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 فناوری اطالعات    یارتقا :عنوان برنامه 

 مسئول تدارکاتسئول انفورماتیک، رئیس امور مالی، ممعاون اداری مالی  :ریزیتیم برنامه ،  

 :مالیمعاون اداری  مسئول برنامه   

 :افزارهای موجوداکافی بودن سختهای موجود و نی بودن سیستمی دانشکده به دلیل قدیمافزاری شبکه سختبازسازی و ارتقا ضرورت اجرای برنامه 

 دانشگاه الکترونیک و فناوری اطالعات ي:هدف كل 

 :هاسرعت عملیات تبادل داده افزاری موجود در دانشکده، ارتقایهای سختارتقای سیستم اهداف اختصاصي 

 
 

 جدول اقدامات اجرایي

 یاطالعات و هوش مصنوع یوربر فنا یمبتن کیدانشگاه الکترون کردیاستقرار رو هدف راهبردی دانشگاه

 دانشگاه )توسعه، حفظ و نگهداشت( یکیزیمنابع ف تیریمد یارتقا هدف استراتژیک مدیریت

 در دانشکدهافزارها و نرمموجود  یافزارسخت یهاستمیس یارتقا هدف اختصاصي

 مسئول اقدام اقدامات اجرایي
 29/12/1402تا  01/01/1402بازه زماني اجرای برنامه: 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

                         کیمسئول انفورمات موجود یهاافزارنرم یقاترا

                         مسئول انفورماتیک های موجودافزارسخت یارتقا

 

 های سنجش و ارزیابي برنامه:شاخص 

 

 دوره سنجش و ارزیابي سنجشواحد  عنوان شاخص

 ساله یک تعداد تجهیزات خریداری شده
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 :دانشکده در محوطه حیاط نمازخانه ساخت عنوان برنامه 

 مسئول امور عمومی، بسیج کارکنانمعاون اداری مالی، رئیس امور مالی، مسئول تدارکات، رئیس دانشکده ریزی:تیم برنامه ، 

 :یمعاون اداری مال مسئول برنامه   

 :مکان برگزاری نماز جماعتبودن  نا مناسب  ضرورت اجرای برنامه 

 ترویج فرهنگ نماز جماعت در سازمان ي:هدف كل 

 :مناسب سازی مکان نمازخانه دانشکده اهداف اختصاصي 

 

 

 جدول اقدامات اجرایي

 یبه اهداف مندرج در سند دانشگاه اسالم لین هدف راهبردی دانشگاه

 دانشگاه )توسعه، حفظ و نگهداشت( یکیزیمنابع ف تیریارتقاء مد یتهدف استراتژیک مدیر

 سازی مکان نمازخانه دانشکده مناسب هدف اختصاصي

 مسئول اقدام اقدامات اجرایي
 29/12/1402تا  01/01/1402بازه زماني اجرای برنامه: 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

                         سهیال سادات سیدی  جلب مشارکت خیرین برای ساخت 

 

 های سنجش و ارزیابي برنامه:شاخص 

 

 دوره سنجش و ارزیابي واحد سنجش عنوان شاخص

 ساله یک ریال رقم ریالي مشاركت خیرین
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 :آموزشی کسب درآمد از طریق اجاره فضاهای عنوان برنامه 

 رئیس امور عمومی، رئیس امور مالی، رئیس امور اداریمعاون اداری مالی ی:ریزتیم برنامه ، 

 :رئیس امور اداری مسئول برنامه 

 :هابا توجه به رشد هزینه افزایش درآمدهای اختصاصی دانشکده ضرورت اجرای برنامه 

 های جاریتامین هزینهکسب درآمد برای کمک به  ي:هدف كل 

 :آموزشی فضاهایطریق اجاره کسب درآمد از  اهداف اختصاصي 

 

 

 جدول اقدامات اجرایي

 دانشگاه داریپا یمال نیخلق ثروت و تام دیجد یکردهایرو یسازادهیپ هدف راهبردی دانشگاه

 منابع تیریبهبود مد یدر راستا یوربهره یتوسعه و ارتقا هدف استراتژیک مدیریت

  آموزشی فضاهایکسب درآمد از طریق اجاره  هدف اختصاصي

 مسئول اقدام اقدامات اجرایي
 29/12/1402تا  01/01/1402بازه زماني اجرای برنامه: 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

فضای  نیازمندموسسات آموزشی  بازاریابی

 آموزشی دانشکده 

                         رئیس امور اداری 

 

 سنجش و ارزیابي برنامه:های شاخص 

 

 دوره سنجش و ارزیابي واحد سنجش عنوان شاخص

 ساله یک ریال شدهدرآمد كسب
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 :نشاط و امیدفضای های روانی و ایجاد های دانشکده جهت پیشگیری از بروز آسیبمشارکت دانشجویی در کلیه فعالیت توسعه عنوان برنامه 

 هیئت رئیسه دانشکده ،  کارشناس فرهنگی با کمکگیفرهن معاون دانشجویی ریزی:تیم برنامه 

 :فرهنگی معاون دانشجویی مسئول برنامه 

  :ایسازی جهت ورود به عرصه خدمات حرفهراستای پاسخگویی اجتماعی و آمادهدر  ایتقویت پایبندی به اصول اخالق حرفهضرورت اجرای برنامه  

 های روانی و ایجاد فضای نشاط و امیدهای دانشکده جهت پیشگیری از بروز آسیبتوسعه مشارکت دانشجویی در کلیه فعالیت ي:هدف كل 

 :های داوطلبانه دانشجوییایجاد کانون/ گروه فعالیت اهداف اختصاصي 

 

 

 جدول اقدامات اجرایي

 پاسخگویی دانشگاه  نیل به اسالمی شدن و  هدف راهبردی دانشگاه

 نشاط و امید  فضای های روانی و ایجادهای دانشکده جهت پیشگیری از بروز آسیبجویی در کلیه فعالیتمشارکت دانش توسعه هدف استراتژیک مدیریت

 های داوطلبانه دانشجویی فعالیتگروه  ایجاد کانون/ هدف اختصاصي

 مسئول اقدام اقدامات اجرایي
 29/12/1402تا  01/01/1402بازه زماني اجرای برنامه: 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر ادخرد اردیبهشت فروردین

                         معاونت فرهنگی  رسانی و تشکیل گروه دانشجویی اطالع

                         معاونت فرهنگی تشکیل جلسه با داوطلبان و تقسیم وظایف 

ل کانون داوطلبانه یند اداری تشکیانجام فرآ

 ر طول سال د مرتبط با حرفه

                         کارشناس فرهنگی 

                         کارشناس فرهنگی رسانی شروع به کار و تنظیم برنامه اطالع

                         دانشجویان ای داوطلبانه هانجام فعالیت

 

 های سنجش و ارزیابي برنامه:شاخص 

 

 نجش و ارزیابيدوره س واحد سنجش عنوان شاخص

 ساله یک تعداد های داوطلبانه دانشجویيفعالیت

 



 
 معاونت توسعه مدیریت و منابع

 فرم تدوین برنامه عملیاتی

 دانشکده پرستاری و مامایی

5 
 

 :سالمت حوزه هایاولویت با متناسب ای،رشتهبین تحقیقات توسعه عنوان برنامه 

 اعضای هیات علمی دانشکده ریزی:تیم برنامه 

 :پژوهشی معاون مسئول برنامه 

  :ا رویکرد خلق ثروتب متحوزه سال بر طرف نمودن نیازهایضرورت اجرای برنامه 

 های حوزه سالمت با رویکرد خلق ثروتای، متناسب با اولویترشتهتوسعه تحقیقات بین ي:هدف كل 

 :های حوزه سالمتای، متناسب با اولویترشتهتوسعه تحقیقات بین اهداف اختصاصي 

 

 

 جدول اقدامات اجرایي

 های حوزه سالمتبا اولویتای، متناسب رشتهتوسعه تحقیقات بین هدف راهبردی دانشگاه

 های حوزه سالمت با رویکرد خلق ثروتای، متناسب با اولویترشتهتوسعه تحقیقات بین هدف استراتژیک مدیریت

 خلق ثروت هدفهای حوزه سالمت با متناسب با اولویت ایرشتهافزایش تحقیقات بین هدف اختصاصي

 مسئول اقدام اقدامات اجرایي
 29/12/1402تا  01/01/1402ی برنامه: بازه زماني اجرا

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

                         معاونت پژوهشی  تصویب طرح های پژوهشی بین رشته ای 

 

 های سنجش و ارزیابي برنامه:شاخص 

 

 دوره سنجش و ارزیابي واحد سنجش عنوان شاخص

 ساله یک تعداد ای مصوبهای تحقیقاتي بین رشتهتعدا طرح
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 :المللیتقویت تعامالت علمی، آموزشی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ملی و بین عنوان برنامه 

 هیات رئیسه دانشکدهاعضای  ریزی:تیم برنامه   

 :پژوهشی معاون مسئول برنامه 

  :دانشگاهی و ملی  پژوهشی مراکز تحقیقاتی مندی از امکانات آموزشی وهرهارتقاء و بضرورت اجرای برنامه 

 المللیتقویت تعامالت علمی، آموزشی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ملی و بین ي:هدف كل 

 :تقویت تعامالت علمی، آموزشی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی اهداف اختصاصي 

 

 

 جدول اقدامات اجرایي

 المللیتقویت تعامالت علمی، آموزشی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ملی و بین هبردی دانشگاههدف را

 المللیتقویت تعامالت علمی، آموزشی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ملی و بین هدف استراتژیک مدیریت

 ز تحقیقاتیتقویت تعامالت علمی، آموزشی و پژوهشی با مراک هدف اختصاصي

 مسئول اقدام اقدامات اجرایي
 29/12/1402تا  01/01/1402بازه زماني اجرای برنامه: 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

                         معاونت پژوهشی ها هنامتصویب و امضای تفاهم

پژوهشی های آموزشی و برگزاری برنامه

 مشترک با مراکز تحقیقاتی  
 معاون پژوهشی

                        

 

 های سنجش و ارزیابي برنامه:شاخص 

 

 دوره سنجش و ارزیابي واحد سنجش عنوان شاخص

 ساله یک تعداد ها  نامهداد تفاهمتع

 سالهکی تعداد های مشترک آموزشي و پژوهشي تعداد برنامه
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 اندازی مرکز آموزشی و دورامراقبتی پیگیری پس از ترخیص طراحی و راه :عنوان برنامه(Post-Discharge Follow-Up Telecare and Teaching Center) 

 کده، معاون آموزشی و زیرمجموعه، معاون اداری مالی و زیرمجموعهرئیس دانش ریزی:تیم برنامه 

 :رئیس دانشکده    مسئول برنامه 

 و مامایی بیماران و ایجاد عرصه آموزش برای دانشجویان پرستاریبه مراقبت بهینه  ارائهطرف نمودن نیاز پیگیری و بر :ضرورت اجرای برنامه  

 یندهای آموزشی و مراقبتی با رویکرد دانشگاه نسل نومرکز دورامراقبتی در دانشکده و تسهیل فرآ برداری ازاندازی، تجهیز، توسعه و بهرهراه ي:هدف كل 

 برداری ازمرکز دورا مراقبتی در دانشکدهاندازی، تجهیز، توسعه و بهرهراه ختصاصي:اهداف ا 

 
 

 جدول اقدامات اجرایي

 هدف راهبردی دانشگاه
 حرکت به سمت دانشگاههای نسل نو، توسعه فناوری، تولیدات دانش، اشتغال زایی و تربیت کارآفرین مبتنی بر نیازهای بازار سالمت

 شگاه الکترونیک مبتنی بر فناوری اطالعات و هوش مصنوعیاستقرار رویکرد دان

 یندهای آموزشی و مراقبتی با رویکرد دانشگاه نسل نوا مراقبتی در دانشکده و تسهیل فرآمرکز دور برداری ازاندازی، تجهیز، توسعه و بهرهراه هدف استراتژیک مدیریت

 مرکز دورا مراقبتی در دانشکده از برداریاندازی، تجهیز، توسعه و بهرهراه هدف اختصاصي

 مسئول اقدام اقدامات اجرایي
 29/12/1402تا  01/01/1402بازه زماني اجرای برنامه: 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 برداری ازاندازی، تجهیز، توسعه و بهرهراه

 مرکز دورا مراقبتی در دانشکده

ون آموزشی/ معا

   معاون اداری مالی

                        

 

 های سنجش و ارزیابي برنامه:شاخص 

 

 دوره سنجش و ارزیابي واحد سنجش عنوان شاخص

 ساله یک درصد پروژه 40تکمیل    اندازی مركزراه
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 :اندازی مرکز مراقبت روزانه راه عنوان برنامه(daily clinic) سالمندان 
 های آموزشیدانشکده، معاون آموزشی، معاون پژوهشی، معاون اداری مالی، مدیران گروه رئیس ریزی:تیم برنامه 

 :معاون آموزشی مسئول برنامه  

 :شکدهتوسعه فناوری و مرزهای دانش، وجود محدودیت منابع  ضرورت اجرای برنامه شگاه و دان ساختار دان سانی و تجهیزات و ضرورت پاسخگویی به نیازهای جامعه؛ لزوم تغییر بنیادی در   ها را به سویاعم از مالی، ان

 زایی، برجسته و ضروری ساخته است.تولید دانش، کارآفرینی و اشتغال

 کارآفرینی در دانشکده و پاسخگویی به نیاز مبرم جامعه به مراکز مراقبت روزانه سالمندان توسعه ي:لهدف ك  

  :اندازی مرکز مراقبت روزانه راه (1اهداف اختصاصي(daily clinic) و خلق ثروت ینیبه حوزه کارآفر انیدانشجو تیهدا (2، سالمندان 

 

 دول اقدامات اجرایيج

 کارآفرینی در دانشکده و پاسخگویی به نیاز مبرم جامعه به مراکز مراقبت روزانه سالمندان توسعه هدف كلي

 سالمندان( daily clinic)راه اندازی مرکز مراقبت روزانه  اهداف اختصاصي

 29/12/1402تا  01/01/1402بازه زماني اجرای برنامه:  مسئول اقدام اقدامات اجرایي
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

             آموزشیمعاون  بت پروپوزال و درخواست در قسمت مربوطه در سایت وزارت متبوعث
             دانشکدهرئیس  تدوین برنامه عملیاتی پروژه  و داد با خیرین نور/ قرارنامهنعقاد تفاهمو اپیگیری مذاکرات 

 

 :شاخص های سنجش و ارزیابي برنامه 

 دوره سنجش و ارزیابي واحد سنجش عنوان شاخص

 1402ماهه اول سال  2و   1401اسفند  دریافت مجوز راه اندازی مرکز در سایت وزارت متبوع، انجام اصالحات تا دریافت مجوز ثبت پروپوزال -

 1401تا پایان سال  / قرارداد عقد تفاهم نامه  سات مشترک با خیرین و مشاور ریاست دانشگاه در امور خیرینپیگیری جل

 1402ور خرداد تا پایان شهری ژه ساخت مرکز وثبت برنامه عملیاتی پر ساخت مركز تدوین برنامه عملیاتي پروژه -

 1402مهر تا پایان سال  هاعقد قرادادهای ساخت مرکز با شرکت اقدامات مربوط به ساخت فضای فیزیکي مناسب -
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