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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

   دانشگاه آموزشيمعاونت -2-3

  تامين وسايل كمك آموزشي براي گروههاي آموزشي دانشگاه :عنوان برنامه  -2-3-1
      :نوع برنامه  -2-3-1-1

  منطقه اي    × ملي                                                      
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

    : اهداف برنامه-2-3-1-2
  ارتقاء سطح آموزش دانشگاه  :اهداف كلي 

تسهيل و دسترسي آسان اعضاء هيئت علمي و دانشجويان به منابع آموزشي و وسايل كمك : اهداف اختصاصي 
  آموزشي

  تجهيز كليه كالسهاي درسي به وسايل كمك آموزشي :شاخص هاي برنامه-2-3-1-3

  برنامه% 95پيشرفت  :وضعيت فعلي برنامه -2-3-1-4
  

  
  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

  
    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
يكي جهت اعضاء هيئت علمي و نصب كارت خوان در بخشهاي صدور كارت الكترون :عنوان برنامه  -2-3-2

  مختلف دانشگاه
                  :نوع برنامه  -2-3-2-1

  منطقه اي× ملي                                                     
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

   :اهداف برنامه  -2-3-2-2
   :اهداف كلي 

       كتابخانه و تغذيه-ميع كارت دانشجويي تج-
   به منظور رفاه اعضاء هيئت علمي و تسريع در امر حضور و غياب

 ساماندهي بهتر حضور و غياب اعضاي هيئت -كنترل ورود و خروج اعضاء هيئت علمي: اهداف اختصاصي 
  علمي دانشگاه

  تسهيل كنترل ورود و خروج دانشجويان و تشخيص هويت آنان :هشاخص هاي برنام -2-3-2-3

  در دست اقدام مي باشد :وضعيت فعلي برنامه -2-3-2-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

  
   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  طالعات وتسهيل دسترسي به اطالعاتتهيه سرور اختصاصي جهت بانك ا :عنوان برنامه  -2-3-3
      :نوع برنامه  -2-3-3-1

  منطقه اي× ملي                                                          
                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                 

   : اهداف برنامه-2-3-3-2
 ن واعضاي هيئت علمي در هرزمان به اطالعات برنامه بانك اطالعاتدسترسي مديرا :اهداف كلي

دسترسي اعضاي هيئت علمي به اطالعات بانك مربوط به خود براي گزارش گيري واستفاده   :اهداف اختصاصي
  از برنامه در هر زمان حتي غير از ساعات اداري

  دسترسي مديران ومسئولين دانشگاه به اطالعات بانك
تمركـز ارائـه واحـدهاي درسـي در سـطح دانـشگاه و انعطـاف پـذيري آن جهـت                      :خص هاي برنامه  شا -2-3-3-3

  .دانشجوياني كه بتوانند در وضعيت هاي مختلف انتخاب واحد نمايند

  در مرحله تامين اعتبار وخريد سرور  : :وضعيت فعلي برنامه -2-3-3-4
  

  
  داشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات به -2

  
    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
  تحت وب نمودن برنامه بانك اطالعات اعضاي هيئت علمي :عنوان برنامه  -2-3-4
    :نوع برنامه  -2-3-4-1

  منطقه اي× ملي                                                          
                          منطقه اي پايلوت        ملي پايلوت                     

   : اهداف برنامه -2-3-4-2
 تسهيل در استفاده اعضاي هيئت علمي ومديران از گزارشات بانك اطالعات :اهداف كلي 

   سهولت در استفاده از گزارشات نرم افزار :اهداف اختصاصي
  سيل هاي موجودافزايش بازدهي و بهره وري از پتان :شاخص هاي برنامه -2-3-4-3

  .در دست اقدام وبرنامه ريزيوضعيت فعلي برنامه  -2-3-4-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
شي  همراه با برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري جهت ارائه دستاوردهاي برتر آموز: عنوان برنامه  -2-3-5

   هيئت علمينتقدير از اساتيد برجسته و بازنشستگا
                    :   نوع برنامه  -2-3-5-1

  منطقه اي× ملي                                                     
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  : اهداف برنامه -2-3-5-2
  :اهداف كلي 

   شناسايي فرايندهاي مطلوب دانشگاهي-1 
   ارتقاء فرايندهاي جاري آموزشي در دانشگاهها-2
   تجهيزات در دستگاهها و لوازم كمك آموزشي- ابداع اصالح فرايندها-3
   توجه به فرايندهاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاه و قدرداني از آنها-4
  طراحي فرايندهاي جديد آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح دانشگاهها شناسايي و -5
   ايجاد فضاي مناسب جهت حضور مناسب اساتيد در عرصه توليد علم و دانش-6
   ايجاد فضاي رقابت سالم در عرصه توليد علم در سطح كشور-7 

   ايجاد فرصت هاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاه-8
  فرايندهاي آموزشي جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي توليد علم ايجاد بازار -9

   ايجاد بازار ارائه و تبادل خدمات آموزشي-10
   :شاخص هاي برنامه -2-3-5-3

  .براي دومين بارتوسط معاونت آموزشي وزارت متبوع اجرا خواهد شد: وضعيت فعلي برنامه -2-3-5-4
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  ي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه ها -2

  
   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
   تحقيقاتي گروههاي آموزشي بخصوص تحصيالت تكميلي–تامين و تجهيز آموزشي  :عنوان برنامه  -2-3-6
         :نوع برنامه  -2-3-6-1

  منطقه اي            × ملي                                              
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :اهداف برنامه  -2-3-6-2
 دستياران و دانشجويان تحصيالت تكميلي از خدمات الكترونيك و دسترسي –امكان استفاده بيشتر اعضاء هيئت علمي 

  الزمبه ابزارهاي تحقيقاتي و آموزشي 
افزايش تعـداد كـامپيوتر هـر گـروه براسـاس تعـداد هيئـت علمـي و رزيـدنت يـا                      : شاخصهاي عمده برنامه   -2-3-6-3

  كارشناسي ارشد و تجهيز گروهها به ابزارهاي تحقيقاتي بر اساس پژوهشها و پايان نامه هاي در دست اقدام

   تحقيقاتي-زات آموزشي تجهيز بودن نسبي گروهها به تجهي :وضعيت فعلي برنامه -2-3-6-4

  
  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
  ثبت نام اينترنتي :عنوان برنامه  -2-3-7
                              :نوع برنامه  -2-3-7-1

  منطقه اي             × ملي                                      
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

   : اهداف برنامه-2-3-7-2
   تسهيل در ثبت نام دانشجويان :اهداف كلي 

  تكريم ارباب رجوع: اهداف اختصاصي 
  دهاي جاري دانشگاه  در فرآينITاستفاده از سيستم    :شاخص هاي برنامه -2-3-7-3

  دانشجويان% 100ثبت نام اينترنتي از  :وضعيت فعلي برنامه -2-3-7-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

    معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  نارتقاء كيفيت آموزش كارآموزي و كارورزي و ارزيابي آ :عنوان برنامه  -2-3-8
         :نوع برنامه  -2-3-8-1

  منطقه اي× ملي                                                   
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :   اهداف برنامه -2-3-8-2
    هاي عملكردي آنها در كارهاي علميارتقاء عملكرد دانشجويان در فيلد و پتانسيل :  :اهداف كلي 

   :اهداف اختصاصي
  نظارت و كنترل دقيق جهت ارزيابي يادگيري كارهاي عملي دانشجويان در پايان تحصيالت :شاخص هاي برنامه

  .در حال تكميل شدن مي باشد  :وضعيت فعلي برنامه
 

  
  ني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درما -2

  
    معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
فراخوان جهت جذب اعضاء هيئت علمي مورد نياز وگرفتن نيروها جهت اتمام طرح  :عنوان برنامه  -2-3-9

  وتعهدات در رشته هاي باليني وپايه
      :نوع برنامه  - 2-3-9-1

  منطقه اي× ملي                                                          
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  : اهداف برنامه-2-3-9-2
   :اهداف كلي 

  كميل كادر اعضاء هيئت علمي دانشگاهت
  تقويت علمي گروهها در ابعاد كمي وكيفي

  امكان گرفتن رشته هاي تحصيالت تكميلي وكارشناسي
  : اهداف اختصاصي 

جذب نيرو بـر اسـاس نيازهـاي كنـوني گروههـاي آموزشـي و برنامـه هـاي آينـده                      :شاخص هاي برنامه   -2-3-9-3
  گاهدانش

  88اعالم فراخوان جذب هيئت علمي در شهريور ماه  :وضعيت فعلي برنامه -2-3-9-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

   ت آموزشي دانشگاه معاون-2-3
  گسترش دوره هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه :عنوان برنامه  -2-3-10
       :نوع برنامه  -2-3-10-1

  ملي                           منطقه اي  ×                              
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

     : اهداف برنامه-2-3-10-2
  تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز در كشور  :اهداف كلي 

 تكريم ارباب - بهبود نگرش و عملكرد پرسنل آموزش–ارتقاء دانش و مهارت پرسنل آموزش : اهداف اختصاصي
   آشنايي با قوانين و مقررات آموزش-رجوع

 علـوم پايـه دانـشكده پزشـكي در جهـت آمـوزش دانـشجو در دوره هـاي                    فعال تر نمودن گروههـاي     :شاخص هاي برنامه  
  كارشناسي ارشدو نيز گروههاي باليني جهت پذيرش دستيار

  :وضعيت فعلي برنامه
  ..... )  ارسال برنامه اموزشي براي كارشناسي ارشد پرستاري سالمندان و فيزيك پزشكي و -1 

  وبافت شناسيعفوني  -، پاتولوژي  بيهوشي  انجام كار كارشناسي براي رشته هاي دستياري-2
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  ارتقاء گروههاي آموزشي از نظر امكانات علمي :عنوان برنامه  -2-3-11
  :    نوع برنامه  -2-3-11-1

    منطقه اي×ملي                                                         
           ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                           

  : اهداف برنامه-2-3-11-2
  تجهيزگروههاي آموزشي به امكانات پيشرفته آموزشي وتحقيقاتي مورد درخواست گروهها :اهداف كلي 
  : اصي اهداف اختص

 -ويـدئو پروژكتـور   - پرينتـر  -مجهـز شـدن گروههـاي آموزشـي بـه كـامپيوتر            :شاخص هـاي برنامـه     -2-3-11-3
  ويژيوااليزر

  طي دو سال گذشته اقدامات زيادي براي رفع نيازها صورت گرفته است: وضعيت فعلي برنامه -2-3-11-4
  

  
   درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -2

  
    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
  ارتقاء علمي اعضاء هيئت علمي دانشگاه :عنوان برنامه  -2-3-12
    :نوع برنامه  -2-3-12-1

  منطقه اي× ملي                                                          
          قه اي پايلوت                      ملي پايلوت                    منط

  :   اهداف برنامه -2-3-12-2
  افزايش توان آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي  :اهداف كلي 

   :اهداف اختصاصي
افزايش توان اعضاء هيئت علمي و آشنايي با مراكـز آموزشـي و تحقيقـاتي داخـل و                  : شاخص هاي برنامه   -2-3-12-3

  خارج از كشور

حضور برخي اعضاء هيئت علمي در دوره هاي كوتاه مدت فرصت مطالعاتي و  :برنامه وضعيت فعلي  -2-3-12-4
  بورسهاي آموزش داخل و خارج كشور و نيز حضور در كنگره  هاي علمي داخل و خارج از كشور
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
  آموزش تخصصي پرسنل و كارشناسان آموزش: عنوان برنامه  -2-3-13
  :    نوع برنامه  -2-3-13-1

  منطقه اي× ملي                                                          
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :امه اهداف برن-2-3-13-2
   مهارت و عملكرد پرسنل آموزش – نگرش –ارتقاء دانش  :اهداف كلي 

 تكريم - بهبود نگرش و عملكرد پرسنل آموزش–ارتقاء دانش و مهارت پرسنل آموزش : اهداف اختصاصي 
   آشنايي با قوانين و مقررات آموزش-ارباب رجوع

  : شاخص هاي برنامه -2-3-13-3
  برگزاري دوره آموزشي تخصصي  

  برگزاري كارگاههاي مهارتي
  بهبود شاخص هاي آموزشي ورضايت ارباب رجوع

  .آموزش دوره هاي تخصصي جهت پرسنل آموزش نبوده است :وضعيت فعلي برنامه -2-3-13-4
  

  
  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

  
    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
  برگزاري مراسم تشويق دانشجويان برتر :ان برنامه عنو -2-3-14
    :نوع برنامه  -2-3-14-1

  منطقه اي× ملي                                                          
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :   اهداف برنامه -2-3-14-2
   ا يجاد رقابت سالم-افزايش انگيزه در دانشجويان :لي اهداف ك

   :اهداف اختصاصي
  قدرداني از دانشجويان برتر بمنظور ارج نهادن به مقام علم :شاخص هاي برنامه -2-3-14-3

   هرسال اين جشن در آذرماه در دانشگاه برگزار ميگردد :وضعيت فعلي برنامه -2-3-14-4

  



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان88 و برنامه هاي اجرايي سا ل 87                 گزارش عملكرد سال 

   هيئت امناء26جلسه شماره 
 

 348

  شگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دان -2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
توسعه بخشهاي اداري معاونت آموزشي جهت تجميع واحدهاي خدمات دهنده به اعضاي : عنوان برنامه  -2-3-15

  هيئت علمي وتشكيل مركز امور هيئت علمي
  :    نوع برنامه  -2-3-15-1

  منطقه اي× ملي                                                          
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  : اهداف برنامه-2-3-15-2
  تجميع واحدهاي مختلف در حوزه معاونت آموزشي :اهداف كلي 

  : اهداف اختصاصي 
   :شاخص هاي برنامه -2-3-15-3
  

   در دست اقدام  :وضعيت فعلي برنامه -2-3-15-4

  
  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

  
   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3

  بروز شدن اطالعات مربوط به حوزه معاونت آموزشي در وب :عنوان برنامه  -2-3-16
     :نوع برنامه -2-3-16-1

  منطقه اي× ملي                                                          
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :  اهداف برنامه -2-3-16-2
  تكميل اطالعات در راستاي دولت الكترونيك:اهداف كلي 

  دسترسي آسان به اطالعات :اهداف اختصاصي
  تبادل اطالعات در سريعترين زمان با واحدهاي متقاضي: شاخص هاي برنامه -2-3-16-3

   درحال اجرا :وضعيت فعلي برنامه -2-3-16-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
 افزاري سماء در بخش مالي براي دانشجويان دوره شبانه واجرايي نمودن اجراي برنامه نرم :عنوان برنامه  -2-3-17

  آن در سطح دانشكده ها
   :نوع برنامه  -2-3-17-1

  منطقه اي× ملي                                                          
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  : اهداف برنامه-2-3-17-2

   :اهداف كلي 
  كنترل ونظارت معاونت آموزشي در بخشهاي مالي مربوطه–مركز امور مالي معاونت آموزشي 

  تكريم ارباب رجوع وتسريع در انجام امور مالي دانشجويان
  : اهداف اختصاصي 

ن شبانه وشفاف سازي پرداختهـا جهـت    هماهنگي وتمركز در امور مالي دانشجويا     : شاخص هاي برنامه   -2-3-17-3
  دانشجويان

   در حال تكميل نهايي :وضعيت فعلي برنامه -2-3-17-4

  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
  بايگاني ديجيتال اداره كل آموزش دانشگاه:  عنوان برنامه -2-3-18
     :نوع برنامه  -2-3-18-1

  منطقه اي× ملي                                                          
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  : اهداف برنامه-2-3-18-2
  :اهداف كلي 

  سهولت در دسترسي امور بايگاني دانشجويان 
   در انجام امور دانشجوان در سطح دانشگاهتسهيل

  : اهداف اختصاصي 
  سرعت عمل در انجام امور وتكريم ارباب رجوع :شاخص هاي برنامه -2-3-18-3

  در حال برنامه ريزي :وضعيت فعلي برنامه-2-3-18-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

    آموزشي دانشگاه معاونت-2-3
  سيستم ارزيابي اساتيد :عنوان برنامه  -2-3-19
  :   نوع برنامه  -2-3-19-1

  منطقه اي× ملي                                                          
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :  نامه  اهداف بر-2-3-19-2
   :اهداف كلي 

  اطمينان كامل به ارزشيابي انجام شده
  جلوگيري از خطا واشتباه در ثبت اوراق بصورت دستي در كامپيوتر وجمع بندي آنها

 دستيابي آسانتر وسريعتر به نتيجه ارزشيابي 

  صرفه جويي در كاغذ ووقت كارشناسان آموزش دانشكده ها وكارشناس مركز مطالعات
   :صياهداف اختصا

   :شاخص هاي برنامه -2-3-19-3

  .در دست اقدام وتنظيم قرار داد :وضعيت فعلي برنامه -2-3-19-4
  

  
  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

  
    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
 وفيلدهاي آموزشي بيمارستاني به امكانات ادامه تجهيز گروههاي آموزشي دانشكده ها :عنوان برنامه  -2-3-20

  آموزشي وآزمايشگاهي
  :    نوع برنامه  -2-3-20-1

  منطقه اي× ملي                                                          
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  : ه اهداف برنام-2-3-20-2
  ارتقاء كيفيت آموزش دانشگاه :اهداف كلي 

  : اهداف اختصاصي 
  نياز سنجي از گروههاي آموزشي وخريد تجهيزات الزم :شاخص هاي برنامه -2-3-20-3

   در حال برنامه ريزي :وضعيت فعلي برنامه -2-3-20-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
  تفكيك گروههاي آموزشي واجد شرايط :عنوان برنامه  -2-3-21
                               :نوع برنامه  -2-3-21-1

  منطقه اي×ملي                                                       
             منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                   

  :   اهداف برنامه -2-3-21-2
   هستندجدا نمودن گروههاي تخصصي كه واجد تعداد قابل قبولي از هيئت علمي  :اهداف كلي 

   :اهداف اختصاصي
  : شاخص هاي برنامه -2-3-21-3

  در حال برنامه ريزي :وضعيت فعلي برنامه -2-3-21-4
  

  
  نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دا -2

  
   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  اجراي برنامه هاي خاص آموزشي :عنوان برنامه  -2-3-22
      :نوع برنامه  -2-3-22-1

  منطقه اي× ملي                                                          
          لوت                    منطقه اي پايلوت                      ملي پاي

  : اهداف برنامه-2-3-22-2
   :اهداف كلي 

  رگزاري آزمون هاي عملي در پايان دوره انترنيب
  برگزاري سمينارهاي علمي وبازآموزي مدون وكارگاههاي آموزشي وبازديدهاي علمي براي دانشجويان

  ي دانشجويان پزشكي در دوره هاي فيزيوپاتولوژICMبررسي اجراي 
  : اهداف اختصاصي 

   :شاخص هاي برنامه -2-3-22-3

   در حال برنامه ريزي :وضعيت فعلي برنامه -2-3-22-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  المللي جهت آموزش رشته پزشكيتاسيس دانشگاه بين : عنوان برنامه  -2-3-23
                     :نوع برنامه  -2-3-23-1

  منطقه اي× ملي                                                  
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :   اهداف برنامه -2-3-23-2
   آوردن تمام شرايط الزم اعم از فضاي فيزيكي ، تجهيزات آموزشي وآزمايشگاهيفراهم :اهداف كلي 

   :شاخص هاي برنامه -2-3-23-3

  در حال برنامه ريزي :وضعيت فعلي برنامه -2-3-23-4

  

  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

    معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
  تالش جهت تقويت ابعاد مذهبي ، سياسي ، فرهنگي اعضاي هيئت علمي :عنوان برنامه  -2-3-24
                             :    نوع برنامه  -2-3-24-1

  منطقه اي× ملي                                                   
          ه اي پايلوت                      ملي پايلوت                    منطق

  : اهداف برنامه-2-3-24-2
  ارتقاء اعضاي هيئت علمي در كليه ابعاد :اهداف كلي 

  :اهداف اختصاصي 
  
  برگزاري جلسات منظم :شاخص هاي برنامه -2-3-24-3

  در حال برنامه ريزي:  وضعيت فعلي برنامه -2-3-24-4
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  ت بهداشتي درماني كاشانبرنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدما-2
  

    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
  ارتقاء وتوسعه كيفي وكمي رشته هاي كارشناسي :عنوان برنامه  -2-3-25
                      :نوع برنامه -2-3-25-1

  منطقه اي× ملي                                                      
          ايلوت                    منطقه اي پايلوت                      ملي پ

  :  اهداف برنامه -2-3-25-2
   :هداف كلي ا

  كاهش يا حذف برخي از رشته هاي كارداني وشبانه 
  درخواست وپيگيري برخي از رشته هاي كارشناسي

   :شاخص هاي برنامه -2-3-25-3

  : وضعيت فعلي برنامه -2-3-25-4
  رشته هاي كارداني وشبانه كاهش يا حذف برخي از 

  .درخواست وپيگيري برخي از رشته هاي كارشناسي

  
  

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  معاونت آموزشي دانشگاه  -2-3
ر مسائل تشويق وترغيب دانشجويان ممتاز واستعدادهاي درخشان در جهت پيشرفت د :عنوان برنامه  -2-3-26

  آموزشي ونيز شركت در المپياد دانشجويي
      :نوع برنامه 2-3-26-1

  منطقه اي× ملي                                           
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  : اهداف برنامه-2-3-26-2
  : اهداف كلي 

  : اهداف اختصاصي 
برگزاري مراسم در هفته پـژوهش وجـشنواره آموزشـي ونيـز روز دانـشجو وتـسهيل        :شاخص هاي برنامه   -2-3-26-3

  شركت دانشجويان در المپياد
   :وضعيت فعلي برنامه -2-3-26-4
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان - 2
  

    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
برنامه مدون جهت افزايش آگاهي والدين از فعاليت جاري دانشگاه وافزايش مشاركت آنها  :عنوان برنامه  -2-3-27

  در امور مختلف دانشگاه وارتقاء سالمت روان دانشجويان
       :نوع برنامه  -2-3-27-1

  منطقه اي× ملي                                               
                     ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت           

  :  اهداف برنامه -2-3-27-2
  : اهداف كلي 

  تعامل بين والدين دانشجويان با مسئولين دانشگاه
  ايجاد نتايج ارزشمند وموثر در وضعيت تحصيلي دانشجويان 

   :اهداف اختصاصي
  برنامه هاي مدون در ابتداي هر ترم در طول سالتحصيليبرگزاري  :شاخص هاي برنامه -2-3-27-3

  درحال اجرا وبرنامه ريزي :وضعيت فعلي برنامه -2-3-27-4
  

  

  
  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

  
   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3

  ارزيابي برنامه هاي آموزشي :عنوان برنامه -2-3-28
   :نوع برنامه  -2-3-28-1

  منطقه اي× ملي                                                      
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

    : اهداف برنامه-2-3-28-2
  ارتقاء وضعيت آموزشي :اهداف كلي 

  ط قوت وضعف برنامه هاي آموزشي در حال اجرامونيتورينگ نقا :اهداف اختصاصي
   دانشجو- اساتيد-برنامه آموزشي :شاخص هاي برنامه -2-3-28-3

اتمام ارزيابي آموزشي دستياري داخلي وزنان وكارشناسي ارشد آناتومي وانگل  :وضعيت فعلي برنامه -2-3-28-4
  شناسي وشروع ارزيابي برنامه هاي آموزشي بقيه دوره ها
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

   معاونت آموزشي دانشگاه -2-3
اختصاص فضاي فيزيكي ونيروي انساني كارآزموده وساير تجهيزات الزم جهت تصحيح : عنوان برنامه -2-3-29

  EDCمكانيزه امتحانات چند گزينه اي دانشكده ها در مركز 
   :ع برنامه نو -2-3-29-1

  منطقه اي× ملي                                                      
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :   اهداف برنامه-2-3-29-2
   :اهداف كلي 

   الزمتعيين واختصاص محل ونيروي انساني كارآزموده وتهيه ساير تجهيزات
  اختصاص محلي مناسب جهت نصب دستگاه مارك خوان وساير تجهيزات ضميمه

  تهيه قفسه هايي جهت نگهداري وبايگاني موقت اوراق امتحاني 
  تهيه ونصب نرم افزارهاي آناليز آماري نتايج

  تهيه ونصب دستگاه برش جهت معدوم كردن سئواالت امتحاني
   دايره امتحاناتبكارگيري نيروي اختصاصي وكارآزموده در 

   :شاخص هاي برنامه -2-3-29-3

 انجام EDC ودر اتاق EDCكليه عمليات تصحيح وآناليز توسط كارشناس  :وضعيت فعلي برنامه -2-3-29-4
اين محل از امكانات ديگر مورد نياز وذكر .مي شود ومحل نگهداري دستگاه مارك خوان نيز در همينمحل است 

  شده در باال محروم است
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

     معاونت آموزشي دانشگاه-2-3

توسعه فناوري اطالعات  وخدمات كامپيوتري در تمام اجزاي حوزه معاونت آموزشي  : عنوان برنامه -2-3-30
  )اجراي دولت الكترونيك( جهت بهبود  كيفيت خدمات 

   :وع برنامه  ن-2-3-30-1
  منطقه اي× ملي                                                      

                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت
  :   اهداف برنامه-2-3-30-2

   :اهداف كلي 
  ه صدور گواهينامه اينترنتي كردن آموزش مداوم از مرحله ثبت نام فراگيران تا مرحل

  اجراي برنامه(E-LEARNING ) جهت آموزش مداوم

  ارتقاء نرم افزار بانك اطالعات اعضاي هيئت علمي  وقرار دادن تحت وب
  واجراي بايگاني الكترونيك...) ثبت نمرات و- انتخاب واحد–ثبت نام ( توسعه وبهبود وتكميل خدمات اينترنتي 

توسعه ) از جمله نظر سنجي از دانشجويان( ات وتوسعه آموزش علوم پزشكي توسعه نرم افزاري در مركز مطالع
  ......استفاده از دستگاه مارك خوان و

  كنترل يكپارچه حضور وغياب در دانشكده ها وبيمارستانها
   ويژيواليزر- ويدئو پروژكتور- اسكنر- پرينتر–ادامه تجهيز واحدهاي معاونت آموزشي ودانشكده ها به كامپيوتر 

  راه اندازي سيستم ويدئو كنفرانس

   : شاخص هاي برنامه-2-3-30-3
  در حال برنامه ريزي : وضعيت فعلي برنامه-2-3-30-4



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان88 و برنامه هاي اجرايي سا ل 87                 گزارش عملكرد سال 

   هيئت امناء26جلسه شماره 
 

 357

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

    معاونت آموزشي دانشگاه -2-3

جهت ..... رشته هاي پزشكي ، پرستاري و مامايي ، پيراپزشكي وآموزش فارغ التحصيالن  : عنوان برنامه  -2-3-31
  اجراي كامل قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

   :نوع برنامه  -2-3-31-1
  منطقه اي× ملي                             ×                          

          اي پايلوت                      ملي پايلوت                    منطقه 
  :  اهداف برنامه -2-3-31-2

   :اهداف كلي 
  درماني كشور و–بهينه سازي خدمات بهداشتي  قانون) 1(ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي موضوع ماده  -1

  دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با نيازهاي جامعـه 
  .فزايش سطح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشموالن قانون  ا-2
 به هنگام كردن دانش پزشكي مشموالن قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق -3

  .آنها با نيازهاي جامعه
ي كشور و جلب مشاركت  درمان– بهداشتي  آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي-4

  .آنها
  . تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي -5
  . آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته -6
   اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش مداوم -7
   برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم-8
  تهيه و توليد مواد و مطالب آموزشي به صور مختلف به منظور ارتقاء سطح دانش مشمولين قانون آموزش مداوم  -9

 چاپ كتب و نشريات ادواري مربوط به آموزش مداوم جامعه پزشكي و اطالع رساني به كليه مشمولين قانون -10
  جهت شركت در برنامه هاي آموزش مداوم 

  ت مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي  تهيه فهرست كامل مشخصا-11
 و تجهيز آنها به وسايل پيشرفته تكنولوژي آموزش و خريد تجهيزات برگزاري برنامه ها توسعه و تقويت مراكز 12

  جهت تقويت مراكز
 شيوه - تهيه و تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي جهت شناسائي نيازهاي آموزشي مشمولين و معرفي اثرات -13
اي نوين آموزشي و راهكارهاي ارزشيابي دانش ، نگرش و عملكرد مشمولين آموزش مداوم و اعضاء هيات علمي ه

  و گردآوري اطالعات جديد در خصوص برنامه هاي آموزش مداوم از كتب داخلي و خارجي 
 ها از طرف  بررسي و ارائه راه حل هاي مطلوب و كارشناسي شده جهت درخواست هاي برگزاري كليه برنامه-14
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  مراكز آموزشي مجاز و تطابق با ضوابط اجرائي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور
   صدور مجوز و تخصيص امتياز به مشمولين و سخنرانان برنامه هاي آموزش مداوم -15
   اجراي ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم قبل و بعد از برگزاري برنامه ها -16
  حوه اجراي برنامه ها به دو صورت نهائي و آشكار بررسي و اظهارنظر بر ن-17

  تهيه و تدوين روش مناسب بمنظور تاثير برنامه هاي آموزش مداوم بر ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتي و كاهش 
  هزينه هاي درماني 

موزش  روزآمد كردن بانك اطالعاتي بمنظور نگهداري و ارائه اطالعات و آمار صحيح و دقيق برنامه هاي آ-18
  مداوم ، سخنرانان ، مشمولين قانون و شركت كنندگان 

  ارتقاء كيفي جنبه هاي علمي اجرائي برنامه ها در كشور -19
  در امر پژوهش در آموزش مداوم يت فعال -20

  :اهداف اختصاصي
   تعيين وضعيت موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي -1-1
  م جامعه پزشكي  تعيين نظرات مشمولين قانون آموزش مداو-2-1
   تعيين مشكالت و موانع موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي -3-1
   شناسائي نياز در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي -4-1
   معرفي روشهاي موثرتر در اجراي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي -5-1
   تعيين اثرات برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي -6-1
   تعيين موانع و مشكالت در اجراي پژوهشهاي آموزش مداوم در دانشگاهها-1-2

كميته ارزشيابي به منظور بررسي كيفي جهت تعيين ميزان موفقيت برنامه در نيل به اهداف مطلوب آموزش مداوم 
  .متشكل از كارشناسان و مشاوران اداره كل تشكيل گرديد

  1388مدون  در سال 16، كنفرانس16 ,كارگاه 23سمينار،  5برگزاري  :شاخص هاي برنامه -2-3-31-3

   در حال برنامه ريزي و اجرا :وضعيت فعلي برنامه -2-3-31-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
   مهارتهاي باليني اساتيد از ديدگاه دانشجويانتدوين فرم ارزشيابي آموزش: عنوان برنامه -2-3-32
   : نوع برنامه -2-3-32-1

  منطقه اي× ملي                                                      
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :   اهداف برنامه-2-3-32-2
  اء سيستم ارزشيابي ونظارت در دانشگاهارتق :اهداف كلي 

تدوين فرم ارزشيابي آموزش مهارتهاي باليني اساتيد از ديدگاه دانشجويان علوم آزمايـشگاهي              :اهداف اختصاصي 
   هوشبري و بهداشت - راديولوژي  - مدارك پزشكي–

  تائيد فرم توسط دانشكده هاي مربوطه
  اجراي فرآيند

  رائه ابزار تائيدشدها : شاخص هاي برنامه-2-3-32-3

 –فرم ارزشيابي آموزش مهارتهاي باليني توسط دانشجويان پرستاري ومامايي  : وضعيت فعلي برنامه-2-3-32-4
   پزشكي اجتماعي–پزشكي 
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
  تهيه وتنظيم فرآيند فعاليت هر واحد در حوزه معاونت آموزشي: رنامه عنوان ب-2-3-33
   : نوع برنامه -2-3-33-1

  منطقه اي× ملي                                                      
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :   اهداف برنامه-2-3-33-2
  آشنايي با روند كليه فعاليتهاي هر واحد جهت تسريع در روند كار ارباب رجوع :اهداف كلي 

  تكريم ارباب رجوع :اهداف اختصاصي
   ميزان رضايت ارباب رجوع–زمان انجام فعاليتهاي محوله  : شاخص هاي برنامه-2-3-33-3

   برحسب شرح وظايف محوله : وضعيت فعلي برنامه-2-3-33-4

  
   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2

  
    معاونت آموزشي دانشگاه-2-3
  برگزاري امتحان جامع عملي براي ارزيابي مهارتهاي عملي كارورزان: عنوان برنامه -2-3-34
   : نوع برنامه -2-3-34-1

  منطقه اي      × ملي                                                
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :   اهداف برنامه-2-3-34-2
  ارزيابي مهارتهاي عملي كارورزان قبل از فارغ التحصيلي :اهداف كلي 

   عمليتربيت پزشكان عمومي كارآمد وتوانا  در زمينه انجام مهارتهاي :اهداف اختصاصي
   : شاخص هاي برنامه-2-3-34-3

  در حال تصويب طرح و آماده سازي شرايط براي اجراء : وضعيت فعلي برنامه-2-3-34-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4
  نفر450ابگاه دانشجويي احداث خو:  عنوان برنامه -2-4-1

  :  برنامه نوع -2-4-1-1
     منطقه اي  ملي                             

        منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                       

  براي دانشجويانارتقاء كمي و كيفي خدمات رفاهي خوابگاهي : اهداف برنامه -2-4-1-2

 افزايش فضاي خوابگاهي براي دانشجويان:  شاخصهاي عمده برنامه -2-4-1-3

 كمبود فضاي فيزيكي خوابگاهي و ازدحام دانشجويان در خوابگاهها : وضعيت فعلي برنامه -2-4-1-4

  

  
  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2

  

  

 : نت دانشجويي فرهنگي دانشگاه   معاو-2-4
 احداث سالن مطالعه براي خوابگاههاي دانشگاه :  عنوان برنامه -2-4-2

  :  برنامه نوع -2-4-2-1
  منطقه اي     ملي                             

  اي پايلوت       منطقه           ملي پايلوت                                                       

 ساخت سالن مطالعه مناسب براي خوابگاهها : اهداف برنامه -2-4-2-2

 افزايش فضاي فيزيكي و مناسب جهت مطالعه دانشجويان:  شاخصهاي عمده برنامه -2-4-2-3

 كمبود سالن مطالعه در خوابگاهها : وضعيت فعلي برنامه -2-4-2-4
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  م پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علو  برنامه-2
  
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4
 احداث سالن ورزشهاي رزمي :  عنوان برنامه -2-4-3

  :  برنامه نوع -2-4-3-1
  منطقه اي     ملي                             

        منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                

ساخت سالن ورزشهاي رزمي جهت ارتقاء كمي و كيفي فضاهاي ورزشي دانشگاه  : اهداف برنامه -2-4-3-2
 هاي ورزشي دانشجويانو استفاده بهينه از پتانسيل

 فضاهاي ورزشيمندي دانشجويان از مكانها و افزايش سرانه بهره:  شاخصهاي عمده برنامه -2-4-3-3

 كمبود امكانات و فضاي مناسب براي ورزشهاي رزمي : وضعيت فعلي برنامه -2-4-31-4

  
  

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4
  گاههاتعميرات اساسي در تأسيسات خواب :  عنوان برنامه -2-4-4

  :  برنامه نوع -2-4-4-1
  منطقه اي     ملي                             

        منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                       

 هاكاهش مشكالت تأسيساتي در خوابگاهها و صرفه جوئي در هزينه : اهداف برنامه -2-4-4-2

   ارتقاء كمي و كيفي خدمات به دانشجويان::  شاخصهاي عمده برنامه -2-4-4-3

 تعميرات پراكنده و اورژانسي و نارضايتي دانشجويان : وضعيت فعلي برنامه -2-4-4-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  
  

 :  دانشگاه   معاونت دانشجويي فرهنگي-2-4
 احداث رختكن، جايگاه و سكوي تماشاگران زمين چمن ورزشي :  عنوان برنامه -2-4-5

  :  برنامه نوع -2-4-5-1
  منطقه اي     ملي                             

 وت       منطقه اي پايل           ملي پايلوت                                                       

 ترتكميل زمين چمن دانشگاه در جهت استفاده بهتر و گسترده : اهداف برنامه -2-4-5-2

 تأمين امكانات ورزشي و افزايش فضاهاي ورزشي دانشگاه : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-5-3

عدم بهره مندي مناسب از زمين چمن به دليل نبود رختكن، جايگاه و  : وضعيت فعلي برنامه -2-4-5-4
 سكوي تماشاگران

  
  

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4

 گسترش و اصالح فضاهاي موجود معاونت دانشجويي: عنوان برنامه -2-4-6

  :  برنامه نوع -2-4-6-1
  نطقه اي م    ملي                             

        منطقه اي پايلوت          ملي پايلوت                                                       

 استفاده مناسب از تمام فضاهاي موجود:  اهداف برنامه -2-4-6-2

افزايش رضايتمندي كاركنان و افرايش فضاي كار مناسب براي   : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-6-3
 كنانكار

 كمبود شديد و محدوديت فضاي فيزيكي معاونت:  وضعيت فعلي برنامه -2-4-6-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4

 ايميهتبديل به احسن نمودن و تعويض اقالم غذايي سه: عنوان برنامه -2-4-7

  :  برنامه نوع -2-4-7-1
  منطقه اي      ملي                              

        منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                         

 مندي دانشجويانارتقاء كمي و كيفي غذاي دانشجويي و افزايش سطح رضايت : اهداف برنامه -2-4-7-2

 مند از غذاي سلفافزايش دانشجويان بهره :  شاخصهاي عمده برنامه-2-4-7-3

اي و در نتيجه افت كيفيت غذاي كيفيت پايين بعضي از اقالم غذايي سهميه : وضعيت فعلي برنامه -2-4-7-4
 دانشجويان

  
   كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  برنامه-2

  

  
  
  
  
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4

 تجهيز سلف سرويس به امكانات پيشرفته طبخ و توزيع غذا  :عنوان برنامه -2-4-8

  :  برنامه نوع -2-4-8-1
   منطقه اي    ملي                             

      منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                   

 ارتقاء كمي و كيفي غذاي دانشجويي و افزايش سرعت و ميزان تهيه و پخت غذا :  اهداف برنامه -2-4-8-2

 افزايش تعداد غذا متناسب با تعداد دانشجويان در حداقل زمان   : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-8-3

امناسب بودن مكان و محدوديت فضا و همچنين مستهلك و سنتي بودن ن : وضعيت فعلي برنامه -2-4-8-4
  ..دهدامكانات موجود كه امكان افزايش مورد نظر را نمي
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4

اي براي كتابخانه ستاد شاهد و ايثارگر و خوابگاهها با م افزار كتابخانهخريد نر :عنوان برنامه -2-4-9
 هماهنگي معاونت پژوهشي دانشگاه

  :  برنامه نوع -2-4-9-1
   منطقه اي    ملي                             

 طقه اي پايلوت     من            ملي پايلوت                                                         

 تجهيز و به روز نمودن كتابخانه و دسترسي آسان به منابع مورد نظر:  اهداف برنامه -2-4-9-2

 ايافزايش سرعت و كيفيت خدمات كتابخانه : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-9-3

 نبود نرم افزار مناسب:  وضعيت فعلي برنامه -2-4-9-4

  
  
  

  لوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه ع  برنامه-2
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4

 ثبت نام خوابگاهها با برنامه تحت وب :عنوان برنامه -2-4-10

  :  برنامه نوع -2-4-10-1
   منطقه اي    ملي                             

      منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                         

 ثبت نام سريع و آسان خوابگاهها و كم نمودن زمان جواب دهي به دانشجويان:  اهداف برنامه -2-4-10-2

 كاهش زمان پاسخگويي به دانشجويان : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-10-3

نشجويان از وضعيت اسكان خود در هنگام حضور در عدم اطالع دا:  وضعيت فعلي برنامه -2-4-10-4
 خوابگاهها
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4

 هاي مرتبطها و ساير قسمتتداوم جلسات با سرپرست دانشكده :عنوان برنامه -2-4-11

  :  برنامه نوع -2-4-11-1
   منطقه اي    ملي                             

      منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                         

و دهند هايي كه به دانشجويان خدمات ارائه ميافزايش هماهنگي با ساير قسمت:  اهداف برنامه -2-4-11-2
 هاپرهيز از موازي كاري در برنامه

 افزايش هماهنگي بين بخشي و ارتقاء خدمات رفاهي و فرهنگي : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-11-3

 ها و يا موازي كاري در برخي امورتداخل در بعضي از برنامه:  وضعيت فعلي برنامه -2-4-11-4

  

  
  مات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خد  برنامه-2

  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4

 افزايش امكانات و تجهيزات كمك آموزشي در خوابگاههاي دانشجويي :عنوان برنامه -2-4-12

  :  برنامه نوع -2-4-12-1
   منطقه اي    ملي                             

      منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                         

 دسترسي آسانتر دانشجويان به امكانات جديد و كمك آموزشي:  اهداف برنامه -2-4-12-2

افزايش سطح امكانات رفاهي و كمك اموزشي در خوابگاهها به نسبت  : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-12-3
 هر دانشجو

 كمبود شديد امكانات كمك آموزشي در واحدهاي خوابگاهي: وضعيت فعلي برنامه  -2-4-12-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4

 سنل خوابگاههاهاي ارتباطي جهت پرهاي آموزش مهارتبرگزاري دوره :عنوان برنامه -2-4-13

  :  برنامه نوع -2-4-13-1
   منطقه اي    ملي                             

      منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                         

 و كاهش و كنترل موارد خاص تسهيل در ارتباط پرسنل خوابگاهها يا دانشجويان:  اهداف برنامه -2-4-13-2
 و بحراني در خوابگاهها

هاي ارتباطي در پرسنل و افزايش ارتقاء بينش بهداشت رواني و مهارت : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-13-3
 هاي خوابگاهيآرامش بيشتر در محيط

ل عدم توانايي عدم كنترل بعضي از بحرانهاي شخصي دانشجويان به دلي:  وضعيت فعلي برنامه -2-4-13-4
 ارتباط مؤثر پرسنل با دانشجويان نيازمند

  
  
  

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4

 هاي حضور دانشجويان در امور فرهنگيگسترش زمينه :عنوان برنامه -2-4-14

  : ه  برنامنوع -2-4-14-1
   منطقه اي    ملي                             

      منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                         

رشد و ارتقاء سطح بيش فرهنگي، سياسي، معنوي و فضائل اخالقي بين  اهداف برنامه -2-4-14-2
 دانشجويان

 ارتقاء گستره فعاليت تشكلها، كانونها و ميزان مشاركت دانشجويان : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-14-3

 هاي اجراي اين برنامهبرگزاري و تعيين زمينه:  وضعيت فعلي برنامه -2-4-14-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 : ي دانشگاه   معاونت دانشجويي فرهنگ-2-4

 تقويت شوراهاي صنفي دانشجويان :عنوان برنامه -2-4-15

  :  برنامه نوع -2-4-15-1
   منطقه اي    ملي                             

      منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                         

مندي از نظرات و پيشنهادات آنها افزايش حضور دانشجويان در امور صنفي و بهرهرنامه  اهداف ب-2-4-15-2
 براي اصالح و ارتقاي خدمات رفاهي دانشجويي

 مندي از نظرات دانشجويان در امور دانشجوييارتقاء ميزان بهره : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-15-3

 نفي و فعاليت اوليهتشكيل شوراي ص:  وضعيت فعلي برنامه -2-4-15-4

  
  

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4

 پيگيري اتمام سلف سرويس مركزي دانشگاه :عنوان برنامه -2-4-16

  :  برنامه نوع -2-4-16-1
  نطقه اي م    ملي                             

      منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                         

 ساخت و تكميل سرويس مركزي دانشگاه اهداف برنامه -2-4-16-2

 افزايش فضاي سلف سرويس : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-16-3

 شديد در فضاي سلف سرويس هاي دانشگاه و قرار گرفتن آن در كمبود:  وضعيت فعلي برنامه -2-4-16-4
 محيط آموزشي
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه  -2-4

  دانشجويان ورزشي-هاي تفريحيبرنامه ريزي در جهت ارتقاء برنامه :عنوان برنامه -2-4-17

  :  برنامه نوع -2-4-17-1
   منطقه اي    ملي                             

      منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                         

 استفاده بهينه از فضاهاي موجود ورزشي دانشگاه اهداف برنامه -2-4-17-2

 مندي كاركنان و دانشجويان از فضاهاي ورزشيارتقاي بهره : شاخصهاي عمده برنامه -2-4-17-3

 ريزي رقيق جهت استفاده بهينه از امكانات و نيروهاعدم برنامه:  وضعيت فعلي برنامه -2-4-17-4
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  اني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درم  برنامه-2
  

    معاونت پشتيباني دانشگاه-2-5
    اجراي قانون خدمات كشوري : عنوان برنامه -2-5-1

    : نوع  برنامه-2-5-1-1
  ملي                                منطقه اي

  پايلوت                                                     ملي پايلوت                        منطقه اي 
  پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان بر اساس قانون خدمات كشوري  : اهداف برنامه-2-5-1-2
ي كارمندان و برقراري نظام رعايت عدالت در پرداخت حقوق و مزايا : شاخصهاي عمده برنامه -2-5-1-3

     .هماهنگ در دانشگاه
صدور احكام -ري پرسنلي و آموزش با قانون مذكورتطبيق برنامه هاي نرم افزا : وضعيت فعلي برنامه -2-5-1-4

   .اوليه كاركنان
  
  

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

     معاونت پشتيباني دانشگاه-2-5
    جهت متقاضيان استخدام دانشگاه ثبت نام اينترنتي :    عنوان برنامه -2-5-2

   :امه  برننوع  -2-5-2-1
   منطقه ايملي                            

  ملي پايلوت                        منطقه اي پايلوت
  :  اهداف برنامه -2-5-2-2
  كاهش هزينه ها  -
   حذف مراجعه حضوري افراد-
    رضايت ارباب رجوع-
   برقراري ارتباط اينترنت مطمئن و پرسرعت براي ارباب رجوع-
  : صهاي عمده برنامه  شاخ-2-5-2-3
  اجراي برنامه  دولت الكترونيك  -
   افزايش رضايت ارباب رجوع -
  صرفه جويي در وقت و هزينه –
  در حال بررسي جهت انجام:   وضعيت فعلي برنامه -2-5-2-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  اه  معاونت پشتيباني دانشگ-2-5
   تدوين راه كار هاي اجرايي نمودن بودجه ريزي عملياتي در كليه واحدها: عنوان برنامه-2-5-3
  : نوع برنامه-2-5-3-1

  ملي                           منطقه اي                        
  لي پايلوت                           منطقه اي پايلوت                     م

  : اهداف برنامه-2-5-3-2
  ساماندهي اعتبارات در راستاي اهداف برنامه پنج ساله چهارم 

  اجراي فرآيند امور موافقنامه ها و اصالح روش مبادله و تنظيم موافقتنامه هاي بودجه
  :هدف كلي

  بهينه نمودن تخصيص منابع و هزينه ها بر مبناي بودجه ريزي عملياتي
   : شاخص هاي برنامه-2-5-3-3
  دريافت اطالعات الزم در خصوص سياست هاي كلي نظام بودجه ريزي از واحدهاي درون بخشي و برون بخشي -
   سنجش عمليات نسبت به اهداف و زمانبندي اعتبارات مصوب -
   عدم تناسب توزيع اعتبارات با نيازهاي غيرقابل پيش بيني واحدهاي مجري: وضعيت فعلي برنامه-2-5-3-4

  
  

  اي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه ه-2
  

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5
 تهيه و تدوين طرح توجيهي جهت اداره بيمارستان هاي شهيد بهشتي و متيني به صورت : عنوان برنامه-2-5-4

  )طرح بيمارستان هاي منتخب(هيأت امنايي 
  : نوع برنامه-2-5-4-1

  منطقه اي           ملي                                                   
   ملي پايلوت                           منطقه اي پايلوت                      

  : اهداف برنامه-2-5-4-2
  اجراي طرح بودجه ريزي عملياتي در سطح بيمارستان هاي منتخب

  امستقل شدن اعتبارات و هزينه ه:هدف كلي
  اجراي طرح بيمارستان منتخب در بيمارستان هاي بهشتي و متيني:هدف اختصاصي

  كاهش تصدي گيري : شاخص هاي برنامه-2-5-4-3
   آن وابستگي مديريتي به دانشگاه و عدم استقالل: وضعيت فعلي برنامه-2-5-4-4
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  ن برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشا-2
  

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5
تهيه و تدوين فرآيند توزيع بودجه و ابالغ آن به كليه واحدها طبق آئين نامه هاي  : عنوان برنامه-2-5-5

  مالي و معامالتي و ضوابط اجرايي بودجه
  : نوع برنامه-2-5-5-1

  طقه اي            من          ملي                                      
                ملي پايلوت                           منطقه اي پايلوت               

  :  اهداف برنامه-2-5-5-2
  توزيع بهينه اعتبارات بين واحدها

  بهينه سازي توزيع اعتبارات و تخصيص واحدها بر مبناي بودجه ريزي تصدي:هدف كلي
   تخصيص هاصرفه جويي و توزيع بهينه :هدف اختصاصي

   برنامه- فصل-توزيع بر مبناي عملكرد:  شاخص هاي برنامه-2-5-5-3
 ماهه سال جاري 3 ماهه و ابالغ اولين تخصيص هاي 12اخذ عملكرد :  وضعيت فعلي برنامه-2-5-5-4

  بر مبناي فرآيند جديد
 

  
   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان-2

  

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5
   عملياتي نمودن مصوبات دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان اصفهان: عنوان برنامه2-5-6
  : نوع برنامه-2-5-6-1

  منطقه اي                              ملي                          
         منطقه اي پايلوت              ملي پايلوت                         

  : اهداف برنامه-2-5-6-2
  پيگيري جهت عملياتي نمودن سفرهاي اول و دوم رياست جمهوري به استان

  :هدف كلي
  توزيع بهينه اعتبارات اختصاص يافته و مصوب سفر و پيگيري جذب كسريهاي طرحها

   ارسال عملكرد طرحها پيگيري مكاتبات و-دريافت اعتبارات مصوب: شاخص هاي برنامه-2-5-6-3
  اخذ مصوبات سفر دوم: وضعيت فعلي برنامه-2-5-6-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5
ان وصولي توزيع اعتبارات درآمدهاي اختصاصي كليه واحدهاي درماني بر اساس ميز : عنوان برنامه-2-5-7

  آنها
  : نوع برنامه-2-5-7-1

                      منطقه اي                              ملي       
    منطقه اي پايلوت              ملي پايلوت                         
  : اهداف برنامه-2-5-7-2

  توزيع اعتبارات و درآمدهاي وصولي هر واحد به واحد مربوطه
  :كليهدف 

  توزيع درآمدهاي وصولي واحدها به واحدهاي تابعه پس از كسر سهم ستادي
  
  شفاف شدن ميزان هزينه و درآمد واحدها : شاخص هاي برنامه-2-5-7-3
  
  كليه واحدهاي درمانياجراي برنامه و فرآيند در سطح  : وضعيت فعلي برنامه-2-5-7-4

  
 

  وخدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي -2
  

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5
   اجراي سيستم مكانيزه بودجه بندي: عنوان برنامه-2-5-8
  : نوع برنامه-2-5-8-1

   منطقه اي                                ملي                          
     منطقه اي پايلوت               ملي پايلوت                           

   : اهداف برنامه-2-5-8-2
  اجراي سيستم اتوماسيون بودجه بندي

  :هدف اختصاصي
  نصب و راه اندازي سيستم بودجه بندي در سطح دانشگاه 

  وقت و دسترسي سريع به اطالعات بودجه ايدر صرفه جويي  : شاخص هاي برنامه-2-5-8-3
  
  تهيه نرم افزاردر حال : وضعيت فعلي برنامه-2-5-8-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-3
   تهيه و تنظيم شرح وظايف سازماني كليه پرسنل رسمي و پيماني دانشگاه : عنوان برنامه-2-5-9
  : نوع برنامه-2-5-9-1

    منطقه اي                      ملي                           
                ملي پايلوت                           منطقه اي پايلوت        

  : اهداف برنامه-2-5-9-2
  :هدف كلي

  تهيه و تنظيم شرح وظايف پستهاي سازماني
  
  تعداد پست هاي سازماني مصوب دانشگاه:  شاخص هاي برنامه-2-5-9-3
شرح وظايف پستهاي سازماني كارشناسي به طور كامل وجود دارد و در بقيه  :يت فعلي برنامه وضع-2-5-9-4

  .موارد با هماهنگي واحدها انجام مي شود
  
 

   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5
يم بودجه تفصيلي و موافقت نامه ها در بخش هاي هزينه اي و تملك  تدوين و تنظ: عنوان برنامه-2-5-10

  سالمت و آموزش يهاي سرمايه ايايدار
  : نوع برنامه-2-5-10-1

  ملي                           منطقه اي                        
    ملي پايلوت                       منطقه اي پايلوت                      

  : اهداف برنامه-2-5-10-2
  :هدف كلي

  تهيه موافقت نامه ها بر اساس اعتبارات مصوب سال جاري
  
  تعداد دانشجو، تعداد تخت بيمارستاني، تعداد طرحهاي تحقيقاتيافزايش  : شاخص هاي برنامه-2-5-10-3
جه تفصيلي بخش تهيه و مبادله موافقت نامه هاي هزينه اي تملك و بود : وضعيت فعلي برنامه-2-5-10-4

  آموزش و سالمت
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5
   اصالح ساختار سازماني و اخذ تشكيالت تفصيلي جديد دانشگاه: عنوان برنامه-2-5-11
  : نوع برنامه-2-5-11-1

   منطقه اي                ملي                                      
               ملي پايلوت                           منطقه اي پايلوت         

  : اهداف برنامه-2-5-11-2
  :هدف كلي

  اصالح ساختار سازماني باتوجه به نيازهاي فعلي دانشگاه
  :هدف اختصاصي

  ابعه باتوجه به نيازهاي هر كدام ازواحدهاصالح ساختار سازماني هريك از واحدهاي تا
   سازماني مصوب فعلي و پستهاي سازماني موجودرساختا:  شاخص هاي برنامه-2-5-11-3
  با توجه به گسترش دانشگاهصالح ساختار سازماني  عدم ا: وضعيت فعلي برنامه-2-5-11-4

 

  اني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درم-2
  

  دانشگاه معاونت پشتيباني  -2-5
  اجراي حسابداري تعهدي :عنوان برنامه-2-5-12
  : نوع برنامه-2-5-12-1

                     منطقه اي   ملي                               
                ملي پايلوت                           منطقه اي پايلوت        

  : اهداف برنامه-2-5-12-2
  ديهتغيير سيستم حسابداري از نقدي به تع :هدف كلي

  :اهداف اختصاصي
  محاسبه قيمت تمام شده كاال و خدمات  -
  اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه -
  حذف مبناي نقدي : شاخص هاي برنامه-2-5-12-3
  :  وضعيت فعلي برنامه-2-5-12-4
   اجراي آنبرايتهيه مقدمات  -
   انبار-تهيه نرم افزار اموال -
  شناسايي دارائي هاي ثابت و جاري -
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5
   اقدام در جهت كاهش كسورات بيمه اي : عنوان برنامه-2-5-13
  : نوع برنامه-2-5-13-1

   منطقه اي             ملي                                     
                ملي پايلوت                           منطقه اي پايلوت   
  : اهداف برنامه-2-5-13-2

  :هدف كلي
  كاهش كسورات بيمه اي

  :ف اختصاصياهدا
  ي شناسايي عوامل موثري از طريق انجام طرح تحقيقاتي براافزايش درآمدهاي قابل وصول سازمان

  ها از طريق تشكيل كميته كسورات سازماناز افزايش درآمدهاي قابل وصول 
  در سال% 2به % 5كاهش نسبت كسورات از  : شاخص هاي برنامه-2-5-13-3
   ريال 5413521357به مبلغ  كسورات وجود  : وضعيت فعلي برنامه-2-5-13-4

 
  
  

   پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم-2
  

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5
  به بخش خصوصي و افزايش بهره وري واگذاري امور  : عنوان برنامه-2-5-14
  : نوع برنامه-2-5-14-1

                      منطقه اي     ملي                           
                         منطقه اي پايلوت              ملي پايلوت          

  : اهداف برنامه-2-5-14-2
  كاهش تصدي گري در بخش دولتي :هدف كلي

  :ف اختصاصياهدا
  خدمات بخش هاي بهداشتي، درماني و آموزشبه منظور ارتقاء  كيفيت افزايش بهره وري 

  كوچك سازي حجم دولت
  88تشكيل كميته بهره وري و ماده 

  از تصدي هاي دولتي% 5و واگذاري % 5/2به % 4/1افزايش بهره وري از  :ص هاي برنامه شاخ-2-5-14-3
  پايين بودن شاخص بهره وري و حجيم بودن دولت : وضعيت فعلي برنامه-2-5-14-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان-2

  

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5
  اجراي اتوماسيون اداري در دانشگاه  : عنوان برنامه-2-5-15
  : نوع برنامه-2-5-15-1

  منطقه اي                          ملي                             
                ملي پايلوت                           منطقه اي پايلوت      

  : اهداف برنامه-2-5-15-2
  وبات دولت الكترونيك مصاجراي 

  تسريع در گردش مكاتبات اداري 
  صرفه جويي در وقت و هزينه

  :اهداف اختصاصي
   اصالح فرآيندهاي مكاتبات اداري

حذف كاغذ در امور اداري و يا كاهش استفاده از كاغذ تا حد ممكن با  : شاخص هاي برنامه-2-5-15-3
  توجه به قوانين و مقررات كشور

  انجام امور دستي و كاميپيوتري :ت فعلي برنامه وضعي-2-5-15-4
 

  
  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2

    

   معاونت پشتيباني دانشگاه-2-5
    . احداث فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي :   برنامه  عنوان-2-5-16

    : برنامه نوع -2-5-16-1
     منطقه اي           ملي              

        منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                            

  : اهداف برنامه -2-5-16-2
 )فاز اول( احداث كتابخانه مركزي دانشگاه و دانشكده پرستاري ومامائي 

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-5-16-3
 متر  فضاي كمك آموزشي دانشگاه در محل پرديس دانشگاه طبق طرح جامع مصوب و قانون 5500ايش  افز-

   87بودجه 
 %3به % 8/2 رشد شاخص سرانه فضاي آموزشي به ازاي هر دانشجو از -

   پايين بودن سرانه فضاي آموزشي و پژوهشي:   وضعيت فعلي برنامه -2-5-16-4
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  اه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگ  برنامه-2

  

   معاونت پشتيباني دانشگاه-2-5

    . احداث فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي :   برنامه  عنوان-2-5-17

    : برنامه نوع -2-5-17-1
     منطقه اي  ملي                             

        منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                            

  : اهداف برنامه -2-5-17-2

  . احداث و تكميل سلف سرويس مركزي 

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-5-17-3

  تكميل عمليات ساختماني نيمه كاره سلف سرويس -

   دانشجويانناتمام بودن پروژه سلف سرويس :   وضعيت فعلي برنامه -2-5-17-4

  
  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه -2

  

   معاونت پشتيباني دانشگاه-2-5

  .احداث فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي :    برنامه  عنوان-2-5-18

    : برنامه نوع  -2-5-18-1

   منطقه اي        ملي                      

        منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                       

  تكميل عمليات محوطه سازي پرديس مركزي  :   اهداف برنامه -2-5-18-2

  . تكميل محوطه سازي و جانمائي مراكز طبق طرح جامع    : شاخصهاي عمده برنامه -2-5-18-3

 . در حال انجام عمليات محوطه سازي پرديس دانشگاه:  ت فعلي برنامه  وضعي-2-5-18-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2

    

   معاونت پشتيباني دانشگاه-2-5

    . احداث ، تكميل ، تجهيز و تعميرات اساسي مراكز بهداشتي درماني  :   برنامه  عنوان-2-5-19

    : برنامه نوع -2-5-19-1
     منطقه اي  ملي                         

        منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                            

  : اهداف برنامه -2-5-19-2

  . احداث و تكميل مركز بهداشت شهرستان

  : مده برنامه  شاخصهاي ع-2-5-19-3

  راه اندازي صحيح مراكز بهداشتي در دست تجهيز و بهره برداري سودمند -

   . نبودن فضاي كافي و عدم دسترسي ارباب رجوع به مراكز درماني:   وضعيت فعلي برنامه -2-5-19-4

  
  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه -2

  

 :  پشتيباني دانشگاه   معاونت-2-5

   .احداث ، تكميل ، تجهيز و تعميرات اساسي مراكز بهداشتي درماني :    برنامه  عنوان-2-5-20

    : برنامه نوع  -2-5-20-1
     منطقه اي  ملي                  

   منطقه اي پايلوت                ملي پايلوت                                                       

  احداث و تكميل اورژانس تروماي بيمارستان شهيد بهشتي  :   اهداف برنامه -2-5-20-2

 و تجهيز اورژانس تروما براساس ضوابط تكميل عمليات اورژانس تروما  : شاخصهاي عمده برنامه -2-5-20-3
   . درماني

   . ورژانس تروما اساختمان نيمه تمام:   وضعيت فعلي برنامه -2-5-20-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
    

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5

    . آران و بيدگلاحداث و تكميل خانه هاي  سازماني   :   برنامه  عنوان-2-5-21

    : برنامه نوع -2-5-21-1
    منطقه اي   ملي                        

        منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                            

  .  واحد خانه هاي مسكوني دانشگاه  10احداث و تكميل  : اهداف برنامه -2-5-21-2

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-5-21-3

  سترسي سريع بيماران به آنها جذب پزشكان متخصص در منطقه و د -
  آران و بيدگلپيشرفت فيزيكي % 95 واحدي  با 10 پروژه  تكميل عمليات ساختماني نيمه تمام-

   . ساختمان نيمه تمام خانه هاي سازماني:   وضعيت فعلي برنامه -2-5-21-4

  
  

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
    

   معاونت پشتيباني دانشگاه -2-5

    . EFQMاجراي مدل ارزيابي عملكرد بر مبناي  :   برنامه  عنوان-2-5-22

    : برنامه نوع -2-5-22-1
     منطقه اي  ملي                        

 منطقه اي پايلوت                ملي پايلوت                                                            

  : اهداف برنامه -2-5-22-2

    . 88ارزيابي عملكرد حوزه معاونت پشتيباني دانشگاه و واحدهاي تابعه آن در سال 

 تعيين نسبت پيشرفت فعاليتها براساس استانداردهاي تعيين شده :  شاخصهاي عمده برنامه -2-5-22-3

  .  انجام شده است مطالعات اوليه:   وضعيت فعلي برنامه -2-5-22-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  : عنوان برنامه-2-6-1

   ادامه ساخت و تجهيز ساختمان جديد معاونت و تجميع واحدهاي تحت پوشش

  : نوع برنامه-2-6-1-1

    منطقه اي                   ملي                      

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت
  :اهداف برنامه-2-6-1-2

   تجميع مديريت هاي تحت پوشش، سامان دهي فعاليت هاي ستادي و محيطي
  :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-1-3

  ارتقاءكيفي و كمي كليه شاخص ها 

  :  فعلي برنامهوضعيت-2-6-1-4

  يك باب ساختمان استيجاري جهت امور ستادي معاونت غذا و دارو

  آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي مستقر در بيمارستان اخوان تابعه دانشگاه
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   دارو دانشگاه معاونت غذا و-2-6

  :  عنوان برنامه-2-6-2

  الت دارويي در مركز اطالع رساني داروها و سموماپاسخ گويي به سو
  : نوع برنامه-2-6-2-1

   ملي                                           منطقه اي

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

  : رنامهاهداف ب-2-6-2-2
  ارتقاء سطح كيفي سالمت جامعه

  : شاخص هاي عمده برنامه-2-6-2-3
  تعداد سئواالت پاسخ داده شده

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-2-4
با توجه به راه اندازي اخير اين مركز و اطالع رساني به داروخانه ها ، مطب ها و ساير مراكـز درمـاني جهـت                          

شته هاي پزشكي، متاسفانه تعداد تماس هاي تلفني و يا حضوري با اين             آگاه كردن مردم و فارغ التحصيالن ر      
مركز اندك مي باشـد و بـا توجـه بـه اتخـاذ بـسياري از تـصميم گيـري هـاي بهداشـتي و درمـاني بـر اسـاس                          
گزارشات مراكز اطالع رساني دارو سموم در كشور، اين مطلب مهم اكنون در شهر كاشان تعمـيم داده نمـي             

  .شود
 در اختيار اين معاونت نيست و تنها با استفاده از كتب و دسترسي بـه                micromedexالًَ نرم افزار    همچنين فع 

  اينترنت پاسخ سئواالت داده مي شود
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-3

  ويي به سئواالت مربوط به مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتيپاسخ گ
  : نوع برنامه-2-6-3-1

  ملي                                          منطقه اي          

                    ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

  : اهداف برنامه-2-6-3-2
  ارتقاء سطح كيفي سالمت جامعه 

  : شاخص هاي عمده برنامه-2-6-3-3
  تعداد سئواالت پاسخ داده شده

   :وضعيت فعلي برنامه-2-6-3-4
 براي پاسخگوئي به اين گونه سئواالت اختصاص داده 4444999اين برنامه در حال اجرا است و شماره تلفن 

   شده است
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  انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي د-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  : عنوان برنامه-2-6-4
  نرم افزار ثبت بازرسي كارخانجات

  : نوع برنامه-2-6-4-1

    منطقه ايملي                                                                       

               ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت                

  :اهداف برنامه-2-6-4-2

  دسترسي آسان به اطالعات ثبت شده در فرم بازرسي 

  :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-4-3

 محصوالت  محصوالت توقيف شده، نتايج آزمايشگاهي-تعداد بازرسي انجام شده به تعداد موارد تخلف 

   استنمونه برداري شده
  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-4-4

با توجه به بايگاني كاغذي پرونده هاي بازرسي و اشكاالت متعدد در تكميل نمودن فرم هاي بازرسي و تعداد  
بسيار زياد فرم هاي جمع آوري شده دسترسي به اطالعات مربوط با مشكالت عديده اي مواجه است در 

  .ارد آمار مستند در دسترس قرار نمي گيردبسياري از مو
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-5

  دي آنهاارائه و انجام طرح هاي تحقيقاتي در زمينه مواد غذايي، آشاميدني و آرايشي، بهداشتي و بسته بن

  : نوع برنامه-2-6-5-1
  

    منطقه اي                                        ملي                                     

                               ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

  :اهداف برنامه-2-6-5-2
، آشاميدني و آرايشي ،   پژوهشي كاركنان و يافتن راه كارها جهت بهبود امورغذاييارتقاء سطح علمي و 

    بهداشتي در واحدهاي توليدي

  : شاخص هاي عمده برنامه-2-6-5-3
  ارائه پروپزال هاي تحقيقاتي در موارد مذكور

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-5-4
   انگشت شمار بودن طرح هاي تحقيقاتي در موارد مذكور
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-6

تهيه پمفلت، پوستر و بروشور در زمينه مواد غذايي، آشاميدني و آرايشي، بهداشتي بخصوص بسته بندي مواد 

ـ بهداشتي و بيماري هاي مرتبط با مواد غذايي و مواد  آنها و لوازم آرايشيغذايي و نگهداري مواد غذايي در

  غذايي مورد نياز بدن در سنين مختلف 

  : نوع برنامه-2-6-6-1
    منطقه ايملي                                                                       

                                     منطقه اي پايلوت                             ملي پايلوت  

  :اهداف برنامه-2-6-6-2

   ارتقاء سطح آگاهي عمومي در زمينه مواد غذايي، آشاميدني و آرايشي، بهداشتي
  : شاخص هاي عمده برنامه-2-6-6-3

   تعداد پمفلت هاي چاپ شده

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-6-4
  زمينه هاي فوق در معاونت نادر بودن اطالع رساني در 
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-7

  تهيه پمفلت، پوستر و بروشور در زمينه مواد مخدر و اعتياد آور و روان گردان
  : نوع برنامه-2-6-7-1

   منطقه ايملي                                                                        

                               ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

  :اهداف برنامه-2-6-7-2

  ياد آور و روان گردان ارتقاء سطح آگاهي عمومي در زمينه عوارض مصرف مواد مخدر و اعت
  : شاخص هاي عمده برنامه-2-6-7-3

  تعداد پملفت هاي جاپ شده 

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-7-4

به )   هزار نسخه 5هر عنوان در (  عنوان پمفلت در اين زمينه تهيه شده و پس از چاپ و تكثير 6تا كنون بيش از 
  . شهرستان كاشان ارسال گرديده استتمام دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحدهاي تابعه در
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-8

  تهيه مطالب آموزشي با  عنوان توصيه هاي غذايي و قرار دادن آن در وب سايت معاونت

  :رنامه نوع ب-2-6-8-1

    منطقه اي               ملي                                                                        

                               ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت                  

  :اهداف برنامه-2-6-8-2

   هي عموميارتقاء سطح آگا

  : شاخص هاي عمده برنامه-2-6-8-3

  تعدادد عناوين قرار داده شده در سايت 

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-8-4

       عنوان توصيه غذايي در وب سايت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي كاشان 8تا كنون 
http//fdo.kaums.ac.ir) ( قرار داده شده است.  
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  مه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنا-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-9

  تهيه مطالب آموزشي با عنوان توصيه هاي دارويي و قرار دادن آن در وب سايت معاونت

  : نوع برنامه-2-6-9-1

    منطقه اي   ملي                                      

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

  :اهداف برنامه-2-6-9-2

   ارتقاء سطح آگاهي عمومي

   :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-9-3

   تعداد عناوين قرار داده شده در سايت

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-9-4

       سايت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي كاشان  عنوان توصيه دارويي در وب16تا كنون 

http//fdo.kaums.ac.ir) ( قرار داده شده است.  
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-10

  بطه با مواد اعتياد آور و قرار دادن آن در وب سايت معاونتتهيه مطالب آموزشي در را

  : نوع برنامه-2-6-10-1

    منطقه ايملي                                                                       

                               ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

  :اهداف برنامه-2-6-10-2

   ارتقاء سطح آگاهي عمومي
  : شاخص هاي عمده برنامه-2-6-10-3

  تعداد عناوين قرار داده شده در سايت

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-10-4

       عنوان در رابطه با مواد اعتياد آور در وب سايت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي كاشان 10

http//fdo.kaums.ac.ir) ( قرار داده شده است.  
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-11

  تهيه مطالب آموزشي در رابطه با عوارض ناخواسته دارويي و قرار دادن آن در وب سايت معاونت

  : نوع برنامه-2-6-11-1

    منطقه ايملي                                         

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

  :اهداف برنامه-2-6-11-2

  ارتقاء سطح آگاهي عمومي 
  : شاخص هاي عمده برنامه-2-6-11-3

   تعداد عناوين قرار داده شده در سايت

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-11-4

 عنوان در رابطه با عوارض ناخواسته دارويي در وب سايت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي 37
  .قرار داده شده است ) (http//fdo.kaums.ac.ir      كاشان 
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2 
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-12

  )برنامه آموزش كاركنان (prestriningاجراي برنامه 
  : نوع برنامه-2-6-12-1

     منطقه اي                ملي                                                                    

  پايلوت                                     منطقه اي پايلوت                             ملي 
  :اهداف برنامه-2-6-12-2

  ايجاد شناسنامه هاي آموزشي كاركنان با تمام مشخصات 

  پيش بيني برنامه هاي آموزشي الزم براي پرسنل در آينده
  : شاخص هاي عمده برنامه-2-6-12-3

   تعداد سرفصل هاي آموزش داده شده

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-12-4
  .هم اكنون اين برنامه در حال اجرا است و كليه اطالعات پرسنل در آن ثبت شده است
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-13

  )سيستم اتوماسيون مديريت دارو ( استفاده از برنامه سامد 

  : نوع برنامه-2-6-13-1

   ملي                                           منطقه اي                             

                                    ملي پايلوت                                منطقه اي پايلوت       

  :برنامهاهداف -2-6-13-2

  :مكانيزاسيون انجام امور اداري همانند

  ......صدرو پروانه ها، اطالعات داروخانه ها، مكاتبات با فرمت هاي دارويي و 

   :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-13-3

  تعداد گزارشات اخذ شده 

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-13-4

  به سيستم مي باشدبا توجه به نصب جديد سيستم، اطالعات اوليه در حال ورود 

  
  
  
  
  
  
  
  



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان88 و برنامه هاي اجرايي سا ل 87                 گزارش عملكرد سال 

   هيئت امناء26جلسه شماره 
 

 394

   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-14

  نرم افزار اينترنتي بيماران خاص
  : نوع برنامه-2-6-14-1

                            منطقه اي ملي                                              

                                 ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت          

  :اهداف برنامه-2-6-14-2

  مديريت دريافت و مصرف داروي بيماران خاص
  : شاخص هاي عمده برنامه-2-6-14-3

  هتعداد اطالعات ثبت شد 

  : وضعيت فعلي برنامه-2-6-14-4

  اسمي بيشتر بيماران خاص و اطالعات آنها وارد سيستم شده و در هر نوبت براي آنها حواله صادر مي شود
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  :رنامه عنوان ب-2-6-15

  نرم افزار نسخه پرداز
  : نوع برنامه-2-6-15-1

   ملي                                           منطقه اي                             

                               ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت             

  :ف برنامهاهدا-2-6-15-2

  :دسترسي سريعتر به كليه اطالعات نسخ پزشكان از جمله
  تعداد اقالم دارويي

  درصد داروهاي تزريقي تجويز شده
  درصد تجويز آنتي بيوتيك ها

  ......و
  :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-15-3

   تعداد نسخ وارد شده

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-15-4

  .عات كليه پزشكان بررسي شده و نتايج نيز براي آنها ارسال مي گردداين برنامه در حال اجرا است و اطال
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-16

  برنامه نرم افزاري ثبت اموال دولتي
  : نوع برنامه-2-6-16-1

  منطقه اي                                          ملي 

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

  :اهداف برنامه-2-6-16-2
  ثبت اموال و شماره پالك اموال هر كارمند در برنامه نرم افزاري

  :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-16-3
  تعداد اموال ثبت شده

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-16-4
  اين برنامه در حال اجرا است كليه اموال با مشخصات كامل وارد برنامه شده است
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-17

  باربرنامه جامع تداركات ان

  : نوع برنامه-2-6-17-1
  

    منطقه اي                 ملي                                                                                 

   ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت                                     

  :ف برنامهاهدا-2-6-17-2

  ثبت كليه عمليات مربوط به خريد اموال مصرفي
  :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-17-3

  تعداد اموال مصرفي خريداري شده

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-17-4

   اين برنامه در حال اجرا است
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  : عنوان برنامه-2-6-18

   نرم افزار مديريت مواد مخدر معاونت غذا و دارو

  : نوع برنامه-2-6-18-1

   ملي                                           منطقه اي

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

  :برنامهاهداف -2-6-18-2

  مديريت و كنترل خريد و توزيع داروي مخدر

  :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-18-3

   تعداد داروي خريداري و توزيع شده

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-18-4

اين برنامه هم اكنون در حاال اجرا است و عملياتي مانند خريد متادون ، درخواست متادون، تحويـل متـادون بـه                      
  .پي دولتي و خصوصي و بيماران استفاده كننده از اين دارو انجام مي گيردمراكز متادون ترا
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-19

م با توجه به ارتقا سطح آزمايـشگاه كنتـرل           هاي الز  SOPبروزرساني روشهاي آزمون و استانداردهاو تدوين     
   غذا

  : نوع برنامه-2-6-19-1
  

   ملي                                           منطقه اي                             

  لوت                             ملي پايلوت                                     منطقه اي پاي              

  :اهداف برنامه-2-6-19-2

  ISO هاي الزم طبق جديدترين استاندارد هاي جهاني و  SOPتدوين روش هاي آزمون و
  :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-19-3

   كيفيت و سرعت انجام خدمات قابل ارائه در آزمايشگاه كنترل غذا    

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-19-4

اي آزمايشگاه اداره كل غذا و دارو و همچنين اسـتاندارد هـاي موسـسه    هSOP آزمايشگاه درحال حاضر از 

  استاندارد استفاده مي نمايد
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-20

  آزمايشگاه كنترل غذا LAN احداث شبكه 
  : نوع برنامه-2-6-20-1

    منطقه ايملي                                         

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

  :اهداف برنامه-2-6-20-2

   رايانه هاي بخش هاي مختلف آزمايشگاه  جهت اتصالLANايجاد شبكه 
  :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-20-3

  كاهش زمان وارتقا كيفيت تبادل وپردازش اطالعات در آزمايشگاه كنترل غذا
  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-20-4

  .در حال حاضراطالعات با روش دستي مبادله شده وپردازش نرم افزاري صورت نمي پذيرد
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-21

   اه اندازي وبهره برداري ازنرم افزار آزمايشگاه كنترل غذار
  : نوع برنامه-2-6-21-1
  

    منطقه ايملي                                                                       

  لوت                                     منطقه اي پايلوت                             ملي پاي

  :اهداف برنامه-2-6-21-2

  تجميع وپردازش اصالعات بخش هاي آزمايشگاه
  :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-21-3

   كاهش زمان وارتقا كيفيت انجام خدمات قابل ارائه در آزمايشگاه كنترل غذا

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-21-4

  شگاه در حال حاضر با روش دستي در حال فعاليت مي باشدآزماي
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

   معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6
  : عنوان برنامه-2-6-22

  برنامه نرم افزاري كيمياگر
  
  : نوع برنامه-2-6-22-1

    منطقه اي                        ملي                  
  

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت
  
  :اهداف برنامه-2-6-22-2

  حفظ آمار و موجودي
  فروش نرم افزاري

  ارائه ديسكت به سازمان هاي بيمه گر
  ارائه آمار فروش

  :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-22-3
  قيمت آنهاتعداد داروها و 

  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-22-4
  . اين برنامه در حال اجرا است
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  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2

  
  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  لبنيبرگزاري دوره آموزشي تكنولوژي نوين و كنترل كيفيت فرآورده هاي: عنوان برنامه-2-6-23
  : نوع برنامه-2-6-23-1

   منطقه اي                                          ملي                                              
  

  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت
 

  :اهداف برنامه-2-6-23-2
افت و جمع آوري شير و نحوه فرآوري شير و فرآورده هـاي لبنـي و                آشنايي كارشناسان با روش هاي نوين دري      

 روش هاي جديد طراحي خط توليد اين كارخانجات
 ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان:شاخص هاي عمده برنامه-2-6-23-3
 . برگزار خواهد شد 88اين دوره در سال :وضعيت فعلي برنامه-2-6-23-4

  
  وم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه عل-2

  
  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

 برگزاري دوره آموزشي تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت محصوالت پليمري: عنوان برنامه-2-6-24

  : نوع برنامه-2-6-24-1
    منطقه اي                                                         ملي                              

  
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

 

آشنايي كارشناسان با تازه هاي تكنولـوژي و كنتـرل كيفيـت محـصوالت پليمـري                :اهداف برنامه -2-6-24-2
 ....جهت بكارگيري در بازرسي و

 گاهي كارشناسانارتقاء سطح آ: شاخص هاي عمده برنامه-2-6-24-3
  . برگزار خواهد شد 88اين دوره در سال : وضعيت فعلي برنامه-2-6-24-4
 

  
  
  
  



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان88 و برنامه هاي اجرايي سا ل 87                 گزارش عملكرد سال 

   هيئت امناء26جلسه شماره 
 

 404

   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  كيفيت فرآورده هاي گوشتيبرگزاري دوره آموزشي تازه هاي تكنولوژي و كنترل : عنوان برنامه-2-6-25
 

  : نوع برنامه-2-6-25-1
    منطقه اي                                           ملي                                          

  
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

 

جديدترين تكنولوژي و كنترل كيفيت فرآيند و خط توليد آشنايي كارشناسان با :اهداف برنامه-2-6-25-2
  فرآورده هاي گوشتي

 

  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان:شاخص هاي عمده برنامه-2-6-25-3
 

  . برگزار خواهد شد 88اين دوره در سال :وضعيت فعلي برنامه-2-6-25-4
 

  
  ني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درما-2

  
  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  برگزاري دوره آموزشي تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فراورده هاي شوينده: عنوان برنامه-2-6-26
 

  : نوع برنامه-2-6-26-1
  ي  منطقه ا                                         ملي                                            

  
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

 

  آشنايي كارشناسان با تازه هاي فرآيند كنترل كيفيت فرآورده هاي شوينده:اهداف برنامه-2-6-26-2
 

  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان:شاخص هاي عمده برنامه-2-6-26-3
 

  . برگزار خواهد شد 88 سال اين دوره در:وضعيت فعلي برنامه-2-6-26-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  برگزاري دوره آموزشي تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فرآورده هاي مو: عنوان برنامه-2-6-27
 

  : نوع برنامه-2-6-27-1
    منطقه اي                              ملي                                                        

  
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

 

  آشنايي كارشناسان با تازه هاي تكنولوژي و كنترل كيفيت فرآورده هاي مو:اهداف برنامه-2-6-27-2
 

  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان:اخص هاي عمده برنامهش-2-6-27-3
 

  . برگزار خواهد شد 88اين دوره در سال :وضعيت فعلي برنامه-2-6-27-4
 

  
  

   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

 زشي عوارض خود درمانيبرگزاري دوره آمو: عنوان برنامه-2-6-28

  : نوع برنامه-2-6-28-1
    منطقه اي                                         ملي                                            

  
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

 

  ن و ماماها درباره عوارض خوددرمانيارتقاء سطح اگاهي پرستارا:اهداف برنامه-2-6-28-2
 

  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان: شاخص هاي عمده برنامه-2-6-28-3
 

  . برگزار خواهد شد 88 اين دوره در سال :وضعيت فعلي برنامه-2-6-28-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

 رو دانشگاه معاونت غذا و دا-2-6

  برگزاري دوره آموزشي عوارض خوددرماني : عنوان برنامه-2-6-29
 

  : نوع برنامه-2-6-29-1
    منطقه اي                                          ملي                                           

  
  تملي پايلوت                                     منطقه اي پايلو

 

ارتقاء سطح اگاهي تكنسين هاي دارويي ، بهيارها ، بهيار ماماها و بهورزان در  :اهداف برنامه-2-6-29-2
  مورد عوارض خوددرماني 

 

  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-29-3

 

  . برگزار خواهد شد 88اين دوره در سال  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-29-4
 

  
  رنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان ب-2

  
  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  )مركز ثبت عوارض ناخواسته داروها(ADR برگزاري دوره آموزشي آشنايي با مركز  : عنوان برنامه-2-6-30
 

  : نوع برنامه-2-6-30-1
    منطقه اي  ملي                                                                                    

  
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

 

  و اهميت آن ADR آشنايي پرستاران ، پزشكان و داروسازان با مركز :اهداف برنامه-2-6-30-2
 

  اهي كارشناسانارتقاء سطح آگ :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-30-3

 

  . برگزار خواهد شد 88اين دوره در سال :وضعيت فعلي برنامه-2-6-30-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

   )DPIC( و سموم برگزاري دوره آموزشي معرفي مركز اطالع رساني دارو  : عنوان برنامه-2-6-31
 

  : نوع برنامه-2-6-31-1
    منطقه اي                                          ملي                                           

  
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

 

 دارويي ، بهيارها ، بهيار ماماها و بهورزان در ارتقاء سطح اگاهي تكنسين هاي :اهداف برنامه-2-6-31-2
  مورد عوارض خوددرماني 

 

 ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-31-3

  . برگزار خواهد شد 88اين دوره در سال  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-31-4
 

  
  اني كاشان برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درم-2

  
  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

   داروسازي باليني- درمان-برگزاري دوره آموزشي تازه هاي دارو : عنوان برنامه-2-6-32
 

  : نوع برنامه-2-6-32-1
    منطقه اي                                          ملي                                           

  
  وت                                     منطقه اي پايلوتملي پايل

 

   داروسازي باليني- درمان-آشنايي كارشناسان با تازه هاي دارو :اهداف برنامه-2-6-32-2
 

  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-32-3
 

  .اهد شد  برگزار خو88اين دوره در سال  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-32-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  برگزاري دوره آموزشي آشنائي با كميته تجويز و مصرف منطقي دارو : عنوان برنامه-2-6-33
 

  : نوع برنامه-2-6-33-1
    منطقه اي          ملي                                                                                 

  
         ملي پايلوت                                        منطقه اي پايلوت

   

  آشنايي كارشناسان با كميته تجويز و مصرف منطقي دارو و فعاليت هاي آن :اهداف برنامه-2-6-33-2
 

  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان :اي عمده برنامهشاخص ه-2-6-33-3

 

  . برگزار خواهد شد 88اين دوره در سال  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-33-4
 

  
   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2

  
  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  )فارماكوگنوزي (  آشنائي با تازه هاي گياهان دارويي برگزاري دوره آموزشي : عنوان برنامه-2-6-34
 

  : نوع برنامه-2-6-34-1
    منطقه اي                                          ملي                                               

  
       منطقه اي پايلوت       ملي پايلوت                                

 

  آشنايي با تازه هاي گياهان دارويي :اهداف برنامه-2-6-34-2
 

  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-34-3

 

  . برگزار خواهد شد 88اين دوره در سال  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-34-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  برگزاري دوره آموزشي كاربرد منطقي آنتي بيوتيك ها : عنوان برنامه-2-6-35
 

  : نوع برنامه-2-6-35-1
  ملي                                                منطقه اي                                                                  

  
  يلوت                                     منطقه اي پايلوتملي پا

 

  آشنايي كارشناسان با كاربرد منطقي آنتي بيوتيك ها :اهداف برنامه-2-6-35-2
 

  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-35-3

 

   . برگزار خواهد شد 88اين دوره در سال  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-35-4
 

  
   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2

  
  معاونت غذا و دارو دانشگاه-2-6

  برگزاري دوره آموزشي كاربرد منطقي كورتيكواستروئيدها و داروهاي تزريقي : عنوان برنامه-2-6-36
 

  : نوع برنامه-2-6-36-1
  ملي                                                منطقه اي                                                                     

  
  ملي پايلوت                                     منطقه اي پايلوت

 

  آشنايي كارشناسان با كاربرد منطقي كورتيكواستروئيدها و داروهاي تزريقي :اهداف برنامه-2-6-36-2
 

  ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان :شاخص هاي عمده برنامه-2-6-36-3
 

  . برگزار خواهد شد 88اين دوره در سال  :وضعيت فعلي برنامه-2-6-36-4
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                                             برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

   1388سرشماري تسهيالت مراكز بهداشتي و درماني ، آموزشي و نيروي انساني در سال  : عنوان برنامه -2-7-1

    :برنامه  نوع -2-7-1-1
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                  

دسترسي به اطالعات مورد نياز براي تهيه ي شاخص هاي بهداشتي درماني و آموزشي و : اهداف برنامه -2-7-1-2
  انساني بمنظور استفاده ي مديران در تصميمات مديريتي سازماننيروي 

 

  تعيين تعداد مراكز بهداشتي و درماني  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-7-1-3
 ... تعيين تعداد آزمايشگاهها ، نوع آزمايش ، نوع و وابستگي و -

  ... تعيين تعداد مراكز پرتونگاري ، توانبخشي و-

 

در پايان هـر سـال كارشناسـان اداره آمـار بـا همكـاري كارشناسـان معاونـت هـاي           : برنامه وضعيت فعلي -2-7-1-4
 .دانشگاه فرم هاي تسهيالت را تكميل و ضمن ارسال به وزارت متبوع شاخص ها را محاسبه مي نمايند

 
 

  
   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

  
  : هشي دانشگاهمعاونت پژو -2-7

 فعال نمودن فرمهاي راكد آماري و تكميل آن : عنوان برنامه -2-7-2

 

   :  برنامه نوع -2-7-2-1
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                     

 دسترسي به اطالعاتي كه از طريق فرم طراحي شده قابل حصول است: :  اهداف برنامه-2-7-2-2

 هماهنگي و اجراي فرآيند تكميل كليه فرمهاي راكد:  شاخصهاي عمده برنامه-2-7-2-3

 

موجود در نظام آماري و عدم همكاري برخي واحدهاي تابعه          با توجه به مشكالت      وضعيت فعلي برنامه  -2-7-2-4
 برخي فرمهاي آماري تكميل نشده و طبيعتـا اطالعـات آن در دسـترس سيـستم مـديريت                   ‘دانشگاه در تكميل فرمها     

 دانشگاه نيست
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   برنامه هاي اجرايي  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  : دانشگاهمعاونت پژوهشي  -2-7

  محاسبه شاخصهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي : عنوان برنامه -2-7-3
   :  برنامه نوع -2-7-3-1

  منطقه اي       ملي                                                                         
        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

تكميل آمار شوراي عالي انقـالب فرهنگـي ومحاسـبه شـاخص هـاي مـورد نيـاز بـراي                    :  اهداف برنامه -2-7-3-2
  مديران جهت اتخاذ تصميمات مديريتي در سازمان   

  انجام مقايسه وضعيت دانشگاه با ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور-
  تكميل فرم ها طبق برنامه زمان بندي  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-7-3-3

      تهيه شاخص هاي مالي ، دانشجوئي ، آموزشي ، پژوهشي در موعد مقرر
با توجه به مشكالت موجود در نظام آماري و عدم همكاري برخي واحدهاي تابعه               وضعيت فعلي برنامه  -2-7-3-4

و تـاكنون محاسـبه متمركـز و        . گاه محاسبه مي شود     دانشگاه ، اين شاخصها بصورت مستقل در واحدهاي تابعه دانش         
 مقايسه آن ها     صورت نگرفته است

  
  

   برنامه هاي اجرايي  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  
  

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

 محاسبه شاخصهاي ملي سالمت : عنوان برنامه -2-7-4

 

    : برنامه نوع -2-7-4-1
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                         

راي جمعيت تحت پوشش دانشگاه و ارسال به مديران تهيه شاخصهاي ملي سالمت ب :  اهداف برنامه-2-7-4-2
 جهت تصميم گيريهاي مهم در سازمان

 ....وهشي ، پشتيباني و ژمحاسبه شاخصهاي بهداشتي ، درماني ،آموزشي ، پ :  شاخصهاي عمده برنامه-2-7-4-3

 

ي برخـي واحـدهاي      با توجه به مشكالت موجود در نظام آماري و عـدم همكـار             : وضعيت فعلي برنامه   -2-7-4-4
 .تابعه دانشگاه تاكنون شاخصهاي ملي سالمت براي محدوده تحت پوشش دانشگاه محاسبه نشده است 
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

 ه فيضارتقاء كمي و كيفي مقاالت مجل : عنوان برنامه -2-7-5
   :  برنامه نوع -2-7-5-1

  منطقه اي       ملي                                                                         
        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                         

همكـاري اعـضاي هيئـت علمـي         -تالش جهت افزايش تعداد مقاالت اصيل دريـافتي        :  مهاهداف برنا  -2-7-5-2
 جهت داوري مقاالت

  افزايش تعداد مقاالت قابل چاپ در هر شماره   -originalچاپ مقاالت 
  
تـسريع   -زايش كيفيت مقاالت قابـل چـاپ       ا -افزايش تعداد مقاالت هر شماره    :  شاخصهاي عمده برنامه  -2-7-5-3

  مقاالت منتشر شده هر شمارهدر چاپ

 تبديل فصلنامه به دو ماه نامه
   : وضعيت فعلي برنامه-2-7-5-4

  . مقاله چاپ مي شود45 مقاله ساالنه حدود 12فصلنامه در هر شماره تقريبا باالي 
   ماه است6به طور متوسط زمان دريافت، كارشناسي و چاپ مقاالت 

 نقاط قوت

   بودن مجله فيضعمومي -تنوع رشته هاي دانشگاه
 فرصت ها

 )كنسرسيون مجله فيض با دانشگاه شهركرد و اصفهان(درخواست تعامل بين دانشگاه هاي منطقه 

 وجود امتياز علمي ـ پژوهشي دانشگاه

  تقاضاي باالي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي براي چاپ مقاالت
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  ي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشك-2
  

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

 كنسرسيوم نشريه فيض، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و شهركرد : عنوان برنامه -2-7-6

   :  برنامه نوع  -2-7-6-1
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

   چاپ مشترك سه مجله جراحي ايران، سالمت ايران و مجله سلولي ملكولي ايران : اهداف برنامه -2-7-6-2
    .گاهمشترك توسط دانشگاه هاي فوق با هيئت تحريريه مشترك و آرم سه دانش

 
  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-7-6-3

  پيگيري  و نهايي نمودن كنسرسيوم مجله
موافقـت معاونـت محتـرم پژوهـشي دانـشگاه هـا و              -برگزاري جلسات مقـدماتي    : وضعيت فعلي برنامه   -2-7-6-4

  مديرات مجالت و انجام هماهنگي اوليه
  تهيه پيش نويس كنسرسيون مشترك بين اين دانشگاه ها

 ط قوتنقا

  سابقه چاپ نشريات عمومي در اين دانشگاه ها
 فرصت ها

 حمايت اداره هماهنگي نشريات علوم پزشكي كشور -وجود توانمندي مورد نياز در اين دانشگاه ها

 موافقت همه معاونت هاي پژوهشي دانشگاه ها بر حمايت مالي و معوني از كنسرسيون نشريات
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  لوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه هاي اجرايي  دانشگاه ع-2
  

   معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7
 
  تجهيز حيوانخانه در حال تاسيسِ دانشگاه:  عنوان برنامه -2-7-7
 

   :  برنامه نوع -2-7-7-1
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                         

 تالش جهت تجهيز حيوانخانه در حال تاسيس مطابق با آخرين استانداردهاي روز:  اهداف برنامه -2-7-7-2
  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-7-7-3

گونه هاي حيوانات آزمايشگاهي مورد نياز محققين دانشگاه هاي سرتاسر كشور و ايجاد به منظور توليد و تكثير 
محل درآمد براي تامين هزينه هاي جاري حيوانخانه، احتياج به تجهيز حيوانخانه مطابق با استانداردهاي بين المللي 

 .مي باشد

كننده تجهيزات مورد نياز انجام شده و مذاكرات مربوطه با شركت هاي تامين :  : وضعيت فعلي برنامه-2-7-7-4
 .نتايج حاصله در اختيار معاونين محترم پژوهشي و پشتيباني قرار گرفته است. برآورد هزينه شده است
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  
  

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

 ناجي آباد، ساختمان جديد 2 ساختمان جديد معاونت بهداشتي واقع در فاز LANاجراي شبكه   :عنوان برنامه -2-7-8
 بخش اعصاب و روان واقع در بيمارستان شهيد بهشتي،  مركز بهداشتي گالبچي

   :  برنامه نوع -2-7-8-1
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

اتصال كامپيوترهاي موجود در مراكز فوق و امكان تبادل و اشتراك اطالعات بين :  اهداف برنامه -2-7-8-2
 واحدها بمنظور صرفه جويي در وقت و هزينه

  :  عمده برنامهشاخصهاي  -2-7-8-3
ناجي آباد،ساختمان جديد بخش 2 ساختمان جديدمعاونت بهداشتي واقع درفازLANامكان ارتباط كليه كامپيوترهاي 

 88 دانشگاه تا پايان سال LANاعصاب و روان واقع در بيمارستان شهيد بهشتي،  مركز بهداشتي گالبچي به شبكه 
   : وضعيت فعلي برنامه -2-7-8-4

دانشكده پزشكي، پرستاري و مامايي، ستاد مركزي دانشگاه، سايت مسكوني، شبكه  LAN شبكه در حال حاضر
معاونت پژوهشي، معاونت آموزشي، ساختمان جديداالحداث دانشكده هاي  بهداشت و درمان آران و بيدگل،

  .بهداشت و پيراپزشكي، بيمارستانهاي شهيد بهشتي، نقوي و متيني راه اندازي گرديده است
  :ط قوتنقا

  دانشگاه LANامكان ارتباط كامپيوترهاي موجود در 
  امكان دسترسي به اطالعات موجود در واحدها و به اشتراك گذاشتن اطالعات

  صرفه جويي در هزينه و وقت، دسترسي سريعتر و آسانتر
  همكاري مناسب بين بخشهاي دانشگاه

  :فرصت ها
  در ديگر بخشهاي دانشگاه LANاجراي شبكه 

  و امكان سرويس دهي به واحدهاي تحت شبكه6MGاي باند وجود پهن
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   برنامه هاي اجرايي  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

  اصالح ساختار وب سايت دانشگاه:  عنوان برنامه -2-7-9
   :  برنامه نوع -2-7-9-1

  منطقه اي       ملي                                                                         
        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

  سايتافزايش ضريب امنيت و جلوگيري از ورود نفوذگرها به بانك اطالعاتي وب :  اهداف برنامه -2-7-9-2
  پيشرفته جهت امكان ورود اطالعات بيشتر  Databaseاستفاده از 

  افزايش سرعت دسترسي 
 صرفه جويي در وقت و هزينه 

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-7-9-3

 88ارتقاء و اصالح ساختار طراحي و پياده سازي وب سايت دانشگاه تا پايان سال 

 در طراحي و پياده سازي وب سايت دانشگاه از بانك اطالعاتي در حال حاضر : وضعيت فعلي برنامه -2-7-9-4
Accessبرنامه نويسي    و زبانaspاستفاده شده است  . 

  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان رنامه هاي اجرايي  ب-2

  
  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7
 E1راه اندازي خط :  عنوان برنامه -2-7-10

   :  برنامه نوع -2-7-10-1
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                       

 : اهداف برنامه-2-7-10-2
  پر سرعت به مشتركينDial Up ارائه خط

 ارائه اينترنت پر سرعت به مشتركين سطح شهر

  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-7-10-3
  88تا پايان سال  E1 راه اندازي خط

 
با توجه محدود بودن خطوط تلفن جهت ارتباط با اينترنت دانشگاه با توجه به اينكه  : وضعيت فعلي برنامه-2-7-10-4

ضـروري بـه نظـر مـي       E1 لي امكان ارتباط پر سرعت اينترنت را فراهم نمي كند، راه انـدازي خـط              خطوط تلفن معمو  
 رسد

  



  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان88 و برنامه هاي اجرايي سا ل 87                 گزارش عملكرد سال 

   هيئت امناء26جلسه شماره 
 

 418

   برنامه هاي اجرايي  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

 راه اندازي ويدئو كنفرانس در دانشگاه:  عنوان برنامه -2-7-11

   :  برنامه نوع -1 -2-7-11
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

 :اهداف برنامه  -2-7-11-2

 On time تامكان تبادل اطالعات بصور
  امكان دسترسي از راه دور به همايش ها، سمينارها و نشست هاي علمي و آموزشي

  صرفه جويي در وقت و هزينه
  دسترسي سريع تر

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-7-11-3

  88راه اندازي سيستم ويدئو كنفرانس در دانشگاه تا پايان سال 
 

 امكان برقراري بين كامپيوترهـاي واحـدهاي مختلـف دانـشگاه از        در حال حاضر   :وضعيت فعلي برنامه   -2-7-11-4
امكان راه اندازي سيستم مـذكور امكـان پـذير           6MG ضمنا با وجود پهناي باند    . فراهم شده است   LAN ريق شبكه يط

 دمي باش
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  :  دانشگاهمعاونت پژوهشي -2-7

 راه اندازي اتوماسيون اداري در دانشگاه:  عنوان برنامه -2-7-12

   :  برنامه نوع -1 -2-7-12
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

 : اهداف برنامه-2 -2-7-12

 مكان تبادل و پيگيري مكاتبات اداري درون سازماني و برون سازماني 

  افزايش سرعت دسترسي، تبادل و پيگيري مكاتبات اداري
  افزايش دقت  در تبادل و پيگيري مكاتبات اداري

 صرفه جويي در وقت و هزينه

 دسترسي سريع تر

  :  شاخصهاي عمده برنامه-3 -2-7-12

 88راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري در دانشگاه تا پايان سال 

   : وضعيت فعلي برنامه-4 -2-7-12
 در واحدهاي تابعه دانشگاه LAN  وجود شبكه:  نقاط قوت

شكالت عديده اي وجود برنامه نرم افزاري فعلي اتوماسيون اداري ستاد مركزي دانشگاه كه داراي م:   نقاط ضعف
  مي باشد
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

 بيمارستان متيني HIS راه اندازي:  عنوان برنامه -2-7-13

   :  برنامه نوع -1 -2-7-13
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

 :اهداف برنامه -2 -2-7-13

 مديريت مؤثر و بهينه اطالعات بهداشتي  
 نظارت مداوم بر فعاليتهاي بيمارستان

 از اطالعات موجوداستفاده مؤثر و صحيح 
  بهبود كيفيت درمان

 افزايش رضايتمندي مراجعين
 
  :  شاخصهاي عمده برنامه-3 -2-7-13

  نصب و راه اندازي كامل برنامه جامع بيمارستان متيني تا پايان سال  
 

   : وضعيت فعلي برنامه-2-7-13-4
 : نقاط قوت

  ستر نرم افزار فوقبيمارستان متيني به عنوان ب LAN طرح اجراي شبكه       -
  :        فرصتها

  در بيمارستان شهيد بهشتي دانشگاه HIS       پياده سازي نرم افزار-
  دركشور HIS        وجود بيمارستانهاي داراي سيستم-

 :          تهديدها
 جامع در كشور HIS نبودن يك سيستم

  افزار موجوداز نرم  HIS     عدم رضايت كامل بيمارستانهاي داراي-        
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

  مسجد دانشگاه LAN راه اندازي فيبر نوري و شبكه :   عنوان برنامه -2-7-14
 
   :  برنامه نوع -2-7-14-1

  منطقه اي       ملي                                                                         
        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                          

 :اهداف برنامه -2-7-14-2

ن تبادل و اشتراك اطالعات بين برقراري ارتباط بين كامپيوترهاي موجود در مسجد دانشگاه به منظور امكا
 واحدهاي مختلف دانشگاه با مسجد بمنظور صرفه جويي در وقت و هزينه

 
  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-7-14-3

  88دانشگاه تا پايان سال  LAN امكان ارتباط كليه كامپيوترهاي مسجد دانشگاه به شبكه
 
 دانشكده پزشكي، پرستاري و مامايي، ستاد LANدر حال حاضر شبكه   :  وضعيت فعلي برنامه-2-7-14-4

و معاونت آموزشي  مركزي دانشگاه، سايت مسكوني، شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل، معاونت پژوهشي
 .و ساختمان جديداالحداث دانشكده هاي بهداشت و پيراپزشكي راه اندازي گرديده است

  :نقاط قوت
  دانشگاه LANامكان ارتباط كامپيوترهاي موجود در 

  امكان دسترسي به اطالعات موجود در واحدها و به اشتراك گذاشتن اطالعات
  صرفه جويي در هزينه و وقت، دسترسي سريعتر و آسانتر

  همكاري مناسب بين بخشهاي دانشگاه
  :فرصت ها

   در ديگر بخشهاي دانشگاهLANاجراي شبكه 
  شبكه و امكان سرويس دهي به واحدهاي تحت 6MGوجود پهناي باند 
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   برنامه هاي اجرايي  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

  
  

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

  مديريت بحران - بيمارستان-كارگاه ويژه ترياژ در صحنه حوادث  5برگزاري :  عنوان برنامه -2-7-15

   :  برنامه نوع -2-7-15-1
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

  ارتقاء سطح دانش كاربردي پرسنل :اهداف برنامه -2-7-15-2

 
  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-7-15-3

  اه برگزار شدهتعداد كارگ
 

 اجرا 87 و 86 ، 85اين برنامه جهت آموزش پزشكان و پرستاران در سالهاي   :   وضعيت فعلي برنامه-2-7-15-4
  .گرديده است

با توجه به وضعيت حوادث در كشور، اين برنامه بصورت متوالي جهت آموزش پرسنل و آمادگي آنان برگزار مي 
 .گردد
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  شگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه هاي اجرايي دان-2

  

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

انجام ده طرح تحقيقاتي اولويت دار پيرامون حوادث ترافيكي در سطح شهر كاشان و :  عنوان برنامه -2-7-16
 كشوري

   :  برنامه نوع - 2-7-16-1
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

 : اهداف برنامه -2-7-16-2

  دستيابي به نتايج كاربردي تحقيقات جهت حل معضالت بهداشتي، درماني و  ترافيكي شهر كاشان
 
  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-7-16-3

 تعداد طرح هاي مصوب

 جهت پيشگيري از W.H.Oاين برنامه در راستاي برنامه هاي كشوري و   :  وضعيت فعلي برنامه -2-7-16-4
  ..حوادث مي باشد
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان رنامه هاي اجرايي  ب-2

  

  

  

  

   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

مغز و اعصاب، شكم، چشم،گوش و حلق و بيني و (  كنفرانس يك روزه تروماهاي :   عنوان برنامه -2-7-17
  مورد3) ارتوپدي

   :  برنامه نوع -1 -2-7-17
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

 : اهداف برنامه -2-7-17-2

   ارتقاء سطح دانش كاربردي پرسنل
 
  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-7-17-3
 

  اين كنفرانس ها بصورت جداگانه و با همكاري آموزش مداوم دانشگاه جهت:     وضعيت فعلي برنامه-2-7-17-4
  برگزار گرديده است86 و 85پرستاران در سال 

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

 كنفـرانس يـك روزه      - كنفرانس يك روزه اخـالق پزشـكي       - كنفرانس يك روزه تروما      عنوان برنامه  -2-7-18
 اخالق در پژوهش

   :  برنامه نوع -2-7-18-1
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                    

 :اهداف برنامه -2-7-18-2

   ارتقاء سطح دانش كاربردي پرسنل
 
  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-7-18-3
  

 وضعيت فعلي برنامه-2-7-18-4
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2
  

  
   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان -2

  

  
 
 

  

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

  :عنوان برنامه -2-7-19
  ضميمه مجله علمي پژوهشي فيض87چاپ دو ويژه نامه تروما در اوايل و اواخر سال 

   :  برنامه نوع -2-7-19-1
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

 :اهداف برنامه -2-7-19-2

  بر داخلي و خارجي  چاپ تعداد زيادتري از مقاالت اعضاي هيأت علمي در مجالت معت-
  درصدي در توليد و چاپ مقاالت با موضوعات تروما30 ارتقاء-

  چاپ ويژه نامه :  شاخصهاي عمده برنامه-2-7-19-3
 

 86نامه در سال ه چاپ يك ويژ  :    وضعيت فعلي برنامه-2-7-19-4

  : معاونت پژوهشي دانشگاه -2-7

  :عنوان برنامه -2-7-20
  يك موردSPSS - مورد3كارگاه مقاله نويسي به زبان انگليسي 

   :  برنامه نوع -1 -2-7-20
  منطقه اي       ملي                                                                         

        منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                   

 : اهداف برنامه-2 -2-7-20

 ارتقاء سطح دانش كاربردي

 نان ارتقاي سطح علمي اعضاي هيات علمي و كارك:  شاخصهاي عمده برنامه-3 -2-7-20

  :    وضعيت فعلي برنامه-4 -2-7-20


