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یمسئول واحد: دکتر سلیمان محمدی سامان                                                                                                                                                                                                                             1394در سالدانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی  

:G1  دوره پنج ساله هدف کلی:  توسعه آموزشی 

:I 1     :گسترش گروه های آموزشی دانشکده هدف بینابینی 

  :o 1          : شاخص:  راه اندازی گروه رادیوفارمسیهدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
دستیابی یا عدم دستیابی تحلیل علل 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

a1  دانشکده داروسازی  معاون آموزشی هماهنگی با اساتید دانشکده     

a2 
جلسه مدیران گروه ها با اعضا هیئت علمی و تکمیل فرم های 

 مربوطه برای بررسی امکانات و راه کارهای الزم

های معاون آموزشی و مدیران گروه 

 آموزشی
     دانشکده داروسازی 

a3  دانشکده داروسازی  رئیس دانشکده انجام مکاتبات و ارسال نتایج بررسی امکانات برای وزارتخانه     

a4 دانشکده داروسازی  رئیس دانشکده  پی گیری اخذ مجوز الزم     

 تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف 
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:G2 دانشکدهآموزشی کمی گروه های  توسعه   :هدف کلی 

:I 2    افزایش تعداد اعضا هیئت علمی دانشکده  : هدف بینابینی 

  :o 2          شاخص: )شرکت در فراخوان(عضو هیئت علمی در گروه های دانشکده ده نفرجذب  :اختصاصی هدف 

 فعالیتشرح  ردیف

 مسئول اجرانام 

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

a1 مدیر گروه مربوطه ارسال درخواست از گروه به ریاست دانشکده       

a2 
برای بررسی برگزاری جلسه با رئیس دانشکده و مدیران گروه 

 شرایط گروه ها و نیازسنجی و سنجش اولویت
       معاون آموزشی

a3 
ارسال لیست رشته هائی که جذب هیئت علمی برای آن ها 

 اولویت دارد برای مسئولین دانشگاه 

رئیس دانشکده و معاون 

 آموزشی
      

a4 برگزاری جلسات ارائه مطلب و بررسی شرایط متقاضیان 
معاون  رئیس دانشکده و

 آموزشی
      

a5 .گزینش داوطلبینی که برترین شرایط علمی و عمومی را دارند 
رئیس دانشکده و معاون 

 آموزشی
      

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
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:G3   :آموزشارتقا توانائی های کارشناسان اداره هدف کلی  

:I 3  :توانمندسازی کارکنان شاغل در واحد آموزشهدف بینابینی  

  :o 3         :شاخص: های آموزشی جهت پرسنل شاغل در آموزشها، جلسات و دورهبرگزاری کالس هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه 

 مورد نیاز

علل دستیابی یا عدم دستیابی به تحلیل  پایش  عملکرد

 انجام نشد انجام شد اهداف

a1 معاون آموزشی انجام نیازسنجی آموزشی       

a2 معاون آموزشی انتخاب موضوع مورد آموزش       

a3 ..... معاون آموزشی انجام پیگیری جهت تشکیل دوره/ جلسه و       

a4 معاون آموزشی ارزشیابی و بازخورد       

 :پیشنهادیبیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های 
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:G4   :کاربرد تکنیک های آموزشی نوینهدف کلی  

:I4      :راه اندازی آموزش مجازی –ارائه دروس به صورت الکترونیک هدف بینابینی 

  :o4           : شاخص: تهیه محتوای الکترونیک دروس هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه 

 مورد نیاز

تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به  پایش  عملکرد

 انجام نشد انجام شد اهداف

a1 
هماهنگی با مدیران گروه ها برای تعیین مسئول تهیه محتوای الکترونیک در 

 هر گروه

رئیس دانشکده و معاون 

 EDOآموزشی/مسئول 
      

a2  مدیر گروه مربوطه برای هر گروه در هر سال ماموریتتعیین حداقل یک       

a3 گرفتن مجوز و برگزاری آزمون الکترونیک 
رئیس دانشکده و معاون 

 آموزشی
      

a4 مسئول  متحان علوم پایه بصورت الکترونیکبرگزاری اEDO       

 یشنهادی:پبیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های 
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:G5 :توسعه فضای آموزشی دانشکده  هدف کلی 

:I5  :ارتقا کیفیت کالسهای آموزشیهدف بینابینی 

  :o5           : شاخص: تدوین و اجرای برنامه آموزش دانشجویانهدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان

بودجه 

مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به 

 انجام نشد انجام شد اهداف

a1  ارتقا کیفی کالسها شامل تعویض پرده ها، صندلی ها و تعمیرات الزم، رنگ
 مناسب سازی نورآمیزی، و همچنین تعمیر کولر و 

معاون پشتیبانی/ معاون 

 آموزشی
      

a2 
اجرای امور مربوط به فعالیت ساختمانی زیباسازی محیط)تعویض صندلی 

 های فرسوده و رنگ آمیزی کالسها( 
       معاون پشتیبانی 

a3 
تجهیز کالس ها به وسایل کمک آموزشی)جایگزینی ویدئو پروژکتورها و 

 کامپیوترهای مستهلک(

معاون پشتیبانی/ معاون 

 آموزشی
      

 :پیشنهادیبیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های 
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:G6   :پیشبرد برنامه های هدف کلیEDO  از نظر کیفیت و کمیت 

:I6     ارتقا وضیعت  ابینی: هدف بینEDO 

  :o6           : شاخص: هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به  پایش  عملکرد

 انجام نشد انجام شد اهداف

a1  به کارگیری کارشناسی جداگانه برای واحدEDO 
رئیس دانشکده و مسئول 

EDO 
      

a2 
و     course plan, log book ,  lesson plan,   study guide,تکمیل 

 ارزیابی درونی همه گروه های دانشکده

معاون آموزشی و مسئول    

EDO 
      

a3  آنالیز کیفی آزمون های دانشکده EDO       

a4 
انجام ارزشیابی اعضای هیئت علمی ازدیدگاه همکاران و مدیر گروه و 

 و رئیس دانشکده معاون آموزشی
       معاون آموزشی 

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
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:G7  آموزی داروخانهآموزش کارهدف کلی:  توسعه 

:I 7    :افزایش فضای کارآموزی داروخانههدف بینابینی  

  :o 9         شاخص: های تستی برگزار شده در دانشکدههدف اختصاصی : تحلیل آزمون 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 بودجه مورد نیاز مکان زمان

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

a1 
تحت برنامه ریزی افزایش تعداد داروخانه های 

 رئیس دانشکده پوشش دانشکده
 دانشکده داروسازی 

    

a2 
هماهنگی با کمیته کارآموزی دانشکده برای برنامه 

 های آموزشیریزی های الزم گروه
 دانشکده داروسازی  معاون آموزشی
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:G8  دانشکدههدف کلی:  توسعه آموزشی 

:I8      :دانشجویان استعداد درخشاندسازی نتوانم هدف بینابینی  

  :o10           : شاخص: کالس یا کارگاه آموزشی جهت تقویت بنیه علمی دانشجویان استعداد درخشان بیستبرگزاری حداقل هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

دستیابی به تحلیل علل دستیابی یا عدم  پایش  عملکرد

 انجام نشد انجام شد اهداف

a1 نیازسنجی از دانشجویان        

a2 انجام هماهنگی جهت برگزاری کالس یا دوره        

a3 تامین اعتبار        

a4 برگزاری دوره آموزشی        

 :پیشنهادیبیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های 
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:G9  از راه کاربرد روش های نوین آموزشهدف کلی:  توسعه آموزشی 

:I9      :حداقل دو روش نوین آموزشی توسط اساتید انجام شودهدف بینابینی 

  :o11          شاخص: دو درس در طول هر نیم سال به صورت متناوب با روش های جدید ارائه شود: هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه 

 مورد نیاز

 پایش  عملکرد

 تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف

 انجام نشد انجام شد

a1  معاون آموزشی دروس و اساتید بررسی انجام شوددر شورای آموزشی برای تعیین       
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:G10  با انجام طرح های پژوهش در آموزشهدف کلی:  توسعه آموزشی 

:I 10   :تدریس و آموزش دانشجویانبهبود وضعیت هدف بینابینی 

  :o12           شاخص:  دانشکده انجام حداقل دو طرح پژوهشی مربوط به زمینه آموزشی :هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی  پایش  عملکرد

 انجام نشد انجام شد به اهداف

a1 معاون آموزشی ارزیابی وضعیت موجود       

a2 معاون آموزشی های آموزشیبرگزاری جلسه با مدیران گروه       

a3 معاون آموزشی ارزیابی نظرات کارشناسان دانشگاه در زمینه آزمونها       

a4 معاون آموزشی پیگیری جهت رفع مشکالت احتمالی و افزایش کیفیت آزمونها       

 پیشنهادی:بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های 
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:G11 هدف کلی:  توسعه آموزشی 

:I  11   واحد ( به صورت الکترونیک و  180هدف بینابینی: برگزاری امتحانات علوم پایه و امتحانات جامع) پس ازonline معمول و به صورت 

  :o13          هدف اختصاصی :طراحی آزمون هایonline  شاخص: توسط کارشناسان و اساتید 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی به 

 انجام نشد انجام شد اهداف

a1 ارزیابی نظرات کارشناسان دانشگاه در زمینه آزمون ها 
رئیس دانشکده و معاون 

 آموزشی
      

a2 معاون آموزشی تهیه بانک سوال       

a3 معاون آموزشی های اموزشیارزیابی سواالت گروه       

a4 معاون آموزشی تعیین سواالت آزمون جامع       

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
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 مسئول واحد: دکتر سلیمان محمدی سامانی                                                                                                      سال آینده                                                                                                                     5دردانشکده داروسازی شیراز  عملیاتیجدول برنامه 

:G1  :ارتقاء سطح پژوهشی دانشجویان  و تربیت دانشجویان خالق و با روحیه باال جهت تحقیقاتهدف کلی 

:I 1      :هدف بینابینی 

  :o 1          : شاخص: روحیه پژوهشگری در دانشجویان تقویتهدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 مسئول اجرانام 

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 

 برگزاری کارگاه های روش تحقیق   

 

معاون پژوهشی و کارشناس پژوهشی 

 دانشکده
     دانشکده داروسازی 95سال 

   بانکهای اطالعاتیبرگزاری گارگاه روش جستجو در   2
معاون پژوهشی و کارشناس پژوهشی 

 دانشکده
     یداروساز دانشکده 95سال 

 برگزاری کارگاه روش جستجو در کتابخانه های الکترونیکی 3
معاون پژوهشی و کارشناس پژوهشی 

 دانشکده
     دانشکده داروسازی 95سال 

4 
پروپوزال نویسی و مقاله نویسی و اصول برگزاری کارگاه روش 

 تدوین پایان نامه

معاون پژوهشی و کارشناس پژوهشی 

 دانشکده
     دانشکده داروسازی 95سال 

 : برگزاری گارگاه های مدل سازی مولکولی   5
معاونت پژوهشی و گروه شیمی 

 دارویی
     دانشکده داروسازی 95سال 
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     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی و گروه بیوتکنولوژی ملکولی در داروسازیبرگزاری کارگاه های روش های  6

لولی و کاربردهای ان در تحقیقات سبرگزاری گارگاه های کشت  7
 دارویی

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی و گروه سم شناسی

غلی شبازدید از مراکز تولیدی با هدف تبیین فرصت های  8
 داروسازان در صنعت

معاونت پژوهشی و گروه 

 فارماسیوتیکس
     دانشکده داروسازی 95سال 

برگزاری کارگاه مهارت کار با حیوانات آزمایشگاهی بر اساس نیاز  9
 دانشجو

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی و گروه سم شناسی

پیش از شروع برگزاری کارگاه اصول ایمنی  کار در آزمایشگاه  10
 پروژه عملی پایان نامه

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی 
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انیمسئول واحد: دکتر سلیمان محمدی سام                                                                                                                                                                                                                               دانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی  

:G2 هدف کلی:  ایجاد زیرساختهای جدید پژوهشی در دانشکده داروسازی 

:I 2     :هدف بینابینی 

  :o 2         : شاخص: یداروساز دانشکده کیفی و کمی پژوهش در توسعههدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
علل دستیابی یا عدم دستیابی تحلیل 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 

 

 هماهنگی جهت تاسیس پژوهشکده در دانشکده داروسازی

 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی

2 
همکاری در تجهیز نمودن گروه های آموزشی جهت راه اندازی 

 دوره های تحصیالت تکمیلی
     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی
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انیمسئول واحد: دکتر سلیمان محمدی سام                                                                                                                                                                                                                               دانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی  

:G3  توسعه ارتباطات علمی با دانشگاهای داخل و خارج از کشور هدف کلی 

:I 3     :هدف بینابینی 

  :o 3          : شاخص: یداروساز دانشکده کیفی و کمی پژوهش در توسعههدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 
 

 تصویب پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه ها با دانشگاه های دیگر 
     دانشکده داروسازی 95سال  شورای  پژوهشی داانشکده

 دعوت از اساتید دیگر دانشگاه ها جهت برگزاری گارگاه ها    2
پژوهشی و گروه معاونت 

 آموزشی مربوط
     دانشکده داروسازی 95سال 

     دانشکده داروسازی 95سال  شورای  پژوهشی داانشکده تصویب پروژه های تحقیقاتی با دانشگاه های خارج از کشور    3

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
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:G4  اعزام اساتید به فرصت های مطالعاتی  خارج از کشور هدف کلی 

:I 4    :هدف بینابینی 

  :o4   : شاخص: یداروساز دانشکده کیفی و کمی پژوهش در توسعههدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
یا عدم دستیابی  تحلیل علل دستیابی

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 

 

برای بررسی پرونده درخواست فرصت های مطالعاتی اساتید 

 حضور در صنعت

     دانشکده داروسازی 95سال  شورای  پژوهشی داانشکده

2 
 /پژوهشیبررسی پرونده درخواست های دوره های آموزشی

 خارج از کشور
     دانشکده داروسازی 95سال  داانشکدهشورای  پژوهشی 

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
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انیمسئول واحد: دکتر سلیمان محمدی سام                                                                                                                                                                                                                               دانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی  

:G5   :ارتقای وضعیت پژوهشی اساتید دانشکده داروسازیهدف کلی 

:I5     :هدف بینابینی 

  :o 5    : شاخص: یداروساز دانشکده کیفی و کمی پژوهش در توسعههدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
یا عدم دستیابی  تحلیل علل دستیابی

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 

 

تقویت و تشویق اساتید به تعریف پروژه های کالن )مگا پروژه( با 

 رویکرد تولیدی 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی وی اساتید دانشکدهسارتقای تعداد و کیفیت مقاالت منتشره از  2

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی ISIایندکس کردن مجله دانشکده داروسازی در  3
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برگزاری کارگاه های گرنت نویسی و نحوه اخذ گرنت از مراجع  4
 داخلی و خارجی

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی

5 
نهادهای تخصیص دهنده گرنت آشنا کردن اساتید با سازمانها و 

 داخلی و خارجی
     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
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انیمسئول واحد: دکتر سلیمان محمدی سام                                                                                                                                                                                                                               دانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی  

:G6   :مجهز نمودن کتابخانه به کتاب ها و ژورنال های تخصصیهدف کلی 

:I6     :هدف بینابینی 

  :o 6   : شاخص: یداروساز دانشکده کیفی و کمی پژوهش در توسعههدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
دستیابی یا عدم دستیابی تحلیل علل 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 
 

 برگزاری کمیته سفارش و خرید کتاب
     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی

2 
از گروه های  و ژورنال : جمع آوری درخواست خرید کتاب

 آموزشی
     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی

توسعه بخش الکترونیک کتابخانه و  درخواست ژورنالجمع آوری  3
 دانشکده

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پژوهشی

 



 
 

24 

 

 

 معاونت پشتیبانی
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انیمسئول واحد: دکتر سلیمان محمدی سام                                                                                                                                                                                                                               دانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی  

 :G1   :توسعه کمی وقدامات زیربنائی دانشکدههدف کلی 

 

:I 1     :هدف بینابینی 

  :o 1          : شاخص: یداروساز دانشکدهکمی   توسعههدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 

 

 اسیس دانشکده جدید داروسازیت

 

     دانشکده داروسازی 95سال  پشتیبانیمعاونت 

2 
 تاسیس پژوهشکده علوم داروئی

 
     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پشتیبانی

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پشتیبانی احداث النه حیوانات 3
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     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پشتیبانی احداث سالن امتحانات 4

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:
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انیمسئول واحد: دکتر سلیمان محمدی سام                                                                                                                                                                                                                               دانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی  

 :G2   :توسعه کیفی و اقدامات زیربنائی دانشکدههدف کلی 

 

:I 2     :هدف بینابینی 

  :o2        : شاخص: یداروساز دانشکدهکیفی   توسعههدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
 تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 

 

 تکمیل باغ گیاهان داروئی دانشکده

 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پشتیبانی

2 

تملک زمینهای بانک صادرات وکمباین 

 داران واقع درفضای کنونی دانشکده

 

 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پشتیبانی

3 
ونصب دوربین احداث دیوار دانشکده 

 مدار بسته

 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پشتیبانی
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4 
بهسازی وبهینه سازی تاسیسات و 

 ساختمانهای فرسوده وقدیمی

 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پشتیبانی

5 
بهسازی لوله کشی وتعویض لوله های 

 هپوسید

 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پشتیبانی

6 
تعویض وبهینه سازی تجهیزات مستهلک 

 آزمایشگاهی

 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت پشتیبانی

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

 

 

 

 معاونت تحصیالت تکمیلی
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د: دکتر سلیمان محمدی سامانیمسئول واح                                                                                                                                                                                                                               دانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی  

 :G1 هدف کلی:  ارتقای کیفیت دوره آموزشی تحصیالت تکمیلی 

:I 1    هدف بینابینی: بازنگری و اصالح فرایند ها در چارچوب آیین نامه مصوب تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دبیرخانه آموزش داروسازی و تخصصی 

  :o 1          : شاخص: اصالح فرایند ها در چارچوب آیین نامه مصوب تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دبیرخانه آموزش داروسازی و تخصصیبازنگری و هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 

بازنگری کوریکولوم رشته های تحصیلی مصوب توسط گروه های 

آموزشی با هدف به روزرسانی محتوای آموزشی با توجه به 

 نیازهای دانشگاه )در اولین نیمسال تحصیلی(

 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی

2 

اصالح برنامه واحدهای درسی در هر نیمسال تحصیلی 

 توسط گروه های آموزشی 

 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی

3 
بازنگری فرایند های برنامه هفتگی کالسی، حضور منظم 

دستیاران، و ثبت به موقع نمرات دستیاران در سامانه سما توسط 
 گروه های آموزشی 

     دانشکده داروسازی 95سال  تحصیالت تکمیلیمعاونت 
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ارتقای وضعیت و تجهیزات کمک آموزشی مستقر در کالس های  4
 درسی دستیاران دانشکده

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی ارائه طرح درس واحدهای آموزشی توسط گروه های آموزشی 5

انجام ارزشیابی درونی تحصیالت تکمیلی در گروه های آموزشی  6
 EDOاز طریق دفتر 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی

برگزاری منظم جلسات شورای دستیاران دانشکده با حضور  7
 مسئولین ذیربط جهت رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات ایشان

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی

برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس جهت دستیاران )سالیانه  8
 حداقل یک کارگاه(

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی
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تداوم همکاری گروه های آموزشی در اجرای برنامه سمینار  9
 سمینار ماهیانه( 1)حداقل عمومی دستیاران دانشکده 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی
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انیمسئول واحد: دکتر سلیمان محمدی سام                                                                                                                                                                                                                               دانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی  

 :G2   :ارتقای دوره پژوهشی تحصیالت تکمیلیهدف کلی 

:I 2    هدف بینابینی: بازنگری و اصالح فرایند ها در چارچوب آیین نامه مصوب تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دبیرخانه آموزش داروسازی و تخصصی 

  :o 2     : شاخص: مصوب تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دبیرخانه آموزش داروسازی و تخصصیبازنگری و اصالح فرایند ها در چارچوب آیین نامه هدف اختصاصی 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 

فضای آزمایشگاهی برای برنامه ریزی تامین تجهیزات تخصصی و 

پژوهش دستیاران دانشکده با هماهنگی ریاست دانشکده )در 

 طول برنامه(

 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی

2 

برگزاری کارگاه های آموزشی ایمنی کار در آزمایشگاه پیش از 

 شروع پروژه عملی )یک کارگاه در هر نیمسال تحصیلی(

 

     دانشکده داروسازی 95سال  تحصیالت تکمیلیمعاونت 

3 
درخواست اعزام دستیاران به فرصت مطالعاتی در دانشگاه های 

 10خارج از کشور مطابق شیوه نامه مصوب دانشگاه )حداقل 
 درصد پذیرش سالیانه(

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی
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د: دکتر سلیمان محمدی سامانیمسئول واح                                                                                                                                                                                                                               دانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی  

 :G3 هدف کلی: ارتقای کمی تحصیالت تکمیلی در دانشکده داروسازی 

:I 3     :هدف بینابینی 

  :o 3   : رشته تحصیلی 10به  8افزایش تعداد دوره های آموزشی تحصیالت تکمیلی دانشکده در مقطع پی اچ دی از هدف اختصاصی 

 

 شاخص:

 شرح فعالیت ردیف

 مسئول اجرانام 

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 

راه اندازی رشته های جدید متناسب با نیاز کشور و توان علمی 

دانشکده/دانشگاه از قبیل رادیوفارماسی و کنترل مواد دارویی و 

 )در طی برنامه(غذایی 

     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی

2 
پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی بین الملل )خارجی( در گروه 

  های آموزشی متقاضی
     دانشکده داروسازی 95سال  معاونت تحصیالت تکمیلی
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 معاونت فرهنگی
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 سئول واحد: دکتر سلیمان محمدی سامانیم                                                                                                      سال آینده                                                                                                                     5دردانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی

:G1 هدف کلی:  ارتقاء سطح فرهنگی مخاطبین 

:I 1    هدف بینابینی: تغییرات مثبت در نگرش و رفتار مخاطبین 

  :o 1          : شاخص یداروساز دانشکده یفرهنگ ساختار یکم توسعههدف اختصاصی: 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 

 و دانشکده در هنر و شعر  یها کانون یانداز راه 

 ها کانون نیا در دانشکده  مرتبط یاستعدادها جذب

 

معاون فرهنگی و کارشناس فرهنگی 

 دانشکده
     داروسازیدانشکده  

2 
 قیطر از ها تشکل تیفعال جهت الزم یفضا جادیا 

 یفرهنگ ساختمان سوم طبقه یفضا یبند شنیپارت

 یفرهنگ کارشناس و یفرهنگ معاون

 دانشکده

نیمه اول 

 95سال 
     یداروساز دانشکده
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انیمسئول واحد: دکتر سلیمان محمدی سام                                                                                                                                                                                                                               دانشکده داروسازی شیراز  جدول برنامه عملیاتی  

:G1   :هدف کلی 

:I 1     :هدف بینابینی 

  :o 1          : شاخص یداروساز دانشکده یفرهنگ یها تیفعال یفیک توسعههدف اختصاصی: 

 شرح فعالیت ردیف

 نام مسئول اجرا

 یا پیگیری

 مکان زمان
بودجه مورد 

 نیاز

 پایش  عملکرد
تحلیل علل دستیابی یا عدم دستیابی 

 انجام نشد انجام شد به اهداف

1 

 

 انیدانشجو قیتشو و یورزش یها میت بهتر هرچه نمودن فعال

 یورزش یها برنامه در حضور جهت

 

     یداروساز دانشکده در طول برنامه رابط ورزش دانشکده

2 

  کارمندان یورزش یها برنامه در شتریب نظم جادیا

  کارکنان برنامه یفصل یزیر برنامه -

 مربوط رابط توسط گزارش ارائه -

 برنامه طول در دانشکده ورزش رابط

 

     یداروساز دانشکده

3 

 یتهایفعال جهت ییدانشجو یها درخواست ندیفرا در نظم جادیا
 معاونت به هیارا و درخواست نمودن مشخص) برنامه فوق

 و مجوز اخذ بودجه، صیتخص و یفرهنگ معاون دییتا ،یفرهنگ
 ( تیفعال انجام

 کارشناس فرهنگی دانشکده
در طول برنامه 

 عملیاتی

 یداروساز دانشکده

    

4 
 کاهش جهت مشاور دیاسات با منظم و تنگاتنگ ارتباط 

 یانضباط تهیکم ای یقیتعل موارد
     یداروساز دانشکده  معاون فرهنگی دانشکده
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5 
 مسائل  نهیزم در کارمندان جهت منظم یکارگاهها یبرگزار

 یفرهنگ
     یداروساز دانشکده  کارشناس فرهنگی دانشکده

6 

 مراسم مانند شونده تکرار یها مناسبت جهت مدون برنامه هیته
 امور نیا خصوص در فیوظا میتقس و انیدانشجو یلیالتحص فارغ

 یفرهنگ کارشناسان نیب

معاون فرهنگی و کارشناس 

 فرهنگی دانشکده
 

 یداروساز دانشکده
    

7 
 یمناسبتها به توجه با یفرهنگ یتعال یها برنامه نمودن مشخص

 سال هر در مربوطه
     یداروساز دانشکده  کارشناس فرهنگی دانشکده

8 
 قیتشو و مشترک جلسات قیطر از ها تشکل برنامه نمودن منظم

 یگروه یها برنامه انجام جهت انیدانشجو

معاون فرهنگی و کارشناس 

 فرهنگی دانشکده
 

 یداروساز دانشکده
    

     یداروساز دانشکده    

 بیان خالصه ای از تحلیل وضعیت شاخص با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار و راه حل های پیشنهادی:

 

 

 


