده

 گرفتن گزارش هاي مورد نظر  2

همکاران تجهیزات 
پزشکی مراکز 

 درمانی

واحد تجهیزات 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

5/1/94 
  پایان
  سال

مراجعه به آدرس 
 سایت مورد نظر

 مشاهده

2000000 

3  
پیگیري ثبت تجهیزات پزشکی 

  خریداري شده

همکاران تجهیزات 
پزشکی مراکز 

 درمانی

واحد تجهیزات 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

5/1/94 
  پایان
  سال

مراجعه به آدرس 
 سایت مورد نظر

 مشاهده

2000000 

 

  

  

  

  
  
  



١٠٥ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O5 تامین و نگهداري و بهینه سازي تجهیزات پزشکی  
:A8نظارت بر فعالیت هاي کاالهاي طب و شرکت هاي تجهیزات پزشکی بخش خصوصی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
اعالم کتبی به شرکت ها جهت ثبت مشخصات 

  در واحد مهندسی پزشکی
کاالهاي طب و شرکت 
  هاي تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات 
  پزشکی

معاونت غذا 
  ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

  500000  مشاهده مستندات  ارسال نامه

2  
مشخصات کاالهاي جمع آوري اطالعات آدرس 
 شرکت ها

کاالهاي طب و شرکت 
 هاي تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

 تحقیقات 
  1000000  بررسی مستندات

3  
برنامه ریزي براي بازدید هاي دوره اي از این 

  شرکت ها
کاالهاي طب و شرکت 
 هاي تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

 برگزاري جلسه
 بررسی مستندات

1000000 

  انجام بازدید ها بدون اطالع قبلی از شرکت ها  4
کاالهاي طب و شرکت 
 هاي تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

 انجام بازدید
 بررسی مستندات

1000000 

  بازدید به معاونت غذا و دارواعالم گزارش   5
کاالهاي طب و شرکت 
 هاي تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

 صورتجلسه
 بررسی مستندات

1000000 

  انجام پیگیري هاي مرتبط با این گزارش  6
کاالهاي طب و شرکت 
 هاي تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

 تماس تلفنی و مکاتبه
 بررسی مستندات

1000000 

  
  
  
  
  



١٠٦ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O5 تامین و نگهداري و بهینه سازي تجهیزات پزشکی  
:A9نظارت و پیگیري عملکرد خدمات پس از فروش شرکت هاي نمایندگی تجهیزات پزشکی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  فعالیتعنوان 
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
دریافت گزارش  از عملکرد شرکت هاي 

  نمایندگی
شرکت هاي تجهیزات 

  پزشکی
واحد تجهیزات 

  پزشکی
معاونت غذا 

  ودارو
1/5/94  

  پایان
  سال

  500000  بررسی گزارشات  دریافت گزارش

2  
بررسی هزینه فاکتور هاي صادره از این 

 شرکت ها

شرکت هاي تجهیزات 
 پزشکی

واحد تجهیزات 
 پزشکی

 معاونت غذا
 ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

  1000000 بررسی گزارشات دریافت گزارش

3  
در صورت نیاز مکاتبه با اداره کل تجهیزات و 

  اعالم عدم رضایت
شرکت هاي تجهیزات 

 پزشکی

واحد تجهیزات 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

  500000 بررسی گزارشات دریافت گزارش

  نیاز تا حصول نتیجهپیگیري مکاتبات مورد   4
شرکت هاي تجهیزات 

 پزشکی

واحد تجهیزات 
 پزشکی

معاونت غذا 
 ودارو

1/5/94  
  پایان
  سال

  1000000 بررسی گزارشات دریافت گزارش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠٧ 
 

: Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
O6:ارتقاء سطح آموزش  
A1 :آموزش پرسنل و کارشناسان  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
نیاز سنجی دوره هاي آموزشی حوزه هاي مختلف 

  معاونت
  مسئول آموزش  کارشناسان

معاونت غذا و 
  دارو

فروردین  15
  هر سال

اردیبهشت  15
  هر سال

  نظر سنجی
مشاهده فرم هاي 

  نیازسنجی
10000000  

  مسئول آموزش کارشناسان  اولویت بندي کالس هاي آموزشی مورد نیاز  2
معاونت غذا و 

  دارو
فروردین  16

  هر سال
اردیبهشت  15

  ماه
  1000000  بررسی مستندات  برگزاري جلسه

  مسئول آموزش کارشناسان  اخذ مجوز هاي الزم براي دوره هاي آموزشی  3
معاونت غذا و 

  دارو
اردیبهشت  15

  ماه
پایان 

  اردیبهشت ماه
ارسال درخواست 
  به معاونت توسعه

  500000  بررسی مستندات

  مسئول آموزش کارشناسان  آموزشیبرگزاري دوره هاي   4
معاونت غذا و 

  دارو
خرداد ماه هر 

  سال
  30000000  بررسی مستندات  برگزاري کالس  پایان هر سال

  ارزشیابی  5
حوزه تحت 

  پوشش
  مسئول آموزش

معاونت غذا و 
  دارو

  500000  بررسی مستندات  بررسی مستندات  -  پایان هر سال

  

  

  

  

  

  



١٠٨ 
 

: Gارائه خدمات داروییارتقاء سطح امنیت غذایی و ٥  
:O6ارتقاء سطح آموزش  
:A2آموزش متخصصین ذي ربط  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  مسئول آموزش  کلیه ذینفعان  نیازسنجی  
معاونت غذا و 

 دارو

نیمه اول 
اردیبهشت 
  ماه هر سال

پایان نیمه اول 
اردیبهشت ماه 

  هر سال
  نظر سنجی

مشاهده فرم هاي 
  نیازسنجی

10000000  

  مسئول آموزش  کلیه ذینفعان  اولویت بندي نیازها  
معاونت غذا و 

 دارو

نیمه دوم 
اردیبهشت 

  هر سال ماه

پایان نیمه دوم 
اردیبهشت ماه 

  هر سال
  500000  بررسی مستندات  برگزاري جلسه

1  
برنامه ریزي دوره هاي 

  آموزشی

( متخصصین ذي ربط
پزشکان  -داروسازان

MMT- مسئولین فنی(  
  مسئول آموزش

معاونت غذا و 
  دارو

اول خرداد 
  ماه هر سال

  بررسی مستندات  برگزاري جلسه  پایان هرسال
  

500000  

 اجراي دوره هاي آموزشی  2

( متخصصین ذي ربط
پزشکان  -داروسازان

MMT- مسئولین فنی(  

معاونت غذا و 
  دارو

معاونت غذا و 
  دارو

اول خرداد 
  ماه هر سال

  پایان هرسال
برگزاري کالس 

  هاي آموزشی
  30000000  بررسی مستندات

  مسئول آموزش  مسئول آموزش  ارزشیابی  3
معاونت غذا 

  ودارو
پایان هر 

  سال
  500000  بررسی مستندات  بررسی مستندات  -

  

  
  
  
  



١٠٩ 
 

:Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی٥  
:O6ارتقاء سطح آموزش  
:A3 رسانه ها و مطبوعات –بیلبوردهاي تبلیغاتی و آموزشی  –بروشورهاي آموزشی در مراکز مختلف  –سایت  –آموزش در مدارس ( آموزش همگانی مردم(  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
درج مقاله و نشریه و اطالع رسانی در سایت 

  معاونت غذا ودارو
  سایت  معاونت غذا ودارو  عامه مردم

ابتداي 
اردیبهشت 
  ماه هر سال

انتهاي 
خرداد ماه 

  هر سال

قرار دادن مطالب 
مرتبط در سایت 
  معاونت غذا ودارو

  10000000  نظرسنجی

 همکاري با آموزش و پرورش  2
رابطین بهداشتی 

  دانش آموزان
  معاونت غذا ودارو

آموزش و 
  پرورش

ابتداي 
اردیبهشت 
  ماه هر سال

انتهاي 
خرداد ماه 

  هر سال

برگزاري جلسات 
  آموزشی

  10000000 نظرسنجی

  معاونت غذا ودارو  عامه مردم  معاونت بهداشتیهمکاري با   3
پایگاههاي 

  بهداشتی

ابتداي 
اردیبهشت 
  ماه هر سال

انتهاي 
خرداد ماه 

  هر سال

برگزاري جلسات 
  آموزشی

  10000000 نظرسنجی

4  
تهیه و تدوین پوستر ، بنر ، پمفلت و استفاده از 

  تابلوهاي تبلیغاتی شهرداري
  معاونت غذا ودارو  عامه مردم

معاونت غذا 
  ودارو

ابتداي 
اردیبهشت 
  ماه هر سال

انتهاي 
خرداد ماه 

  هر سال
  30000000 نظرسنجی  تهیه پوستر

5  
چاپ مطالب آموزشی مرتبط در نشریات 

  درصد20شهرستان و افزایش ساالنه 
  معاونت غذا ودارو  عامه مردم

معاونت غذا 
  ودارو

ابتداي 
اردیبهشت 
  ماه هر سال

انتهاي 
خرداد ماه 

  سالهر 

تهیه مطالب توسط 
  کمیته آموزش

  30000000 نظرسنجی

  
  



١١٠ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی:٥  
O7:اصالح وضعیت تجویز و مصرف منطقی دارو و مکمل هاي غذایی  
A1:پایش مستمر نسخ پزشکان تحت پوشش دانشگاه  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
رسی وضعیت موجود در شاخص هاي بر

  تجویزي
  پزشکان

معاونت غذا و دارو 
 RUDمرکز  –

 RUDمرکز 

ابتداي نیمه 
دوم ماه اول 

  هر فصل

پایان نیمه 
دوم ماه اول 

  هر فصل
  10000000  صورتجلسه RUDجلسه کمیته  

2  
شناسایی نواقص موجود در شاخص هاي 

  تجویز دارو ها
 پزشکان

معاونت غذا و دارو 
 RUDمرکز  –

  RUDمرکز 
ابتداي نیمه 
دوم ماه اول 

  هر فصل

پایان  نیمه 
دوم ماه اول 

  هر فصل
  RUDجلسه کمیته  

صورتجلسه و 
مقایسه با استاندارد 

  ها
10000000  

3  
برگزاري جلسه توجیهی با داروسازان و 

  پزشکان با هدف کاهش شاخص ها
پزشکان و 
 داروسازان

معاونت غذا و دارو 
 RUDمرکز  –

همایش سالن 
  دانشگاه

پایان 
فروردین و 
  مهر هر سال

پایان 
فروردین و 
  مهر هر سال

  برگزاري جلسه
صورتجلسه و 

  20000000  چک لیست

  داروخانه ها  ماه3ماه به 6کاهش بازه زمانی بررسی نسخ از   4
معاونت غذا و دارو 

 RUDمرکز  –
  سال درطی RUDمرکز 

 درطی سال
 RUDکارشناس 

بررسی گزارش 
  سه ماهه

2000000 

 داروخانه ها  اجرا  5
معاونت غذا و دارو 

 RUDمرکز  –
  سال درطی RUDمرکز 

 درطی سال
 RUDکارشناس 

بررسی گزارش 
  سه ماهه

20000000  

 پزشکان  ارزشیابی  6
معاونت غذا و دارو 

 RUDمرکز  –
 RUDمرکز 

ابتداي 
فروردین ماه 

  هر سال

پایان 
فروردین ماه 

  هر سال
  10000000  مستنداتبررسی   RUDجلسه کمیته  

  
  



١١١ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی:٥  
O7:اصالح وضعیت تجویز و مصرف منطقی دارو و مکمل غذایی  
A2 :بررسی گزارش تجویز داروها و ارسال گزارش به پزشکان  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
بررسی وضعیت تجویز داروها توسط پزشکان در 

  پایان هر فصل
 پزشکان

معاونت غذا و دارو 
 RUDمرکز  –

 RUDمرکز 

نیمه اول 
اولین ماه 
  درهرفصل

نیمه دوم 
اولین ماه 
  درهرفصل

دریافت اطالعات نسخ 
  از داروخانه و پردازش

 10000000  بررسی عملکرد

2  
شناسایی موارد خطا در شاخص هاي تجویزي 

  نسبت به استاندارد کشوري براي پزشک
 پزشکان

معاونت غذا و دارو 
 RUDمرکز  –

 RUDمرکز 
 نیمه اول
  هرفصل

نیمه پایان 
  هرفصل اول

بررسی توسط 
کارشناسان واحد 

RUD  

مشاهده گزارشات 
  مربوط به پزشکان

3000000 

 پزشکان  ارسال گزارشات به پزشکان  3
معاونت غذا و دارو 

 RUDمرکز  –
 RUDمرکز 

نیمه دوم 
  هرفصل

پایان نیمه 
  دوم هرفصل

آماده سازي گزارشات 
  و ارسال به پزشکان

دریافت و مشاهده 
رسید تحویل به 

  پزشکان
5000000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١٢ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی:٥  
O7:و مکمل هاي غذایی اصالح وضعیت تجویز و مصرف منطقی دارو  
A3:تشکیل و راه اندازي کمیته بررسی نسخ در سطح دانشگاه  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
برگزاري جلسه توجیهی با معاونت درمان و 

  ریاست دانشگاه
 –معاون درمان 

  ریاست دانشگاه
  اتاق شورا  معاونت غذا و دارو

هفته سوم 
  94خرداد 

هفته چهارم 
  94خرداد 

  1000000  صورتجلسه  برگزاري جلسه

2  
شناسایی متخصصین مورد نیاز براي کمیته بررسی 

  نسخ براساس دستورالعمل ابالغی
متخصصین ذي 

  ربط
  معاونت درمان  معاونت درمان

هفته چهارم 
  94خرداد 

خرداد پایان 
  94ماه 

بررسی آئین نامه و 
  متخصصین مورد نیاز

مشاهده و بررسی 
  آئین نامه

2000000 

  معرفی متخصصین توسط معاونت درمان  3
متخصصین ذي 

 ربط
  معاونت درمان  معاونت درمان

هفته اول تیر 
  94ماه 

پایان هفته 
اول تیر ماه 

94  

مکاتبه و هماهنگی با 
متخصصین و معرفی 

  وداروبه معاونت غذا 
 1000000  مشاهده مکاتبات

4  
هماهنگی با پزشکان منتخب و برگزاري جلسه 

  توجیهی
متخصصین 

 منتخب

معاونت غذا و دارو 
  معاونت درمان -

 اتاق شورا
نیمه دوم تیر 

  94ماه 
پایان تیر ماه 

94  
 -برگزاري جلسه 

  مکاتبه
 5000000  مشاهده مکاتبات

5  
صورت برگزاري جلسات کمیته بررسی نسخ به 

  بار در سال4
متخصصین ذي 

 ربط
 اتاق شورا  معاونت غذا و دارو

نیمه اول ماه 
دوم هر 

  فصل

پایان نیمه 
اول ماه دوم 

  هر فصل

مکاتبات و هماهنگی 
براي برگزاري 

  جلسات

بررسی 
  صورتجلسات

10000000 

 RUDواحد   معاونت غذا و دارو کمیته بررسی نسخ  ارزشیابی  6

 ابتداي
فروردین هر 

  سال

پایان 
فروردین هر 

  سال

بررسی گزارش 
  جلسات کمیته

مشاهده گزارشات 
  و عملکرد

2000000 

  
  
  
  



١١٣ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی:٥  
O7:اصالح وضعیت تجویز و مصرف منطقی دارو و مکمل هاي غذایی  

: A4پایش مستمر بازخورد فعالیت ها  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
بررسی منظم شاخص هاي تجویز دارو نسبت به 

  استاندارد کشوري
  پزشکان

/ معاونت غذاودارو
  RUDواحد

 RUDواحد

هفته اول ماه 
دوم هر 

  فصل

پایان هفته 
اول ماه دوم 

  هرفصل

بررسی گزارشات 
  نسخحاصل از بررسی 

 2000000  مشاهده گزارشات

2  
بررسی درصد میزان کاهش شاخص ها باتوجه به 

  اقدامات انجام شده
  پزشکان

/ معاونت غذاودارو
  RUDواحد

 RUDواحد

هفته اول ماه 
دوم هر 

  فصل

پایان هفته 
اول ماه دوم 

  هرفصل

بررسی گزارشات 
  حاصل از بررسی نسخ

 2000000 مشاهده گزارشات

  RUDکمیته  ارزشیابی عملکرد  3
/ معاونت غذاودارو

  RUDواحد
 RUDواحد

هفته اول ماه 
دوم هر 

  فصل

پایان هفته 
اول ماه دوم 

  هرفصل

مقایسه گزارشات 
نسبت به دوره هاي 

  قبل
 2000000 مشاهده گزارشات

  RUDکمیته  گزارش  4
/ معاونت غذاودارو

  RUDواحد
 RUDواحد

نیمه دوم ماه 
دوم هر 

  فصل

نیمه دوم ماه 
دوم هر 

  فصل

تنظیم نتایج عملکرد و 
  بازخورد بررسی نسخ

 1000000  مشاهده نتایج

  

  

  

  

  



١١٤ 
 

Gارتقاء سطح امنیت غذایی و ارائه خدمات دارویی:٥  
O8   :بهبود وضعیت تعامالت برون سازمانی  

: A1 افزایش ارتباط و تعامل سازنده با صنایع مختلف  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  اجرازمان 

  )ریال(هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

1  
ي جلسه هم اندیشی با صاحبان برگزار

  صنایع
  اداره غذا  صنایع

معاونت غذا و 
 دارو

ابتداي فصل 
بهار و پاییز 

  هر سال

انتهاي فصل 
بهار و پاییز 

  هر سال
  جلسه

بررسی 
  صورتجلسه

5000000 

 اداره غذا  مسئولین فنی  برگزاري جلسه هم اندیشی با مسئولین فنی  2
معاونت غذا و 

 دارو

ابتداي فصل 
و  تابستان

زمستان هر 
 سال

انتهاي فصل 
تابستان و 
زمستان هر 

  سال

  جلسه
بررسی 

 صورتجلسه
5000000 

3  
برگزاري نمایشگاه تولیدات سالمت محور 

  باهمکاري صنایع برگزیده
 اداره غذا  کلیه ذینفعان

معاونت غذا و 
 دارو

  - بهار هر سال
برگزاري 
  نمایشگاه

 50000000 نظر سنجی

  

  

  

  

  

  

  



١١٥ 
 

Gامنیت غذایی و ارائه خدمات داروییارتقاء سطح :٥  
O8   :بهبود وضعیت تعامالت برون سازمانی  

: A2 افزایش ارتباط با روساي سازمان ها براي آشنایی با قوانین و ضوابط هر حوزه ( افزایش ارتباط و تعامل سازنده با ادارات و سازمان هاي دولتی(  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

جلسه توجیهی با   1
  ادارات مرتبط

جهاد  –اداره صنعت ، معدن و تجارت 
 –تعزیرات حکومتی  –کشاورزي 

 –آموزش و پرورش –نیروي انتظامی 
 -دادگستري –اداره غله –دامپزشکی 

  فرمانداري

معاونت غذا و 
 دارو

معاونت غذا و 
 دارو

ابتداي مرداد 
  ماه هر سال

انتهاي مرداد 
  سالماه هر 

بررسی   برگزاري جلسه
  صورتجلسه

5000000 

2  
بازدیدها و گشت هاي 
مشترك با ادارات ذي 

  ربط

جهاد  –اداره صنعت ، معدن و تجارت 
 –تعزیرات حکومتی  –کشاورزي 

  اداره غله–دامپزشکی –نیروي انتظامی 

معاونت غذا و 
 دارو

معاونت غذا و 
 دارو

نیمه دوم هر 
 ماه

  مشتركبازدید   پایان هر ماه
بررسی 
 مستندات

10000000  

3  

برگزاري جلسه 
آموزشی براي کارکنان 
ادارات ذي ربط در 

مورد ظوابط و 
دستورالعمل هاي 

  تخصصی

  کلیه ذینفعان
معاونت غذا و 

 دارو

معاونت غذا و 
 دارو

 بهمن ماه
پایان بهمن 

  ماه
  برگزاري جلسه

بررسی 
 مستندات

5000000 

  

  

  



١١٦ 
 

Gارائه خدمات داروییارتقاء سطح امنیت غذایی و :٥  
O8   :بهبود وضعیت تعامالت برون سازمانی  

: A2 افزایش ارتباط و تعامل سازنده با سازمان ها وNGO هاي خصوصی  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال( هزینه  ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

 معاونت غذا و دارو کلیه ذینفعان  همکاري با خانه صنعت و معدن  1
معاونت غذا و 

 دارو

نیمه 
خردادماه و 
  نیمه آذر ماه

پایان 
خردادماه و 

  آذر ماه
 1000000  بررسی مستندات  تشکیل جلسه

 معاونت غذا و دارو کلیه ذینفعان  همکاري با انجمن مسئولین فنی  2
معاونت غذا و 

 دارو

نیمه 
خردادماه و 
  نیمه آذر ماه

پایان 
خردادماه و 

  آذر ماه
 1000000 بررسی مستندات تشکیل جلسه

 معاونت غذا و دارو  کلیه ذینفعان  همکاري با سازمان نظام پزشکی  3
معاونت غذا و 

 دارو

نیمه 
خردادماه و 
  نیمه آذر ماه

پایان 
خردادماه و 

  آذر ماه
 1000000 بررسی مستندات تشکیل جلسه

4  
همکاري با سازمان نظام مهندسی 

  کشاورزي
 معاونت غذا و دارو کلیه ذینفعان

معاونت غذا و 
 دارو

نیمه 
خردادماه و 
  نیمه آذر ماه

پایان 
خردادماه و 

  آذر ماه
 1000000 بررسی مستندات تشکیل جلسه

5  
همکاري با گروه علوم و صنایع 

  غذایی دانشگاه آزاد اسالمی
 و دارومعاونت غذا  کلیه ذینفعان

معاونت غذا و 
 دارو

نیمه 
خردادماه و 
  نیمه آذر ماه

پایان 
خردادماه و 

  آذر ماه
 1000000 بررسی مستندات تشکیل جلسه

7  
همکاري با آزمایشگاه هاي تخصصی 

  در بخش خصوصی
 معاونت غذا و دارو کلیه ذینفعان

معاونت غذا و 
 دارو

نیمه 
خردادماه و 
  نیمه آذر ماه

پایان 
خردادماه و 

  ماه آذر
 1000000 بررسی مستندات تشکیل جلسه



١١٧ 
 

: Gکاربردي پژوهش هاي کیفی و کمی سطح بهبود  ٦     

Oکاربردي هاي پژوهش کیفی و کمی سطح افزایش :١    

Aعلمی  هیئتاعضاي  و دانشجویان کارکنان، پژوهشی توانمندسازي :١ 

 

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
 چگونگی  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی  اجرا
  پایان  آغاز

  برگزاري جلسه هماهنگی  1
 و دانشجویان کارکنان،

 علمی اعضاي هیئت

کارشناسان آموزش  
 هیئت و دانشجویان کارکنان،

  علمی

معاونت تحقیقات و 
  فناوري

اول بهمن 
  سال قبل

نیمه  بهمن 
  سال قبل

  برگزاري جلسه
بررسی صورت 

  جلسات
10000000  

  نیاز سنجی آموزشی  2
 و دانشجویان کارکنان،

 علمی اعضاي هیئت
  کارشناس آموزش

معاونت تحقیقات و 
 فناوري

نیمه  دوم 
بهمن سال 

  قبل

آخر بهمن  
  سال قبل

توزیع فرم 
  نیازسنجی

  5000000  بررسی مستندات

3  
جمع بندي و اولویت بندي 

  نیازهاي آموزشی
 و دانشجویان کارکنان،

 علمی اعضاي هیئت
  کارشناس آموزش

 معاونت تحقیقات و
 فناوري

اسفند  سال 
  قبل

  5000000  بررسی اسناد  برگزاري جلسه  یک هفته

  معاونت توسعه  کارشناس آموزش ستاد کارکنان  کسب مجوز برگزاري کارگاه  4
اسفند  سال 

  قبل
  500000  بررسی مستندات  مکاتبه  یک ماه

  اطالع رسانی  5
 و انیدانشجو کارکنان،

 یعلم ئتیه ياعضا
  کارشناس آموزش

تحقیقات و معاونت 
  فناوري

فروردین 
  هرسال

  یکماه
سایت و 
  اطالعیه

  1000000  بررسی مستندات

  برگزاري کارگاه  6
 و انیدانشجو کارکنان،

 یعلم ئتیه ياعضا
 آموزش کارشناس

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

از اول 
 بهشتیارد

 هرسال

تا اسفند 
 همانسال

ي ربرگزا
 کارگاه

  1000000000 مستندات بررسی



١١٨ 
 

: Gکاربردي    پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦  
Oيکاربرد يها پژوهش یفیک و یکم سطح شیافزا :١    
Aی پژوهش يها تیاولو نییتع :٢  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

1  
جلسات  هم اندیشی با اعضاي 

  هیات علمی و پژوهشگران
 اعضاي پژوهشگران،

  کارکنان  و علمی هیات
معاونت تحقیقات و   مدیر پژوهش

  فناوري
زمستان 
1393  

  تشکیل جلسه  هفته یک
بررسی 
  مستندات

30000000  

  جلسات  مشترك با مدیران دانشگاه  2
 اعضاي پژوهشگران، 

 کارکنان  و علمی هیات
 و قاتیتحق معاونت  مدیر پژوهش

 يفناور

 زمستان
1393 

  تشکیل جلسه  دو هفته
بررسی 
  مستندات

30000000  

  تعیین لیست اولویت هاي دانشگاه  5
 اعضاي پژوهشگران، 

 کارکنان  و علمی هیات
 و قاتیتحق معاونت  مدیر پژوهش

 يفناور

 زمستان
1393 

  بحث گروهی  یک هفته
بررسی 
  مستندات

150000000  

6  
طرح در شوراي پژوهشی دانشگاه و 

  تصویت اولویت ها
 اعضاي شوراي پژوهشی

 و قاتیتحق معاون
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 زمستان
1393 

  10000000  صورتجلسه  جلسه تشکیل هفته یک

7  
اعالم به معاونت تحقیقات و فناوري 

  وزارت
معاونت تحقیقات و 

 فناوري وزارت

 و قاتیتحق معاون
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 زمستان
1393 

  250000 مکاتبه  مکاتبه هفته یک

  ابالغ به حوزه هاي دانشگاه  8
 اعضاي پژوهشگران، 

 کارکنان  و علمی هیات

 و قاتیتحق معاون
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 زمستان
1393 

 2250000 مکاتبه  مکاتبه هفته یک

9  
طریق پورتال اطالع رسانی از 

  معاونت
 اعضاي پژوهشگران، 

 کارکنان  و علمی هیات
 مدیر پژوهش

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 زمستان
1393 

  200000  مشاهده  پورتال  در طول برنامه

  مدیر یژوهش  مدیران دانشگاه  بروز رسانی اوالویت ها  10
 و قاتیتحق معاونت

  يفناور
انتهاي هر 

  سال
  در طول برنامه

واحدها و مکاتبه با 
  برگزاري جلسات

  50000000  مستندات



١١٩ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦     

Oکاربردي هاي پژوهش کیفی و کمی سطح افزایش :١    

 Aپژوهشی هاي طرح تصویب روند تسهیل: ٣  

یف
رد

  

گروه   عنوان فعالیت
  مکان اجرا  مسئول اجرا  هدف

چگونگی   زمان اجرا
هزینه   ارزشیابی  اجرا

  پایان  آغاز  )ریال(

 يفناور  قاتیتحق معاونت پژوهش ریمد  کارشناسان  تعیین گروه مسئول طرحها  1
فروردین هر 

  سال
  3000000  مستندات  صدور ابالغ  دوهفته

2  
( راه اندازي سامانه پژوهان 

  )طرحها
  معاونت تحقیقات و فناوري مدیر سامانه  مدیر سامانه

  اردیبهشت 
  94 سال

  دو هفته
بارگذاري در 
  پورتال دانشگاه

مستندان و 
پورتال 
  دانشگاه

380000000  

 يفناور و قاتیتحق معاونت پژوهش ریمد داوران  تعیین گروه داوران طرحها  3
 فروردین 

  سال هر
  5000000  مستندات  صدور ابالغ  دوهفته

4  
تعیین برنامه زمانی بررسی طرحها 

  و ارسال نتیجه توسط داوران
 يفناور و قاتیتحق معاونت پژوهش ریمد داوران

فروردین  
  هر سال

100000000  مستندات  اتوماسیون  یک هفته
0  

5  
ارسال طرحهاي تایید شده به 

  شوراي پژوهشی مربوطه
  150000000 مستندات  سامانه پژوهان  همان هفته  هر هفته يفناور و قاتیتحق معاونت طرحها کارشناس پژوهشگران

6  
 دییتای ژوهشپ يطرحها ارسال
  پژوهشگران به شدهن

  24000000 مستندات سامانه پژوهان  همان هفته  هر هفته يفناور و قاتیتحق معاونت طرحها کارشناس پژوهشگران

7  
اعالم طرحهاي تصویب شده به 

  پژوهشگران
  24000000 مستندات سامانه پژوهان  همان هفته  هر هفته يفناور و قاتیتحق معاونت طرحها کارشناس پژوهشگران

8  
تعیین برنامه زمانی عقد قراردادها 

  با پژوهشگران
  تههمان هف  هر هفته يفناور و قاتیتحق معاونت طرحها کارشناس پژوهشگران

سامانه پژوهان 
 و اتوماسیون

  12000000 مستندات



١٢٠ 
 

 Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود : ٦  

 Oيکاربرد يها پژوهش یفیک و یکم سطح شیافزا :١    

 Aیپژوهش يها تیفعال )ریال(هزینه  پرداخت:٤  

 

 

  

  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

  جمع بندي لیست طرحها  1
کارشناس 

  طرحها
کارشناس 

  پژوهش
 قاتیتحق معاونت

در هر   ماه هر اول
 سال

 ماه هر يانتها
استخراج قراردادها و گزارش 

  ها
  24000000  مستندات

  12000000 مستندات  کنترل لیست ماه هر يانتها در هر سال ماه هر اول قاتیتحق معاونت  مدیر پژوهش پژوهشگران  تایید مدیر پژوهشی  2

3  
ارسال به معاونت 

  تحقیقات
  12000000 مستندات  بررسی و تایید ماه هر يانتها در هر سال ماه هر اول قاتیتحق معاونت  مدیر پژوهش پژوهشگران

4  
تایید و ارسال به امور 

  مالی
  12000000 مستندات  مکاتبه ماه هر يانتها در هر سال ماه هر اول قاتیتحق معاونت  معاون تحقیقات پژوهشگران

 ماه هر يانتها در هر سال ماه هر اول قاتیتحق معاونت  امور مالی پژوهشگران  پرداخت توسط امور مالی  5
 اسنادبررسی و پرداخت 

  حسابداري
  12000000 مستندات



١٢١ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦  
 Oکاربردي هاي پژوهش کیفی و کمی سطح افزایش :١  
 Aمعتبر هاي دانشگاه با تعامل افزایش :٥  

 

 

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

هیات رئیسه   تایید هیات رئیسه دانشگاه  1
فروردین  هر   دفتر ریاست دانشگاه  معاونت تحقیقات و فناوري  دانشگاه

  سال
یک 
  000/000/2  صورتجلسه  تشکیل جلسه  هفته

 ازین مورد يها نهیزم نییتع  2
اعضاي هیات علمی 

 و پژوهشگران
 معاونت تحقیقات و فناوري

تحقیقات و  معاونت
 فناوري

اردیبهشت  
 000/000/2  صورتجلسه  تشکیل جلسه  هفته 2  هر سال

 واجد هاي دانشگاه یبررس  3
 طیشرا

شوراي پژوهش 
 دانشگاه

 معاونت تحقیقات و فناوري
معاونت تحقیقات و 

 فناوري

خرداد  هر 
 000/000/2  صورتجلسه  تشکیل جلسه  یکماه  سال

 معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاههاي هدف  انجام مکاتبات  4
معاونت تحقیقات و 

 فناوري

خرداد  هر 
 000/000/2  مستندات  مکاتبه  دو هفته  سال

 معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاههاي هدف  پیگیري مکاتبات  5
معاونت تحقیقات و 

 فناوري
 000/000/2  مستندات  ایمیل و تماس تلفنی  یکماه  تیر  هر سال

 معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاههاي هدف  ارسال پیش نویس قرارداد  6
معاونت تحقیقات و 

 فناوري
مرداد  هر 

 000/000/2  مستندات  ایمیل و فاکس  یکماه  سال

 معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاههاي هدف  انعقاد قرارداد  7
معاونت تحقیقات و 

 فناوري
شهریور  هر 

 000/000/100  مستندات  امضائ قرارداد  یکماه  سال

 معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاههاي هدف  اجرایی شدن قرارداد  8
معاونت تحقیقات و 

 فناوري

از مهر  هر 
  سال

در طول 
  برنامه

اعالم به اعضاي 
هیات علمی و 

  پژوهشگران
 000/000/1  مستندات



١٢٢ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oتحقیقاتی مراکز توسعه :٢  
:Aهر سال یک مورد( تحقیقاتی مراکز مجوز اخذ ١( 

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

فروردین هر   دفتر ریاست دانشگاه  معاونت تحقیقات و فناوري  هیات رئیسه دانشگاه  تایید هیات رئیسه دانشگاه  1
  000/000/2  صورتجلسه  تشکیل جلسه  یک هفته  سال

 مورد استدالل ها و مدارك نییتع  2
 ازین

 معاونت تحقیقات و فناوري مدیران مراکز تحقیقاتی
معاونت تحقیقات و 

 فناوري

اردیبهشت  هر 
 000/000/2  صورتجلسه  تشکیل جلسه  هفته 2  سال

 معاونت تحقیقات و فناوري هیات موسس تعیین هیات موسس  3
معاونت تحقیقات و 

 فناوري

اردیبهشت  هر 
 000/000/2  صورتجلسه  تشکیل جلسه  یکماه  سال

نیمه دوم خرداد    دانشگاه دفتر ریاست  ریاست دانشگاه  هیات موسس  صدور ابالغ و انعقاد قرارداد  4
  000/000/1  مستندات  ایالغ هاي صادره  یک هفته  هر سال

انجام مکاتبات با معاونت تحقیقات   5
  وفناوري وزارت متبوع

معاونت تحقیقات 
 وفناوري وزارت

 معاونت تحقیقات و فناوري
معاونت تحقیقات و 

 فناوري
 000/000/2  مستندات  مکاتبه  یک هفته  خرداد هر سال

معاونت تحقیقات   مالقات با مسئولین در وزارت  6
 وفناوري وزارت

 معاونت تحقیقات و فناوري
معاونت تحقیقات و 

 فناوري وزارت
 000/000/10  مستندات  مالقات و رایزنی  یک هفته  تیر  هر سال

معاونت تحقیقات   پیگیري مکاتبات  7
 وفناوري وزارت

 معاونت تحقیقات و فناوري
معاونت تحقیقات و 

 فناوري
  تیر  هر سال

تا 
حصول 

  نتیجه

مراجعه حضوري 
 000/000/2  مستندات  و تماس تلفنی

معاونت تحقیقات   اخد مجوز  8
 وفناوري وزارت

 معاونت تحقیقات و فناوري
معاونت تحقیقات و 

 فناوري
  مرداد  هر سال

تا 
حصول 

  نتیجه
 000/000/2  مستندات  مکاتبه



١٢٣ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oتحقیقاتی مراکز توسعه :٢  

Aموجود تحقیقاتی مراکز زمینه در رسانی اطالع :٤  

  

  

یف
رد

  

  پایان  آغاز  )ریال(هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
 مدیران مراکز تحقیقاتی  تعیین گروه هاي هدف  1

 و توسعه ریمد
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

هر  نیفرورد
 سال

 هفته کی
 هم جلسه لیتشک

 یشیاند
 000/000/2 مستندات

 مدیران مراکز تحقیقاتی  ن شیوه هاي اطالع رسانیتعیی  2
 و توسعه ریمد

 يفناور
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور
هر   نیفرورد

 سال
 000/000/2 صورتجلسه مکاتبه هفته کی

 مدیران مراکز تحقیقاتی  طرح در جلسه معاونت  3
 و توسعه ریمد

 يفناور
 دانشگاه استیر

هر   بهشتیارد
 سال

 هفته کی
 اتیه لیتشک

 سهیرئ
 000/000/2 صورتجلسه

طرح در جلسه هیات رئیسه   4
 مدیران مراکز تحقیقاتی  دانشگاه

 و قاتیتحق معاون
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

هر   بهشتیارد
 سال

 000/000/1 مستندات مکاتبه هفته کی

 مدیران مراکز تحقیقاتی  درخواست لوازم مور نیاز  5
 و توسعه ریمد

 يفناور
 و قاتیتحق معاونت
 وزارت يفناور

خرداد  هر 
 سال

 000/000/20 مستندات یزنیرا و مالقات هفته کی

 مدیران مراکز تحقیقاتی  تایید معاونت و ارجاع به امورمالی  6
 و توسعه ریمد

 يفناور
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور
خرداد  هر 

 سال
 کماهی

 يحضور مراجعه
 یتلفن تماس و

 000/000/20 مستندات

 مدیران مراکز تحقیقاتی  اطالع رسانی خرید لوازم  7
 و توسعه ریمد

 يفناور
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور
 کماهی هر سال  ریت

 يحضور مراجعه
 یتلفن تماس و

 000/000/20 مستندات

روساي ادرات و   ارسال به سازمانها و ادارات  8
 سازمانها

 و توسعه ریمد
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 کماهی هر سال  ریت
 يحضور مراجعه

 یتلفن تماس و
 000/000/20 مستندات

نصب بنرها در مکانهاي مورد نظر   9
 اقشار مختلف جامعه  در سطح شهر و نقاط شهري

 و توسعه ریمد
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 کماهی هر سال  ریت
 يحضور مراجعه

 یتلفن تماس و
 000/000/20 مستندات

 و یعلم اتیه ياعضا  استفاده از پورتال دانشگاه  10
 پژوهشگران

 و توسعه ریمد
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 هر سال  ریتاز 
در طول 

 برنامه
 000/000/20 مستندات پورتال دانشگاه



١٢٤ 
 

Gيکاربرد يپژوهشها یفیک و یکم سطح بهبود :٦  
Oتحقیقاتی مراکز توسعه :٢  
Aفناوري و رشد مرکز جایگاه تقویت :٢  

  

 

 

یف
رد

  

هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  فعالیتعنوان 
  پایان  آغاز  )ریال(

 و قاتیتحق معاونت  مدیر توسعه  فناوري مدیر مرکز  نیاز هاي مرکز نییتع  1
 يفناور

  2000000  صورتجلسه  تشکیل جلسه  یک هفته  94فروردین 

 مدیر مرکز  اعالم به ریاست دانشگاه  2
 و قاتیتحق معاون

يفناور  
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور
  2000000  مستندات  مکاتبه  یک هفته  94فروردین 

تاییدیه هیات رئیسه   3
  دانشگاه

هیات رئیسه  ياعضا
 دانشگاه

 اردیبهشت  دانشگاه استیردفتر  دانشگاه استیر
  2000000  صورتجلسه  تشکیل هیات رئیسه  هفته کی  94

درخواست نیروي انسانی   4
 مدیر توسعه  فناوري  مورد نیاز

 و قاتیتحق معاون
  يفناور

 و قاتیتحق معاونت
  يفناور

اردیبهشت 
  1000000  مستندات مکاتبه  هفته کی  94

 و قاتیتحق معاونت  مدیر توسعه  فناوري مدیر توسعه  فناوري  درخواست خرید نیازها  5
  يفناور

اردیبهشت 
 500000000  مستندات مکاتبه  هفته 2  94

اطالع رسانی و جلب   6
  مشارکت

 و یعلم اتیه ياعضا
 فناوران

 و قاتیتحق معاونت  مدیر توسعه  فناوري
یکماه و   94خرداد   يفناور

  متناوب
مکاتبه و پورتال 

  2000000  مستندات  دانشگاه

اطالع رسانی و جلب   7
  مشارکت

سازمانها و ادارات 
 شهرستان

 و قاتیتحق معاونت  مدیر توسعه  فناوري
یکماه و   94خرداد   يفناور

 متناوب
مکاتبه ، پوستر و 
 20000000  مستندات  پورتال دانشگاه

اطالع رسانی و جلب   8
 و قاتیتحق معاونت  مدیر توسعه  فناوري جامعه  مشارکت

یکماه و   94  خرداد  يفناور
 متناوب

پوستر، سخنرانی و 
 30000000  مستندات  پورتال دانشگاه

 و قاتیتحق معاونت  مدیر توسعه  فناوري  فناوران  انعقاد قرارداد هاي فناورانه  9
  1000000000  مستندات  قراردادها طول برنامهدر   94 خرداد  يفناور



١٢٥ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oتحقیقاتی مراکز توسعه :٢  
Aفناوري و رشد مرکز مجوز اخذ :٣   

  

  

  

  

 

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

مدیر توسعه    تهیه پروپوزال نیاز به مرکز  1
 فناوري

مدیر توسعه و 
 فناوري

 و قاتیتحق معاونت
تشکیل جلسه هم   یک هفته  94فروردین  يفناور

 2000000  مستندات  اندیشی

بررسی در جلسه معاونت   2
  تحقیقات و فناوري

مدیر توسعه  
 فناوري

 و قاتیتحق معاون
يفناور  

 و قاتیتحق معاونت
 2000000  صورتجلسه  مکاتبه  یک هفته  94فروردین  يفناور

هیات  ياعضا  تاییدیه هیات رئیسه دانشگاه  3
 استیردفتر  دانشگاه استیر رئیسه دانشگاه

  دانشگاه
اردیبهشت 

تشکیل هیات   هفته کی  94
 2000000  صورتجلسه  رئیسه

مدیر توسعه    تامین و تجهیز فضاي مورد نیاز  4
 فناوري

 و قاتیتحق معاون
  يفناور

 و قاتیتحق معاونت
  يفناور

اردیبهشت 
  500000000  مستندات مکاتبه  هفته کی  94

5  
ارسال درخواست مجوز به 

ي فناور و قاتیتحق معاونت
  وزارت

مدیر توسعه  
 فناوري

 و قاتیتحق معاون
  يفناور

 و قاتیتحق معاونت
  يفناور

اردیبهشت 
  1000000  مستندات مکاتبه  هفته کی  94

 وزارت در نیمسئول با مالقات 6
 يریگیپ جهت

مدیر توسعه  
 فناوري

 و قاتیتحق معاون
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 20000000 مستندات یزنیرا و مالقات هفته کی 94 ریت وزارت يفناور

مدیر توسعه   مکاتبات يریگیپ  7
 فناوري

 و توسعه ریمد
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يحضور مراجعه کماهی 94 ریت يفناور

 20000000 مستندات یتلفن تماس و

مدیر توسعه   مجوز اخد  8
 فناوري

 و قاتیتحق معاون
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
تا انتهاي  94 مرداداز  يفناور

 2000000 مستندات مکاتبه سال



١٢٦ 
 

Gيکاربرد يپژوهشها یفیک و یکم سطح بهبود : ٦  
Oدانشگاه علمی مجالت کیفی و کمی ارتقاء :٣  

 : Aدانشگاه پژوهشی علمی مجله منظم انتشار١  

  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

 پژوهش ریمد مدیر  راه اندازي سامانه دریافت مقاالت 1
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 ماه کی 94سال  نیفرورد

مکاتبه با شرکت طرف 
 قرارداد

 100000000 مستندات

به موقع  نتیجه داوري   ارائه 2
  مقاالت

 و یعلم اتیه ياعضا
 پژوهشگران

 پژوهش ریمد
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 5000000 مستندات مکاتبه هفته کی هر ماه براي هر سال

 پژوهش ریمد داوران  پرداخت حق الزحمه داوري ها3
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
  600000000 مستندات مکاتبه هفته کی پایان هرفصل از هر سال

 و یعلم اتیه ياعضا  تقدیر از نویسندگان مقاالت 3
 پژوهشگران

 پژوهش ریمد
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 1000000 مستندات صدور تقدیر نامه هفته کی پایان هر سال

تعیین به موقع اولویت هاي چاپ  4
  مقاالت براي هر شماره از مجله

 و یعلم اتیه ياعضا
 پژوهشگران

شوراي 
 سردبیري

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

دو هفته قبل از چاپ 
 مجله

 12000000 مستندات صورتجلسه هفته کی

تسریع در دادن پذیرش مقاالت به  5
  نویسندگان

 و یعلم اتیه ياعضا
 پژوهشگران

 پژوهش ریمد
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و

ماه بعد از  3حداکثر 
 دریافت

 20000000 مستندات مکاتبه هفته کی

 و یعلم اتیه ياعضا  )الکترونیکی( چاپ به موقع مجله  6
 پژوهشگران

 پژوهش ریمد
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 هفته 2 پایان هر دو ماه

( چاپ مجله
 )الکترونیکی

در ( مستندات
 )پورتال مجله

60000000 

اطالع رسانی فعالیت ها ي مجله در  7
 مجله سامانه

 و یعلم اتیه ياعضا
 پژوهشگران

 پژوهش ریمد
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 12000000 مستندات پورتال مجله دو هفته در طول هر ماه



١٢٧ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oدانشگاه علمی مجالت کیفی و کمی ارتقاء: ٣  
A1 به 2 از دانشگاه مجله پژوهشی علمی درجه ارتقاء :٢  

  

 

 

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

  افزایش مقاالت دریافت شده  1
 و یعلم اتیه ياعضا

 و نویسندگان پژوهشگران
 پژوهش ریمد

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

 در طول برنامه 94 نیفرورد
اطالعیه در 
 پورتال مجله

 50000000 مستندات

  افزایش تعداد مقاالت چاپ شده  2
 و یعلم اتیه ياعضا

 پژوهشگران
 پژوهش ریمد

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

 120000000 مستندات ایین نامه در طول برنامه 94 نیفرورد

  استمرار منظم زمانی چاپ مجله  3
 و یعلم اتیه ياعضا

 پژوهشگران
 پژوهش ریمد

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

 بهشتیارد
94 

 30000000 مستندات چاپ مجله برنامه در طول

4  
دریافت مکتوب نظرات 

نویسندگان مقاالت نسبت به 
  مجله

 و یعلم اتیه ياعضا
 پژوهشگران

 شوراي سردبیري
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و

 بهشتیارد
94 

 در طول برنامه
بررسی فرمهاي 

 نظر سنجی
 12000000 مستندات

درخواست ارتقائ درجه مجله   5
 با مستندات

 کمیسیون نشریات
معاونت تحقیقات 

 و فناوري

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

 20000000 مستندات مکاتبه یکماه 94شهریور 

 پژوهش ریمد کمیسیون نشریات  پیگیري حضوري و مکاتبه اي  6
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 94خرداد 

تا حصول 
 نتیجه

( چاپ مجله
 )الکترونیکی

در ( مستندات
 )پورتال مجله

20000000 



١٢٨ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oمعتبر درمنابع شده نمایه مقاالت افزایش :٤  
Aایندکس ءارتقا :٢ )index   (مجله  

  

  

  

  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

ایجاد زیر ساخت هاي نرم افزاري و سخت   1
  افزاري مجله مطابق  با ایندکس مورد نظر

 اتیه ياعضا
 و یعلم

 پژوهشگران

 قاتیتحق معاون
 يفناور و

 دفتر ریاست دانشگاه
اردیبهشت 

94 
 10000000 صورتجلسه تشکیل جلسه یک هفته

مکاتبه با مسئولین پایگاههاي نمایه سازي بین   2
  المللی

 اتیه ياعضا
 و یعلم

 پژوهشگران

 يفناور و قاتیتحق معاونت پژوهش ریمد
اردیبهشت 

94 

در طول 
 برنامه

پورتال دانشگاه و 
 مکاتبه

 100000000 مستندات

  پیگیري مکاتبه اي  3
 اتیه ياعضا

 و یعلم
 پژوهشگران

 يفناور و قاتیتحق معاونت پژوهش ریمد
 بهشتیارد

94 
 2000000 مستندات صدور ابالغ هفته کی

  اخذ مجوز  4
اعضاي شوراي 

 پژوهشی
 94خرداد  يفناور و قاتیتحق معاونت مدیر پژوهش

تا حصول 
 نتیجه

 2000000 مستندات صورتجلسه



١٢٩ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oدانشگاه علمی مجالت کیفی و کمی ارتقاء :٣  
Aبیهق دانشجویی فصلنامه پژوهشی علمی رتبه اخذ :٣  

  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
چگونگی   زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی   اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

  افزایش مقاالت دریافت شده  1
 و یعلم اتیه ياعضا

 و نویسندگان پژوهشگران
 پژوهش ریمد

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

هر   نیفرورد
 سال

 در طول برنامه
اطالعیه در 
 پورتال مجله

 مستندات
5000000

0 

  افزایش تعداد مقاالت چاپ شده  2
 و یعلم اتیه ياعضا

 پژوهشگران
 پژوهش ریمد

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

ابتداي هر فصل 
 در هر سال

 5000000 مستندات ایین نامه در طول برنامه

  استمرار منظم زمانی چاپ مجله  3
 و یعلم اتیه ياعضا

 پژوهشگران
 پژوهش ریمد

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

هر فصل انتهاي 
 در هر سال

 5000000 مستندات چاپ مجله در طول برنامه

دریافت مکتوب نظرات نویسندگان   4
  مقاالت نسبت به مجله

 و یعلم اتیه ياعضا
 پژوهشگران

 شوراي سردبیري
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 در طول برنامه 94فروردین 

بررسی 
فرمهاي نظر 

 سنجی

 2000000 مستندات

درجه مجله با درخواست ارتقائ   5
 مستندات

 کمیسیون نشریات

معاونت 
تحقیقات و 

 فناوري

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

 مستندات مکاتبه یکماه 94شهریور 
2000000

0 

 پژوهش ریمد کمیسیون نشریات  پیگیري حضوري و مکاتبه اي  6
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 تا حصول نتیجه 94مهر 

( چاپ مجله
 )الکترونیکی

 مستندات
در پورتال (

 )مجله

2000000
0 



١٣٠ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦  
Oدانشگاه علمی مجالت کیفی و کمی ارتقاء :٣  
Aدانشگاه زبان انگلیسی مجله انتشار :٤  

 

  

  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

1 
برگزاري جلسات مشترك بین  معاونت 

تحقیقات و فناوري و معاونت آموزشی و 
  تعیین راهکارها

 و یعلم اتیه ياعضا
 پژوهشگران

 مدیر پژوهش
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور
 5000000  صورتجلسه  تشکیل جلسه  دو هفته  94شهریور 

  طرح و تصویب در هیات رئیسه دانشگاه 2
 رئیسه اتیه ياعضا

 دانشگاه

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

  هفته کی  94مهر   دانشگاه استیردفتر 
تشکیل هیات 

  رئیسه
 2000000  صورتجلسه

 معاونتارسال درخواست مجوز به  3
  ي وزارت متبوعاورنف و قاتیتحق

 و یعلم اتیه ياعضا
 پژوهشگران

 و قاتیتحق معاونت
  يفناور

 و قاتیتحق معاونت
  يفناور

 2000000  مستندات مکاتبه  هفته کی  94مهر 

 جهت وزارت در نیمسئول با مالقات 4
 يریگیپ

مسئولین مربوطه در 
 وزارت

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 وزارت يفناور

 30000000 مستندات یزنیرا و مالقات ماهانه  94ابان 

 مکاتبات يریگیپ 5
مسئولین مربوطه در 

 وزارت
 پژوهش ریمد

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 ماهانه 94آذر 
 يحضور مراجعه

 یتلفن تماس و
 20000000 مستندات

 مجله انگلیسی زبان مجوز اخد 6
 و یعلم اتیه ياعضا

 پژوهشگران

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 94دي 
تا اخذ 
 مجوز

 10000000 مستندات مکاتبه



١٣١ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦  
Oمعتبر درمنابع شده هینما مقاالت شیافزا :٤  
Aپژوهشی تخصصی کارگاه برگزاري :١  

  

  

  

  

  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

1 
جلسات هم اندیشی و  بررسی راهکار 

 هاي الزم

 یعلم اتیه ياعضا
پژوهشگران و  

پژوهش ریمد  
 و قاتیتحق معاونت

يفناور  
93دي  برنامه طول در   20000000 صورتجلسه تشکیل جلسه 

 تعیین کارگاههاي مورد نیاز 2
 یعلم اتیه ياعضا
پژوهشگران و  

 و قاتیتحق معاونت
يفناور  

93بهمن   دفتر ریاست دانشگاه  150000000 صورتجلسه تشکیل جلسه یک هفته 

 تهیه برنامه زمانی برگزاري کارگاهها 3
 یعلم اتیه ياعضا
پژوهشگران و  

پژوهش ریمد  
 و قاتیتحق معاونت

يفناور  
93اسفند   2000000 صورتجلسه تشکیل جلسه یک هفته 

کارگاههااطالع رسانی برنامه برگزاري  4  
کلیه واحد هاي 

 دانشگاه
پژوهش ریمد  

 و قاتیتحق معاونت
يفناور  

94 نیفرورد برنامه طول در  نامه نییا   5000000 مستندات 

 برگزاري کارگاهها 5
 یعلم اتیه ياعضا
پژوهشگران و  

پژوهش ریمد  
 و قاتیتحق معاونت

يفناور  

 بهشتیارد
94 

برنامه طول در  5000000 مستندات پورتال 



١٣٢ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oمعتبر منابع در شده هینما مقاالت شیافزا :٤  
Aتصویب تسهیالت ویژه براي پژوهشگران :٢  

  

  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

1 
هم اندیشی بررسی راهکار هاي  جلسات

 الزم

 یعلم اتیه ياعضا
پژوهشگران و  

پژوهش ریمد  
 قاتیتحق معاونت

يفناور و  

 نیفرورد
94 

 طول در
 برنامه

 20000000 صورتجلسه تشکیل جلسه

ویژه جهت افزایش گرنتتصویب آیین نامه  2  
اعضاي شوراي 
 پژوهشی دانشگاه

 معاونت
 و قاتیتحق

يفناور  

 قاتیتحق معاونت
يفناور و  

اردیبهشت 
94 

 5000000 صورتجلسه تشکیل جلسه یک هفته

3 
 تصویب آیین نامه پرداخت حق التشویقی

مقاالت نمایه شده در منابع معتبر ویژه  بابت  

اعضاي شوراي 
 پژوهشی

پژوهش ریمد  
 قاتیتحق معاونت

يفناور و  

اردیبهشت 
94 

 2000000 صورتجلسه تشکیل جلسه یک هفته

 ابالغ آیین نامه به کلیه واحد هاي دانشگاه 4
کلیه واحد هاي 

 دانشگاه
پژوهش ریمد  

 قاتیتحق معاونت
يفناور و  

94خرداد   
 طول در

 برنامه
نامه نییا  5000000 مستندات 

 پورتال دانشگاه و معاونت 5
 یعلم اتیه ياعضا
پژوهشگران و  

پژوهش ریمد  
 قاتیتحق معاونت

يفناور و  
94خرداد   

 طول در
 برنامه

 5000000 مستندات پورتال

7 
تامین منابع مالی بابت چاپ مقاله در منابع 

)ترجمه ، پذیرش و چاپ( معتبر خارجی   

 یعلم اتیه ياعضا
پژوهشگران و  

پژوهش ریمد  
 قاتیتحق معاونت

يفناور و  
 94خرداد 

 طول در
 برنامه

 مستندات مکاتبه
20000000

0 



١٣٣ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦  
Oمعتبر درمنابع شده نمایه مقاالت افزایش :٤  
Aالمللی بین معتبر هاي نمایه در مقاالت جهت انتشار تسهیالت ارائه :٣  

  

  

  

  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

1  
طرح  پیشنهاد در هیات رئیسه 

  دانشگاه و تصویب آن
 و یعلم اتیه ياعضا

 پژوهشگران

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

  دفتر ریاست دانشگاه
 اردیبهشت

94 
 5000000 صورتجلسه تشکیل جلسه یک هفته

  ابالغ مصوبه  2
 و یعلم اتیه ياعضا

 پژوهشگران
 پژوهش ریمد

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 اردیبهشت
94 

در طول 
 برنامه

پورتال دانشگاه و 
 مکاتبه

 2000000 مستندات

  ایجاد گروه ویراستاري  3
 و یعلم اتیه ياعضا

 پژوهشگران
 پژوهش ریمد

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 2000000 مستندات صدور ابالغ هفته کی 94خرداد 

5  
بازنگري آیین نامه حق 

التشویقی بایت چاپ مقاالت 
  زبانانگلیسی 

 مدیر پژوهش اعضاي شوراي پژوهشی
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور
 2000000 مستندات صورتجلسه هفته کی 94 خرداد

 اطالع رسانی  6
 و یعلم اتیه ياعضا

 پژوهشگران
 پژوهش ریمد

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 94تیر 
در طول 

 برنامه

مکاتبه  و پورتال 
 دانشگاه

 20000000 مستندات



١٣٤ 
 

: Gبهبود سطح کمی و کیفی پژوهشهاي کاربردي ٦  
Oرسانی اطالع مراکز ارتقاء و تجهیز :٥  
Aعلمی معتبر ههاي پایگا با نامه تفاهم عقد :١  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
چگونگی   زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

طرح  پیشنهاد در هیات رئیسه   1
  دانشگاه

 و یعلم اتیه ياعضا
 پژوهشگران

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

دفتر ریاست 
  دانشگاه

فروردین هر 
 سال

 5000000 صورتجلسه تشکیل جلسه یک هفته

 و یعلم اتیه ياعضا  ابالغ مصوبه  2
 پژوهشگران

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

اردیبهشت 
 هر سال

در طول 
 برنامه

پورتال دانشگاه 
 و مکاتبه

 20000000 مستندات

 و یعلم اتیه ياعضا  شناسایی پایگاههاي معتبر  3
 پژوهشگران

 پژوهش ریمد
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و

اردیبهشت 
 هر سال

در طول 
 برنامه

پورتال دانشگاه 
و مکاتبه و 
 تشکیل جلسه

صورتجلسه 
 و مستندات

20000000 

تصویب در  شوراي پژوهشی   4
  دانشگاه

اعضاي شوراي پژوهشی 
 دانشگاه

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

خرداد هر 
 سال

در طول 
 برنامه

 20000000 صورتجلسه تشکیل جلسه

 و یعلم اتیه ياعضا  اطالع رسانی پایگاههاي معتبر  5
 پژوهشگران

 پژوهش ریمد
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و

خرداد هر 
 سال

در طول 
 برنامه

پورتال دانشگاه 
 و مکاتبه

 20000000 مستندات

تهیه پیش نویس تفاهم نامه ها و   6
 پایگاههاي معتبر خارجی  مشورت با امور حقوقی دانشگاه

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

 تیر هر سال
در طول 

 برنامه
پورتال دانشگاه 

 مکاتبهو 
 مستندات

10000000
0 

 پایگاههاي معتبر خارجی تبادل و نهایی شدن تفاهم نامه ها  7
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

شهریور هر 
 سال

در طول 
 برنامه

پورتال دانشگاه 
 و مکاتبه

 20000000 مستندات

 و یعلم اتیه ياعضا  اطالع رسانی  8
 پژوهشگران

 پژوهش ریمد
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 مهر هر سال

در طول 
 برنامه

پورتال دانشگاه 
 و مکاتبه

 20000000 مستندات



١٣٥ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oرسانی اطالع مراکز ارتقاء و تجهیز :٥  
Aاقماري هاي کتابخانه تجهیز و اندازي راه :١  

 

  

  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

پیشنهاد و تصویب در هیات رئیسه  1
  دانشگاه

اعضاي هیات رئیسه 
 دانشگاه

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

  دفتر ریاست دانشگاه
فروردین هر 

 سال
 5000000 صورتجلسه تشکیل جلسه یک هفته

 واحد هاي دانشگاه  ابالغ مصوبه 2
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

هر  اردیبهشت
 سال

در طول 
 برنامه

پورتال دانشگاه و 
 مکاتبه

 20000000 مستندات

 واحد هاي دانشگاه  تقویت کتابخانه ها ي موجود 3
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

اردیبهشت هر 
 سال

در طول 
 برنامه

پورتال دانشگاه و 
 مکاتبه

 500000000 مستندات

براي ایجاد فضاي فیزیکی مناسب  4
  کتابخانه هاي جدید

 واحد هاي دانشگاه
واحد هاي 

 دانشگاه

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

خرداد  هر 
 سال

در طول 
 برنامه

پورتال دانشگاه ، 
مکاتبه و تشکیل 

 جلسه

صورتجلسه و 
 مستندات

3500000000 

 واحد هاي دانشگاه  تامین نیروي انسانی متخصص 5
واحد هاي 

 دانشگاه

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 تیر  هر سال
در طول 

 برنامه
 5000000 صورتجلسه تشکیل جلسه

 کتابخانه مرکزي دانشگاه تامین منابع علمی مرتبط 6
مدیر کتابخانه 

 مرکزي

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

اردیبهشت  
 هر سال

در طول 
 برنامه

پورتال دانشگاه و 
 مکاتبه

 2100000000 مستندات



١٣٦ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oرسانی اطالع مراکز ارتقاء و تجهیز :٥  
Aدانشگاه مرکزي کتابخانه تخصصی منابع تقویت :٢  
  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
چگونگی   زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

برگزاري جلسه هم اندیشی با اعضاي هیات  1
  علمی و تعیین منابع مورد نیاز

 یعلم اتیه ياعضا
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

فروردین هر 
  سال

  یکماه
 دانشگاه پورتال

  مکاتبه و
 10000000  مستندات

فراخوان اعالم منابع علمی مورد نیاز به  2
  دانشجویان و کارکنان واحد هاي دانشگاه

دانشجویان و 
  کارکنان

مدیر کتابخانه 
  مرکزي

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

فروردین هر 
  سال

  یکماه
 دانشگاه پورتال

 و بنر مکاتبه و
 10000000 مستندات

3 
فراخوان اعالم منابع علمی مورد نیاز به  
مسئولین کتابخانه هاي اقماري واحد هاي 

  دانشگاه

مسئولین کتابخانه 
  هاي اقماري دانشگاه

مدیر کتابخانه 
 مرکزي

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

فروردین هر 
  سال

  یکماه
 دانشگاه پورتال

 مکاتبه و
 5000000 مستندات

جمعبندي و اعالن نیاز ها به معاونت تحقیقات  4
  و فناوري

 دانشگاه يها واحد
مدیر کتابخانه 

 مرکزي

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 بهشتیارد
 هر سال

 5000000 مستندات مکاتبه هفته 2

 امور مالی  معاونت  تایید معاونت تحقیقات و ارجاع به امور مالی 5
مدیر کتابخانه 

 مرکزي

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 بهشتیارد
 هر سال

 یک هفته

 دانشگاه پورتال
 و مکاتبه و

 جلسه لیتشک

 و صورتجلسه
 مستندات

5000000 

 امور مالی  معاونت  مالیتامین منابع  6
مدیر کتابخانه 

 مرکزي

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 بهشتیارد
 هر سال

 2000000  مستندات درخواست یک هفته

 خرید منابع علمی تخصصی 7
 يمرکز کتابخانه

 دانشگاه

 کتابخانه ریمد
 يمرکز

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 بهشتیارد
 هر سال

 500000000 مستندات مکاتبه یک ماه



١٣٧ 
 

Gيکاربرد يپژوهشها یفیک و یکم سطح بهبود :٦  
Oیرسان اطالع مراکز ارتقاء و زیتجه :٥ 

 Aکتابدار یتخصص يروین نیتام:٣  

  

  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

پیشنهاد و تصویب در هیات رئیسه  1
فروردین هر   دفتر ریاست دانشگاه يفناور و قاتیتحق معاونت اعضاي هیات رئیسه دانشگاه  دانشگاه

 سال
 5000000 صورتجلسه تشکیل جلسه یک هفته

 يفناور و قاتیتحق معاونت واحد هاي دانشگاه  ابالغ مصوبه 2
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور

اردیبهشت 
 هر سال

 مستندات مکاتبه یک هفته
1000000

0 

 متخصص يرویندرخواست جذب  3
  کتابخانه

معاونت توسعه مدیریت و 
 منابع

 يفناور و قاتیتحق معاونت
معاونت توسعه مدیریت 

 و منابع

اردیبهشت 
 هر سال

 مستندات درخواست یک هفته
2000000

0 

 امور مالی  تامین منابع مالی 4
 و تیریمد توسعه معاونت

 منابع

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

خرداد هر 
 سال

 5000000 مستندات درخواست هفته 2

 يرویندرخواست مجوز استخدام  5
  کتابخانه متخصص

 و تیریمد توسعه معاونت
 منابع

 و تیریمد توسعه معاونت
 منابع

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

خرداد هر 
 سال

 5000000 مستندات درخواست تیر

استخدام نیرو و انجام مراحل آگهی  6
  بعدي

 و تیریمد توسعه معاونت
 منابع

 و تیریمد توسعه معاونت
 منابع

 تیریمد توسعه معاونت
 منابع و

مرداد هر 
 سال

 5000000 مستندات دانشگاه پورتال شهریور

 متخصص يروین جذبو استخدام  7
  کتابخانه

 و تیریمد توسعه معاونت
 منابع

 و تیریمد توسعه معاونت
 منابع

 تیریمد توسعه معاونت
 منابع و

 دي آبان هر سال
آزمون و 
 مصاحبه

 5000000 مستندات



١٣٨ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oينوآور و ابداعات توسعه : ٦    
Aدهیا بانک يانداز راه: ١  

 

 

  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

 شوراي فناوري شوراي فناوري در بیتصو و شنهادیپ  1
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور
 صورتجلسه جلسه لیتشک هفته کی 94 نیفرورد دانشگاه استیر دفتر

5000000 

 تعیین مسئول بانک ایده و صدور ابالغ  3
نت وکارشناسان حوزه معا

 تحقیقات

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 بهشتیارد
94 

 20000000 مستندات ابالغ صدور هفته کی

 دانشگاه يها واحد مصوبه ابالغ  2
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 بهشتیارد
94 

 2000000 مستندات مکاتبه هفته کی

 جلسه هماهنگی و هم اندیشی  4
مسئول بانک ایده و مدیران 

 حوزه  معاونت

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

اردیبهشت 
94 

 مستندات دعوتنامه هفته یک
5000000 

 دهیا بانک مسئول بانک ایدهمسئول  شروع بکار بانک ایده و  راه اندازي  5
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور
 200000000 مستندات مکاتبه یکماه 94 خرداد

 یرسان اطالع  6

 و یعلم اتیه ياعضا
و صاحبان   پژوهشگران

 ایده

 مدیر توسعه  فناوري
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور
  94تیر 

 طول در
 برنامه

 و دانشگاه پورتال
 مکاتبه

 20000000 مستندات



١٣٩ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oنوآوري و ابداعات توسعه : ٦   

Aکاربردي هاي ایده از حمایت: ٢  

  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

 شوراي فناوري شوراي فناوري در بیتصو و شنهادیپ  1
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 5000000 صورتجلسه جلسه لیتشک هفته کی 94 نیفرورد

 دانشگاه يها واحد مصوبه ابالغ  2
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 بهشتیارد
94 

 2000000 مستندات مکاتبه هفته کی

 در معاونت یشیاند هم و یهماهنگ جلسه  4
 و دهیا بانک مسئول

 معاونت  حوزه رانیمد

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 بهشتیارد
 هر سال

 5000000 مستندات دعوتنامه هفته کی

5  
با اعضاي  یشیاند هم و یهماهنگ جلسه

 هیات علمی
 یعلم اتیه ياعضا

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

هر  خرداد
 سال

 5000000 مستندات مکاتبه برنامه طول در

  دهیا بانک مسئول  کارکنان  کارکنان با یشیاند هم و یهماهنگ جلسه  6
 و قاتیتحق معاونت

 يفناور

هر  خرداد
 سال

 5000000 مستندات مکاتبه برنامه طول در

7  
 با یشیاند هم و یهماهنگ جلسه

  دانشجویان یا نمایندگان آنها
 ندگانینما ای انیدانشجو

  آنها
  دهیا بانک مسئول

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

هر  خرداد
 سال

 5000000 مستندات مکاتبه برنامه طول در

 یرسان اطالع  8
 و یعلم اتیه ياعضا

 دهیا صاحبان و  پژوهشگران
 دهیا بانک مسئول

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 بهشتیارد
 هر سال

 برنامه طول در
 دانشگاه پورتال

 مکاتبه و
 20000000 مستندات

 و یعلم اتیه ياعضا  انعقاد قرارداد هاي فناورانه  9
 دهیا صاحبان و  پژوهشگران

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 و قاتیتحق معاونت
 يفناور

 بهشتیارد
 هر سال

 برنامه طول در
 دانشگاه پورتال

 مکاتبه و
  1000000000 مستندات



١٤٠ 
 

: Gکاربردي پژوهشهاي کیفی و کمی سطح بهبود ٦ 

Oنوآوري و ابداعات توسعه:  ٦   
Aابداعات و اختراعات واحد اندازي راه : ٣  

 

  
 
 
 
 

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

شوراي  در بیتصو و شنهادیپ 1
 فناوري

 يفناور و قاتیتحق معاونت شوراي فناوري
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 5000000 صورتجلسه جلسه لیتشک هفته کی 94  نیفرورد

 يفناور و قاتیتحق معاونت دانشگاه يها واحد مصوبه ابالغ 2
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 2000000 مستندات مکاتبه هفته کی 94 بهشتیارد

 یشیاند هم و یهماهنگ جلسه 3
 در معاونت

  حوزه رانیمد و دهیا بانک مسئول
 معاونت

 يفناور و قاتیتحق معاونت
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 5000000 مستندات دعوتنامه هفته کی 94 بهشتیارد

 يفناور و قاتیتحق معاونت کارشناسان ین مسئول و صدور ابالغتعی 4
 قاتیتحق معاونت

 يفناور و
 94 خرداد

 طول در
 برنامه

 5000000 مستندات مکاتبه

 اختراعات واحدمسئول  ابداعات و اختراعات واحد  تجهیز و راه اندازي 5
 ابداعات و

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

 94 خرداد
 طول در

 برنامه
 30000000 مستندات مکاتبه

 یرسان اطالع 6
 و یعلم اتیه ياعضا

 دهیا صاحبان و  پژوهشگران

 اختراعات واحدمسئول 
 ابداعات و

 قاتیتحق معاونت
 يفناور و

 94 بهشتیارد
 طول در

 برنامه

 دانشگاه پورتال
 مکاتبه و

 20000000 مستندات



١٤١ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O1  :بهبود ارائه خدمات رفاهی و سالمتی دانشجویان  
Aافزایش میزان ارتباط کارشناسان مشاوره با دانشجویان در محیط هاي مختلف دانشگاه :  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
اطالع رسانی درباره وجود دفتر 

  مشاوره
  مسئول اداره مشاوره  دانشجویان

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

اول هر ترم 
  تحصیلی

در طول 
  برنامه

و  صدور اطالعیه
استفاده از پورتال 

  معاونت
  10000000  مشاهده اطالعیه

2  
ارائه برنامه زمانبندي فعالیت دفتر 

  مشاوره
  مسئول اداره مشاوره  دانشجویان

معاونت دانشجویی 
 و فرهنگی

اول هر ترم 
  تحصیلی

در طول 
 برنامه

و  صدور اطالعیه
استفاده ازپورتال 

  معاونت
  10000000  مستندات

مسئول اداره مشاوره و   دانشجویان  حضور مشاورین در خوابگاه ها  3
  کارشناسان مربوطه

معاونت دانشجویی 
 و فرهنگی

طول ترم در 
  تحصیلی

طول در 
 برنامه

مستندات   مراجعه به خوابگاه
  برگزاري جلسه

120000000  

4  
حضور مشاور مرد و زن در دفتر 

  مشاوره
  دانشجویان

مسئول اداره مشاوره و 
  کارشناسان مربوطه

معاونت دانشجویی 
 و فرهنگی

طول ترم در 
  تحصیلی

در طول 
 برنامه

برنامه ریزي نیروي 
  انسانی

مستندات 
  برگزاري جلسه

100000000  

  

  

 

 

  

  

 



١٤٢ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O1  :بهبود ارائه خدمات رفاهی و سالمتی دانشجویان  
A2  :پایش مستمر وضعیت روانی دانشجویان در محیط هاي دانشگاهی 

یف
رد

  

هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز  )ریال(

گزارش دهی وضعیت روانی   1
  دانشجویان

معاونت دانشجویی و   مسئول اداره مشاوره  دانشجویان
  فرهنگی

آغاز هر ترم 
  تحصیلی

پایان هر ترم 
  تحصیلی

ثبت مستندات و   تهیه گزارش
  گزارشات

6000000  

2  
مقایسه وضعیت روانی دانشجویان 

  ترم فعلی با ترم قبل
  مسئول اداره مشاوره  دانشجویان

معاونت دانشجویی و 
  فرهنگی

طول ترم 
  تحصیلی

پایان هر ترم 
 تحصیلی

  مقایسه روند
وجود مستندات 

  آماري
100000000  

  مسئول اداره مشاوره  دانشجویان  ارائه گزارش به شوراي فرهنگی  3
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
طول ترم 
  تحصیلی

پایان هر ترم 
 تحصیلی

  دهیگزارش 
وجود مستندات 

  گزارش
5000000  

  شوراي فرهنگی  دانشجویان  ارائه پسخوراند به دفتر مشاوره  4
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
طول ترم 
  تحصیلی

پایان هر ترم 
 تحصیلی

  5000000  ثبت مکاتبات  مکاتبه

معاونت دانشجویی و   مسئول اداره مشاوره  دانشجویان  تحلیل پسخوراند  5
  فرهنگی

ترم پایان هر 
  تحصیلی

پایان هر ترم 
 تحصیلی

  5000000  مستندات پسخوراند  مطالعه و بررسی

  مسئول اداره مشاوره  دانشجویان  انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه  6
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
طول ترم 
  تحصیلی

در طول هر 
  ترم تحصیلی

  بازنگري
مستندات اجراي 
  برنامه هاي مداخله

5000000  

 

  

  

  

 



١٤٣ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O1  :بهبود ارائه خدمات رفاهی و سالمتی دانشجویان  
A3  : تعامل با رابطین سالمت وNGO  ها 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  زمینه هاي همکاري مشتركشناسایی   1
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
  مسئول اداره مشاوره

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  بررسی و مطالعه  دو هفته  94مهر ماه 
مستندات وجود 
نقاط مشترکو 
  وجوه اشتراك

5000000  

  نهایی سازي موارد شناسایی شده  2
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
  مسئول اداره مشاوره

دانشجویی معاونت 
  و فرهنگی

  تشکیل جلسه  یک هفته  94مهر ماه 
صورتجلسه 

  مصوبات
5000000  

3  
اعالم موارد به مسئول برنامه رابطین 

  سالمت دانشگاه
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
  مسئول اداره مشاوره

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  مکاتبه  یک هفته  94مهر ماه 
صدور ابالغیه 

  اجرایی
5000000  

  نماینده جهت پیگیري امور معرفی  4
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
  مسئول اداره مشاوره

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  2000000  مستندات ابالغ  صدور ابالغ  یک هفته  94آبان ماه 

  تنظیم مفاد تفاهم نامه  5
دانشجویان 

  نماینده دو نهاد  اساتید، کارکنان
معاونت دانشجویی 

  تنظیم تفاهم نامه  هفتهیک   94آبان ماه   و فرهنگی
مستندات تفاهم 
  2000000  نامه امضا شده

دانشجویان   امضاي تفاهم نامه همکاري  6
  اساتید، کارکنان

معاونت دانشجویی 
  فرهنگی نماینده رابطین

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  2000000  ابالغ تفاهم نامه  عقد تفاهم نامه  یک هفته  94آبان ماه 

  

 

  

 



١٤٤ 
 

Gهاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجوییترویج برنامه : ٧  

O1  :بهبود ارائه خدمات رفاهی و سالمتی دانشجویان  
A4  :  افزایش سطح آگاهی کلیه پرسنل اداره خوابگاه ها در زمینه آسیب شناسی جوانان و مهارت هاي ارتباطی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

سنجش سطح آگاهی کلیه پرسنل   1
  اداره خوابگاه

پرسنل اداره 
  خوابگاه

معاونت دانشجویی   مدیریت دانشجویی
  و فرهنگی

وجود مستندات   آزمون  روز 20  94مرداد 
  آزمون

12000000  

2  
برگزاري کارگاه آموزشی در زمینه 

  آسیب هاي اجتماعی
اداره پرسنل 

  خوابگاه
  مسئول اداره خوابگاهها

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  برگزاري جلسه  روز 10  94مرداد 
فرم نظرسنجی 
  شرکت کنندگان

60000000  

  برگزاري کارگاه مهارت هاي ارتباطی  3
پرسنل اداره 

  خوابگاه
  مسئول اداره خوابگاهها

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

شهریور ماه 
94  

  جلسهبرگزاري   روز 10
فرم نظرسنجی 
  شرکت کنندگان

60000000  

  سنجش مجدد پرسنل اداره خوابگاه  4
پرسنل اداره 

  خوابگاه
  مدیریت دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  آزمون  روز 20  94دي ماه 
وجود مستندات 

  آزمون
12000000  

  

  

 

 

  

  

  

  



١٤٥ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O1  :بهبود ارائه خدمات رفاهی و سالمتی دانشجویان  
A5  :ارتقاي کیفی غذاي دانشجویان 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  94تابستان   غذاخوري سالن  مدیریت دانشجویی  دانشجویان  تامین تجهیزات مکانیزه و پیشرفته  1
در طول 

  برنامه
  خرید

 - اسناد حسابداري
  انبار

5000000000  

تکمیل تجهیزات نگهداري مواد   2
  غذایی

در طول   94تابستان   سالن غذاخوري  مدیریت دانشجویی  دانشجویان
  برنامه

 - اسناد حسابداري  خرید
  انبار

1000000000  

3  
به روز رسانی سیستم اتوماسیون 

  تغذیه
  94شهریور   فضاي مجازي  کارشناس تغذیه  دانشجویان

در طول 
  برنامه

  به روز رسانی
 - اسناد حسابداري

  انبار
25000000  

4  
نظر سنجی مداوم در خصوص 
  کیفیت سالیق غذایی دانشجویان

  کارشناس تغذیه  دانشجویان
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
  94فروردین 

در طول 
  برنامه

  نظرسنجی
فرم هاي 

تکمیل نظرسنجی 
  شده

25000000  

5  
نظارت کارشناسی تغذیه بر رعایت 
  اصول بهداشتی و حفظ ارزش غذایی

  94فروردین   سالن غذاخوري  کارشناس تغذیه  دانشجویان
در طول 

  برنامه
  مشاهده

مستندات گزارش 
  بازدید

25000000  

  

  

  

  

  

  



١٤٦ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O1  :بهبود ارائه خدمات رفاهی و سالمتی دانشجویان  
A6 : بهبود کیفیت فضاهاي مشاوره در خوابگاه ها 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

خوابگاه هاي   اداره مشاورهمسئول   دانشجویان  بررسی فضاهاي موجود در خوابگاه  1
  دانشجویی

بررسی مستندات   مشاهده و بازدید  روز 20  94تابستان 
  بازدید

10000000  

2  
انتخاب بهترین محل جهت فضاي 
  اتاق و پیشنهاد به شوراي فرهنگی

  مسئول اداره مشاوره  دانشجویان
خوابگاه هاي 

  دانشجویی
  10000000  وجود مستندات  مکاتبه  یک هفته  94تابستان 

  مسئول اداره مشاوره  دانشجویان  راه اندازي اتاق مشاوره  3
خوابگاه هاي 

  دانشجویی
  یک هفته  94مهر 

اجراي برنامه 
  مشاوره

وجودمستندات 
  برگزاري جلسه

50000000  

  مسئول اداره مشاوره  دانشجویان  پایش و ارزشیابی  4
خوابگاه هاي 

  دانشجویی
پایان هر ترم 

  تحصیلی
  نظرسنجی  روز 10

هاي فرم 
  نظرسنجی

10000000  

  

  

  

  

 

 

 

 



١٤٧ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O1  :بهبود ارائه خدمات رفاهی و سالمتی دانشجویان  
A7 : به سطح استاندارد ارتقاي شاخص فضاي فیزیکی خوابگاهی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

بررسی نیازها و رفع مشکالت   1
  خوابگاه ها

مدیریت دانشجویی و   دانشجویان
  مسئول اداره خوابگاهها

خوابگاه هاي 
  دانشجویی

بررسی مستندات   بازدید و مشاهده  یک ماه  94خرداد 
  بازدید

10000000  

2  
اصالح و بهینه سازي فضاهاي 

  موجود
  دانشجویان

مدیریت دانشجویی و 
  مسئول اداره خوابگاهها

خوابگاه هاي 
  دانشجویی

  ارسال پیشنهاد  ماه 3  تابستان
بررسی مستندات 

  گزارش
1000000000  

3  
پذیرش اینترنتی دانشجویان در 

  خوابگاهها
  مسئول اداره خوابگاهها  دانشجویان

خوابگاه هاي 
  دانشجویی

روز قبل  15
شروع هر ترم 

  تحصیلی
  راه اندازي سامانه  شروع ترم

بررسی گزارش 
  ثبت نام

25000000  

4  
راه اندازي نرم افزار کنترل ورود و 

خروج دانشجویان با استفاده از کارت 
  دانشجویی

  مسئول اداره خوابگاهها  دانشجویان
خوابگاه هاي 

  دانشجویی
  50000000  مشاهده و بازدید  راه اندازي سامانه  یک ماه  95تابستان 

  

 

  

  

  

 



١٤٨ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O2  :باال بردن روحیه پژوهشگري و آزاد اندیشی  
A1  : برگزاري جلسه پرسش و پاسخ مسئولین 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

کارکنان   هماهنگی با مسئولین  1
  دانشجویان

مدیر فرهنگی و مدیر 
  آموزش

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

آبان و اردیبهشت 
  هر سال تحصیلی

مذاکره و برگزاري   دو هفته
  جلسه

صورتجلسه 
  مصوبات

2000000  

  هماهنگی زمان و مکان  2
کارکنان 
  دانشجویان

کارشناسان فرهنگی و 
  آموزش

معاونت دانشجویی 
  فرهنگیو 

آبان و اردیبهشت 
  هر سال تحصیلی

  مکاتبه  دو هفته
مستندات 
  هماهنگی

2000000  

  اطالع رسانی  3
کارکنان 
  دانشجویان

کارشناسان فرهنگی و 
  آموزش

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

آذر و خرداد هر 
  سال تحصیلی

  10000000  وجود اطالعیه  ارسال اطالعیه  دو هفته

  پاسخاجرا ي برنامه پرسش و   4
کارکنان 
  دانشجویان

کارشناسان فرهنگی و 
  آموزش

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

نیمه آذر و خرداد 
  هر سال تحصیلی

  یک روز
بحث  –سخنرانی 

  گروهی
بررسی مستندات 

  اجرا
150000000  

کارکنان   ارزشیابی برنامه  5
  دانشجویان

کارشناسان فرهنگی و 
  آموزش

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

و خرداد نیمه آذر 
  هر سال تحصیلی

فرم هاي   نظرسنجی  یک روز
  نظرسنجی

5000000  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٩ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O2  :باال بردن روحیه پژوهشگري و آزاد اندیشی  
A2 :  برگزاري مستمر کرسی هاي آزاد اندیشی 

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

 دانشجویان  نیازسنجی موضوعات  1
دفتر نهادنمایندگی  -مدیر فرهنگی

  مقام معظم رهبري
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
ابتداي ترم هرسال 

  یک هفته  تحصیلی
نظرسنجی از 

  مدیران -دانشجویان
بررسی فرم هاي 

  4000000  تکمیل شده

  مدیر فرهنگی دانشجویان  هماهنگی سخنران  2
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی

مهر، آبان، اردیبهشت و 
خرداد ماه در هر سال 

  تحصیلی
  روز 2

شناسائی و صدور 
  دعوتنامه

مکاتبات انجام 
  شده

3000000  

  کارشناسان فرهنگی دانشجویان  هماهنگی زمان و مکان  3
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی

مهر، آبان ، اردیبهشت و 
خرداد ماه در هر سال 

  تحصیلی
  مکاتبه  روز 2

مکاتبات انجام 
  شده

5000000  

  کارشناسان فرهنگی دانشجویان  اطالع رسانی  4
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی

مهر، آبان، اردیبهشت و 
خرداد ماه در هر سال 

 تحصیلی

  10000000  وجود اطالعیه  ارسال اطالعیه  یک هفته

  کارشناسان فرهنگی دانشجویان  دعوتنامه صدور  5
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی

مهر، آبان ، اردیبهشت و 
خرداد ماه در هر سال 

 تحصیلی

  10000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  یک هفته

6  
اجرا ي کرسی آزاد 

  اندیشی
 دانشجویان

دفتر نهادنمایندگی  -مدیر فرهنگی
  مقام معظم رهبري

معاونت دانشجویی و 
  فرهنگی

آخر مهر، آبان، اردیبهشت 
و خرداد ماه در هر سال 

 تحصیلی

  یک روز
بحث  –سخنرانی 

  گروهی
مستندات 
  برگزاري

50000000  

  کارشناسان فرهنگی دانشجویان  ارزشیابی برنامه  7
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
 روز اجراي برنامه

انتهاي 
  جلسه

  نظرسنجی
نتایج مکتوب 

  نظرسنجی
5000000  



١٥٠ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O2  :باال بردن روحیه پژوهشگري و آزاد اندیشی  
A3 :  برگزاري کارگاه تفکر نقاد 

یف
رد

  

مسئول   گروه هدف  عنوان فعالیت
  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  اجرا

  پایان  آغاز
 دانشجویان  هماهنگی سخنران  1

مسئول اداره 
  مشاوره

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

آبان و اردیبهشت ماه هر 
  سال تحصیلی

شناسائی و صدور   روز 2
  دعوتنامه

مکاتبات انجام 
  شده

5000000  

 دانشجویان  هماهنگی زمان و مکان کارگاه  2
مسئول اداره 

  مشاوره
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
آبان و اردیبهشت ماه هر 

  تحصیلیسال 
  مکاتبه  روز 2

مکاتبات انجام 
  شده

5000000  

 دانشجویان  اطالع رسانی  3
مسئول اداره 

  مشاوره
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
آبان و اردیبهشت ماه هر 

  سال تحصیلی
  10000000  وجود اطالعیه  ارسال اطالعیه  روز 2

 دانشجویان  صدور دعوتنامه  4
مسئول اداره 

  مشاوره
معاونت دانشجویی 

  فرهنگیو 
آبان و اردیبهشت ماه هر 

  سال تحصیلی
  10000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  روز 2

 دانشجویان  اجرا ي کارگاه  5
مسئول اداره 

  مشاوره
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
خرداد ماه هر سال  -آذر

  تحصیلی
بحث  –سخنرانی   روز 2

  گروهی
مستندات 
  برگزاري

30000000  

 دانشجویان  ارزشیابی برنامه  6
مسئول اداره 

  مشاوره
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
خرداد ماه هر سال  -آذر

  نظرسنجی  انتهاي کارگاه  تحصیلی
فرم هاي 

نظرسنجی تکمیل 
  شده

5000000  

  

  

  

 



١٥١ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A1  : انجام  نیازسنجی برنامه هاي فرهنگی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  و دانشجویان  تدوین فرم نیازسنجی  1
  کارکنان

معاونت دانشجویی   کارشناسان فرهنگی
  و فرهنگی

شهریور هر سال 
  تحصیلی

  1000000  مستند فرم اولیه  مطالعه و طراحی  دو هفته 

  طرح در شوراي فرهنگی  2
  و دانشجویان
  کارکنان

  کارشناسان فرهنگی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
شهریور هر سال 

  تحصیلی
  تشکیل جلسه  روز 2 

صورتجلسه و 
  مصوبات

1000000  

  تصویب و نهایی شدن فرم  3
  و دانشجویان
  کارکنان

  شوراي فرهنگی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
شهریور هر سال 

  تحصیلی
  بحث و تبادل نظر  روز 1

مستند فرم نهایی 
  شده

5000000  

  توزیع فرم  4
  و دانشجویان
  کارکنان

  رابطین فرهنگی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
ابتداي هر سال 

  تحصیلی
  توزیع و تحویل فرم  یک هفته

مستند فرم چاپ 
  شده

10000000  

  و دانشجویان  جمع بندي نظراتجمع آوري و   5
  کارکنان

معاونت دانشجویی   کارشناسان فرهنگی
  و فرهنگی

ابتداي هر سال 
  تحصیلی

فرم هاي تکمیل   استفاده از نرم افزار  دو هفته
  شده

2000000  

  اولویت بندي نیازهاي فرهنگی  6
  و دانشجویان
  کارکنان

  کارشناسان فرهنگی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
  تهیه لیست  دو هفته  تحصیلی آبان هر سال

مستندات لیست 
  نیازها

20000000  

  پیشنهاد به شوراي فرهنگی  7
  و دانشجویان
  کارکنان

  کارشناسان فرهنگی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
  تشکیل جلسه  دو هفته  آبان هر سال تحصیلی

مکاتبات انجام 
  شده

1000000  

 

  

 



١٥٢ 
 

Gدانشجوییترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات : ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A2  : برگزاري اتاق فکر فرهنگی با حضور نمایندگان دانشجویان و کارشناس خبره مرتبط 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

تجهیز فضاي راه اندازي و   1
  فیزیکی

و  کارشناسان فرهنگی
  نمایندگان دانشجویان

معاونت دانشجویی   مدیریت فرهنگی
  و فرهنگی

بررسی و تعیین   یکماه  94شهریور 
  محل

بررسی مستندات 
  بازدید

100000000  

  تعیین هماهنگ کننده جلسات  3
و  کارشناسان فرهنگی

  نمایندگان دانشجویان
  مدیریت فرهنگی

دانشجویی معاونت 
  و فرهنگی

  94مهر 
در طول 

  برنامه
  2000000  ابالغیه  صدور ابالغ

  تدوین تقویم تشکیل جلسات  4
و  کارشناسان فرهنگی

  نمایندگان دانشجویان
هماهنگ کننده 

  جلسات
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
  94مهر 

در طول 
  برنامه

طراحی جدول 
  زمانی

  2000000  مستندات مکاتبات

  برگزاري جلسات  5
و  کارشناسان فرهنگی

  نمایندگان دانشجویان

هماهنگ کننده 
و اعضاي  جلسات

  جلسات

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

جلسه در  2
   ماه هر

در طول 
  برنامه

  در طول برنامه
مستندات 
  صورتجلسه

50000000  

6  
ارائه گزارش پایان هر ترم 

  تحصیلی
و  کارشناسان فرهنگی

  نمایندگان دانشجویان
هماهنگ کننده 

  جلسات
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
انتهاي هر ترم 

  تحصیلی
  20000000  مستندات مکاتبات  در طول برنامه  94مهر 

  

  

  

  

  

 



١٥٣ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A3  : تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش فرهنگی 

یف
رد

  

هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز  )ریال(

بررسی منابع اعتباري درونی و برون   1
  سازمانی

برنامه هاي 
  فرهنگی

معاون دانشجویی و 
  فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

ابتداي هر ترم 
  تحصیلی 

در طول 
  برنامه

برگزاري جلسه و   بررسی وضع موجود
  صورتجلسات

2000000  

  شناسایی و تعیین منابع مالی بالقوه  2
برنامه هاي 

  فرهنگی
معاون دانشجویی و 

  فرهنگی
کلیه حوزه هاي 

  دانشگاه
ابتداي هر ترم 

  تحصیلی 
در طول 

  برنامه
تهیه فهرست منابع 

  مالی
  20000000  مستندات فهرست

  اولویت بندي برنامه ها  3
برنامه هاي 

  فرهنگی
مدیر فرهنگی و 

  کارشناسان فرهنگی
کلیه حوزه هاي 

  دانشگاه
ابتداي هر ترم 

  تحصیلی 
در طول 

  برنامه
  2000000  مستندات اولویت ها  ها تهیه لیست اولویت

  تعیین منابع متناسب با هر برنامه  4
برنامه هاي 

  فرهنگی
مدیر فرهنگی و 

  کارشناسان فرهنگی
کلیه حوزه هاي 

  دانشگاه
در طول هر ترم 

  تحصیلی 
در طول 

  برنامه
تهیه لیست منابع قابل 

  واگذاري
مستند صدور حواله 

  و ابالغ
2000000  

برنامه هاي   جذب منابع مالی  5
  فرهنگی

معاون دانشجویی و 
  فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

در طول هر ترم 
  تحصیلی 

در طول 
  برنامه

  2000000  مستندات مالی  مذاکره و پیگیري

  

  

 

  

 

 



١٥٤ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A4  : کارکنان ( حمایت از استعدادهاي فرهنگی موجود در داخل دانشگاه ( 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

مدیر فرهنگی و   کارکنان مستعد  ها فراهم سازي فرصت ارائه مهارت  1
  کارشناسان فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

فروردین هر 
  سال

در طول 
   اجراي برنامه

  10000000  اطالعیه ها  فراخوان

  کارکنان مستعد  برگزاري دوره هاي آموزشی  2
مدیر فرهنگی و 

  کارشناسان فرهنگی
کلیه حوزه هاي 

  دانشگاه
اردیبهشت هر 

  سال
در طول 

   اجراي برنامه
  50000000  برگزاري کارگاه  تشکیل دوره

  مدیر فرهنگی  کارکنان مستعد  اهداء  لوح تقدیر  3
کلیه حوزه هاي 

  دانشگاه
تیر در هر 

  سال
در طول 

   اجراي برنامه
  50000000  لیست برگزیدگان  صدور لوح تقدیر

  مدیر فرهنگی  کارکنان مستعد  اعطاي پاداش نقدي  4
کلیه حوزه هاي 

  دانشگاه
  مرداد هر سال

در طول 
   اجراي برنامه

  30000000  مستندات مالی  اعطاي کارت هدیه

کلیه حوزه هاي   مدیر فرهنگی  کارکنان مستعد  اعزام به جشنواره هاي فرهنگی  5
  دانشگاه

شهریور هر 
  سال

در طول 
   اجراي برنامه

  100000000  مکاتبات  اعزام به ماموریت

  

 

 

 

 

 



١٥٥ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A5  : تقدیر از دانشجویان نمونه در زمینه فرهنگی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

مدیر فرهنگی و   دانشجویان  فراخوان شناسایی دانشجویان نمونه  1
  کارشناس فرهنگی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

آبان ماه هر 
  سال

در طول 
   اجراي برنامه

  5000000  وجود اطالعیه  فراخوان

2  
ارسال فرم به واحدها، کانون ها و 

  تشکل ها
  کارشناس فرهنگی  دانشجویان

دانشجویی  معاونت
  و فرهنگی

آبان ماه هر 
  سال

در طول 
   اجراي برنامه

  2000000  مستندات ارسال  توزیع فرم

  کارشناس فرهنگی  دانشجویان  جمع آوري فرمها  3
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
آبان ماه هر 

  سال
در طول 

   اجراي برنامه
  جمع آوري

مستندات فرم 
  هاي تکمیل شده

2000000  

4  
دانشجویان  تشکیل جلسه انتخاب

  نمونه
  دانشجویان

مدیر فرهنگی و مدیر 
  آموزش

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

نیمه اول آذر 
  ماه هر سال

در طول 
   اجراي برنامه

  برگزاري جلسه
صورت جلسه و 

  مصوبات
4000000  

برگزاري جلسه تقدیر از دانشجویان   5
  نمونه

مدیر فرهنگی و مدیر   دانشجویان
  آموزش

معاونت دانشجویی 
  فرهنگیو 

نیمه دوم ماه 
  هر سال

در طول 
   اجراي برنامه

  2000000  برگزاري جلسه  تشکیل جلسه

6  
اهداء لوح تقدیر و تشویق 

  دانشجویان
  دانشجویان

مدیر فرهنگی و مدیر 
  آموزش

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

نیمه دوم ماه 
  هر سال

در طول 
   اجراي برنامه

  صدور لوح تقدیر
مستندات اجراي 

  جلسه
50000000  

  

 

  

  

 



١٥٦ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A6  : تدوین شاخص هاي استاد برتر 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  اساتید  کارگروه تدوین شاخص ها تشکیل  1
نهاد  -مدیریت فرهنگی

  رهبري
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی

نیمه اول 
اردیبهشت ماه 

  هر سال

در طول 
   اجراي برنامه

  2000000  وجود مکاتبات  صدور ابالغ

  اساتید  برگزاري جلسات کار گروهی  2
نهاد  -مدیریت فرهنگی

  رهبري
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی

 نیمه دوم
اردیبهشت ماه 

  هر سال

در طول 
   اجراي برنامه

  تشکیل جلسه
مستندات و 
  صورتجلسات

2000000  

نهاد  -مدیریت فرهنگی  اساتید  نهایی نمودن شاخص هاي استاد برتر  3
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

خرداد ماه هر 
  سال

در طول 
   اجراي برنامه

تهیه فهرست 
  شاخص ها

  1000000  فرم نهایی شده

  اساتید  برگزاري جلسه هم اندیشی  4
نهاد  -مدیریت فرهنگی

  رهبري
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
نیمه اول تیر 
  ماه هر سال

در طول 
   اجراي برنامه

  برگزاري جلسه
صورتجلسه و 

  مصوبات
50000000  

  اساتید  ابالغ شاخص ها  5
نهاد  -مدیریت فرهنگی

  رهبري
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
نیمه دوم تیر 
  ماه هر سال

در طول 
   اجراي برنامه

  مکاتبه
وجود لیست 
  شاخص ها

2000000  

 

 

 

 

  



١٥٧ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A7  : تولید بسته هاي آموزشی فرهنگی جهت اساتید و دانشجویان و کارکنان 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  انتخاب محتوا  1
اساتید و دانشجویان و 

  کارکنان
 شوراي فرهنگی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

نیمه اول 
  ماه خرداد
94  

در طول 
   اجراي برنامه

  نظرسنجی
فرم هاي تکمیل 

  شده
2000000  

  برگزاري جلسه هماهنگی  2
اساتید و دانشجویان و 

  کارکنان
 _کارشناس فرهنگی 

  دفتر نهاد - ITکارشناسان 
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی

نیمه دوم  
  ماه خرداد
94  

در طول 
   اجراي برنامه

  تشکیل جلسه
صورتجلسه و 

  مصوبات
2000000  

اساتید و دانشجویان و   طراحی بسته هاي فرهنگی  3
  کارکنان

 _کارشناس فرهنگی 
  دفتر نهاد - ITکارشناسان 

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

نیمه اول 
  94  ماه تیر

در طول 
   اجراي برنامه

  50000000  مستندات طراحی  طراحی بسته

  تهیه و تولید مواد آموزشی  4
اساتید و دانشجویان و 

  کارکنان
 _کارشناس فرهنگی 

  دفتر نهاد - ITکارشناسان 
دانشجویی معاونت 

  و فرهنگی
نیمه دوم 

  94  ماه تیر
در طول 

   اجراي برنامه
  تهیه بسته

وجود بسته هاي 
  قابل ارائه

100000000  

  توزیع محصوالت فرهنگی  5
اساتید و دانشجویان و 

  کارکنان
 کارشناسان فرهنگی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  ماه شهریور
94  

در طول 
   اجراي برنامه

  ارسال مواد آموزشی
صورتجلسه و 
  مستندات تحویل

50000000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٥٨ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A8  : شناسائی استعدادهاي فرهنگی، ورزشی، هنري و قرآنی دانشجویان و کارکنان 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

دانشجویان و   انجام فراخوان  1
  کارکنان

کارشناسان فرهنگی،قرآنی و 
  تربیت بدنی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

فروردین ماه 
  هر سال

  5000000  وجود اطالعیه  اطالع رسانی   مدت یک ماه

  ثبت نام از داوطلبین  2
دانشجویان و 

  کارکنان
کارشناسان فرهنگی،قرآنی و 

  تربیت بدنی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
اردیبهشت ماه 

  هر سال
در طول 

   اجراي برنامه
  5000000  جود لیست.  تهیه لیست داوطلبین

  بررسی فرم ها و انتخاب افراد  3
دانشجویان و 

  کارکنان
کارشناسان فرهنگی،قرآنی و 

  تربیت بدنی
دانشجویی معاونت 

  و فرهنگی
تیر ماه هر 

  سال
در طول 

   اجراي برنامه
  1000000  وجود لیست افراد  مشاهده و انتخاب

  انجام مصاحبه تخصصی  4
دانشجویان و 

  کارکنان
هنري  –متخصصین فرهنگی 

 ورزشی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  مهر هر سال
در طول 

   اجراي برنامه
  مصاحبه

صورتجلسه 
  مصاحبه ها

10000000  

دانشجویان و   برگزاري آزمون اولیه  5
  کارکنان

هنري  –متخصصین فرهنگی 
 ورزشی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

آبان ماه هر 
  سال

در طول 
   اجراي برنامه

صورتجلسه   اجراي آزمون
  برگزاري

20000000  

  تهیه بانک اطالعاتی  6
دانشجویان و 

  کارکنان
کارشناسان فرهنگی،قرآنی و 

  تربیت بدنی
دانشجویی معاونت 

  و فرهنگی
آذر ماه هر 

  سال
در طول 

   اجراي برنامه
ایجاد بانک 

  اطالعاتی
  10000000  مستندات بانک

 

  

  

  

 



١٥٩ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A9  : تشکیل پرونده فرهنگی دانشجویان 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  کارشناسان فرهنگی   دانشجویان   اطالع رسانی  1
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی

نیمه اول مهر 
ماه هر سال 

  تحصیلی

در طول 
  10000000  مستندات نصب  ...نصب تراکت و  اجراي برنامه

  کارشناسان فرهنگی  دانشجویان  دانشجویانگروه بندي   2
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی

نیمه دوم 
مهرماه هر 

 سال تحصیلی

در طول 
  تهیه برنامه مراجعه اجراي برنامه

وجود برنامه 
  اجرایی

5000000  

  کارشناسان فرهنگی  دانشجویان  توزیع پرونده  3
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی

نیمه اول آبان 
ماه هر سال 

 تحصیلی

در طول 
 اجراي برنامه

تحویل پرونده 
  فرهنگی

  5000000  مستندات توزیع

 دانشجویان  دانشجویان  تکمیل پرونده  4
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی

نیمه دوم آبان 
ماه هر سال 

 تحصیلی

در طول 
  تکمیل فرم ها اجراي برنامه

مستندات پرونده 
  هاي تکمیل شده

5000000  

 کارشناس فرهنگی  دانشجویان  هابایگانی کردن پرونده   5
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
آذر ماه هر 
 سال تحصیلی

در طول 
 اجراي برنامه

  10000000  مستندات بایگانی  کدبندي و نگهداري

  

  

  

  



١٦٠ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A10  : ورزشی  –هنري  –برگزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت فرهنگی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

 دانشجویان  هماهنگی سخنران  1
کارشناسان فرهنگی و 

  تربیت بدنی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
فروردین ماه 

  هر سال
شناسائی و صدور  روز  5

  دعوتنامه
مکاتبات انجام 

  شده
5000000  

 دانشجویان  هماهنگی زمان و مکان دوره  2
کارشناسان فرهنگی و 

  تربیت بدنی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
فروردین ماه 

  هر سال
 روز 3

  مکاتبه
مکاتبات انجام 

  شده
10000000  

 دانشجویان  اطالع رسانی  3
کارشناسان فرهنگی و 

  تربیت بدنی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
فروردین ماه 

  هر سال
 دو هفته

  10000000  وجود اطالعیه  ارسال اطالعیه

  کارشناس فرهنگی دانشجویان  صدور دعوتنامه  4
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی

نیمه اول 
اردیبهشت ماه 

  هر سال

 روز 2

  5000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه

معاونت دانشجویی   مدیریت فرهنگی دانشجویان  اجرا ي دوره  5
  و فرهنگی

نیمه دوم 
اردیبهشت ماه 

 هر سال 

 روز 2
بحث  –سخنرانی 

  گروهی
مستندات 

  برگزاري جلسه
50000000  

 دانشجویان  ارزشیابی برنامه  6
کارشناسان فرهنگی و 

  تربیت بدنی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
خرداد هر 

 سال

 یک هفته
  نظرسنجی

فرم هاي تکمیل 
  شده

7000000  

 

  
  
  
  



١٦١ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A11  : دانشجوییورزشی  –هنري  –شناسائی نخبگان فرهنگی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه   ارزشیابی   چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  دانشجویان  فراخوان  1
کارشناسان فرهنگی و 

  تربیت بدنی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
نیمه اول مهر 

  هر سال
  50000000  وجود اطالعیه  اطالع رسانی  دو هفته

  دانشجویان  دریافت مستندات  2
کارشناسان فرهنگی و 

  تربیت بدنی
معاونت دانشجویی 

  فرهنگی و
نیمه دوم مهر 

  هر سال
  10000000  مکاتبات  بایگانی مستندات  دو هفته

  دانشجویان  تشکیل بانک اطالعاتی نخبگان  3
کارشناسان فرهنگی و 

  تربیت بدنی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
نیمه اول آبان 

 هر سال
  50000000  مستندات بایگانی  ایجاد بانک  دو هفته

  دانشجویان  مسابقاتتعیین نفرات اول تا سوم   4
کارشناسان فرهنگی و 

  تربیت بدنی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
نیمه دوم آبان 

 هر سال
  دو هفته

تهیه لیست 
  ورزشکاران قهرمان

  5000000  مستندات رتبه ها

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦٢ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد   
A12  : ورزشی و قرآنی  –هنري  –اعطاي تسهیالت ویژه به نخبگان فرهنگی 

یف
رد

  

هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز  )ریال(

معاونت دانشجویی   مدیریت فرهنگی  دانشجویان  تشکیل کار گروه  1
  و فرهنگی

هر  بهمن ماه
  سال

مستندات   تشکیل گروه  روز 3
  صورتجلسات

10000000  

  کارگروه  دانشجویان  بررسی تسهیالت قابل اعطاء  2
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
هر  بهمن ماه
  سال

  روز 3
تهیه لیست  

  تسهیالت
  7000000  مستندات مالی

  مدیریت فرهنگی  دانشجویان  شناسائی اعضاي فعال  3
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
هر  بهمن ماه
  سال

  هفته 2
تهیه لیست   
  دانشجویان فعال

  20000000  وجود لیست

  کارگروه  دانشجویان  ها )ریال(هزینه برآورد   4
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
هر  اسفند ماه
  سال 

  روز 3
هزینه تعیین 

  ها )ریال(
هزینه صورتجلسه 

  ها )ریال(
5000000  

معاونت دانشجویی   مدیریت مالی  دانشجویان  تامین اعتبار  5
  و فرهنگی

اسفند ماه هر 
 سال 

  5000000  مستندات مالی  تخصیص اعتبار  یک هفته

  مدیریت فرهنگی  دانشجویان  فراهم سازي تسهیالت  6
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
اسفند ماه هر 

 سال 
  5000000  مستندات مالی  اعطاء تسهیالت  یک هفته

 

  
  
  
  
  
  



١٦٣ 
 

Gتوسعه خدمات دانشجوییترویج برنامه هاي فرهنگی و : ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A13  :بهداشتی،درمانی –اداري وآموزشی –شناسائی افراد عالقمند به همکاري فرهنگی در محیط هاي دانشجویی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

دانشجویان اساتید،   فراخوان جلب همکاري  1
  کارکنان

کلیه حوزه هاي   کارشناس فرهنگی
  دانشگاه

هر  بهمن- مهر
  سال تحصیلی 

  7000000  وجود اطالعیه  توزیع فراخوان  یک هفته

  ثبت نام از متقاضیان  2
دانشجویان اساتید، 

  کارکنان
  کارشناس فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

هر  بهمن- مهر
  سال تحصیلی 

  5000000  وجود لیست  تهیه لیست  دو هفته

  شناسایی افراد عالقه مند  3
دانشجویان اساتید، 

  کارکنان
کارشناسان فرهنگی و 

  رابطین فرهنگی 
کلیه حوزه هاي 

  دانشگاه
هر  بهمن- مهر

  سال تحصیلی 
  5000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  یک هفته

  تخصصیتشکیل کارگروه هاي   4
دانشجویان اساتید، 

  کارکنان
  مدیریت فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

آبان و اسفند 
هر سال 
  تحصیلی 

  10000000  لیست گروه ها  گروه بندي  دو روز

دانشجویان اساتید،   برگزاري جلسه توجیهی  5
  کارکنان

کلیه حوزه هاي   مدیریت فرهنگی
  دانشگاه

آبان و اسفند 
هر سال 
  تحصیلی 

 دو روز

  10000000  صورتجلسه  برگزاري جلسه

6  
پایش و ارزشیابی فعالیت هاي 

  فرهنگی
دانشجویان اساتید، 

  کارکنان
کارشناسان فرهنگی و 

  رابطین فرهنگی 
کلیه حوزه هاي 

  دانشگاه

آبان و اسفند 
هر سال 
  تحصیلی 

 یک هفته

  تکمیل چک لیست
چک لیست هاي 

  تکمیل شده
8000000  

دانشجویان اساتید،   تشویق افراد فعال  7
  کارکنان

کلیه حوزه هاي   مدیریت فرهنگی
  دانشگاه

آبان و اسفند 
هر سال 
  تحصیلی 

 یک هفته

  10000000  مستندات تشویق  صدور تشویقی



١٦٤ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  

A14  :یک رشته  برگزاري کالس هاي هنري حداقل یک دوره در 

یف
رد

  

  پایان  آغاز  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
معاونت دانشجویی و   مدیر فرهنگی  دانشجویان   تعیین محتواي کالس  1

  فرهنگی
اردیبهشت و اسفند 

  هر سال ماه
وجود محتواي   بررسی کتابخانه اي  یک هفته

  آماده شده
5000000  

  کارشناس فرهنگی  دانشجویان   هماهنگی مدرس  2
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
اردیبهشت و اسفند 

 ماه هر سال
  یک روز

شناسائی و صدور 
  ابالغ

مکاتبات انجام 
  شده

8000000  

هماهنگی زمان و مکان   3
  اجرا

معاونت دانشجویی و   کارشناس فرهنگی  دانشجویان 
  فرهنگی

اردیبهشت و اسفند 
 ماه هر سال

  8000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  یک روز

  کارشناس فرهنگی  دانشجویان   صدور دعوتنامه  4
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
اردیبهشت و اسفند 

 ماه هر سال
  5000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  دو روز

  کارشناس فرهنگی  دانشجویان   برگزاري کالس  5
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
اردیبهشت و اسفند 

 ماه هر سال

تا انتهاي هر ترم 
  تحصیلی

بحث  –سخنرانی 
  گروهی

  80000000  اجراي دوره

  کارشناس فرهنگی  دانشجویان   ارزشیابی کالس  6
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
اردیبهشت و اسفند 

 ماه هر سال

انتهاي هر ترم 
  تحصیلی

  نظرسنجی
فرم هاي تکمیل 

  شده
10000000  

  

  

  

 



١٦٥ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A15  : تعامل با سازمان تبلیغات اسالمی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

شناسایی زمینه هاي همکاري   1
  مشترك

دانشجویان 
  اساتید، کارکنان

نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

 ماهاردیبهشت 
  هر سال

مستندات لیست   بررسی و مطالعه  یک هفته
  نقاط مشترك اولیه

6000000  

  نهایی سازي موارد شناسایی شده  2
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

 ماهاردیبهشت 
  هر سال

  5000000  مستندات نهایی  تشکیل جلسه  دو هفته

3  
اعالم موارد به سازمان تبلیغات 

  اسالمی
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

 ماهاردیبهشت 
  هر سال

  5000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  یک هفته

  معرفی نماینده جهت پیگیري امور  4
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

هر  ماهخرداد 
  سال

  8000000  مستندات ابالغ  صدور ابالغ  یک هفته

دانشجویان   تنظیم مفاد تفاهم نامه  5
  اساتید، کارکنان

معاونت دانشجویی   نماینده دو نهاد
  و فرهنگی

هر  ماهخرداد 
  سال

مستندات تفاهم   تنظیم تفاهم نامه  دو هفته
  نامه

5000000  

  امضاي تفاهم نامه همکاري  6
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان

معاون دانشجویی 
فرهنگی و ریاست 

  سازمان

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

هر  ماهخرداد 
  عقد تفاهم نامه  یک هفته  سال

تفاهم نامه امضا 
  2000000  شده

  

  

  

  



١٦٦ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A16  : تعامل با کانون هاي قرآنی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

شناسایی زمینه هاي همکاري   1
  مشترك

دانشجویان 
  اساتید، کارکنان

نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

 ماهاردیبهشت 
  هر سال

مستندات لیست   بررسی و مطالعه  یک هفته
  نقاط مشترك اولیه

6000000  

  سازي موارد شناسایی شدهنهایی   2
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

 ماهاردیبهشت 
  هر سال

  5000000  مستندات نهایی  تشکیل جلسه  دو هفته

  اعالم موارد به کانون هاي قرآنی  3
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

 معاونت دانشجویی
  و فرهنگی

 ماهاردیبهشت 
  هر سال

  5000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  یک هفته

  معرفی نماینده جهت پیگیري امور  4
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

هر  ماهخرداد 
  سال

  8000000  مستندات ابالغ  صدور ابالغ  یک هفته

دانشجویان   نامهتنظیم مفاد تفاهم   5
  اساتید، کارکنان

معاونت دانشجویی   نماینده دو نهاد
  و فرهنگی

هر  ماهخرداد 
  سال

مستندات تفاهم   تنظیم تفاهم نامه  دو هفته
  نامه

5000000  

  امضاي تفاهم نامه همکاري  6
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
معاون دانشجویی 

  فرهنگی و مسئول کانون
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
هر  ماهخرداد 

  سال
  عقد تفاهم نامه  یک هفته

تفاهم نامه امضا 
  شده

2000000  

 

  
  
  
  
  
  



١٦٧ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O3  :شکوفایی استعدادهاي فرهنگی و رشد  
A17  : تعامل با اداره ارشاد اسالمی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

شناسایی زمینه هاي همکاري   1
  مشترك

دانشجویان 
  اساتید، کارکنان

نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

 ماهاردیبهشت 
  هر سال

مستندات لیست   بررسی و مطالعه  یک هفته
  نقاط مشترك اولیه

6000000  

  سازي موارد شناسایی شدهنهایی   2
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

 ماهاردیبهشت 
  هر سال

  5000000  مستندات نهایی  تشکیل جلسه  دو هفته

  اعالم موارد به اداره ارشاد اسالمی  3
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

دانشجویی معاونت 
  و فرهنگی

 ماهاردیبهشت 
  هر سال

  5000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  یک هفته

  معرفی نماینده جهت پیگیري امور  4
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
نهاد -مدیر فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

هر  ماهخرداد 
  سال

  8000000  مستندات ابالغ  صدور ابالغ  یک هفته

دانشجویان   تفاهم نامهتنظیم مفاد   5
  اساتید، کارکنان

معاونت دانشجویی   نماینده دو نهاد
  و فرهنگی

هر  ماهخرداد 
  سال

مستندات تفاهم   تنظیم تفاهم نامه  دو هفته
  نامه

5000000  

  امضاي تفاهم نامه همکاري  6
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
معاون دانشجویی 

  فرهنگی و ریاست اداره
معاونت دانشجویی 

  فرهنگیو 
هر  ماهخرداد 

  سال
  عقد تفاهم نامه  یک هفته

تفاهم نامه امضا 
  شده

2000000  

  

  

  

  

  



١٦٨ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O4  :تقویت اخالق حرفه اي در محیط هاي کاري  
A1  :افراد در نقد(برگزاري کارگاه اخالق گفتگو وحفظ حریم ( 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  هدفگروه   عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

معاونت دانشجویی و   کارشناس فرهنگی دانشجویان  هماهنگی سخنران  1
  فرهنگی

 مهر و فروردین
  هر سال ماه

شناسائی و صدور   روز 2
  دعوتنامه

  5000000  مستندات مکاتبات

  کارشناس فرهنگی دانشجویان  مکان کارگاههماهنگی زمان و   2
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
 مهر و فروردین

  هر سال ماه
  7000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  روز 2

 دانشجویان  اطالع رسانی  3
کارشناس فرهنگی و 
  تشکل هاي دانشجویی

معاونت دانشجویی و 
  فرهنگی

 مهر و فروردین
  هر سال ماه

  10000000  صدور اطالعیه  ارسال اطالعیه  یک هفته

  کارشناس فرهنگی دانشجویان  صدور دعوتنامه  4
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
 مهر و فروردین

  هر سال ماه
  10000000  مستندات مکاتبه  مکاتبه  دو روز

 دانشجویان  اجرا ي کارگاه  5
کارشناسان فرهنگی و 

  دفترنهاد رهبري
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
اردیبهشت  ،آبان

  هر سال ماه
بحث  –سخنرانی   دو روز

  گروهی
مستندات اجراي 

  برنامه
100000000  

 دانشجویان  ارزشیابی برنامه  6
کارشناسان فرهنگی و 

  دفترنهاد رهبري
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
اردیبهشت  ،آبان

 هر سال ماه
انتهاي 
  نظرسنجی  هرکارگاه

فرم هاي 
نظرسنجی تکمیل 

  شده
9000000  

  

  

  

 



١٦٩ 
 

Gبرنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجوییترویج : ٧  

O4  :تقویت اخالق حرفه اي در محیط هاي کاري  
A2  : برگزاري دوره هاي آموزشی اخالق حرفه اي ویژه کارکنان 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

معاونت دانشجویی و   رابط آموزش کارکنان کارکنان  هماهنگی سخنران  1
  فرهنگی

 ماه مهر و فروردین
  هر سال

شناسائی و صدور   روز 2
  دعوتنامه

  5000000  مستندات مکاتبات

  رابط آموزش کارکنان کارکنان  هماهنگی زمان و مکان دوره  2
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
 ماه مهر و فروردین

  هر سال
  8000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  روز 2

 کارکنان  اطالع رسانی  3
رابط آموزش کارکنان، 

  کارشناسان فرهنگی
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
 ماه مهر و فروردین

  هر سال
  10000000  صدور اطالعیه  ارسال اطالعیه  یک هفته

 کارکنان  صدور دعوتنامه  4
معاون دانشجویی 

  فرهنگی
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
 ماه مهر و فروردین

  هر سال
  6000000  مستندات مکاتبه  مکاتبه  دو روز

 کارکنان  اجرا ي دوره  5
مدیریت فرهنگی و 

  آموزش کارکنان
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
 اردیبهشت ماه ،آبان

  هر سال
بحث  –سخنرانی   دو روز

  گروهی
مستندات اجراي 

  برنامه
20000000  

  آموزش کارکنان کارکنان  ارزشیابی برنامه  6
معاونت دانشجویی و 

  فرهنگی
 اردیبهشت ماه ،آبان

 هر سال
انتهاي 
  نظرسنجی  هرکارگاه

فرم هاي 
نظرسنجی تکمیل 

  شده
5000000  

  

  

  

  



١٧٠ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O4  :تقویت اخالق حرفه اي در محیط هاي کاري  
A3  : تدوین و ابالغ آئین نامه هاي اخالقی و رفتار حرفه اي 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

تشکیل کار گروه تدوین موازین   1
  اخالقی و رفتار حرفه اي

دانشجویان، 
 کارکنان

نهاد  -مدیریت فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  10000000  مستندات ابالغ  صدور ابالغ  یک هفته  94خرداد ماه 

  برگزاري جلسات کار گروهی  2
دانشجویان، 

 کارکنان

نهاد  -مدیریت فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  تشکیل جلسه  دو هفته  94خرداد ماه 
صورتجلسات و 

  مصوبات
10000000  

3  
نمودن موازین اخالقی و رفتار  نهایی

  حرفه اي
دانشجویان، 

 کارکنان

نهاد  -مدیریت فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  تهیه دستورالعمل  یک هفته  94خرداد ماه 
وجود 

دستورالعمل 
  ابالغی نهایی شده

5000000  

  برگزاري جلسات توجیهی  4
دانشجویان، 

 کارکنان

نهاد  -مدیریت فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  تشکیل جلسه  دو هفته  94ماه تیر
صورتجلسات و 

  مصوبات
10000000  

  ابالغ آیین نامه ها  5
دانشجویان، 

 کارکنان

نهاد  -مدیریت فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  5000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  یک هفته  94ماه تیر  و فرهنگی

  

  

  

  

  

 



١٧١ 
 

Gفرهنگی و توسعه خدمات دانشجوییترویج برنامه هاي : ٧  

O4  :تقویت اخالق حرفه اي در محیط هاي کاري  
A4  : اجراي آئین نامه هاي اخالقی و رفتار حرفه اي 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

دانشجویان،   نظارتیتقویت سیستم هاي   1
 کارکنان

 مدیران واحدها
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
فروردین هر 

  سال
در طول 

 برنامه
مستندات   بازنگري و بهبود

  بازنگري
10000000  

  ارتقاء وضعیت گزارش دهی  2
دانشجویان، 

 کارکنان
  کارشناس طرح تکریم

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

اردیبهشت هر 
  سال

در طول 
 برنامه

  تکمیل چک لیست
چک لیست هاي 

  تکمیل شده
11000000  

  تجزیه و تحلیل گزارش ها  3
دانشجویان، 

 کارکنان
  کارشناس طرح تکریم

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

خرداد هر 
  سال

در طول 
 برنامه

  6000000  مستندات گزارش  تهیه گزارش نهایی

  تشویق افراد نمونه  4
دانشجویان، 

 کارکنان
  مدیران ارشد

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  تیر هر سال
در طول 

 برنامه
  صدور تشویقی

مستندات تشویقی 
  صادر شده

60000000  

  

  

  

  

  

  

 

 



١٧٢ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O4  :تقویت اخالق حرفه اي در محیط هاي کاري  
A5  : برگزاري کارگاه هم اندیشی اسوه هاي اخالقی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  فعالیتعنوان 
  پایان  آغاز

اساتید و   هماهنگی سخنران  1
 کارکنان

مدیریت فرهنگی و دفتر 
  نهاد رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

اردیبهشت ماه 
  هر سال

شناسائی و صدور   دو روز
  دعوتنامه

  5000000  مکاتباتمستندات 

  هماهنگی زمان و مکان کارگاه  2
اساتید و 
 کارکنان

کارشناسان فرهنگی و 
  دفتر نهاد رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

اردیبهشت ماه 
  هر سال

  9000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  دو روز

  اطالع رسانی  3
اساتید و 
 کارکنان

کارشناسان فرهنگی و 
  دفتر نهاد رهبري

دانشجویی معاونت 
  و فرهنگی

اردیبهشت ماه 
  هر سال

  10000000  صدور اطالعیه  ارسال اطالعیه  یک هفته

  صدور دعوتنامه  4
اساتید و 
 کارکنان

  مدیریت فرهنگی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
خرداد ماه هر 

  سال
  8000000  مستندات مکاتبه  مکاتبه  دو روز

اساتید و   اجرا ي کارگاه  5
 کارکنان

فرهنگی و کارشناسان 
  دفتر نهاد رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

خرداد ماه هر 
  سال

بحث  –سخنرانی   دو روز
  گروهی

مستندات اجراي 
  برنامه

50000000  

  ارزشیابی برنامه  6
اساتید و 
 کارکنان

کارشناسان فرهنگی و 
  دفتر نهاد رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

خرداد ماه هر 
  سال

انتهاي 
  نظرسنجی  هرکارگاه

فرم هاي 
نظرسنجی تکمیل 

  شده
8000000  

 

 

 

 



١٧٣ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O4  :تقویت اخالق حرفه اي در محیط هاي کاري  
A6  : گانه ترویج فرهنگ حجاب و عفاف 11اجراي دستورالعمل برنامه هاي درون سازمانی  

یف
رد

  

  هزینه   ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  برگزاري جلسه ستاد صیانت  1
اساتید و 
 کارکنان

معاون دانشجویی و 
  فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

فروردین  20
و مهر هر 

  سال

فروردین  25
و مهر هر 

  سال
  تشکیل جلسه

وجود صورت 
  جلسه

5000000  

2  
گانه  11کارگروه هاي تشکیل 

  حجاب و عفاف
اساتید و 
 کارکنان

ریاست دانشگاه و 
  اعضاي کارگروه

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

 فروردین 25
  هر سال

 فروردین 31
  هر سال

  2500000  وجود مستندات  برنامه ریزي

  ابالغ وظایف سرگروه ها  3
اساتید و 
 کارکنان

معاون دانشجویی و 
  فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

اول 
اردیبهشت هر 

  سال

اردیبهشت  5
  هر سال

  1000000  وجود مستندات  مکاتبه

  اجراي دوره  4
اساتید و 
 کارکنان

  سر گروه ها
کلیه حوزه هاي 

  دانشگاه

فروردین  15
و مهر هر 

  سال

فروردین  20
و مهر هر 

  سال
  100000000  وجود مستندات  برگزاري

اساتید و   جلسات ماهانه ارائه گزارش  5
 کارکنان

معاون دانشجویی و 
  فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

وجود صورت   تشکیل جلسه  طی سال هاي برنامه
  جلسه

2500000  

  ارزشیابی  6
اساتید و 
 کارکنان

معاون دانشجویی و 
  فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

 هفته پایانی هر فصل در

  طی سال هاي برنامه
  2500000  مشاهده مستندات  تکمیل چک لیست

 

  

 



١٧٤ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A1  :کارکنان واعضا هیئت علمی  يتدوین شاخص هاي فرهنگی با تاکید بر افزایش ضریب آن در ارتقا 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

اساتید و   تشکیل کار گروه تدوین شاخص ها  1
  کارکنان

نهاد  -مدیریت فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  10000000  مستندات ابالغ  صدور ابالغ  یک هفته  94ماه  تیر

  برگزاري جلسات کار گروهی  2
اساتید و 
  کارکنان

نهاد  -مدیریت فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  تشکیل جلسه  سه هفته  94ماه  تیر
صورتجلسات و 

  مصوبات
10000000  

  نهایی نمودن شاخص هاي فرهنگی  3
اساتید و 
  کارکنان

نهاد  -مدیریت فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  یک ماه  94مرداد ماه 
تهیه فهرست 
  شاخص ها

وجود فهرست 
  هاي نهایی شده

5000000  

  ابالغ شاخص ها  4
اساتید و 
  کارکنان

نهاد  -مدیریت فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

شهریور ماه 
94  

  5000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  یک هفته

اساتید و   تشکیل جلسه توجیهی ویژه مدیران  5
  کارکنان

نهاد  -مدیریت فرهنگی
  رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

ماه شهریور 
94  

صورتجلسات و   برگزاري جلسه  دو هفته
  مصوبات

9000000  

6  
افزایش ضریب تاثیر شاخص هاي 

  فرهنگی در ارتقاء و ارزشیابی
اساتید و 
  کارکنان

  مدیران واحدها
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
در طول 

  برنامه
در طول 

  برنامه
  2000000  ابالغیه صادر شده  بازنگري

  

 

  

  

 



١٧٥ 
 

Gفرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی ترویج برنامه هاي: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A2  : تدوین شرح وظایف کانون ها 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

بررسی وجود شرح وظایف در کانون   1
  ها

کارشناس فرهنگی   کانون ها
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  7000000  برگه هاي استعالم  استعالم  دو هفته  94تیر ماه 

  کانون ها  بررسی اساسنامه و اهداف کانون  2
کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  دو هفته  94تیر ماه 
  مشاهده
  مطالعه

مستندات 
  مشاهدات

3000000  

  کانون ها  تهیه پیش نویس شرح وظایف  3
کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  دو هفته  94مرداد ماه 
  مشاهده
  مطالعه

وجود مستندات 
  اولیه

5000000  

4  
ارائه پیش نویس شوراي فرهنگی 

  دانشگاه
  کانون ها

کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

دانشجویی معاونت 
  و فرهنگی

  تشکیل جلسه  دو هفته  94مرداد ماه 
صورتجلسات و 

  مصوبات
2000000  

معاونت دانشجویی   شوراي فرهنگی دانشگاه  کانون ها  بررسی و تصویب شرح وظایف  5
  و فرهنگی

شهریورماه 
94  

صورتجلسات و   تشکیل جلسه  یک ماه
  مصوبات

5000000  

  مدیر فرهنگی  کانون ها  ابالغ شرح وظایف  6
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
  2000000  ابالغیه و مکاتبات  صدور ابالغیه  یک هفته  94مهر ماه 

  

 

 

  

 



١٧٦ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A3  : اجراي دستورالعمل هاي مرتبط با کانون ها 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  اجرامسئول   گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

کارشناس فرهنگی   کانون ها  برگزاري جلسه توجیهی  1
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

صورتجلسات و   تشکیل جلسه  یک هفته  94مهرماه 
  مصوبات

10000000  

  هاکانون   توزیع دستوراالعمل ها  2
کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  چاپ و تکثیر  روز 2  94مهرماه 
دستورالعمل هاي 

  توزیع شده
5000000  

  مدیر فرهنگی  کانون ها  ابالغ براي اجرا  3
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
  4000000  مکاتبات  صدور ابالغیه  یک هفته  94مهرماه 

  کانون ها  کارنظارت بر حسن انجام   4
کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

طول اجراي 
  برنامه

طول اجراي 
  برنامه

  مشاهده
مستندات 
  مشاهدات

5000000  

کارشناس فرهنگی   کانون ها  پایش و ارزشیابی  5
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

طول اجراي 
  برنامه

طول اجراي 
  برنامه

چک لیست هاي   تهیه چک لیست
  تکمیل شده

8000000  

  

  

 

  

  

  

  



١٧٧ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A4  : بررسی و نیاز سنجی ایجاد کانون هاي جدیددانشجویی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  اجراچگونگی   زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

کارشناس فرهنگی   دانشجویان  تهیه پرسشنامه  1
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

مستندات توزیع   توزیع پرسشنامه  یک هفته  94مهرماه 
  پرسشنامه

20000000  

  دانشجویان  جمع آوري اطالعات  2
کارشناس فرهنگی 

  دانشجوییتشکلهاي 
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
  دو هفته  94مهرماه 

استفاده از برنامه 
  هاي آماري

  20000000  مستندات داده ها

  دانشجویان  تجزیه و تحلیل  3
کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  یک هفته  94مهرماه 
استفاده از برنامه 

  هاي آماري
  10000000  مستندات نتایج

  دانشجویان  تیهیه لیست کانون پیشنهادي  4
کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  5000000  وجود لیست  تهیه لیست  یک هفته  94آبان ماه 

معاونت دانشجویی   شوراي فرهنگی  دانشجویان  اولویت بندي کانون هاي جدید  5
  و فرهنگی

اولویت بندي لیست   یک هفته  94آبان ماه 
  شده کانون ها

  2000000  وجود لیست

6  
تشویق و هدایت دانشجویان به 

  درخواست
  شوراي فرهنگی  دانشجویان

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  یک هفته  94آبان ماه 
  مشاهده
  مصاحبه

مستندات 
  مشاهدات

2000000  

  مدیر فرهنگی  دانشجویان  تأسیس کانون جدید  7
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
  50000000  مکاتبه انجام شده  صدور مجوز  یک هفته  94آذر ماه 

  

  

 



١٧٨ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A5  : اعطاي تسهیالت ویژه به اعضاي کانون هاي فعال 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

معاونت دانشجویی   مدیریت فرهنگی  اعضاي کانون ها  تشکیل کار گروه  1
  و فرهنگی

هر  بهمن ماه
  سال

  5000000  صورتجلسات  تشکیل گروه  یک هفته

  کارگروه  اعضاي کانون ها  بررسی تسهیالت قابل اعطاء  2
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
هر  بهمن ماه
  سال

  یک هفته
تهیه لیست  

  تسهیالت
  2000000  وجود لیست

  اعضاي کانون ها  شناسائی اعضاي فعال  3
کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

هر  بهمن ماه
  سال

  دو هفته
تهیه لیست   
  دانشجویان فعال

  5000000  وجود لیست

  کارگروه  کانون هااعضاي   ها )ریال(هزینه برآورد   4
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
هر  اسفند ماه
  سال

  روز 3
 )ریال(هزینه تعیین 

  ها
  2000000  وجود مکاتبات

  مدیریت مالی  اعضاي کانون ها  تامین اعتبار  5
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
هر  اسفند ماه
  سال

  تخصیص اعتبار  روز 3
مستندات 

اعتبارات ابالغ 
  شده

5000000  

معاونت دانشجویی   مدیریت فرهنگی  اعضاي کانون ها  سازي تسهیالتفراهم   6
  و فرهنگی

هر  اسفند ماه
  سال

  2000000  مستندات مالی  اعطاء تسهیالت  روز 5

  

 

 

 



١٧٩ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A6  : شناسایی برنامه ها با قابلیت اجراي مشترك توسط کانون ها 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

معاونت دانشجویی   مدیریت فرهنگی  کانون ها  تشکیل کارگروه مشترك کانون ها  1
  و فرهنگی

هر آذر ماه 
  سال

  8000000  صورتجلسات  ایجاد کارگروه  یک هفته

  کارگروه  کانون ها  مستندسازي فرآیند هاي کاري  2
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
هر آذر ماه 
  سال

  یک هفته
شناسائی و احصا 

  فرآیند ها
  5000000  لیست فرآیندها

3  
شناسائی برنامه هایی با قابلیت اجراي 

  مشترك
  کارگروه  کانون ها

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

هر آذر ماه 
  سال

  یک هفته
تهیه لیست برنامه 

  هاي مشترك
  5000000  لیست برنامه ها

  کارگروه  کانون ها  برنامه ریزي اجراي مشترك  4
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
هر دي ماه 
  سال

  8000000  لیست برنامه ها  تهیه لیست برنامه ها  دو هفته

معاونت دانشجویی   کارگروه  کانون ها  تفویض اختیارتقسیم کارو   5
  و فرهنگی

هر دي ماه 
  سال

تعیین وظایف هر   یک هفته
  کانون

وجود شرح 
  وظایف

5000000  

  مدیریت فرهنگی  کانون ها  اجراي مشترك برنامه  6
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
 در طول سال
  هاي برنامه

 در طول سال
  هاي برنامه

  70000000  مستندات اجرایی  همکاري و تعامل

  

 

  

  

 



١٨٠ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A7  :  جلب مشارکت دانشجویان در اجراي اردوها  طی سال هاي برنامه 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

کارشناس فرهنگی   دانشجویان  فراخوان دعوت به همکاري  1
  اردوها

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

مهر ماه هر 
  سال تحصیلی

  10000000  وجود اطالعیه  اطالع رسانی  دو هفته

  ثبت نام متقاضیان  2
کارشناس فرهنگی  دانشجویان

  اردوها
معاونت دانشجویی 

  فرهنگیو 
مهر ماه هر 
  سال تحصیلی

  تهیه لیست متقاضیان  یک هفته
لیست نهایی 

  متقاضیان
5000000  

  انجام مصاحبه  3
کارشناس فرهنگی  دانشجویان

  اردوها
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
مهر ماه هر 
  سال تحصیلی

  یک هفته
ارتباط چهره به 

  چهره
مستندات 
  مصاحبه ها

5000000  

  آزمایشیاستفاده در اجراي   4
کارشناس فرهنگی  دانشجویان

  اردوها
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
آبان ماه هر 
  سال تحصیلی

  7000000  مستندات اعزام  اعزام به اردو  یک ماه

  

  

  

 

  

  

 

 



١٨١ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A8  :بهداشتی،درمانی  –اداري وآموزشی –جذب و حمایت از رابطین فرهنگی در محیط هاي دانشجویی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

دانشجویان و   شناسایی افراد واجد شرایط  1
  کارکنان

کلیه حوزه هاي   فرهنگیمدیریت 
  دانشگاه

  6000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه و بررسی  دو هفته  95خرداد ماه 

  برگزاري جلسه توجیهی  2
دانشجویان و 

  کارکنان
  کارشناس فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

  تشکیل جلسه  روز 2  95خرداد ماه 
صورتجلسات 

  برگزاري
8000000  

  صدور ابالغ  3
دانشجویان و 

  کارکنان
  مدیریت فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

  2000000  مستندات مکاتبات  مکاتبه  یک هفته  95خرداد ماه 

  تشکیل جلسه هماهنگی انجام وظیفه  4
دانشجویان و 

  کارکنان
  مدیریت فرهنگی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

  برگزاري جلسه  یک هفته  تیر ماه
صورتجلسات 

  برگزاري
9000000  

ارزشیابی فعالیت هاي پایش و   5
  رابطین

دانشجویان و 
  کارکنان

کلیه حوزه هاي   مدیریت فرهنگی
  دانشگاه

طول سال 
  هاي برنامه

طول سال 
  هاي برنامه

چک لیست هاي   تکمیل چک لیست
  تکمیل شده

5000000  

  

  

 

  

  

 



١٨٢ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A9  :حفظ برنامه هاي مشارکتی عمومی، مذهبی  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
برگزاري دوره هاي قرائت و ختم 

قرآن کریم در سطح دانشگاه 
  وخوابگاه هاي دانشجویی

دانشجویان 
  کارکناناساتید، 

  )ع(اداره قرآن و عترت
کلیه حوزه هاي 

 و خوابگاه دانشگاه
  دانشجویی

طی سال هاي 
  برنامه

طی سال هاي 
  برنامه

  برگزاري جلسه
مستندات 

  برگزاري دوره
100000000  

  برگزاري منظم نماز جماعت  2
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
ستاد اقامه نماز، نهاد 

  رهبري دانشگاه

کلیه حوزه هاي 
 و خوابگاه دانشگاه

  دانشجویی

طی سال هاي 
  برنامه

طی سال هاي 
  برنامه

  برگزاري جلسه
مستندات 

  برگزاري نماز
80000000  

برگزاري مراسم دعاي کمیل در   3
  )ع(امامزاده شعیب

دانشجویان 
  اساتید، کارکنان

هیئت دانشجویی یوسف 
  )عج(الزهرا

طی سال هاي   )ع(امامزاده شعیب
  برنامه

طی سال هاي 
  برنامه

مستندات   برگزاري جلسه
  برگزاري دعا

20000000  

4  
برگزاري برنامه هاي جشن اعیاد، 

  عزاداري ها
دانشجویان 

  اساتید، کارکنان
هیئت دانشجویی یوسف 

  )عج(الزهرا

کلیه حوزه هاي 
 و خوابگاه دانشگاه

  دانشجویی

طی سال هاي 
  برنامه

طی سال هاي 
  برنامه

  برگزاري جلسه
مستندات 

  اعیادبرگزاري 
800000000  

  پایش و ارزشیابی مراسمات  5
دانشجویان 

  مدیریت فرهنگی  اساتید، کارکنان
کلیه حوزه هاي 

 و خوابگاه دانشگاه
  دانشجویی

طی سال هاي 
  برنامه

طی سال هاي 
  نظرسنجی  برنامه

فرم هاي 
نظرسنجی تکمیل 

  شده
5000000  

  

  

  

  



١٨٣ 
 

Gدانشجوییترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات : ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A10  : ارتقاي واگذاري امور اجرایی به دانشجویان 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

 فرهنگیمدیریت  دانشجویان  تشکیل جمع هاي اجرایی دانشجویی  1
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
نیمه دوم مهر 
 ماه هر سال

  10000000  مستندات جلسات تشکیل جلسه  دو هفته

2  
تدوین فرمهاي اجرایی 

 ...اردوها،نمایشگاه ها و 

 دانشجویان
 مدیریت فرهنگی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

آبا ن ماه هر 
 سال

  8000000  مستندات فرم ها تدوین فرم  یک هفته

3  
برگزاري نمایشگاه هاي مختلف در 
زمینه امور فرهنگی،هنري و قرآنی 

 توسط دانشجویان

 دانشجویان
و دفتر  مدیریت فرهنگی

 نهاد رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

آبا ن ماه هر 
 سال

 برگزاري نمایشگاه  سه هفته
مستندات اجراي 

  برنامه ها
200000000  

4  
برگزاري مراسمات عمومی و مذهبی 

 دانشجویان توسط

و دفتر  مدیریت فرهنگی دانشجویان
 نهاد رهبري

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

طول سال 
 هاي برنامه

طول سال 
 هاي برنامه

 برگزاري مراسم
مستندات اجراي 

  برنامه ها
40000000  

 ارزیابی بر اساس نظرسنجی برنامه ها  5
و دفتر  مدیریت فرهنگی دانشجویان

 نهاد رهبري

دانشجویی معاونت 
  و فرهنگی

طول سال 
 هاي برنامه

طول سال 
 هاي برنامه

 تکمیل چک لیست
فرم هاي تکمیل 

  5000000  شده

  

  

 

 

  

  



١٨٤ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A11  : مشارکت نشریات دانشجویی در دانشگاه 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

جمع آوري نظرات دانشجویان   1
 پیرامون مسائل

 دانشجویان
 کارشناس نشریات

 دانشجویی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
آبان ماه هر 

 سال 
فرم هاي تکمیل   نظرسنجی دو هفته

  شده
2000000  

2  
جلسه تبادل نظر مدیران  برگزاري

 مسئول و سردبیران

مدیران مسئول 
 و سردبیران

مدیریت فرهنگی و 
 کارشناس نشریات

 دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

آبان ماه هر 
 سال 

  تشکیل جلسه  دو هفته
صورتجلسات و 

  مصوبات
5000000  

 برگزاري کارگاه آموزشی  3
مدیران مسئول 

 و سردبیران
 کارشناس نشریات

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  20000000  مستندات اجرا  اجراي کارگاه  روز 2 آذر ماه 

دعوت از اساتید اهل فن روزنامه   4
 نگاري

مدیران مسئول 
 و سردبیران

مدیریت فرهنگی و 
 کارشناس نشریات

 دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  10000000  مستندات ابالغ  صدور ابالغ  روز 2 آذر ماه 

5  
بازدید مدیران مسئول و سردبیران 

از محل چاپ روزنامه هاي 
 سراسري

مدیران مسئول 
 و سردبیران

مدیریت فرهنگی و 
 کارشناس نشریات

 دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  50000000  مستندات بازدید  بازدید  روز 2 دي ماه

6  
نشریات دانشجویی % 100پوشش 

  در جشنواره فرهنگی
مدیران مسئول 

 سردبیرانو 

مدیریت فرهنگی و 
 کارشناس نشریات

 دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

  نظرسنجی  دو هفته شهریور ماه
فرم هاي تکمیل 
  شده نظرسنجی

10000000  

 

 



١٨٥ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A12  :اطالع رسانی حقوق دانشجویی و نیز فعالیت هاي فرهنگی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

تهیه بروشور و پمفلت آیین نامه هاي   1
 دانشجویان

 کارشناسان فرهنگی دانشجویان
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
ابتداي هر ترم 

 تحصیلی
شور ومستندات بر  تهیه و چاپ  یک هفته

  نهایی آماده توزیع
10000000  

2  
بارگداري آیین نامه هاي دانشجویان 

 در سایت معاونت
 دانشجویان

کارشناس فناوري 
 اطالعات

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

مهر ماه سال 
94 

  بارگذاري  روز 4
بررسی توانایی 

  هادانلود فرم 
2000000  

3  
انتخاب رابطین فرهنگی از بین 

 دانشجویان در هر خوابگاه
 کارشناسان فرهنگی دانشجویان

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

آبان ماه هر 
 سال تحصیلی

  دو هفته
انتخاب و صدور 

  ابالغ
  4000000  غمستندات ابال

4  
تهیه تابلوي اعالنات مخصوص 

 فعالیت هاي فرهنگی
 کارشناسان فرهنگی دانشجویان

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

شهریور ماه 
94 

  30000000  مشاهده  نصب  یک هفته

 شوراي فرهنگی دانشجویان نیاز سنجی دانشجویان جدید الورود  5
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
شهریور ماه 

94 
فرم هاي تکمیل   نظرسنجی  دو هفته

  شده
7000000  

  

  

  

  

  

  

 



١٨٦ 
 

Gفرهنگی و توسعه خدمات دانشجوییترویج برنامه هاي : ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A13  :ارتقاي کمی و کیفی جلسات تصمیم ساز فرهنگی و صنفی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

برگزاري به موقع برنامه ریزي جهت   1
 جلسات شوراي فرهنگی

 دبیر شوراي فرهنگی دانشجویان
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
طی سال هاي 

 برنامه
طی سال هاي 

 برنامه
وجود برنامه ي   هماهنگی و تدوین

  نهایی
5000000  

2  
اطالع رسانی تمامی اعضاي شورا 

 جهت شرکت در جلسات
 دانشجویان

دبیرخانه شوراي 
 فرهنگی

دانشجویی  معاونت
  و فرهنگی

طی سال هاي 
 برنامه

طی سال هاي 
 برنامه

  4000000  مستندات ابالغ  ابالغ

3  
برگزاري پیش جلسات شوراي 
فرهنگی با حضور نمایندگان 

 تشکلهاي دانشجویی

 دبیر شوراي فرهنگی دانشجویان
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
طی سال هاي 

 برنامه

طی سال هاي 
 برنامه

  5000000  مستندات اجرا  اجراي برنامه

  

  

  

  

 

 

 

  

 



١٨٧ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A14  :ارتقاي حمایت هاي مادي از فعالیت تشکل هاي دانشجویی 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
بازدید و بررسی تجهیزات تشکل 

 هاي دانشجویی

تشکل هاي 
 دانشجویی

مدیریت فرهنگی و 
کارشناس فرهنگی 

 تشکل هاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

طی سال هاي 
 برنامه

طی سال هاي 
 برنامه

  5000000  مستندات بازدید  سرکشی و بازدید

2  
تنظیم لیست لوازم  جمع آوري و

 درخواستی

تشکل هاي 
 دانشجویی

کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

طی سال هاي 
 برنامه

طی سال هاي 
 برنامه

  5000000  وجود لیست  تهیه لیست

3  
پرداخت به موقع اعتبارات تخصیص 

 داده شده به تشکل ها

تشکل هاي 
 دانشجویی

 مدیریت مالی
دانشجویی معاونت 

  و فرهنگی
طی سال هاي 

 برنامه

طی سال هاي 
 برنامه

  4000000  مستندات ابالغ  ابالغ اعتبارات

4  
ارائه خدمات پشتیبانی و اجرایی در 

  برگزاري مراسمات
تشکل هاي 
 دانشجویی

مدیریت فرهنگی و 
کارشناس فرهنگی 

 تشکل هاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

طی سال هاي 
 برنامه

سال هاي طی 
 برنامه

  100000000  مستندات اجرایی  اجراي همکاري

  

  

  

  

 

 

 



١٨٨ 
 

Gترویج برنامه هاي فرهنگی و توسعه خدمات دانشجویی: ٧  

O5  :افزایش روحیه مشارکت دانشجویی  
A15  :افزایش آموزش هاي گروهی جهت بهبود میزان مشارکت و تعامل اجتماعی دانشجویان 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  اجرا مسئول  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

انتخاب تاریخ برگزاري کارگاه   1
 با توجه به مقتضیات دانشجویان

اعضاي کانون ها  و 
 تشکل هاي دانشجویی

کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

مهرماه هر 
 سال تحصیلی

بررسی مستندات   تشکیل جلسه  یک هفته
  جلسه

2000000  

2  
هماهنگی با اساتید جهت 

 تدریس کارگاه

اعضاي تشکل هاي 
 دانشجویی

کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

مهرماه هر 
 سال تحصیلی

  6000000  بررسی ابالغ  صدور ابالغ  روز 4

 تعیین سهمیه جهت تشکل ها  3
تشکل هاي اعضاي 

 دانشجویی

کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

مهرماه هر 
 سال تحصیلی

  2000000  مستندات سهمیه  تهیه لیست  یک هفته

  هماهنگی سالن اجتماعات  4
اعضاي تشکل هاي 

 دانشجویی

کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

آبان ماه هر 
 سال تحصیلی

  7000000  بررسی مکاتبات  مکاتبه  روز 2

اعضاي تشکل هاي   صدور گواهی شرکت در کارگاه  5
 دانشجویی

 مدیریت فرهنگی
معاونت دانشجویی 

  و فرهنگی
آبان ماه هر 
 سال تحصیلی

بررسی مستندات   چاپ  روز 2
  گواهی صادر شده

5000000  

  ارزیابی و نظرسنجی دوره  6
اعضاي تشکل هاي 

 دانشجویی

کارشناس فرهنگی 
  تشکلهاي دانشجویی

معاونت دانشجویی 
  و فرهنگی

آبان ماه هر 
 سال تحصیلی

  نظرسنجی  انتهاي دوره
فرم هاي نظرسنجی 

  تکمیل شده
5000000  

  

  

 

 

  



١٨٩ 
 

Gگسترش همکاري هاي درون و برون سازمانی: ٨  

Oتوسعه همکاري هاي درون سازمانی:  ١  

Aگروههاي غیر رسمی بکارگیري پتانسیل:  ١ 

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

) ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز  )ریال(

رابطین روابط   کارکنان  شناسایی گروه هاي غیررسمی  1
  عمومی

حوزه هاي 
  مختلف

اول اردیبهشت 
  هر سال

دهم اردیبهشت 
  مشاهده مصاحبه و  هر سال

وجود فهرست 
گروههاي 

  شناسایی شده
1500000  

رابطین روابط   تشکیل جلسه هم اندیشی و مشورتی  2
  عمومی

مسئول روابط 
  عمومی

روابط عمومی 
  دانشگاه

اردیبهشت  15
  هر سال

اردیبهشت  20
  برگزاري جلسه  هر سال

وجود 
  صورتجلسه

2000000  

شناسایی توانمندي هاي گروه هاي   3
  رسمی

 گروه هاي
 روابط عمومی  غیررسمی

حوزه هاي 
 مختلف

اردیبهشت  21
  هر سال

اردیبهشت  31
 وجود فهرست  مصاحبه  هر سال

  1000000  توانمندي ها

گروه هاي   تعیین زمینه هاي همکاري  4
 روابط عمومی  غیررسمی

حوزه هاي 
 مختلف

هر  اول خرداد
  سال

خرداد هر  5
  سال

  1000000  وجود فهرست  بررسی و مطالعه

گروه هاي   و واگذاري وظیفه توافق  5
حوزه هاي   مدیران اجرایی  غیررسمی

 مختلف

خرداد هر  6
  سال

خرداد هر  10
  سال

  2000000  ثبت توافقنامه  توافق

مسئول روابط   ارائه گزارش  6
  عمومی

رابطین روابط 
  عمومی

حوزه هاي 
  مختلف

اول اسفند هر 
  سال

اسفند هر  10
  سال

  1500000  مشاهده گزارش  تهیه گزارش کاري

گروه هاي   ارزشیابی  7
  غیررسمی

مسئول روابط 
  عمومی

حوزه هاي 
  مختلف

اسفند هر  15
  سال

اسفند هر  20
  سال

تکمیل چک 
  لیست

  1500000  وجود مستندات

  

 



١٩٠ 
 

Gگسترش همکاري هاي درون و برون سازمانی: ٨  

Oتوسعه همکاري هاي درون سازمانی:  ١  

Aبرگزاري منظم جلسات هم اندیشی:  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  مدیران ارشد  مشخص نمودن گروه هاي هدف  1
روابط عمومی 

  دانشگاه
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
اول اسفند 

  هر سال
اسفند  15

  هر سال
  مصاحبه

وجود فهرست 
  گروه هاي هدف

2500000  

کارکنان،   تعیین برنامه زمانبندي  2
  دانشجویان

روابط عمومی 
  دانشگاه

دفتر روابط 
  عمومی

اسفند  15
  هر سال

اسفند  20
  هر سال

  برگزاري جلسه
وجود صورت 
جلسه و برنامه 

  زمانبندي
2000000  

  اطالع رسانی برنامه  3
کارکنان، 
  دانشجویان

روابط عمومی 
  دانشگاه

حوزه هاي 
  دانشگاهمختلف 

اسفند  20
  هر سال

فروردین  31
  1500000  وجود مستندات  مکاتبه  هر سال

  برگزاري جلسات هم اندیشی  4
کارکنان، 
  دانشجویان

روابط عمومی 
  دانشگاه

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول اردیبهشت 
  هر سال

بهمن  30
  هر سال

  250000000  وجود مستندات  برگزاري جلسه

کارکنان،   هاي هدفارائه بازخورد به گروه   5
  دانشجویان

روابط عمومی 
  دانشگاه

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول اردیبهشت 
  هر سال

بهمن  30
  هر سال

  10000000  وجود مستندات  مکاتبه

  ارزشیابی  6
کارکنان، 
  دانشجویان

روابط عمومی 
  دانشگاه

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول اردیبهشت 
  هر سال

بهمن  30
  هر سال

تکمیل چک 
  لیست

  1500000  مشاهده مستندات

 

  
  
  



١٩١ 
 

Gگسترش همکاري هاي درون و برون سازمانی: ٨  

Oتوسعه همکاري هاي برون سازمانی:  ٢  

Aتوسعه همکاري با سازمانهاي مردم نهاد:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

سازمان هاي مردم نهاد در شناسایی   1
  منطقه

سازمان هاي 
  مردم نهاد

روابط عمومی 
  دانشگاه

دفتر روابط 
  عمومی

اول اردیبهشت 
  97و  95

اردیبهشت  15
  بررسی و مطالعه  97و  95

وجود فهرست 
  سمن ها

3500000  

  سمن ها شناسایی توانمندي  2
سازمان هاي 

  مردم نهاد
روابط عمومی 

اردیبهشت  15  جامعهسطح   دانشگاه
  97و  95

خرداد  31
  97و  95

مشاهده و 
  مصاحبه

فهرست توانمندي 
  5000000  سمن ها

  تعیین زمینه هاي همکاري  3
سازمان هاي 

  مردم نهاد
روابط رابطین 

  عمومی
دفتر روابط 

  عمومی
 95خرداد  31

  97و 
و  95تیر  15

97  
  برگزاري جلسه

وجود صورت 
  جلسه

2000000  

  و مشورتی آشناییتشکیل جلسه   4
سازمان هاي 

  مردم نهاد
روابط عمومی 

  دانشگاه
دفتر روابط 

  عمومی
و  95تیر  15

97  
و  95تیر  31

97  
  برگزاري جلسه

وجود صورت 
  جلسه

5000000  

  انعقاد تفاهم نامه همکاري  5
سازمان هاي 

  مردم نهاد
روابط عمومی 

  دانشگاه
  ستاد دانشگاه

و  95تیر  31
97  

 95مرداد  15
  97و 

  3000000  وجود مستندات  امضاي تفاهم نامه

  ارزشیابی  6
سازمان هاي 

  مردم نهاد
روابط عمومی 

  دانشگاه
حوزه هاي 

  مختلف
اسفند اول 

  98و  96ماه 
اسفند  20
  98و  96ماه 

تکمیل چک 
  لیست

مشاهده 
  مستندات

2500000  

  

  

  

 



١٩٢ 
 

Gگسترش همکاري هاي درون و برون سازمانی: ٨  

Oبرون سازمانیتوسعه همکاري هاي :  ٢  

Aو دانشگاهی یش تعامالت با مراکز علمیافزا:  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
بررسی وضع موجود و تعیین 

  تعامل نیازمند زمینه هاي
  کلیه ذینفعان

روابط عمومی، معاونت 
  هاي دانشگاه

حوزه هاي 
  مختلف

اول خرداد 
  97و  95

خرداد  31
  97و  95

وجود فهرست   بررسی و مطالعه
  5000000  زمینه هاي همکاري

2  
شناسایی مراکز علمی معتبر و 

  توانمند در موارد مذکور
  کلیه ذینفعان

روابط عمومی، معاونت 
  هاي دانشگاه

محیط برون 
  سازمانی

 95اول تیر 
  97و 

 95تیر  15
  97 و

وجود فهرست   بررسی و مطالعه
  2500000  مراکز علمی

  برگزاري جلسات مشترك  3
مراکز علمی 
  شناسایی شده

روابط عمومی، معاونت 
  هاي دانشگاه

ستاد دانشگاه، 
  مراکز مذکور

 95تیر  15
  97و 

مرداد  31
  97و  95

  برگزاري جلسه
وجود صورت 

  جلسه
50000000  

علمی  مراکز  تعیین زمینه و سطوح همکاري  4
  شناسایی شده

 نروابط عمومی، معاونی
  دانشگاه

روابط عمومی، 
  مراکز مذکور

 95تیر  15
  97و 

مرداد  31
  97و  95

  برگزاري جلسه
وجود صورت 

  جلسه
50000000  

5  
تهیه و امضاي تفاهم نامه 

  همکاري
ریاست روابط عمومی،   مراکز علمی

  دانشگاه ینمعاونو 
ستاد دانشگاه، 
  مراکز مذکور

شهریور اول 
  97و  95

شهریور  31
  97و  95

  امضاي تفاهم نامه
وجود تفاهم 
  نامه امضا شده

20000000  

  دانشگاه نمعاونی  کلیه ذینفعان  ارائه گزارش از روند تعامالت  6
حوزه هاي 

  مختلف
اول اسفند 

  98و  96
اسفند  10
  98و  96

  بررسی و مطالعه
وجود 

  گزارشات
6000000  

حوزه هاي   روابط عمومی دانشگاه  کلیه ذینفعان  ارزشیابی  7
  مختلف

اسفند  10
  98و  96

اسفند  15
  98و  96

تکمیل چک 
  لیست

مشاهده 
  مستندات

2500000  

  

  



١٩٣ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oتقویت زیر ساختهاي :  ١IT  ) سخت افزار و نرم افزار وشبکه و نیروي انسانی(  

Aبهسازي و نوسازي سیستم هاي فرسوده:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

مدیران،کارکنان،   بررسی وضع موجود  1
 ITکارشناسان   دانشجویان

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول اردیبهشت 
  هر سال

هر  تیراول 
  بررسی  سال

مشاهده 
  مستندات

10000000  

  تعیین کاستی ها  2
مدیران،کارکنان، 

 ITکارشناسان  دانشجویان
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
هر  تیراول 

  سال
هر  مرداداول 

  سال
  سنجش

وجود فهرست 
  کمبودها

3000000  

مشخص نمودن اولویت ها و   3
  راهکارهاي مداخله

مدیران،کارکنان، 
 ITکارشناسان  دانشجویان

دفتر فناوري 
  اطالعات

هر  مرداداول 
  سال

 شهریوراول 
  هر سال

  تشکیل جلسه
وجود 

  صورتجلسه
2000000  

  تامین اعتبار الزم  4
مدیران،کارکنان، 

 شهریوراول   مدیریت مالی  امور مالی دانشجویان
  هر سال

هر  آذراول 
  سال

  تامین اعتبار
مشاهده 
  مستندات

1000000  

  خرید تجهیزات  5
مدیران،کارکنان، 

  کارپردازي دانشجویان
مدیریت خدمات 

  پشتیبانی
هر  آذراول 

  سال
هر  دياول 

  سال
 )ریال(هزینه 

  کرد
وجود فاکتور 

  خرید
1000000000  

  نصب و راه اندازي  6
مدیران،کارکنان، 

 ITکارشناسان  دانشجویان
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
هر  دياول 

  سال
هر  اسفنداول 

  سال
بروزرسانی 
  سیستم ها

  35000000  مشاهده

  ارزشیابی  7
مدیران،کارکنان، 

 دانشجویان
مدیر آمار و 

  فناوري اطالعات
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
هر  بهمناول 

  سال
هر  اسفند 15

  سال
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  

  

  

  



١٩٤ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oتقویت زیر ساختهاي :  ١IT  ) سخت افزار و نرم افزار وشبکه و نیروي انسانی(  

Aتوسعه شبکه دیتا تا آخرین سطح عملیاتی دانشگاه:  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  کلیه ذینفعان  بررسی وضع موجود  1
مدیر آمار و 

  فناوري اطالعات
حوزه هاي مختلف 

  دانشگاه
  بررسی و مطالعه  31/2/94  15/1/94

مشاهده 
  مستندات

25000000  

  کلیه ذینفعان  تعیین نیازهاي سازمانی  2
و  مدیر

 ITکارشناسان 
حوزه هاي مختلف 

  تشکیل جلسه  31/3/94  1/3/94  دانشگاه
وجود صورت 

  جلسه
3000000  

  IT  15/4/94  31/4/94بازار   حقوقیامور  ITبازار   برگزاري مناقصه  3
انتشار آگهی و 

  برگزاري
مشاهده 
  مستندات

50000000  

  شرکت برنده  عقد تفاهم نامه  4
امور حقوقی، 

 ITدفتر 
  ثبت قرارداد  31/5/94  1/5/94  دانشگاه

مشاهده 
  مستندات

10000000  

حوزه هاي مختلف   شرکت برنده  کلیه ذینفعان  پیاده سازي شبکه  5
  دانشگاه

  اجراي شبکه  1/6/95  1/6/94
 وجود شبکه

  دیتا
2500000000  

آمار و  دفتر  کلیه ذینفعان  بهره برداري از شبکه  6
  فناوري اطالعات

حوزه هاي مختلف 
  دانشگاه

  50000000  استفاده از شبکه  راه اندازي  همان روز  1/6/95

  کلیه ذینفعان  ارزشیابی  7
مدیر آمار و 

  فناوري اطالعات
حوزه هاي مختلف 

  30/8/95  1/8/95  دانشگاه
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  

  

  
  



١٩٥ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oتقویت زیر ساختهاي :  ١IT  ) سخت افزار و نرم افزار وشبکه و نیروي انسانی(  

Aبهره گیري از تکنولوژي سخت افزاري و نرم افزاري روز:  ٣ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

سخت افزاري و  يتعیین نیازها  1
  نرم اقزاري

مدیران،کارکنان، 
 دانشجویان

 ITکارشناسان 
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
فروردین  15

  هر سال
 اردیبهشت 15

  هر سال
  نیازسنجی

وجود فهرست 
  نیازها

3500000  

مدیران،کارکنان،   اولویت بندي نیازها  2
 دانشجویان

راي آمار و وش
  فناوري

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

 اردیبهشت 15
  هر سال

 اردیبهشت 31
وجود صورت   برگزاري جلسه  هر سال

  2500000  جلسه و اولویت ها

مدیران،کارکنان،   تعیین راهکارهاي مداخله  3
 دانشجویان

مدیر و 
  ITکارشناسان 

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

هر  اول خرداد
  سال

هر  خرداد 31
  سال

  بررسی و مطالعه
وجود فهرست 

  مداخالت
2000000  

مدیران،کارکنان،   تامین اعتبار  4
 دانشجویان

هر  اول تیر ماه  مدیریت مالی  امور مالی
  سال

 اول شهریور ماه
  تامین اعتبار  هر سال

مشاهده 
  مستندات

1000000  

مدیران،کارکنان،   مداخالتپیاده سازي   5
 دانشجویان

مدیر و 
  ITکارشناسان 

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول شهریور 
  هر سال ماه

اول بهمن ماه 
  500000000  مشاهده  اجرا و راه اندازي  هر سال

مدیران،کارکنان،   ارزشیابی  6
 دانشجویان

مدیر آمار و 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول بهمن ماه 
  هر سال

 اسفند ماه 15
  هر سال

تکمیل چک 
  لیست

مشاهده 
  مستندات

2000000  

  

  
  
  
  
  



١٩٦ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oتقویت زیر ساختهاي :  ١IT  ) سخت افزار و نرم افزار وشبکه و نیروي انسانی(  

Aتوانمند سازي نیروي انسانی تخصصی:  ٤ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

مدیر آمار و فناوري   ITکارشناسان   نیازسنجی آموزشیانجام   1
  اطالعات، واحد آموزش

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول اسفند هر 
  سال

اسفند هر  25
  نظرسنجی  سال

وجود فرمهاي 
  نیازسنجی

1000000  

مدیر آمار و فناوري   ITکارشناسان   بندي نیازهااولویت   2
  اطالعات

دفتر آمار و 
 فناوري اطالعات

فروردین  15
  هر سال

فروردین  20
  هر سال

وجود اولویت هاي   اولویت بندي
  آموزشی

500000  

3  
اعالم اولویت ها به معاونت 

  توسعه
مدیر آمار و فناوري   ITکارشناسان 

  اطالعات
دفتر آمار و 

 اطالعاتفناوري 

فروردین  20
  هر سال

فروردین  31
  هر سال

  مکاتبه
مشاهده نامه ثبت 

  شده
100000  

آمار و فناوري  دفتر  ITکارشناسان   برگزاري دوره هاي آموزشی  4
  اطالعات، واحد آموزش

دفتر آمار و 
 فناوري اطالعات

هر  مرداداول 
  سال

هر  بهمن 30
  سال

  10000000  مشاهده مستندات  برگزاري دوره

مدیر آمار و فناوري   ITکارشناسان   ارزشیابی  5
  اطالعات

دفتر آمار و 
 فناوري اطالعات

اول اسفند هر 
  سال

اسفند هر  15
  سال

تکمیل چک 
  لیست

  2000000  مشاهده مستندات

  

  
  
  
  
  
  
  
  



١٩٧ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oتقویت زیر ساختهاي :  ١IT  ) سخت افزار و نرم افزار وشبکه و نیروي انسانی(  

Aیکپارچه سازي نرم افزارهاي کاربردي موجود:  ٥ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی نرم افزارهاي کاربردي 

  موجود
مدیران و 
  کارکنان

 ITکارشناسان 
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
 95فروردین  15

  97و 
اردیبهشت  15

  97و  95
فهرست نرم   بررسی و مطالعه

  2500000  افزارهاي کاربردي

  تعیین راهکارهاي یکپارچه سازي  2
مدیران و 
  کارکنان

مدیر آمار و فناوري 
  اطالعات

دفتر آمار و 
فناوري 
  اطالعات

اردیبهشت  16
  97و  95

شهریور  31
  97و  95

  تشکیل جلسه
وجود صورت 

  جلسه
2000000  

3  
شناسایی شرکت هاي توانمند در 

  این زمینه
مدیران و 
  کارکنان

مدیر آمار و فناوري 
 ITبازار   اطالعات

 95شهریور  31
  97و 

و  95مهر  31
97  

فهرست وجود   بررسی و مطالعه
  2000000  شرکتها

  عقد قرارداد  4
مدیران و 
  کارکنان

دفتر  حقوقی، امور
آمار و فناوري 

  اطالعات
  دانشگاه

و  95مهر  31
97  

و  95آبان  15
97  

امضاي و ثبت 
  قرارداد

مشاهده قرارداد 
  ثبت شده

4000000  

  اجراي یکپارچه سازي  5
مدیران و 
  کارکنان

  شرکت منتخب
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
و  95آبان  15

97  
اردیبهشت  31

  98و  96
ایجاد شبکه نرم 

  افزاري
  450000000  مشاهده شبکه

  بهره برداري  6
مدیران و 
  کارکنان

آمار و  مجموعه
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اردیبهشت  31
  98و  96

  همان روز
استفاده از نرم 

  افزارها
  20000000  مشاهده

  ارزشیابی  7
مدیران و 
  کارکنان

مدیر آمار و فناوري 
  اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

  98و  96تیر  31
 96مرداد  31

  98و 
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  

  



١٩٨ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oتوسعه استفاده از فناوري اطالعات به شیوه هاي نوین:  ٢  

Aپیام رسان، ذخیره سازي توزیع شده و (سرویس هاي جامع خدمات رسانیتقویت و بهسازي :  ١Eprint( 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  بررسی وضع موجود  1
کارکنان، بخش 

  خصوصی
مدیر و 
 ITکارشناسان 

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

فروردین و  15
  95شهریور  15

فروردین و  31
  5000000  مشاهده گزارش  بررسی و مطالعه  95شهریور  31

کارکنان، بخش   تعیین وضع مطلوب  2
  خصوصی

مدیر و 
 ITکارشناسان 

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

 اول اردیبهشت
  95 اول مهرو 

و  اردیبهشت 15
  95 مهر 15

مصاحبه و نظر 
  سنجی

وجود تعریف 
  وضع مطلوب

5000000  

  تعیین راهکارهاي مداخله  3
کارکنان، بخش 

  خصوصی
مدیر و 
 ITکارشناسان 

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

 اردیبهشت 15
  95 مهر 15و 

و  اردیبهشت 31
وجود صورت جلسه   تشکیل جلسه  95 مهر 30

  3500000  و فهرست راهکارها

  تامین اعتبار  4
کارکنان، بخش 

  خصوصی
  امور مالی

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

 اردیبهشت 31
  95 اول آبانو 

 آذر 30و  تیر 31
  تخصیص  95

مشاهده 
  مستندات

1000000  

5  
خرید سخت افزار و نرم افزار 

  الزم
کارکنان، بخش 

  خصوصی
  کارپردازي

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

و  اول مرداد
  95 اول آذر

و  شهریور 31
  95 دي 30

  کرد )ریال(هزینه 
مشاهده 
  مستندات

1000000000  

  اجراي برنامه مداخله  6
کارکنان، بخش 

  خصوصی
مدیر و 
 ITکارشناسان 

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول و  اول مهر
  95 بهمن

 30و  مهر 30
  پیاده سازي  95 بهمن

مشاهده 
  مستندات

50000000  

  استقرار سرویس ها  7
کارکنان، بخش 

  خصوصی
مدیر و 
 ITکارشناسان 

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول آبان و اول 
  95 اسفند

 15و  95اول دي 
  96اردیبهشت 

و راه  نصب
  اندازي

  15000000  مشاهده

  ارزشیابی  8
کارکنان، بخش 

  خصوصی
مدیر آمار و 

  فناوري اطالعات
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
و  95اول دي 

  96اول خرداد 
و  95اسفند  10

  96اول مرداد 
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  

  



١٩٩ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oاز فناوري اطالعات به شیوه هاي نوین توسعه استفاده:  ٢  

Aسایت دانشگاه تغییر رویکرد وب:  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
احصاء فرایندهاي قابل ارائه از 

  طریق وب سایت
مدیر و   کلیه ذي نفعان

 ITکارشناسان 

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

  تشکیل جلسه  94تیر  31  94اول تیر 
مشاهده صورت 
جلسه و فهرست 

  فرایندها
3000000  

2  
اخذ مجوز هاي الزم از مبادي 

  ذیربط
وزارت، استانداري، 
  فرمانداري و دانشگاه

، روابط عمومی ITمدیر
  و امور حقوقی

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

 اول مرداد
94  

شهریور  31
94  

مکاتبه و 
  پیگیري

مشاهده 
  مستندات

10000000  

مدیر و   کلیه ذي نفعان  آماده سازي سایت  3
 ITکارشناسان 

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

  80000000  مشاهده  طراحی و اجرا  94اول دي   94اول مهر 

  پایان سال  94اول دي  کل جامعه  روابط عمومی  کلیه ذي نفعان  اطالع رسانی  4
اطالع رسانی 

  عمومی
مشاهده 
  مستندات

50000000  

  کلیه ذي نفعان  بهره برداري  5
مدیر و 
 ITکارشناسان 

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

  راه اندازي  -  94اول دي
مشاهده 
  مستندات

5000000  

مدیر آمار و   کلیه ذي نفعان  ارزشیابی  6
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

و  94اول بهمن 
اردیبهشت اول 

95  

و  94اول اسفند 
اردیبهشت  31

95  

تکمیل چک 
  لیست

مشاهده 
  مستندات

2000000  

  

  

  

  



٢٠٠ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oتوسعه استفاده از فناوري اطالعات به شیوه هاي نوین:  ٢  

Aبسترسازي جهت استقرار :  ٣GIS )بر اساس ابالغیه طرح آمایش سرزمین(  

یف
رد

  

  پایان  آغاز  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
1  

طرح موضوع در شوراي آمار و 
  فناوري

پژوهشگران، 
  نهادهاي اجرایی

مدیر آمار و 
  تشکیل جلسه  94فروردین  31  94فروردین  15  ستاد دانشگاه  فناوري اطالعات

وجود صورت 
  جلسه

4000000  

  دانشگاه GISتشکیل کمیته   2
پژوهشگران، 

  نهادهاي اجرایی
مدیر آمار و 

  صدور ابالغ  94اردیبهشت  31  94فروردین  31  ستاد دانشگاه  فناوري اطالعات
مشاهده 
  مستندات

1500000  

اعضاي کمیته   GISبرگزاري دوره آموزشی   3
GIS  

مدیر آمار و 
  برگزاري دوره  94شهریور  10  94مرداد  31  ستاد دانشگاه  فناوري اطالعات

مشاهده 
  مستندات

100000000  

4  
در  GISتهیه طرح توسعه 
  دانشگاه

پژوهشگران، 
  نهادهاي اجرایی

  40000000  مشاهده طرح  مطالعه و تدوین  94اول آذر   94اول مهر   ستاد دانشگاه GISکمیته 

5  
تصویب طرح در شوراي آمار و 

  فناوري
پژوهشگران، 

  نهادهاي اجرایی
  تشکیل جلسه  94اول دي   94اول آذر   ستاد دانشگاه GISکمیته 

وجود صورت 
  جلسه

4000000  

6  
ابالغ طرح مصوب به واحدهاي 

  ذینفع
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
  مکاتبه  94اول بهمن   94اول دي   ستاد دانشگاه  ریاست دانشگاه

مشاهده 
  مستندات

1500000  

حوزه هاي   پیاده سازي طرح مصوب  7
  دانشگاهمختلف 

  GISکمیته 
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
  اجراي برنامه ها  95اول بهمن   94اول بهمن 

مشاهده 
  مستندات

250000000  

مدیر آمار و   GISکمیته   ارزشیابی  8
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

  95اسفند  15  95اول بهمن 
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  

  



٢٠١ 
 

Gتکنولوژي و فناوري اطالعاتتوسعه : ٩  

Oارتقاء فرهنگ استفاده از اطالعات:  ٣  

Aنظام جامع آماريبسترسازي جهت استقرار :  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  بررسی وضع موجود  1
حوزه هاي 

  دانشگاهمختلف 
مدیر آمار و 

  فناوري اطالعات
حوزه هاي 

 مختلف دانشگاه
  5000000  مشاهده گزارش  بررسی و مطالعه  94اول آذر   94اول مهر 

  تعیین انتظارات سازمانی  2
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
شوراي آمار و 

  فناوري
حوزه هاي 

 مختلف دانشگاه
  تشکیل جلسه  94اول دي   94اول آذر 

وجود تعریف 
  مطلوبوضع 

5000000  

  تعیین سطوح مداخله  3
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
مدیر آمار و 

  فناوري اطالعات
حوزه هاي 

 مختلف دانشگاه
  تشکیل جلسه  94دي  15  94اول دي 

وجود صورت 
  جلسه

3500000  

  تامین اعتبار  4
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
  تخصیص  94اسفند  15  94دي  15  مدیریت مالی  امور مالی

مشاهده 
  مستندات

1000000  

5  
برون سپاري به شرکت داراي 

  صالحیت
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
دفتر آمار، امور 
  مالی و حقوقی

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

فروردین  15
95  

  عقد قرارداد  95تیر  15
مشاهده 
  مستندات

500000000  

  بهره برداري  6
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
مدیر آمار و 

  فناوري اطالعات
هاي  حوزه

  مختلف دانشگاه
اول مرداد 

95  
  راه اندازي  -

مشاهده 
  مستندات

10000000  

  ارزشیابی  7
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
مدیر آمار و 

  فناوري اطالعات
حوزه هاي 

  95اول آبان   95اول مهر   مختلف دانشگاه
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  

 

  
  



٢٠٢ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oارتقاء فرهنگ استفاده از اطالعات:  ٣  

Aمدیران در استفاده از اطالعات در تصمیم گیري عملکردارتقاء :  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

طرح موضوع در شوراي آمار و   1
  فناوري

  دانشگاهمدیران 
مدیر آمار  و 

  فناوري اطالعات
  ستاد دانشگاه

اول خرداد 
94  

خرداد  31
94  

  برگزاري جلسه
وجود صورت 

  جلسه
2500000  

مدیر و کارشناسان آمار    مدیران دانشگاه  تهیه طرح پیشنهادي  2
وجود پیش   نگارش  94تیر  31  94اول تیر   ستاد دانشگاه  و فناوري اطالعات

  نویس طرح
10000000  

  مدیران دانشگاه  تعیین سطح و نوع مداخالت  3
شوراي آمار و 

  فناوري
  ستاد دانشگاه

اول مرداد 
94  

  برگزاري جلسه  94مرداد  31
وجود صورت 

  جلسه
2500000  

  مدیران دانشگاه  برنامه ریزي و جذب اعتبار  4
مدیر آمار  و 

فناوري اطالعات، 
  مدیر مالی

  ستاد دانشگاه
اول 
  94شهریور 

  4000000  وجود مستندات  مدیریت منابع  94آبان  30

مدیر و کارشناسان آمار    مدیران دانشگاه  اجراي مداخالت  5
  و فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

  94اول آذر 
فروردین  31

96  
  200000000  مشاهده  پیاده سازي

  مدیران دانشگاه  ارزشیابی  6
مدیر آمار  و 

  فناوري اطالعات
حوزه هاي 

  دانشگاهمختلف 

اول 
اردیبهشت 

96  

31 
اردیبهشت 

96  

تکمیل چک 
  لیست

مشاهده 
  مستندات

2000000  

  

  

  



٢٠٣ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oافزایش سطح امنیت اطالعات و حفظ حریم خصوصی:  ٤  

Aآموزش کاربران جهت بهبود حفظ امنیت:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  اجرازمان   مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

کارکنان، هیات   انجام نیازسنجی  1
  علمی و دانشجویان

مدیر و کارشناسان 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف

اول مرداد 
95  

  95مرداد  31
مصاحبه و 
  نظرسنجی

مشاهده 
  مستندات

5000000  

کارکنان، هیات   اولویت بندي نیازهاي آموزشی  2
  علمی و دانشجویان

مدیر و کارشناسان 
  فناوري اطالعات

دفتر آمار و 
  فناوري اطالعات

اول 
  95شهریور 

شهریور  15
95  

  اولویت بندي
وجود لیست 

  اولویتها
2000000  

تعیین برنامه زمانبندي دوره هاي   3
  آموزشی

کارکنان، هیات 
  علمی و دانشجویان

مدیر و کارشناسان 
  اطالعاتفناوري 

دفتر آمار و 
  فناوري اطالعات

شهریور  16
95  

شهریور  31
95  

  برنامه ریزي
وجود جدول 

  زمانبندي
2000000  

کارکنان، هیات   اخذ مجوز آموزشی  4
  علمی و دانشجویان

فناوري  مدیر
، آموزش اطالعات

  کارکنان
  ستاد دانشگاه

اول مهر 
95  

  مکاتبه و پیگیري  95مهر  30
مشاهده 
  مستندات

1500000  

کارکنان، هیات   تامین اعتبار  5
  علمی و دانشجویان

فناوري  مدیر
  ستاد دانشگاه  ، مدیر مالیاطالعات

اول آبان 
95  

  جذب منابع مالی  95آذر  30
مشاهده 
  مستندات

2000000  

کارکنان، هیات   برگزاري دوره ها  6
  علمی و دانشجویان

مدیر و کارشناسان 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف

  96آذر  30  95اول دي 
برگزاري کارگاه 

  آموزشی
  1000000000  وجود مستندات

کارکنان، هیات   ارزشیابی  7
  علمی و دانشجویان

فناوري  مدیر
  اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف

  96دي  30  96اول دي 
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  

  

  



٢٠٤ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oامنیت اطالعات و حفظ حریم خصوصیافزایش سطح :  ٤  

Aحفاظت فیزیکیتقویت و بهسازي سامانه هاي :  ٢* 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

بررسی وضع موجود و شناسایی   1
  نقاط ضعف

کارکنان، هیات 
 دانشجویانعلمی و 

مدیر و کارشناسان 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  10000000  وجود گزارش  مطالعه و بررسی  94مهر  30  94اول مهر   مختلف

جستجو و تعیین استانداردها   2
  جهت پوشش نقاط ضعف

کارکنان، هیات 
 علمی و دانشجویان

مدیر و کارشناسان 
  مطالعه و بررسی  94آذر  15  94اول آبان   ستاد دانشگاه  فناوري اطالعات

وجود 
  استانداردها

4000000  

تصویب روش هاي شناسایی   3
  شده

کارکنان، هیات 
  علمی و دانشجویان

کمیته فنی 
  فناوري اطالعات

  برگزاري جلسه  94آذر  30  94آذر  16  ستاد دانشگاه
وجود صورت 

  جلسه
2000000  

بازار فناوري   انتشار آگهی مناقصه  4
  اطالعات

  امور حقوقی
فناوري  بازار

  اطالعات
  اطالع رسانی  94دي  30  94اول دي 

مشاهده 
  مستندات

10000000  

کارکنان، هیات   انعقاد قرارداد با بخش خصوصی  5
  علمی و دانشجویان

امور حقوقی، مدیر 
  عقد قرارداد  94بهمن  15  94اول بهمن   ستاد دانشگاه  فناوري و امور مالی

مشاهده 
  مستندات

5000000  

کارکنان، هیات   اجراي مداخالت  6
  بخش خصوصی  علمی و دانشجویان

حوزه هاي 
  مختلف

اول اردیبهشت 
95  

اول اردیبهشت 
  1500000000  مشاهده  پیاده سازي  96

کارکنان، هیات   بهره برداري  7
  علمی و دانشجویان

مدیر و کارشناسان 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

  150000000  مشاهده  راه اندازي  طول اجراي برنامه

کارکنان، هیات   ارزشیابی  8
  علمی و دانشجویان

 آمار ومدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

  طول اجراي برنامه
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  

  اصالح ساختار اتاق سرورها، شبکه ها و دسترسی به ایستگاه هاي کاري*



٢٠٥ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oامنیت اطالعات و حفظ حریم خصوصیافزایش سطح :  ٤  

Aنرم افزاري و سخت افزاري(ی امنیت تقویت و بهسازي سامانه هاي:  ٣( 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

کارکنان، هیات  *ISMSتشکیل کمیته   1
 دانشجویانعلمی و 

 آمار ومدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  صدور ابالغ  94مهر  15  94اول مهر   مختلف

مشاهده 
  مستندات

1500000  

بررسی وضع موجود و شناسایی نقاط   2
  27001ضعف بر اساس استاندارد 

کارکنان، هیات 
 علمی و دانشجویان

 ISMSکمیته 
حوزه هاي 

  10000000  وجود گزارش  بررسیمطالعه و   94آبان  30  94مهر  16  مختلف

3  
تعیین فاصله بین وضع موجود و 

  مطلوب
کارکنان، هیات 

 علمی و دانشجویان
 ISMSکمیته 

حوزه هاي 
  برگزاري جلسه  94آذر  15  94اول آذر   مختلف

وجود صورت 
  جلسه

2000000  

کارکنان، هیات   تعیین راهکارها و مداخالت  4
 علمی و دانشجویان

  ISMSکمیته 
حوزه هاي 

  برگزاري جلسه  94دي  15  94آذر  16  مختلف
وجود فهرست 

  مداخالت
2500000  

5  
برون سپاري بخشی از مداخالت 

  تعیین شده
بازار فناوري 

  اطالعات
، ISMSکمیته 

  امور حقوقی و مالی
بازار فناوري 

  اطالعات
  عقد قرارداد  94اسفند  29  94دي  16

مشاهده 
  مستندات

10000000  

کارکنان، هیات   پیاده سازي مداخالت  6
 علمی و دانشجویان

بخش خصوصی و 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف

فروردین  16
95  

  450000000  مشاهده  اجرا  95اسفند  29

کارکنان، هیات   بهره برداري  7
 علمی و دانشجویان

 و کارشناسانمدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

  10000000  مشاهده  راه اندازي  طول اجراي برنامه

کارکنان، هیات   ارزشیابی  8
 علمی و دانشجویان

 آمار ومدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

  طول اجراي برنامه
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  

*Information Security Management System 



٢٠٦ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oحفظ حریم خصوصی افزایش سطح امنیت اطالعات و:  ٤  

Aنگهداري و بازیابی داده هاي سازمانی( تقویت و بهسازي سامانه هاي حفظ امنیت:  ٤( 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

کارکنان، هیات   بررسی وضع موجود  1
 علمی و دانشجویان

 و کارشناسان مدیر
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف

  10000000  وجود گزارش  مطالعه و بررسی  94مهر  15  94اول مهر 

2  
تعیین نیازهاي واحدهاي مختلف به 
فرایند نگهداري و بازیابی داده هاي 

  سازمانی

کارکنان، هیات 
 علمی و دانشجویان

 و کارشناسان مدیر
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  نیازسنجی  94آبان  30  94مهر  16  مختلف

وجود فهرست 
  نیازها

20000000  

تعیین سطوح مداخالت و   3
  دسترسی

کارکنان، هیات 
 علمی و دانشجویان

 و کارشناسان مدیر
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  برگزاري جلسه  94آذر  15  94اول آذر   مختلف

وجود صورت 
  جلسه

2000000  

هیات کارکنان،   برگزاري مناقصه  4
 علمی و دانشجویان

، فناوري مدیر آمار و
  امور حقوقی

بازار فناوري 
  اطالعات

  اطالع رسانی  94دي  15  94آذر  16
مشاهده 
  مستندات

10000000  

  عقد قرارداد  5
بازار فناوري 

  اطالعات
، فناوري مدیر آمار و

  94دي  16  ستاد دانشگاه  امور حقوقی و مالی
اسفند  29

94  
تنظیم و امضاي 

  قرارداد
مشاهده 
  مستندات

10000000  

کارکنان، هیات   اجرا  6
 علمی و دانشجویان

بخش خصوصی و 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
  مختلف

فروردین  16
95  

اسفند  29
95  

  900000000  مشاهده  پیاده سازي

کارکنان، هیات   بهره برداري  7
 علمی و دانشجویان

 و کارشناسانمدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

  10000000  مشاهده  راه اندازي  طول اجراي برنامه

کارکنان، هیات   ارزشیابی  8
 علمی و دانشجویان

 آمار ومدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

  طول اجراي برنامه
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  



٢٠٧ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oو حفظ حریم خصوصیافزایش سطح امنیت اطالعات :  ٤  

Aري و اصالح مسائل امنیتیپیگی تقویت سامانه هاي رصد،:  ٥ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی سامانه هاي موجود در 

  سطح دانشگاه
کارکنان، هیات 

 دانشجویانعلمی و 

 و کارشناسانمدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

  بررسی و مطالعه  94تیر  31  94اول تیر 
وجود فهرست 

  سامانه ها
5000000  

2  
برون سپاري جهت رفع اشکاالت 

  امنیتی
بازار فناوري 

  اطالعات
، فناوري مدیر آمار و

  ستاد دانشگاه  امور حقوقی و مالی
اول مرداد 

94  
شهریور  31

94  
  10000000  وجود قرارداد  واگذاري خدمات

3  
تعیین میزان نفوذپذیري بر اساس 

  تست هاي استاندارد
کارکنان، هیات 

 علمی و دانشجویان
  بخش خصوصی

حوزه هاي 
 مختلف

  طول اجراي برنامه
سنجش و اندازه 

  گیري
وجود نتایج 

  تست ها
100000000  

 کارکنان، هیات  تعیین حفره هاي امنیتی سامانه ها  4
 علمی و دانشجویان

  بررسی و مطالعه  طول اجراي برنامه  ستاد دانشگاه  بخش خصوصی
وجود گزارش 

  نهایی
50000000  

5  
اعالم موارد به شرکت هاي تامین 

  کننده سامانه ها جهت رفع
بازار فناوري 

  اطالعات
 آمار ومدیر 

  مکاتبه  طول اجراي برنامه  ستاد دانشگاه  فناوري اطالعات
مشاهده 
  مستندات

1500000  

کارکنان، هیات   ارزشیابی  6
 علمی و دانشجویان

 آمار ومدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

اول مهر 
98  

  98مهر  30
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  

 
 
 
 
 
 



٢٠٨ 
 

Gتوسعه تکنولوژي و فناوري اطالعات: ٩  

Oافزایش سطح امنیت اطالعات و حفظ حریم خصوصی:  ٤  

Aاحراز هویت، دسترسی و حسابرسی ( سیاست هاي امنیتی در حوزه فناوري اطالعاتبازنگري :  ٦ ....AAA( 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

کارکنان، هیات   بررسی وضع موجود  1
 علمی و دانشجویان

 کارشناسانو مدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

  94فروردین  15
فروردین  31

94  
مطالعه و 

  بررسی
  10000000  وجود گزارش

کارکنان، هیات   AAAتعیین استانداردهاي   2
 علمی و دانشجویان

 و کارشناسانمدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

اول اردیبهشت 
94  

اردیبهشت  15
94  

مطالعه و 
  بررسی

مشاهده 
  مستندات

5000000  

کارکنان، هیات   تعیین مداخالت الزم  3
 علمی و دانشجویان

 و کارشناسانمدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

اردیبهشت  16
94  

اردیبهشت  31
94  

  برگزاري جلسه
وجود فهرست 

  مداخالت
35000000  

کارکنان، هیات   مداخالت )ریال(هزینه برآورد   4
 علمی و دانشجویان

 و کارشناسانمدیر 
  برگزاري جلسه  94خرداد  15  94اول خرداد   ستاد دانشگاه  فناوري اطالعات

وجود فهرست 
  ها )ریال(هزینه 

2000000  

کارکنان، هیات   تامین اعتبار  5
 علمی و دانشجویان

  94مرداد  31  94خرداد  16  ستاد دانشگاه  مدیر مالی
مکاتبه و 
  پیگیري

مشاهده 
  مستندات

2500000  

کارکنان، هیات   اجراي مداخالت  6
 علمی و دانشجویان

 و کارشناسانمدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

  300000000  مشاهده  پیاده سازي  95مرداد  31  94اول شهریور 

کارکنان، هیات   بهره برداري  7
 علمی و دانشجویان

 و کارشناسانمدیر 
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

  15000000  مشاهده  راه اندازي  برنامهدر طول اجراي 

کارکنان، هیات   ارزشیابی  8
 علمی و دانشجویان

و  آمار مدیر
  فناوري اطالعات

حوزه هاي 
 مختلف

  95اول شهریور 
شهریور  31

95  
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2000000  

 



٢٠٩ 
 

  
Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  

Oافزایش ارائه تسهیالت مالی  : ١  

Aعقد تفاهم نامه ها جهت اهداي وام خرید خودرو و کاال:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی بانک ها و صندوق هاي 

  قرض الحسنه مناسب
کارکنان و اعضاي 

  هیئت علمی
خدمات پشتیبانی 

  امور مالیو 
فروردین  25  سطح شهرستان

  هر سال
اردیبهشت  10

  بررسی و مطالعه  هر سال
مشاهده 
  مستندات

3000000  

2  
با بانک  برگزاري جلسه هماهنگی
  ها و مراکز اعتباري

کارکنان و اعضاي 
  هیئت علمی

خدمات پشتیبانی 
  و امور مالی

  ستاد دانشگاه
15 

اردیبهشت 
  هر سال

خرداد هر  15
  سال

  جلسه برگزاري
وجود صورت 

  جلسات
20000000  

کارکنان و اعضاي   فراخوان جهت ثبت نام همکاران  3
  خدمات پشتیبانی  هیئت علمی

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

خرداد  20
  هر سال

تیر هر  20
  2500000  مشاهده اطالعیه  فراخوان  سال

4  
معرفی برگزیدگان به مراکز مالی 

  مربوطه
کارکنان و اعضاي 

  خدمات پشتیبانی  هیئت علمی
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
اول مرداد 

  هر سال
بهمن هر  30

  مکاتبه  سال
مشاهده 
  مستندات

10000000  

کارکنان و اعضاي   ارزشیابی  5
  هیئت علمی

  خدمات پشتیبانی
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
اول اسفند 

  هر سال
اسفند هر  15

  سال
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2500000  

  
  
  
  
  
  
  
  



٢١٠ 
 

  
Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  

Oتوسعه فعالیت هاي فوق برنامه و ورزشی:  ٢  

Aبرگزاري تورهاي مسافرتی:  ١  

یف
رد

  

  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  زمان اجرا

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا
  پایان  آغاز

  نیاز سنجی از همکاران   1
کارکنان و اعضاي 

  هیئت علمی
مدیریت خدمات 

  پشتیبانی
حوزه هاي 

  مختلف

15 
اردیبهشت 

  هر سال

31 
اردیبهشت 

  هر سال
  نیازسنجی

مشاهده فرم 
  هاي تکمیل شده

10000000  

کارکنان و اعضاي   اولویت بندي نیازها  2
  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

اول خرداد   ستاد دانشگاه
  هر سال

خرداد  10
  هر سال

مشاهده صورت   تشکیل جلسه
  جلسه

2500000  

3  
شناسایی شرکت هاي 
  مسافرتی مناسب و معتبر

کارکنان و اعضاي 
  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

بازار خدمات 
  مسافرتی

خرداد  15
  هر سال

خرداد  31
  هر سال

  بررسی و مطالعه
مشاهده 
  مستندات

5000000  

  فراخوان ثبت نام  4
کارکنان و اعضاي 

  هیئت علمی
خدمات  مدیریت

  پشتیبانی
حوزه هاي 

  مختلف
اول تیر هر 

  سال
تیر هر  15

  سال
  2500000  مشاهده اطالعیه  فراخوان

  برگزاري تورهاي مسافرتی  5
کارکنان و اعضاي 

  هیئت علمی
  بخش خصوصی

اولویت هاي 
  مشخص شده

اول مرداد 
  هر سال

دي هر  30
  سال

  اجرا
مشاهده 
  مستندات

5000000000  

  ارزشیابی  6
اعضاي کارکنان و 

  هیئت علمی
مدیریت خدمات 

  پشتیبانی
حوزه هاي 

  مختلف
اول اسفند 

  هر سال
اسفند  15

  هر سال
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2500000  

  

  

 



٢١١ 
 

Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  

Oتوسعه فعالیت هاي فوق برنامه و ورزشی:  ٢  

Aاستفاده از خدمات رفاهیعقد تفاهم نامه با سایر دانشگاه ها و سازمانها جهت :  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی دانشگاه ها و 

سازمان هاي داراي امکانات 
  در مناطق توریستی

کارکنان و اعضاي 
  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

برون محیط 
  سازمانی

اول خرداد 
95  

خرداد  31
95  

  مطالعه و بررسی
مشاهده 
  مستندات

5000000  

2  
جلب همکاري دانشگاهها و 

  سازمان ها
کارکنان و اعضاي 

  هیئت علمی
مدیریت خدمات 

  پشتیبانی
محیط برون 

  سازمانی
  مکاتبه  95مرداد  31  95اول تیر 

مشاهده 
  مستندات

3000000  

کارکنان و اعضاي   برگزاري جلسات هماهنگی  3
  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

محیط هاي برون 
  سازمانی

اول 
  95شهریور 

  تشکیل جلسات  95مهر  30
وجود صورت 

  جلسه
50000000  

کارکنان و اعضاي   عقد تفاهم نامه  4
  هیئت علمی

  معاونت توسعه
محیط برون 

  سازمانی
اول آبان 

95  
  قرارداد همکاري  95آبان  30

مشاهده 
  مستندات

20000000  

کارکنان و اعضاي   اطالع رسانی به همکاران  5
  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

حوزه هاي 
  مختلف

  اطالع رسانی  95آذر  30  95اول آذر 
مشاهده 
  مستندات

3000000  

کارکنان و اعضاي   ارزشیابی  6
  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

حوزه هاي 
  مختلف

  95دي  15  95اول دي 
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2500000  

  

  

 



٢١٢ 
 

Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  

Oتوسعه فعالیت هاي فوق برنامه و ورزشی:  ٢  

Aبرگزاري مسابقات ورزشی در مناسبت هاي مختلف : ٣ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
برگزاري جلسه هماهنگی 

  سالیانه
دانشجویان، کارکنان و 

فروردین  20  ستاد دانشگاه  کمیته تربیت بدنی  اعضاي هیئت علمی
  هر سال

فروردین  30
  تشکیل جلسه  هر سال

وجود صورت 
  جلسه

2500000  

2  
تدوین تقویم برگزاري 

  مسابقات ورزشی
دانشجویان، کارکنان و 

  علمیاعضاي هیئت 
  ستاد دانشگاه  کمیته تربیت بدنی

اول 
اردیبهشت 

  هر سال

10 
اردیبهشت هر 

  سال
  برنامه ریزي

وجود تقویم 
  برگزاري

2000000  

3  
تعیین رشته هاي ورزشی 

  مورد نظر
دانشجویان، کارکنان و 

  اعضاي هیئت علمی
  ستاد دانشگاه  کمیته تربیت بدنی

15 
اردیبهشت 

  هر سال

20 
اردیبهشت هر 

  سال
  3500000  وجود مستندات  نظرسنجی

4  
هماهنگی با اداره تربیت 

  بدنی شهرستان
دانشجویان، کارکنان و 

  اعضاي هیئت علمی
  ستاد دانشگاه  کمیته تربیت بدنی

20 
اردیبهشت 

  هر سال

25 
اردیبهشت هر 

  سال
  1000000  وجود مستندات  مکاتبه

دانشجویان، کارکنان و   اطالع رسانی به همکاران  5
  هیئت علمیاعضاي 

  کمیته تربیت بدنی
حوزه هاي 

  مختلف

25 
اردیبهشت 

  هر سال

31 
اردیبهشت هر 

  سال
  2000000  وجود اطالعیه  اطالع رسانی

دانشجویان، کارکنان و   برگزاري مسابقات  6
  اعضاي هیئت علمی

  کمیته تربیت بدنی
سالن هاي 

  ورزشی
  برگزاري  در طول سال هاي برنامه

مشاهده 
  مستندات

500000000  

کارکنان و دانشجویان،   ارزشیابی  7
  اعضاي هیئت علمی

  کمیته تربیت بدنی
حوزه هاي 

  مختلف
اول اسفند 

  هر سال
اسفند هر  15

  سال
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2500000  



٢١٣ 
 

Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  

Oتوسعه فعالیت هاي فوق برنامه و ورزشی:  ٢  

Aمسابقات ورزشیاعزام تیم هاي دانشگاه به :  ٤ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی افراد توانمند در رشته 

  هاي مختلف

دانشجویان، 
کارکنان و اعضاي 

  هیئت علمی

رابطین تربیت 
  بدنی

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

سال هاي در طول 
  برنامه

  بررسی و مشاهده
وجود فهرست 
افراد شناسایی 

  شده
4000000  

  تربیت بدنی کمیته  اعضاي تیم ها  آماده سازي دوره هايبرگزاري   2
سالن هاي 

  ورزشی
در طول سال هاي 

  برنامه
  برگزاري اردو

وجود مستندات 
  و مشاهده

250000000  

3  
مسابقات ورزشی منطقه  شناسایی

  اي و ملی
  تربیت بدنی کمیته  تیم هااعضاي 

محیط برون 
  سازمانی

در طول سال هاي 
  برنامه

  2500000  وجود مستندات  بررسی و استعالم

4  
اعزام تیم هاي ورزشی به 

  مسابقات
  ستاد دانشگاه  تربیت بدنی کمیته  تیم هاي ورزشی

در طول سال هاي 
  برنامه

  1000000000  وجود مستندات  اعزام

  ارزشیابی  5
دانشجویان، 

کارکنان و اعضاي 
  هیئت علمی

  تربیت بدنی کمیته
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
در طول سال هاي 

  برنامه
  تکمیل چک لیست

مشاهده 
  مستندات

2500000  

  

  

  

  

 



٢١٤ 
 

Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  

Oتوسعه فعالیت هاي فوق برنامه و ورزشی:  ٢  

Aعقد قرارداد با سالن ها و اماکن ورزشی:  ٥ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  فعالیتعنوان 
  پایان  آغاز

  نیازسنجی از همکاران  1
دانشجویان، کارکنان 

و اعضاي هیئت 
  علمی

  کمیته تربیت بدنی
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
اول دي هر 

  سال
دي هر  15

  سال
  نیازسنجی ورزشی

وجود فرمهاي 
  تکمیل شده

10000000  

  اولویت بندي نیازهاي موجود  2
دانشجویان، کارکنان 

و اعضاي هیئت 
  علمی

  ستاد دانشگاه  کمیته تربیت بدنی
دي هر  20

  سال
دي هر  25

  سال
  برگزاري جلسه

وجود فهرست 
  اولویت ها

3000000  

3  
مکاتبه با اداره تربیت بدنی 

  شهرستان

دانشجویان، کارکنان 
و اعضاي هیئت 

  علمی
  ستاد دانشگاه  کمیته تربیت بدنی

اول بهمن 
  هر سال

بهمن هر  5
  سال

  1500000  وجود مستندات  مکاتبه و پیگیري

  ستاد دانشگاه  کمیته تربیت بدنی  اداره تربیت بدنی  برگزاري جلسه هماهنگی  4
بهمن  10

  هر سال
بهمن هر  15

  سال
  برگزاري جلسه

وجود صورت 
  جلسه

5000000  

بهمن  20  ستاد دانشگاه  کمیته تربیت بدنی  اداره تربیت بدنی  عقد قرارداد  5
  هر سال

بهمن هر  30
  سال

  500000000  وجود مستندات  امضاي قرارداد

  اطالع رسانی به همکاران  6
دانشجویان، کارکنان 

و اعضاي هیئت 
  علمی

  کمیته تربیت بدنی
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
اول اسفند 

  هر سال
اسفند  15

  هر سال
  5000000  وجود مستندات  اطالعیهصدور 

  ارزشیابی  7
دانشجویان، کارکنان 

و اعضاي هیئت 
  علمی

  کمیته تربیت بدنی
حوزه هاي 

  مختلف دانشگاه
اسفند  20

  هر سال
اسفند  25

  هر سال
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2500000  

  



٢١٥ 
 

Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  

Oتقویت صندوق رفاه:  ٣  

Aمالی از صندوق رفاهحمایت :  ١  

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  برگزاري جلسه هماهنگی  1
دانشجویان، 

کارکنان و اعضاي 
  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

  95خرداد  15  ستاد دانشگاه
خرداد  31

95  
تشکیل جلسه هم 

  اندیشی
وجود صورت 

  جلسه
5000000  

2  
کارهاي موجود تعیین راه

  جهت حمایت مالی

دانشجویان، 
کارکنان و اعضاي 

  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

  95تیر  31  95تیر  15  ستاد دانشگاه
بررسی و 

بحث و تبادل /مطالعه
  نظر

وجود فهرست 
  راهکارها

3000000  

  راهکارهااولویت بندي   3
دانشجویان، 

کارکنان و اعضاي 
  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

  95مرداد  15  95اول مرداد   ستاد دانشگاه
اولیت بندي و برنامه 

  ریزي
  3000000  وجود اولویت ها

  پیاده سازي مداخالت  4
دانشجویان، 

کارکنان و اعضاي 
  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  ستاد دانشگاه  پشتیبانی

شهریور اول 
95  

اول شهریور 
  100000000  وجود مستندات  اجرا  97

  ارزشیابی  5
دانشجویان، 

کارکنان و اعضاي 
  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

  ستاد دانشگاه
شهریور  15

97  
شهریور  31

97  
  2500000  مشاهده مستندات  تکمیل چک لیست

  

  

  



٢١٦ 
 

Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  

Oتقویت صندوق رفاه:  ٣  

Aتامین نیروي انسانی صندوق رفاه:  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  3000000  وجود مستندات  بررسی و مشاهده  94مهر  15  94اول مهر   ستاد دانشگاه  اداره رفاه  صندوق رفاه  بررسی وضع موجود  1

2  
تعیین وضع مطلوب نیروي انسانی 

  مورد نیاز
  94مهر  30  94مهر  15  ستاد دانشگاه  اداره رفاه  صندوق رفاه

برنامه ریزي 
  نیروي انسانی

  3000000  وجود مستندات

3  
بررسی راهکارهاي تامین نیروي 

  انسانی
  صندوق رفاه

مدیریت نیروي 
خدمات /انسانی

  پشتیبانی
  برگزاري جلسه  94آبان  15  94 اول آبان  ستاد دانشگاه

وجود 
  صورتجلسه

2000000  

4  
اعالم اولویت ها به معاونت 

  توسعه
  صندوق رفاه

مدیریت نیروي 
خدمات /انسانی

  پشتیبانی
  1000000  وجود مستندات  مکاتبه  94آبان  30  95آبان  15  ستاد دانشگاه

  تشکیل جلسه  94آذر  15  94آذر  اول  ستاد دانشگاه  اداره رفاه  صندوق رفاه  برگزاري جلسه هماهنگی  5
وجود 

  صورتجلسه
3500000  

  صندوق رفاه  تامین نیروي انسانی مورد نیاز  6
مدیریت نیروي 

خدمات /انسانی
  پشتیبانی

  2500000  وجود مستندات  صدور ابالغ  94دي  15  94آذر  15  ستاد دانشگاه

  94دي  30  94دي  15  ستاد دانشگاه  اداره رفاه  صندوق رفاه  ارزشیابی  7
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2500000  



٢١٧ 
 

Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  
Oایجاد مجتمع رفاهی:  ٤  
Aراه اندازي مجتمع رفاهی دانشگاه:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

دانشجویان، کارکنان و   کارگروه تخصصیتشکیل   1
  ستاد دانشگاه  معاونت توسعه  اعضاي هیئت علمی

اول خرداد 
96  

خرداد  31
96  

  2000000  وجود مستندات  صدور ابالغ

دانشجویان، کارکنان و   تهیه طرح توجیحی  2
  اعضاي هیئت علمی

کارگروه 
  تخصصی

  96اول تیر   ستاد دانشگاه
شهریور  31

96  
  بررسی و مطالعه

وجود طرح 
  مستند

20000000  

3  
تصویب طرح در هیئت رئیسه 

  دانشگاه
دانشجویان، کارکنان و 

  تشکیل جلسه  96مهر  30  96اول مهر   ستاد دانشگاه  معاونت توسعه  اعضاي هیئت علمی
وجود صورت 

  جلسه
5000000  

دانشجویان، کارکنان و   جذب منابع مالی   4
  اعضاي هیئت علمی

کارگروه 
  تخصصی

  96اول آبان   دانشگاهستاد 
31 

اردیبهشت 
97  

  50000000  وجود مستندات  تامین اعتبار

دانشجویان، کارکنان و   ساخت و راه اندازي  5
  معاونت توسعه  اعضاي هیئت علمی

محل مورد 
  نظر

  50000000000  مشاهده  عملیات عمرانی  97آذر  30  96اول دي 

دانشجویان، کارکنان و   ارزشیابی  6
  97دي  30  97اول دي   ستاد دانشگاه  معاونت توسعه  اعضاي هیئت علمی

تکمیل چک 
  لیست

مشاهده 
  مستندات

2500000  

  

  

  

  



٢١٨ 
 

Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  

Oبسترسازي جهت ارائه خدمات درمانی رایگان به کارکنان دانشگاه:  ٥  

Aحمایت کارکنان جهت پوشش بیمه تکمیلی:  ١ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  اجرامسئول   گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

1  
شناسایی بیمه هاي مکمل با 

  پوشش مناسب
کارکنان و اعضاي 

  اداره رفاه  هیئت علمی
بازار خدمات 

  بیمه اي
اول اسفند هر 

  سال
اسفند هر  10

  سال
  بررسی و مطالعه

مشاهده 
  مستندات

5000000  

کارکنان و اعضاي   نظرسنجی از همکاران  2
  اداره رفاه  هیئت علمی

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اسفند هر  10
  سال

اسفند هر  15
  سال

توزیع فرم 
  نظرسنجی

وجود فرم هاي 
  تکمیل شده

10000000  

کارکنان و اعضاي   ثبت نام از همکاران متقاضی  3
  اداره رفاه  هیئت علمی

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اسفند هر  15
  سال

اسفند هر  25
  سال

  فراخوان ثبت نام
وجود فهرست 

  اسامی
5000000  

  ستاد دانشگاه  اداره رفاه  شرکت بیمه  عقد قرارداد با بیمه منتخب  4
فروردین  15

  هر سال
فروردین  25

  هر سال
  3000000  وجود مستندات  انعقاد قرارداد

کارکنان و اعضاي   ارزشیابی  5
  هیئت علمی

مدیریت خدمات 
  پشتیبانی

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول بهمن هر 
  سال

بهمن هر  20
  سال

تکمیل چک 
  لیست

مشاهده 
  مستندات

2500000  

  

  

  

  

  

 



٢١٩ 
 

Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  

Oبسترسازي جهت ارائه خدمات درمانی رایگان به کارکنان دانشگاه:  ٥  

Aبه کارکناناحیا و ساماندهی فرایند ارائه خدمات درمانی رایگان :  ٢ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

  کلیه ذي نفعان  بررسی وضع موجود  1
/ معاونت درمان
  معاونت توسعه

حوزه درمان 
  دانشگاه

  10000000  وجود مستندات  بررسی و مطالعه  94تیر  30  94تیر  15

2  
تعیین وضع مطلوب از منظر 

  همکاران
کارکنان و اعضاي 

  اداره رفاه  هیئت علمی
کلیه حوزه هاي 

  دانشگاه
اول مرداد 

94  
مرداد  31

94  
توزیع فرم 
  نظرسنجی

وجود فرم هاي 
  تکمیل شده

15000000  

کارکنان و اعضاي   برگزاري جلسه هماهنگی  3
  هیئت علمی

/ معاونت درمان
  معاونت توسعه

  ستاد دانشگاه
اول شهریور 

94  
شهریور  20

94  
  تشکیل جلسه

وجود صورت 
  جلسه

5000000  

4  
تدوین فرایند و دستورالعمل 

  اجرایی
  کلیه ذي نفعان

/ معاونت درمان
  معاونت توسعه

  تدوین و نگارش  94آبان  30  94اول مهر   ستاد دانشگاه
وجود 

  دستورالعمل
20000000  

  معاونت درمان  کلیه ذي نفعان  تابعهابالغ دستورالعمل به مراکز   5
حوزه درمان 

 دانشگاه
  2000000  وجود مستندات  مکاتبه  94آذر  10  94اول آذر 

  کلیه ذي نفعان  نظارت بر اجراي دستورالعمل  6
/ معاونت درمان
  معاونت توسعه

حوزه درمان 
 دانشگاه

  15000000  وجود مستندات  ارزیابی و پایش  طول سال هاي برنامه

کارکنان و اعضاي   ارزشیابی  7
  معاونت توسعه  هیئت علمی

کلیه حوزه هاي 
  دانشگاه

  94دي  30  94اول دي 
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2500000  

  

  

 



٢٢٠ 
 

Gتوسعه و بهبود خدمات رفاهی: ١٠  

Oبسترسازي جهت ارائه خدمات درمانی رایگان به کارکنان دانشگاه:  ٥  

Aدرمانی ویژه کارکنان دانشگاهراه اندازي کلینیک ویژه :  ٣ 

یف
رد

  

  )ریال(هزینه    ارزشیابی  چگونگی اجرا  زمان اجرا  مکان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعالیت
  پایان  آغاز

دانشجویان، کارکنان و   برگزاري جلسه هماهنگی  1
  اعضاي هیئت علمی

معاونت توسعه و 
  معاونت درمان

  تشکیل جلسه  94بهمن  30  94بهمن  15  ستاد دانشگاه
وجود صورت 

  جلسه
3000000  

دانشجویان، کارکنان و   بررسی وضع موجود  2
  اعضاي هیئت علمی

معاونت توسعه و 
  معاونت درمان

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

اول اسفند 
94  

اردیبهشت  30
95  

  5000000  وجود مستندات  بررسی و مطالعه

3  
جانمایی کلینیک ویژه 

  کارکنان
کارکنان و دانشجویان، 

  اعضاي هیئت علمی

معاونت توسعه، 
معاونت درمان و دفتر 

  فنی
  حوزه درمان

اول خرداد 
95  

  10000000  وجود مستندات  مشاهده و بررسی  95مرداد  31

دانشجویان، کارکنان و   راه اندازي  4
  اعضاي هیئت علمی

معاونت توسعه و 
  معاونت درمان

کلینیک ویژه 
  کارکنان

اول شهریور 
95  

  500000000  وجود مستندات  افتتاحیه  95 آذر 30

5  
تدوین برنامه زمانبندي و 

  پزشکان مستقر
دانشجویان، کارکنان و 

  95دي  15  95اول دي   ستاد دانشگاه  معاونت درمان  اعضاي هیئت علمی
تنظیم برنامه 

  حضور
وجود برنامه 

  2500000  زمانبندي

دانشجویان، کارکنان و   اطالع رسانی به کارکنان  6
  روابط عمومی دانشگاه  اعضاي هیئت علمی

حوزه هاي 
  مختلف دانشگاه

  2000000  وجود مستندات  صدور اطالعیه  95دي  30  95دي  15

دانشجویان، کارکنان و   ارزشیابی  7
  معاونت توسعه  اعضاي هیئت علمی

کلینیک ویژه 
  کارکنان

اول بهمن 
95  

  95بهمن  30
تکمیل چک 

  لیست
مشاهده 
  مستندات

2500000  

  

 


