دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران

برنامه  4ساله دانشگاه 1393-تا 1396
دانشکده بهداشت

اردیبهشت 94

مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه

چشم انداز دانشکده:
این دانشکده امید دارد تا چهار سال آینده عالوه بر حفظ و ارتقای جایگاه ملی خود بعنوان قطب آموزش
و پژوهش علوم بهداشتی ،خود را بعنوان مرکز شنناخت شنده آمنوزش و پنژوهش علنوم بهداشنتی در
خاورمیان مطرح و با گسترش ارتباطات بین المللی خود ،جایگاه مناسبی در سطح بین الملل کسب نماید.
جدول  -1برنامههاي 4ساله ،حوزه :کل دانشگاه
رئوس برنام مصوب هیئت
رئیس
تقویت روحی احتنرام در

عنوان برنام ها
تقویت روحی احترام در هم

 1همنن سننطوح بننا هنند

سطوح با هد ارتقای اخالق

ارتقای اخالق سازمانی

سازمانی در سطح دانشکده

اقدام برای تحقنق تعهند

اقدام برای تحقق تعهد حرف ای و

حرف ای و نهادسازی الزم

نهادسازی الزم برای جاری شدن

برای جناری شندن آن در

آن در تمام سطوح دانشکده

2

ریز فعالیتها (اقدامات) برای تحقق برنام ها
در چهارچوب برنام های دانشگاه

در چهارچوب برنام های دانشگاه

تمام سطوح دانشگاه

3

حرکت ب طر

تقویت و توسع فعالیت های بین

افزایش تعداد دانشجوی خارجی در مقاطع تحصیالت تکمیلی

المللی دانشکده

برگزاری کارگاه آموزشی با حضور اساتید خارجی

دانشنگاه

برگزاری همایش بین المللی

بینالمللی

برگننزاری مراسننم بزرگداشننت پنجنناهمین سننالگرد تاسننی
دانشکده بهداشت ب صورت بین المللی

تکمیننل زیرسنناختهای
 4فناوری اطالعات در سطح

ارتقای فضاها و زیرساخت هنای

ب روز رسانی کامپیوترها و نرم افزارهای دانشکده

فناوری اطالعات دانشکده

توسع فضاهای عمومی سایت و کالس های کامپیوتر

دانشگاه
توسع و تننو بششنیدن
بن مشننارکت خیننرین در
 5فضنننناهای خنننندماتی،
آموزشنننی و پژوهشنننی
دانشگاه

6

تقویننننننت دفتننننننر

راه انننندازی و تقوینننت دفتنننر

همکاری با دفتر دانشآموختگان دانشگاه ب منظور طراحی و

دانشآموختگان دانشنگاه

دانشآموختگان دانشکده

اجرای برنام های مرتبط با دانش آموختگان

ب عنوان سنازمان منردم

برگزاری جلسات با حضور دانش آموختگان دانشکده

نهاد با حمایت دانشگاه

2

شاخصهای
پیشنهادی

جدول  -2برنامههاي 4ساله ،حوزه :آموزش
رئوس برنام مصوب

عنوان برنام ها

ریز فعالیتها (اقدامات) برای تحقق برنام ها

هیئت رئیس

برنامه جامع ارزشیابی
هیات علمی ،آزمون و
دانشجو




طراحی ابزار ارزشیابی



اجراي ارزشیابی



تعریف نظام بازخورد دادن دانشجویان در مورد کالسها



ارائه موازي بعضی از دروس توسط اساتید مختلف در ترمهااي
مجزا و ایجاد رقابات و امااان انتخااو توساط دانشاجویان و
ایجاد تنوع و رقابت در مورد آنها



پیگیري وضعیت دانشجویانی که در امتحاناات خاود عملاارد
مناسبی ندارند.

بهره گیري از دانشجویان 
دکترا در فعالیتهاي
آموزشی (  Teaching
)assistant


تدوین دساتورالعمل مربوطاه (تادریج اجبااري وناد واحاد
مشخص توسط دانشجویان دکترا به مقاطع پایینتر)

تنوع بخشیدن به
آموزش در گروهها
1

تهیه و تدوین دستورالعمل ارزشیابی

ارتقاء کیفیت آموزش

ساماندهی ارائه گزارش
پیشرفت دانشجویان
دکترا
پایش عملارد آموزشی
مستمر گروهها

ایجاد اماان مشاوره دانشجویان دکترا به دانشجویان ارشد
طراحی ماانیسمهاي جبران خدمت



برگزاري ژورنال کالو



برگزاري کارگاههاي پیشرفته در حوزههاي مختلف



پذیرش فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی در دانشاده



برگزاري سمینارهاي یک روزه موضوعی و فصلی



برگزاري تله کنفرانج با دانشمندان داخلی و خارجی



تعیین فراوانی ارائه گزارش توسط دانشجویان



تعیین فرمت ارائه گزارش



پایش زمان ثبت پایان نامه ،زمان دادن امتحان جامع و زماان
فارغ التحصیلی



پیگیري دانشجویانی که داراي تااخیر زیاادي در هار یاک از
زمانهاي آموزشی خود هستند.




پیگیري وضعیت دانشجویانی که در امتحاناات خاود عملاارد
مناسبی ندارند.
پایش رعایت دقیق تقویم آموزشی توسط گروهها به طوري که
دروس در همان ترم ارائه شاده و آزماون هام برگازار شاده و
نمرات دروس اعالم شود.

3

شاخصهای
پیشنهادی

استقبال از دانشجویان
جدید الورود دانشاده
( Induction
)program

2

برنام ریزی برای ایجاد
رشت های جدید

توسعه رشته هاي جدید
(رشتههاي بین رشته اي
مانند  DrPHو MPH
بویژه  MPHبین الملل
براي دانشجویان
خارجی)




آماده سازي و تحویل پایچ شامل کتابچه دانشجویان ارشاد و
دکترا به دانشجویان جدید



نیازسنجی ایجاد رشته هاي جدید



تشایل کمیته هاي تخصصی تدوین سرفصال درسای رشاته
هاي طراحی شده

تدوین نقشه هیات علمی 
دانشاده


3

آموزش

4

ساماندهی خدمات
آموزشی

تعیین تعداد مورد نیاز هیات علمی هر گروه





جذو هیات علمی توانمند و متنوع از دیسیپلینهاي متفاوت و
یا از دانش آموختگان داخل و خارج از کشور.

استفاده از تانولوژيهاي 
نوین آموزشی و آموزش

از راه دور با همااري

دانشاده مجازي
باز طراحی و بروز رسانی
مرتب وو سایت
دانشاده

تعیین تعداد مازاد هیات علمی هر گروه
تارمیم هارم هیاات علماای دانشااده باا اساتفاده از جااذو و
باارگیري اساتید توانمند مبتنی بر نیازها و برنامههاي توساعه
اي گروههاي دانشاده


ارتقاء زیرساخت های

برگزاري مراسمی براي معرفی بخش هاي مختلف دانشاده به
دانشجویان جدید



تدوین دستورالعمل جذو هیات علمی دانشاده
ایجاد دفتر واحد مجازي و کارشناس متولی
برگزاري دوره هاي آشنایی با سامانه نماد
گزارش گیري مرتب از فعالیت هاي مجازي
معرفی کلیه رشته هاي دانشاده به هماراه واحادهاي درسای
آنها



ایجاد صفحه مربوط به معرفی دانشجویان

مشارکت در پردیج
خودگردان و دانشجویان
دانشاده شبانه



تدوین شیوه نامه ارائه خدمات آموزشی به پردیج و دانشاده
شبانه (معرفی استاد ،ارائه کالس و )...

ساماندهی دفاع از پایان
نامه دانشجویان
تحصیالت تامیلی



وگونگی انتخاو داور داخلی و خارجی



نحوه اطالع رسانی جلسات پیش دفاع و دفاع



تعیین روند پیش دفاع و دفاع



تعیین نحوه نمره دهی پایان نامه



تعیین روند و مدت زمان اصالح نظرات داوران



نحوه جبران خدمت داوران

4



تعیین ظرفیت اساتید



توزیع دروس براساس نتایج ارزشیابی و نظرات دانشجویان

بازبینی و تسهیل فرایند
هاي آموزشی دانشاده



تدوین فرایندهاي ثبت نام ،انتخاو واحد ،ثبت نمره ،ثبت
پایان نامه ،انتخاو کالس

تهیه بانک اطالعاتی از
فعالیتهاي آموزشی
گروههاي دانشاده



بانک اطالعاتی دانشجویان گروهها



بانک اطالعاتی دروس اعضاي هیات علمی

ساماندهی نحوه توزیع
واحدهاي درسی (نظري
و عملی) در گروهها



بانک اطالعاتی از لیست پایان نامه هاي گروهها



بانک اطالعاتی از دانشجویان هر یک از اساتید دانشاده

جدول  -3برنامههاي 4ساله ،حوزه :پژوهش
رئوس برنام مصوب
هیئت رئیس

عنوان برنام ها

ارزشیابی سالیانه فعالیتهاي
پژوهشی گروهها و عمااران
هیات علمی

1

ارتقاء کیفی
محصوالت پژوهشی

ریز فعالیتها (اقدامات) برای تحقق برنام ها



تعیین لیست طرحهاي تصویب شده هر گروه



تعیین تعداد مقاالت واپ شده اعضاي هیات علمی
گروهها در مجالت معتبر (با  IFباال)



ارزیابی تعداد ارجاعات به مقاالت اعضاي هیات
علمی



ارزیابی وضعیت مهارتهاي پژوهشی دانشجویان



برگزاري کارگاههاي مهارت محور



تاسیج مرکز برگزاري کارگاههاي مهارت محور

ارتقا مهارتهاي پژوهشی
دانشجویان



حمایت و بهبود وضعیت
مجالت علمی دانشاده

ارزیابی وضعیت فعلی واپ مقاالت از نظر تعداد
ارجاعات به مقاالت مجالت دانشاده
ارزیابی فرایندهاي جاري ثبت ،داوري و واپ
مجالت از نظر رضایت ذینفعان مختلف

5

شاخصهای پیشنهادی

حمایت از واپ مقاالت با
استناد باال

2

ایجاد زیرساخت

ارتقای آزمایشگاهها و

جدید پژوهشی

ایستگاههای تحقیقاتی دانشکده

هدفمندسازی

ارائه خدمات جامعه و
بیمارستان محور

حرکت ب خارج از

تسهیل ارتباط دانشاده با
صنعت



شناسایی مجالت معتبر در حوزه گروههاي مختلف



سطح بندي  IFمعتبر براي هر گروه



تعیین پاداش هاي نقدي و غیرنقدي براي انتشار
مقاالت در مجالت با  IFباال در دانشاده



تدوین برنامه راهبردي ایستگاهها درراستاي اهداف
دانشااده (باا مشااارکت ذي نفعاان منااطق تحاات
پوشش)



فاراهم ساازي بسااترهاي مناساب در ایسااتگاههاي
تحقیقاتی و آزمایشاگاههاي دانشااده باراي انجاام
فعالیتهاي آموزشی ،پژوهشی و خادمات مشااوره
اي مرتبط با سالمت در راستاي اهداف دانشاده به
منظورپاسخ گوئی به نیازهااي منااطق جغرافیاائی
تحت پوشش و ارایاه الگوهااي مناساب تندرساتی
درمناطق هدف.



کمک به ایجاد نظام انگیزشای ماوثر باراي حضاور
اساتید و دانشجویان در ایستگاهها



شناسایی و پیگیري مشاالت بهداشتی جامعه و
مراکز آموزشی و درمانی از طریق تعریف طرحهاي
پژوهشی  HSRو ارائه برنامههاي عملیاتی مناسب
براي حل آنها


3

پژوهش





4

دانشگاه

راه اندازي آزمایشگاه جمعیتی ( population
)lab
شناسایی ،حمایت و تسهیل شرایط تصویب و
اجراي طرحهاي تحقیقاتی نوآورانه ،کاربردي و
مبتنی بر نیاز و مشال
طراحی و تاسیج مراکز مشاوره در حیطههاي
مورد نیاز



جهت دهی به دروس کارآموزي و کارورزي
دانشجویان گروهها در این راستا.



شناسایی و اطالع رسانی اولویت هاي پژوهشی
مراکز و موسسات تحقیقاتی خارج از دانشگاه به
گروههاي مرتبط
معرفی قابلیتها و توانمندیهاي دانشاده به
سازمانهاي مرتبط با حوزه هاي فعالیت دانشاده از
طریق برگزاري سمینارها یا کارگاهها



6





انعقاد قراردادها و تفاهم نامه هاي همااري با مراکز
مرتبط (سازمان تامین اجتماعی ،شرکت نفت،
وزارت رفاه و )...
امتیاز ارتقا بیشتر براي طرحهاي ارتباط با صنعت

جدول  -4برنامههاي 4ساله ،حوزه :دانشجویی
رئوس برنام مصوب
هیئت رئیس

عنوان برنام ها



ارتقنننناء رفنننناه
1

دانشنننجویان بننن
منظنننور ایجننناد

ریز فعالیتها (اقدامات) برای تحقق برنام ها

ارتقا سطح رفاه دانشجویان

شاخصهای پیشنهادی

نیازسنجی و ارزیابی بازخورد دانشجویان درخصوص
اولویت هاي رفاهی دانشجویان

محیطی آرام و پویا



ایجاد تعامل با دانشجویان

2



پویا سازي فضاي دانشجوي

برگزاري جلسات منظم هیات رئیسه دانشاده با
نمایندگان دانشجویان



برگزاري جلسات منظم با دانشجویان گروهها در
سطح گروه و دانشاده به صورت ماهانه و فصلی.



معرفی و تشویق دانشجویان نمونه در مراسم هاي
مختلف دانشاده

ایجاد فضای شاداب
و فعال دانشجویی

اماان انتخاو نماینده دانشجویی براي هر مقطع و
گروه



برگزاري نشستهاي مختلف علمی با همااري
دانشجویان دانشگاههاي مختلف



برگزاري همایش هاي دانشجویی




کمک علمی به دانشجویان نیازمند از طریق
دانشجویان مستعدتر
نظارت بر عملارد علمی دانشجویان پایین تر توسط
دانشجویان سال باالتر

جدول  -5برنامههاي 4ساله ،حوزه :فرهنگی
رئوس برنام مصوب
هیئت رئیس

ریز فعالیتها (اقدامات) برای تحقق برنام ها

عنوان برنام ها

همکاری در گسترش
1

تعهد و رفتار حرف ای
بر اساس مبانی علمی،
ملی و دینی


ترویج و تقویت فرهنگ
2

اقام نماز در مجموع
دانشگاه و تعظیم شعائر

ترویج فرهنگ نماز



برگزاري منظم نماز جماعت در دانشاده
پخش مرتب اذان ظهر در دانشاده

مبتنی بر معرفت دینی

7

شاخصهای پیشنهادی

اعتال ،عمقبششی و
گسترش معرفت دینی
 3بر پای مکتب قرآن و

عمق بخشی و گسترش معرفت
دینی



برگزاري منظم کالسهاي مختلف فرهنگی ،تفسایر
قرآن (بصورت هفتگی و ماهیانه)



برگاازاري مرتااب جشاان هااا و مراساام سااوگواري
براساس مناسبتهاي مذهبی



السالم)

تهیه و توزیع پمفلت هاي مذهبی



برگزاري مسابقات مختلف مذهبی و کتابخوانی

انجام پژوهشهای



تعیااین اولویاات هااا و فراخااوان در زمینااه انجااام
پژوهشهاي مختلف

اهلبیت (علیهم

فرهنگی با هد
 4شناسایی نقاط قوت و
ضعف موجود و
سیاستگذاری مناسب
5



توج ب هویت ملی و
حمیت دانشگاهی

جدول  -6برنامههاي 4ساله ،حوزه :بهداشت
رئوس برنام مصوب
هیئت رئیس

ریز فعالیتها (اقدامات) برای تحقق برنام ها

عنوان برنام ها



ادغام آموزش در
خدمات اولی سالمت
1

با ایجاد شبک های
بهداشت و درمان

بهبود و بروزرسانی سطح دانش
و مهارتهاي کارکنان

آموزشی ب عنوان



الگو

شاخصهای پیشنهادی

برگزاري دوره هاي آموزشی براي مدیران
معاونت و روسا و مدیران و کارکنان شباه
ها در این راستا
تعریف دوره هاي کوتاه مدت همراه با
گواهی براي آموزش کارکنان

گسترش شبک و
2

افزایش پوشش
خدمات



3

ارتقاء کیفیت خدمات





4

ایجاد و تقویت آزمایشگاه هاي مرجع
(ویروس شناسی ،لشمانیوز ،میاروبیولژي و
بهداشت مواد غذایی)
برگزاري دوره هاي آموزشی براي مدیران
معاونت و روسا و مدیران شباه ها
ارائه مشاوره هاي پژوهشی
انجام طرحهاي پژوهشی

تالش برای افزایش
مشارکت

جدول  -7برنامههاي 4ساله ،حوزه :درمان
رئوس برنام مصوب هیئت رئیس

ریز فعالیتها (اقدامات) برای

عنوان برنام ها

تحقق برنام ها
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شاخصهای پیشنهادی

1

ارتقاء کیفیت خدمات درمانی

2

ارائ خدمات درمانی نوین در دانشگاه

3

اصالح نظام مدیریت خدمات درمانی

4

گسترش عملی رفتار حرف ای

جدول  -8برنامههاي 4ساله ،حوزه :غذا و دارو
رئوس برنام مصوب هیئت رئیس
1

عنوان برنام ها

ریز فعالیتها (اقدامات) برای
تحقق برنام ها

شاخصهای پیشنهادی

استقرار داروخان های بیمارستانی در تمام
بیمارستانها

 2ارتقاء سیستمهای مدیریتی
کارآمد کردن نظارتها و راهاندازی روشهای
 3نوین بررسی ایمنی مواد خوراکی ،آرایشی و
بهداشتی
 4فعالسازی واحد تحقیق و توسع

جدول  -9برنامههاي 4ساله حوزه :توسع مدیریت و منابع
رئوس برنام مصوب هیئت رئیس

ریز فعالیتها (اقدامات) برای

عنوان برنام ها

تحقق برنام ها

شاخصهای پیشنهادی

 1ارتقاء فرآیندهای مدیریتی
 2خلق منابع جدید
 3ارتقاء رفاه کارکنان
 4توسع فضای فیزیکی

جدول  -10برنامههاي 4ساله حوزه :امور بینالملل
رئوس برنام مصوب هیئت رئیس
1

بینالمللی کردن دانشگاه

2

توسعه ارتباطات بینالمللی

ریز فعالیتها (اقدامات) برای

عنوان برنام ها

تحقق برنام ها

شاخصهای پیشنهادی

جدول  -11برنام های  4سال دانشکده (خارج از رئوس برنام  4سال دانشگاه)
عنوان برنام ها

ریز فعالیتها (اقدامات) برای
تحقق برنام ها

1
2
3

9

شاخصهای پیشنهادی

4
5

پیشبینی میزان پیشرفت برنام ها تا انتهای سال :1394
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تامیل و اجراي طرح بازبینی و اصالح ساختار گروه ها و رشته هاي دانشاده
نهایی نمودن نقشه هیات علمی دانشاده بر اساس نتایج طرح مذکور
اتمام بازبینی و اصالح فرایندهاي آموزشی طبق برنامه
تامیل آیین نامه ها ،راهنما ها و دستورالعمل ها و اجراي دقیق و به روز رسانی آنها در صورت نیاز
انجام ارزیابی هاي آموزشی در راستاي دستورالعمل هاي تدوین شده
ارزشیابی سالیانه فعالیتهاي پژوهشی گروه ها و اعضاي هیات علمی
توسعه و تقویت برنامه هاي آموزشی کوتاه مدت و کارگاه ها
تامیل آزمایشگاه هاي منتقل شده از ساختمان ابوریحان
افزایش درآمدهاي اختصاصی دانشاده از طریق فعالیت هاي دانش بنیان
تالش در جهت توسعه زیرساخت هاي دانشاده به ویژه آزمایشگاه ها
راه اندازي آزمایشگاه مرجع تشخیص پزشای به سفارش معاونت درمان
اخذ مجوز و راه اندازي آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی تشخیص پزشای
تامیل طرح محاسبه هزینه هاي دانشاده به تفایک گروه ها
تامیل و به روز رسانی سایت جدید دانشاده
پذیرش تعداد بیشتري دانشجوي خارجی
راه اندازي DrPH
برگزاري هفتمین کنگره بین المللی مدیریت بیمارستانی
برگزاري مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیج دانشاده به صورت بین المللی
تامین و تجهیز فضاي اختصاصی پیش کسوتان دانشاده
شروع آزمایشی پروژه منتورشیپ
راه اندازي مرکز مطالعات مروري نظام مند و مرکز مدیریت دانش بیماري هاي غیر واگیر
جذو هیات علمی و پرسنل غیر هیات علمی جدید جایگزینی افراد بازنشسته
بازسازي مرکز تاثیر و نگهداري حیوانات آزمایشگاهی و موزه حشره شناسی
بازسازي سیستم گرمایش و سرمایش دانشاده
تدوین تاریخچه دانشاده و نصب عاج روساي پیشین دانشاده در اتاق شورا

شاخص های ارزیابی موفقیت برنام ها
•
•
•
•

میزان رضایت دانشجویان ،اساتید و کارکنان
تعداد جلسات و شوراهاي دانشاده با دستور جلسه و صورتجلسه
میزان مشارکت دانشجویان ،اساتید و کارکنان در برنامه هاي دانشاده
تعداد راهنما ها و دستورالعمل هاي تدوین و اجرا شده
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•
•
•
•
•
•
•
•

تعداد ارزشیابی آموزشی و پژوهشی انجام شده
تعداد برنامه درسی اصالح شده بر اساس نتایج ارزشیابی ها
تعداد کارگاه ها ،همایش و گردهمایی ها و تعداد افراد شرکت کننده
وجود معیارهاي شفاف و عادالنه توزیع منابع ،فرصت ها و اماانات دانشاده
نسبت تعداد استاد به دانشجو
نسبت تعداد کامپیوتر در فضاهاي عمومی دانشاده به دانشجو
تعداد اساتید و کارکنان جدید جذو شده جایگزین افراد بازنشسته
میزان جذو منابع خارج دانشگاه

دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
اردیبهشت 94
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