برنامه عملیاتی سال  -7931معاونت اداری مالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد:دانشکده دندانپزشکی-معاونت پشتیبانی

تفاهم نامه عملیاتی سال9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

1

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

1

تامین منابع انسانی

جذب نیروی انسانی

تکمیل کادر کمک
آموزشی بخشها  ،جذب
نیروی طرحی جهت
کادر درمانی-فناوری
اطالعات

تکمیل کادر )HIS( IT
تکمیل کادر آموزشی(مدیرآموزش و کارشناس
آموزش و )edo
تکمیل کادر نیروهای پرستاری دندانپزشکی

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :دانشکده دندان پزشکی-معاونت پشتیبانی

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال
صی
عمومی

اختصا

2

منابع

جمع کل

سایر

2

تامین تجهیزات تخصصی
موردنیاز

تامین تجهیزات جهت توسعه و
کیفیت بخشی به آموزش

تجهیز بخش ها به
وسایل و تجهیزات مورد
نیاز گروه ها

خرید تجهیزات و موادجهت بخشها
تعمیر وسرویس ونگهداری تجهیزات
ماکروفر6عدد
تامین یونیت چپ دست  3عدد و  04عدد
یونیت راست دست
تامین و خرید مواد مصرفی و اداری میز و
صندلی جهت کالس های ساختمان جدید
ساماندهی وافزایش دوربین های مداربسته
تامین  5دستگاه یونیت سیار
خرید دستگاه -cbct
خرید ژنراتوار
خرید 54عدد هندپیس(توربین-آنگل-
ایرموتور)
خرید کمپرسور هوایی فشرده
ساکشن مرکزی  3عدد جهت ساختمان جدید

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :دانشکده دندانپزشکی-معاونت پشتیبانی

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال
برنامه عملیاتی
عمومی

جمع کل

3

اختصاصی

ساخت فضای کمپرسور هوای فشرده

سایر منابع

3

بهینه سازی و ساخت فضای
فیزیکی

بازسازی فضاهای فیزیکی
فرسوده

اصالح و استفاده بهینه
از فضاهای ساختمانی
موجود و اختصاص به
همکاران

هزینه ساخت و ساز و تامین مصالح در جهت
ساختمان جدید دانشکده
ساماندهی رادیاتورهای کلینیک

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت ومنابع
نام واحد :دانشکده دندانپزشکی

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
برنامه های عملیاتی
مبالغ به لایر
ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل
راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

1

افزایش سطح خدمات درمانی

افزایش
درآمد زایی

افزایش درآمد زایی در
جهت افزیش سطح
خدمات ارائه شده به
مراجعین

جذب هیات علمی دندان پزشکی

منبع اعتبار
عمومی

اطالع رسانی وجذب مشتری
فعال کردن شیفت عصر کلینیک ویژه

افزایش انگیزه در کادر پزشکی وکارکنان با
پرداخت به موقع کارانه

4

اختصاصی

سایر منابع

جمع کل

برنامه ها واقدامات در جهت رسیدن به اهداف
الف برنامه یک :جذب هیات علمی و غیر هیات علمی
-1اقدام مکاتبات با معاونت محترم آموزشی در خصوص جذب هیات علمی
 -2مکاتبه با معاونت محترم توسعه در خصوص تامین اعتبار جهت جذب نیروی متخصص
ب برنامه دو :اطالع رسانی وجذب مشتری
-1مکاتبه با سازمان شهر داری در خصوص نصب بیلبورد تبلیغاتی
-2نصب تابلو و استند در سطح واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی البرز
-3مکاتبه با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و معاونت محترم توسعه در خصوص ارائه تخفیف به کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی با ارائه معرفی نامه
-0فعال سازی تلفن گویا جهت اطالع رسانی به مراجعین
-5هماهنگی با صدا و سیما جهت اطالع رسانی
ج برنامه سوم  :فعال کردن شیفت عصر کلینیک ویژه
 -1مکاتبه با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ومعاونت محترم توسعه در خصوص فعال سازی شیفت عصر
 -2پوشش نیروی انسانی جهت شیفت عصر از کادر موجود
 -3فعال سازی صندوق وپذیرش جهت شیفت عصر کلینیک
د برنامه چهارم  :افزایش انگیزه در کادر پزشکی وکارکنان با پرداخت به موقع کارانه
-1مکاتبه با معاونت محترم توسعه در خصوص پرداخت کارانه به پزشکان به میزان  04درصد کل کارکرد
 -2مکاتبه با معاونت محترم توسعه در خصوص پرداخت کارانه به کارکنان به میزان  24درصد کل کارکرد

5

برنامه عملیاتی سال  -7931واحد کتابخانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :کتابخانه دانشکده

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

جمع کل

6

اختصاصی

2

بهینه سازی نظام گردش
اطالعات و توزیع دانش به
صورت موثر و وسیع

ایجاد بستر مناسب مجازی برای
دستیابی به منابع ومراجع درسی
جهت استفاده اساتید و
دانشجویان وبهینه سازی
سیستم امانت وعضویت

بروز رسانی نرم افزار
جامع کتابخانه ای
پارس آذرخش

استفاده از نسخه نرم افزا پارس آذرخش

سایر منابع

1

بهینه سازی نظام گردش
اطالعات و توزیع دانش به
صورت موثر و وسیع

ایجاد بستر مناسب برای
دستیابی به منابع ومراجع درسی
جهت استفاده اساتید و
دانشجویان

تهیه و تامین منابع
درسی و اطالعاتی
چاپی و الکترونیکی
مورد نیاز اساتید و
دانشجویان پزشکی

تعامل با گروه های آموزشی اساتیدودانشجویان جهت نیاز سنجی وتهیه لیست
منابع مورد نیاز
 خرید فهرست منابع تهیه شده ثبت  ،فهرست نویسی  ،آمادسازی کتا بهایتهیه شده

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

برنامه عملیاتی سال  -7931واحد فناوری اطالعات
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :فناوری اطالعات دانشکده

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

جمع کل

7

اختصاصی

 تجهیز نمودن سایت به 14عدد کامپیوتر های جدید خرید اسکنر mcqبرای تصحیح اوراق امتحانی خریددو عدد لینک های رادیویی دکل خرید ملزومات کابل و ماوس و کی برد خرید داکت و رک و سوییچ برای ساختمان نگهبانی خرید پرینتر چندکاره لیزری نصب وتجهیز تلفن گویا و ضبط صدا برای سانترال-دستگاه کپی جهت امور مالی

سایر منابع

1

بهینه سازی تجهیزات و
توسعه زیرساختهای فناوری
اطالعات

توسعه فن آوری و امکانات
نوین آموزشی به منظور
ارتقاء فرآیند های
آموزشی

ارتقاء نرم افزاری و
سخت افزاری
سیستمها

برنامه عملیاتی

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

منبع اعتبار

برنامه عملیاتی سال  – 7931معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

ی

2

آشنایی پرسنل اداره آموزش با
قوانین جدید و نحوه اجراء آنها

شناسایی کارگاهها و همایش های
مرتبط

شناختی

معرفی اعضاء اداره آموزش جهت گذراندن دوره ها

3

آشنایی سوپروایزر و کارشناس
بالینی با فرایند های آموزشی

شناسایی کارگاهها و همایش های
مرتبط

شناختی

معرفی اعضاء اداره آموزش جهت گذراندن دوره ها

0

ارتقا فرایندهای آموزشی دخیل در
پایه و بالین

هماهنگی با معاونت آموزشی
دانشکده

اصالح عملکرد

معرفی اعضاء اداره آموزش دانشکده جهت هماهنگی

5

بهبود فرایند نحوه پرداخت حق
التدریس

هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه

اصالح عملکرد

محاسبه حق التدریس براساس شیوه نامه جدید.
حضور پرسنل واحد مالی در جلسات مرتبط .بهبود
ساعت پرداخت اساتید مدعو

6

بهبود فرایند نقل و انتقال ترمیک

هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه

اصالح عملکرد

عملکرد براساس آرایش ترمی باشد .زمان و درصد
نقل و انتقاالت رعایت گردد .شرط معدل در نظر
گرفته شود.

8

صاص
عموم
ی

شناختی

برگزاری کارگاههای مرتبط دردانشکده

منابع
اخت

حیطه آموزشی

سایر

1

افزایش آگاهی های آموزشی اعضاء
هیئت علمی

برگزاری کارگاه های مرتبط در
دانشکده

برنامه عملیاتی

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

منبع اعتبار

7

بهبود فرایند عملکرد اساتید مشاور

هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه

اصالح عملکرد

اطالع به دانشجویان در خصوص اساتید مشاور
مربوطه

0

بهبود وضعیت نیروی انسانی
آموزش

افزایش نیرو در واحد آموزش

بهبود عملکرد

اضافه شدن یک نفر به عنوان مدیر آموزش

9

بهبود فرایند نحوه ثبت نمرات

هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه
و  ITدانشگاه

بهبود عملکرد

رفع نقایص سیستم سما

14

ایجاد دایره امتحانات

هماهنگی با معاونت آموزشی و
پشتیبانی دانشکده

اصالح و بهبود
عملکرد

ارائه فرایند کاری دایره امتحانات توسط آموزش
،توجیه کارشناسان و مدیران محترم گروه از آئین
نامه امتحانات

11

بهبود فرایند برگزاری آزمون های
دانشکده

هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه

بهبود عملکرد

 .ارزشیابی اساتید .اتوماتیک کردن تصحیح اوراق
امتحانی.خرید اسکنر مکشی

1

مشارکت تیم آموزش دانشکده در
طرحهای تحقیقاتی مرتبط با
دانش و داده های آموزشی

هماهنگی با  EDOو EDCو معاونت
پژوهشی دانشکده

2

تهیه کتب و ژورنال های علمی

اعالم به ریاست محترم دانشکده

حیطه پژوهشی
بهره گیری از دانش و تجربه اعضاء واحد آموزش
افزایش کارایی و
بهره برداری بهینه از دانشکده در طرحهای تحقیقاتی  :پژوهش در آموزش
و تشویق اعضاء هیئت علمی به رعایت این اصل.
ظرفیت های موجود
بهبود زیر ساخت
های علمی

درخواست صادر و اعالم می گردد

حیطه توسعه فیزیکی
1

تهیه فضای کمپرسور هوای فشرده

اعالم به ریاست محترم دانشکده

بهبود عملکرد

درخواست اعالم شده است

2

ایجاد فضا جهت قرنطینه و تکثیر
سواالت آزمون

اعالم به ریاست محترم دانشکده

بهبود عملکرد

درخواست اعالم شده است

3

تهیه فضای کارگاه تاسیسات

اعالم به ریاست محترم دانشکده

بهبود عملکرد

درخواست اعالم شده است

0

گسترش فضای بایگانی آموزش

اعالم به ریاست محترم دانشکده

بهبود عملکرد

درخواست اعالم

5

ساخت فضای نگهبانی و نقلیه

اعالم به ریاست محترم دانشکده

بهبود عملکرد

درخواست اعالم شده است

6

ساخت فضای اداری تدارکات،امین
اموال

اعالم به ریاست محترم دانشکده

بهبود عملکرد

درخواست اعالم شده است

7

علمی

اعالم به ریاست محترم دانشکده

بهبود عملکرد

درخواست اعالم شده است

9

0

گسترش و بهینه سازی فضای
سلف سرویس و تفکیک

اعالم به ریاست محترم دانشکده

بهبود عملکرد

درخواست اعالم شده است

9

قفسه بندی فضای پذیرش و
صندوق کلینیک

اعالم به ریاست محترم دانشکده

بهبود عملکرد

درخواست اعالم شده است

جمع کل

11

برنامه عملیاتی سال  – 7931گروه های آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :خدمات تخصصی و کلینیک ویژه دانشکده

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال
ردیف

عمومی

14
بهینه سازی ساختارها

توسعه و بهینه سازی زیرساخت های
آموزشی

توانمند سازی تیم ها

تالش در جهت ارتقاء مستمر کیفیت
آموزشی

ارتقای کیفی آموزش

 تقسیم امور آموزشی و پژوهشی بین اعضای گروه ارایه صورتجلسات گروه به ریاست دانشکده تشکیل جلسات مستمر با ریاست و معاونتدانشکده

توانمندی آموزشی
اعضاء هیئت علمی

 پیشنهاد و اطالع رسانی کارگاه های مورد نیازاعضای هیات علمی

توانمندسازی کارکنان

تشکیل تیم احیاء و صدورابالغ آنها

ارزشیابی درونی
اساتید

ارزشیابی اساتید توسط مدیر گروه
 -ارزشیابی اساتید از یکدیگر

جمع کل
11

اختصاصی

بهینه سازی تجهیزات

توسعه فن آوری و امکانات نوین
آموزشی

ارتقای کیفیت سنجش
دستگاهها

 بررسی و رفع مشکل در دستگاههای موجود ویونیت ها و ساکشن مرکزی،خریدیخچال و چای
ساز،سیستم کامپیوتر،نگاتسکوپ،یونیت چپ دست

سایر منابع

ایجاد فضای فیزیکی

توسعه و بهینه سازی زیر ساخته
های آموزشی گروه

افزایش فضای گروه
تشخیص وبیماریها

 اختصاص فضای بزرگتر در ساختمان های در حالاحداث دانشکده،اختصاص و تجهیز اتاق اساتید

جمع

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه پری کلینیک فانتوم

تفاهم نامه عملیاتی سال9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

12

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

11

بهینه سازی تجهیزات آموزشی و
پژوهشی ورفاهی

توسعه فن آوری و امکانات نوین
آموزشی

ارتقاء کمییت و
کیفییت دستگاه ها و
تجهیزات

بررسی و رفع مشکل در دستگاههای موجود
در فانتوم والبراتوار پروتز قبل از شروع هر ترم
،نگاتسکوپ

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه پری کلینیک فانتوم

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

جمع کل

13

اختصاصی

تشکیل جلسات مستمر با ریاست و معاونت
دانشکده
ارایه روش های آموزشی جدید

سایر منابع

12

بهینه سازی ساختارها

توسعه و بهینه سازی زیرساخت
های آموزشی

ارتقای کیفی آموزش

تقسیم امور آموزشی و پژوهشی بین اعضای
گروه
ارایه صورتجلسات گروه به ریاست دانشکده

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

14

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

13

توانمند سازی تیم آموزشی
اعضای هیات علمی

ارتقاء مداوم کیفیت آموزشی
دانشجویان

توانمندی آموزشی اعضاء
هیئت علمی گروه

پیشنهاد و اطالع رسانی کارگاه های مورد نیاز
اعضای هیات علمی
شرکت در کنگره و همایشها و کارگاه های
آموزشی و پژوهشی مرتبط

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه پری کلینیک فانتوم

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

15

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

10

ایجاد فضای فیزیکی

توسعه و بهینه سازی زیر ساخت
های آموزشی گروه

افزایش فضای گروه

اختصاص فضای بزرگتر در ساختمان های در
حال احداث دانشکده
جداسازی فانتومهای آناتومی دندان،اندو و
ترمیمی

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه پروتز

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

16

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

15

ارتقاء و توسعه فضای فیزیکی

توسعه و بهینه سازی زیر ساخت
های آموزشی گروه

افزایش فضای آموزشی
گروه

پیگیری اختصاص فضای مناسب به گروه

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه پروتز

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

17

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

16

ارتقاء و توسعه فضای فیزیکی

توسعه و بهینه سازی زیر ساخت
های پژوهشی گروه

توسعه و بهینه سازی
زیر ساخت های
پژوهشی گروه

پیگیری اختصاص فضای بزرگتر برای
آموزشکده پروتزدر ساختمان جدید منظور
فراهم نمودن مقدمات جذب دانشجوی
کارشناسی

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه پروتز

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

18

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

17

بهینه سازی و رفع نیاز تجهیزات
البراتوار

توسعه فن آوری و امکانات نوین
آموزشی و پژوهشی

ارتقای کیفیت دستگاهها
و رفع کمبود دستگاه ها

بررسی و رفع مشکل در دستگاههای موجود
در البراتوار
تقاضای خرید تجهیزات مورد نیاز البراتوار
خرید یخچال و چای سازو تریمرو نگاتسکوپ

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه پروتز

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

ارایه صورتجلسات گروه به ریاست دانشکده
تشکیل جلسات مستمر با ریاست و معاونت
دانشکده
ارائه و پیگیری درخواست عضو هیات علمی و
غیر هیات علمی مورد نیاز گروه
جمع کل

19

اختصاصی

برگزاری مستمر جلسات گروه بر اساس جدول
زمانی

سایر منابع

10

بهینه سازی ساختارها

توسعه و بهینه سازی زیرساخت
های آموزشی

ارتقای کیفی آموزش

تقسیم مسئولیت بین اعضای گروه

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه پروتز

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

21

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

19

توانمند سازی تیم ها

تالش در جهت ارتقاء مستمر
کیفیت آموزشی

توانمندی آموزشی اعضاء
هیئت علمی گروه

پیشنهاد و اطالع رسانی کارگاه های مورد نیاز
اعضای هیات علمی

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه پروتز

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

21

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

24

توانمند سازی تیم ها

تالش درجهت ارتقاء مستمر
کیفیت آموزش

ارزشیابی بیرونی اساتید

ارزشیابی اساتید توسط دانشجو

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه رادیولوژی

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

22

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

21

ایجاد فضای فیزیکی

توسعه و بهینه سازی زیر ساخت
آموزشی گروه

افزایش فضای گروه

اختصاص فضای بیشتر به ازای هر عضو هیئت
علمی جهت استقرار(اتاق اساتید)
اختصاص فضای مناسب برای دانشجویان
پیگیری تخصیص فضا در ساختمان جدید

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه رادیولوژی

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال
ردیف

راهبرد اصلی

عمومی

تکریم همکاران گروه
جمع کل

23

اختصاصی

22

بهینه سازی تجهیزات
آموزشی،درمانی،رفاهی

سایر منابع

توسعه فن آوری و امکانات نوین
آموزشی،درمانی

ارتقای کیفیت
دستگاهها

خرید تجهیزات جدید مانند رادیوگرافی  PAو
پیگیری خرید فسفر پلت و سرویس دوره ای
تجهیزات موجود و پانورکس،خرید 2عدد
صندلی برقی
خرید یخچال و چای ساز،نگاتسکوپ

جمع

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه رادیولوژی

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

24

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

23

بهینه سازی ساختارها

توسعه و بهینه سازی زیرساخت
های آموزشی

ارتقای کیفی آموزش

تقسیم امور آموزشی و پژوهشی بین اعضای
گروه
همکاری با مرکز توسعه آموزش دانشکده

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه رادیولوژی

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

جمع کل

25

اختصاصی

پیشنهاد و اطالع رسانی کارگاه های مورد نیاز
اعضای هیات علمی

سایر منابع

20

توانمند سازی تیم ها

تالش در جهت ارتقا کلی سطح
آموزش

توانمندی آموزشی اعضاء
هیئت علمی گروه

برگزاری کالس و برنامه ریزی درسی برای
دانشجویان
برگزاری کالس و برنامه ریزی درسی برای
دانشجویان ،دندان پزشکی وپروتز و سالمت د
هان
شرکت در کار گاه های آموزشی

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه رادیولوژی

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

جمع کل

26

اختصاصی

ارزشیابی اساتید از یکدیگر

سایر منابع

25

توانمند سازی تیم ها

تالش درجهت ارتقاء مستمر
کیفیت آموزش

ارزشیابی درونی اساتید

ارزشیابی اساتید توسط مدیر گروه

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

معاونت توسعه مدیریت و منابع
تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

نام واحد :برنامه عملیاتی گروه رادیولوژی
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

27

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

26

جلب مشارکت در عرصه پژوهش
در بخش پزشکی وسالمت

توسعه و بهینه سازی فعالیت
های پژوهشی

ارتقا فعالیت های
پژوهشی

برگزاری کارگاه های پژوهشی
تحقیقاتی گروه
اجرای طرح های تحقیقاتی در راستای حل
مشکالت دندانپزشکی پزشکی کشور
چاپ مقاالت در ژورنالهای معتبر
شرکت در کنگرههای بین المللی با ارائه مقاله
شرگت درکارگاه های پژوهشی

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه سالمت دهان

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

جمع کل

28

اختصاصی

اختصاص فضای حد اقل  2متر مربع به ازای
هر دانشجوی کاردانی بعنوان اتاق محل
استقرار

سایر منابع

27

ایجاد فضای فیزیکی

توسعه و بهینه سازی زیر ساخته
های آموزشی گروه

افزایش فضای گروه

اختصاص فضای حد اقل  6متر مربع به ازای
هر عضو هیئت علمی بعنوان اتاق محل استقرار

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه سالمت دهان

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

29

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

20

بهینه سازی تجهیزات
آموزشی،درمانی،رفاهی

توسعه فن آوری و امکانات نوین
آموزشی

ارتقای کیفیت
دستگاهها

سرویس دوره ای تجهیزات موجود توسط
شرکتهای نمایندگی
خرید تجهیزات دندانپزشکی وآموزشی مورد
نیاز
خرید یخچال،چای ساز،نگاتسکوپ؛یونیت چپ
دست

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی سالمت دهان

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

جمع کل

31

اختصاصی

همکاری با مرکز توسعه آموزش دانشکده

سایر منابع

29

بهینه سازی ساختارها

توسعه و بهینه سازی زیرساخت
های آموزشی

ارتقای کیفی آموزش

تقسیم امور آموزشی و پژوهشی بین اعضای
گروه

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه سالمت دهان

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

جمع کل

31

اختصاصی

برنامه ریزی درسی برای دانشجویان،
دندان پزشکی
شرکت در کار گاه های آموزشی
برگزاری کالس برای دانشجویان سالمت دهان
برگزاری کالس برای دانشجویان ،دندان پزشکی

سایر منابع

34

بهینه سازی فرایندها

تالش در جهت ارتقا کلی سطح
آموزش

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی درسی برای دانشجویان کاردانی

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی البرز
معاونت توسعه مدیریت و منابع
نام واحد :برنامه عملیاتی گروه سالمت دهان

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317

فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال

عمومی

32

اختصاصی

جمع کل

سایر منابع

31

توانمند سازی تیم ها

تالش درجهت ارتقاء مستمر
کیفیت آموزش

ارزشیابی درونی اساتید

ارزشیابی اساتید توسط مدیر گروه
ارزشیابی اساتید از یکدیگر

جمع

ردیف

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

منبع اعتبار

نام واحد EDO :دانشکده

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال
ردیف

منبع اعتبار
ی

عموم

جمع کل

33

صی

33

اختصا

توانمندی اعضاء هیئت
علمی

نیاز سنجی آموزشی استخراج نیاز های آموزشی اعضای هیئت علمی برگزاری کمیته توانمند سازی طرح نیازها در کمیته واستخراج  14الویت اصلی تهیه برنامه زمانبندی جهت برگزاری کارگاه هایآموزشی
 هماهنگی با واحد EDCجهت برگزاری کارگاه های زبانانگلیسی
 فراخوان وتبت نام عالقه مندان شرکت در کالس هایزبان آلمانی

توانمند سازی تیم ها

تالش درجهت ارتقاء مستمر
کیفیت آموزش

منابع

ارزشیابی اساتید

 تشکیل کمیته ارزشیابی درونی گروه های مختلفآموزشی
 هماهنگی با واحد  EDCدانشگاهجهت ارزشیابی بیرونی گروه های آموزشی

32

سایر

جلب مشارکت عرصه پژوهش
در بخش پزشکی وسالمت

توسعه تحقیقات در زمینه
آموزش علوم پزشکی

ارتقاء کمی وکیفی
پژوهش های مرتبط
باآموزش

 تعیین الویت های پژوهش در آموزش دانشکده پیگیری امور علمی و اجرایی جشنواره شهید مطهری ارائه کمکهای مشاوره ای و همکاری در طرح هایپژوهش در آموزش
 -هماهنگی وپیگیری فعالیتهای کمیته مشورت دانشجویی

جمع

راهبرد اصلی

اقدام ذیل راهبرد

هدف

برنامه عملیاتی

نام واحد EDO :دانشکده

تفاهم نامه عملیاتی سال 9317
فرم شماره  : 6برنامه های عملیاتی
مبالغ به میلیون ریال
ردیف

راهبرد اصلی

برنامه عملیاتی
عمومی

بهینه سازی ساختارها

توسعه و گسترش رشته های
مورد نیاز

تدوین برنامه توسعه
رشته های مورد نیاز
دانشکده(پروتز و سالمت
دهان)

جمع کل

34

 هماهنگی با ریاست دانشکده و معاونت آموزشیو شورای آموزشی دانشکده درجهت برنامه ریزی
توسعه رشته های مورد نیاز دانشکده
 بررسی کارشناسی کتب مورد نیاز واحد(EDOدر زمینه آموزش پزشکی)
 مکاتبه و هماهنگی با ریاست محترم دانشکدهجهت تهیه کتب مورد نیاز

اختصاصی

30

سایر منابع

توسعه سطح دانش ومهارت
اعضای هیئت علمی
دانشجویان و دانش آموختگان

ایجاد زیر ساختار
وسازمان دهی فعالیتهای
EDO

تشکیل کمیته های مختلف EDO تدوین برنامه جامع عملیاتی کمیته هایمختلف EDO
 تشکیل واحد  EDOمراکز آموزشی و در مانی پشتیبانی علمی وعملیاتی از واحد های EDOمراکز آموزشی و در مانی

جمع

اقدام ذیل راهبرد

هدف

منبع اعتبار

