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 حفظ اموال موجود در دانشکده هدف کلی

 سامان دهی اموال دانشکده هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %60 %40 % 30 مالی دانشگاهاموال در سامانه نظام نوین  ثبتدرصد پیشرفت   1

 سعیدی  آقای حمیدرضامسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/1/1401 1/1/1401 حمیدرضا دائی زاده تهیه لیست اموالی از سامانه نظام نوین مالی 1

 30/8/1401 1/2/1401 حمیدرضا دائی زاده مراجعه به واحدها وتطبیق بالیست اموال 2

 30/9/1401 1/9/1401 حمیدرضا دائی زاده تهیه گزارش 3

 29/12/1401 1/10/1401 حمیدرضا دائی زاده اعالم به واحدها جهت پیگیری ورفع نقص 4

 

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/6/1401 1/1/1401 قاسمعلی جعفری تهیه لیست اکسل از کلیه مدارک طرحهای تحقیقاتی 1

 29/12/1401 1/7/1401 قاسمعلی جعفری برسی فیزیک مدارک طرحهای تحقیقاتی 2

 29/12/1402 1/1/1402 قاسمعلی جعفری تنظیم سند طرحهای تحقیقاتی به روز با تخصیص 3
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پرداختهای طرح های تحقیقاتی سنوات قبل وجاری هدف کلی

 جهت بروز رسانی  های تحقیقاتی ومدارک آنهابازنگری وبررسی تمامی لیستهای طرح هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %70 %40 %20 مدارک طرحهای تحقیقاتیکلیه درصد پیشرفت ثبت وبازنگری   1

 سعیدی حمیدرضا آقایمسئول پایش برنامه: 
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 بررسی شماره حساب دستیاران وکارورزان جهت پرداختها هدف کلی

 بازنگری لیستهای پرداخت دستیاران با شماره حساب آنها هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

دریافتی از  شماره حساب ثبت و بررسیتعداد   1

 دستیاران
200 600 980 

 آقای حمیدرضا سعیدیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1401 1/1/1401 هادی طغیانی تهیه لیست شماره حساب از نرم افزار حقوق  1

2 
بررسی لیست شماره شماره حسابها از طریق اینترنت 

 ومقایسه با شبای آنها
 29/12/1402 1/1/1402 هادی طغیانی

 

 تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 یابود و تکریم اساتید بازنشسته دانشکده هدف کلی

 تهیه آلبوم عکس از اساتید فرهیخته گروه های بالینی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 5 4 0 تعداد آلبوم های آماده شده  1

 آقای كیان مهر   مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
ارائه لیست بازنشستگان به دفتر فرهیختگان جهت ارائه 

 تصاویر اساتید و جمع آوری تصاویر ایشان 

–ناظمی مسئول روابط عمومی 

دکتر مویدی رئیس دفتر 

 فرهیختگان 

1/4/1401 31/6/1401 

 خرید آلبوم  2
 ناظمی مسئول روابط عمومی 

 مسئول تدارکات –شریفیان 
31/6/1400 31/7/1401 

 28/12/1401 1/8/1401 ناظمی مسئول روابط عمومی  نصب عکس ها در آلبوم هر گروه  3

 31/6/1402 31/3/1402 ناظمی مسئول  روابط عمومی  ارائه گزارش از روند برنامه  4
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 اصالح شبکه دیتا دانشکده هدف کلی

 به روزتعویض سوئیچ های قدیمی به دستگاه های با قابلیت های جدید و  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %50 %25 0  درصد افزایش سرعت شبکه  1

 مهندس مظاهری آقای مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 5/3/1401 1/3/1401 مهندس مظاهری تست سرعت شبکه 1

 31/3/1401 5/3/1401 مهندس مظاهری های جدید و به روز شناسایی دستگاه 2

 31/6/1401 1/4/1401 آقای سعیدی دستگاه  5تامین مالی برای  3

 1/9/1401 1/7/1401 تدارکات دستگاه 5خرید  4

 1/11/1401 1/10/1401 مهندس مظاهری Set upنصب و  5

 1/12/1401 1/12/1401 مهندس مظاهری تست سرعت شبکه 6

 5/3/1402 1/3/1402 مهندس مظاهری تست سرعت شبکه 7

 31/3/1402 5/3/1402 مهندس مظاهری شناسایی دستگاه های جدید و به روز 8

 31/6/1402 1/4/1402 آقای سعیدی دستگاه  5تامین مالی برای  9

 1/9/1402 1/7/1402 تدارکات دستگاه 5خرید  10

 1/11/1402 1/10/1402 مهندس مظاهری Set upنصب و  11

 1/12/1402 1/12/1402 مهندس مظاهری تست سرعت شبکه 12

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 مرکزی دانشکده upsنصب و راه اندازی  هدف کلی

 های متصل به سوئیچ های دانشکدهupsتمرکز ،مدیریت و مانیتورینگ کلیه  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 ups OnLine 0 50% 100%راه اندازی  درصد پیشرفت   1

 مهندس مظاهری  آقای مسئول پایش برنامه:
 

 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/4/1401 1/4/1401 مرکز کامپیوتر دارای قابلیت شبکه  UPSشناسایی  1

 29/12/1401 1/5/1401 امور مالی و تدارکات تامین مالی و خرید 2

 31/2/1402 1/2/1402 مرکز کامپیوتر upsمرکز 10ها و قراردادن upsجمع آوری  3

 31/6/1402 1/3/1402 کامپیوترمرکز  ها در مرکزupsنصب نرم افزار مانیتورینگ  4

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 مستندسازی شبکه دانشکده پزشکی هدف کلی

 مشخص کردن پورت ، پنل و اتاق هر نود در واحدهای جدید  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 شاخص میزان

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 0 به روز شدن دفترچه مستندات شبکه 1

 مهندس مظاهری آقای مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 29/12/1401 1/4/1401 تیم شبکه طراحی و نصب نقشه شبکه دانشکده به صورت معماری  1

 1/4/1402 1/2/1402 تیم شبکه مشخص کردن نود و ثبت در سوئیچ شبکه 2

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقا سطح خدمات در حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی هدف کلی

 پزشکی و آزمایشگاهیارتقاء  و اصالح فرایند  پیگیری تعمیرات تجهیزات  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

درصد کاهش پیگیری های انجام شده در خصوص  1

 تعمیرات 
0 20 60 

 70 30 0 مدت زمان انتظار تعمیرات درصد کاهش  2

 آقای كیانمهرمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
استخراج آمار تماس ها ، مراجعات و مدت زمان انتظار درسال 

1400 
 واحد مهندسی

1/3/1401  31/3/1401  

1/4/1401 واحد مهندسی انجام بازدید دوره ای از گروهها  2  1/1/1402  

1/4/1401 واحد مهندسی سرویس و تعویض قطعات فرسوده قبل از کار افتادن دستگاه ها  3  1/1/1402  

1/4/1401 حسابداری واحد هزینه کم و اورژانسی تعمیرات به اختصاصی بودجه تخصیص 4  1/1/1402 

1/4/1401 مهندسی واحد  نمودن خارج رده از فرسوده و اسقاط دستگاههای پایش 5  1/1/1402 

6 
استخراج آمار تماس ها ، مراجعات و مدت زمان انتظار در سال 

1401 
 31/2/1402 1/2/1402 واحد مهندسی

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 آزمایشگاهیارتقا سطح خدمات در حوزه تجهیزات پزشکی و  هدف کلی

 ارتقاء  و اصالح فرایند نگهداشت تجهیزات  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

درصد10 درصد کاهش خرابی تجهیزات  1 درصد40  درصد70   

درصد10 مجموع هزینه تعمیرات میزان کاهش  2 درصد40  درصد70   

 آقای كیانمهرمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1/7/1401 مهندسی پزشکی مراجعه به شناسنامه تجهیزات  1  30/7/1401  

1/8/1401 مهندسی پزشکی تعین جدول کالیبراسیون سالیانه دستگاه ها 2  30/8/1401  

1/9/1401 حسابداری اختصاص بودجه کالیبراسیون 3  29/12/1401  

1/1/1402 مهندسی پزشکی کالیبراسیون تجهیزات 4  29/12/1402  

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقا سطح خدمات در حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی هدف کلی

 ارتقاء  و اصالح فرایند  خرید تجهیزات  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

درصد10 درصد پیشرفت در خرید بهینه و موفق    1 درصد40  درصد70   

درصد10 تجهیزاتکاهش هزینه خرید درصد   2 درصد40  درصد70   

 آقای كیانمهرمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

01/01/1401 خانم مهندس اثنی عشر بروز رسانی لیست تجهیزات موجود و تهیه شناسنامه  1  31/06/1401  

01/07/1401 مسولین گروهها تهیه لیست مورد نیاز گروهها  در ابتدای سال  2  30/12/1401  

01/01/1402 گروهها رابطین تهیه لیست تجهیزات مازاد گروهها  3  31/06/1402  

01/07/1402 اداری برگذاری جلسات کارشناسی خرید و تایید یا عدم تایید  4  30/12/1402  

  

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 پزشکی توانمندسازی کارکنان دانشکده هدف کلی

 یادگیری مهارت اطفاء حریق هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 1 تعداد  کارگاه آموزشی اطفا حریق برگزار شده  1

 دكتر شریفیآقای مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 5/5/1401 1/5/1401 آقای ناظمی اطالع رسانی  1

 8/5/1401 8/5/1401 خانم اثنی عشری -آقای شریفیان برگزاری کارگاه اطفاء حریق جهت کارشناسان 2

 9/5/1401 9/5/1401 خانم اثنی عشری -آقای شریفیان برگزاری کارگاه اطفاء حریق جهت خدمات 3

 10/5/1401 10/5/1401 خانم اثنی عشری -آقای کیانمهر نظر آزمون سنجی و اطمینان از رسیدن افراد به سطح مورد 4
 

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء آگاهی فراگیران تحصیالت تکمیلی هدف کلی

 دانشجویان تحصیالت تکمیلیآموزش نکات ایمنی آزمایشگاه به  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 2 1 1 تعداد کارگاه های آموزش نکات ایمنی برگزار شده 1

 دكتر شریفیآقای مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 15/7/1401 10/7/1401 خانم نامداری –آقای ناظمی  اطالع رسانی به دانشجویان  1

 20/7/1401 16/7/1401 کارشناس تحصیالت تکمیلی ثبت نام 2

 25/7/1401 23/7/1401 خانم اثنی عشری برگزاری سمینار آموزشی ویژه فراگیران 3

 26/7/1401 26/7/1401 خانم اثنی عشری آزمون سنجی و اطمینان از رسیدن افراد به سطح مورد نظر 4

 15/7/1402 10/7/1402 خانم نامداری –آقای ناظمی  اطالع رسانی به دانشجویان  5

 20/7/1402 16/7/1402 کارشناس تحصیالت تکمیلی ثبت نام 6

 25/7/1402 23/7/1402 خانم اثنی عشری برگزاری سمینار آموزشی ویژه فراگیران 7

 26/7/1402 26/7/1402 خانم اثنی عشری سطح مورد نظرآزمون سنجی و اطمینان از رسیدن افراد به  8
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 تکمیل بانک اطالعاتی تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی دانشکده پزشکی هدف کلی

 PMQوارد شدن تمامی اطالعات تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی دانشکده در نرم افزار  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

اطالعات تجهیزات  درصد پیشرفت ثبت  1

 PMQآزمایشگاهی و پزشکی دانشکده در 
20% 40% 100% 

 آقای مهندس سلیمانی -عشریاثنیمسئول پایش برنامه: خانم مهندس 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/5/1401 1/4/1401 آقای سلیمانی -عشریخانم اثنی های دانشکدهآموزش به کارشناسان آزمایشگاه گروه 1

 31/6/1401 1/6/1401 کارشناس آزمایشگاه PMQبررسی اطالعات مورد نیاز در نرم افزار  2

 29/12/1401 1/7/1401 کارشناس آزمایشگاه گرداوری اطالعات مورد نیاز از امین اموال 3

 31/6/1402 1/2/1402 کارشناس آزمایشگاه PMQوارد نمودن اطالعات در  4
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: حوزه معاونت اداری مالی دانشکده پزشکی

 

14 
 

 تکمیل بانک اطالعاتی تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی دانشکده پزشکی کلی هدف

 شناسنامه دار کردن تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی دانشکده پزشکی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

تهیه آرشیو تمامی تجهیزات درصد پیشرفت  1

 آزمایشگاهی و پزشکی دانشکده 
20% 40% 100% 

 آقای سلیمانی -عشریاثنی مهندس مسئول پایش برنامه: خانم
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/5/1401 1/4/1401 آقای سلیمانی -عشریخانم اثنی های دانشکدهآموزش به کارشناسان آزمایشگاه گروه 1

 31/6/1401 1/6/1401 کارشناس آزمایشگاه هاگرداوری اطالعات مربوط به تجهیزات آزمایشگاه 2

 29/12/1401 1/7/1401 کارشناس آزمایشگاه تهیه و طراحی فرم شناسنامه تجهیزات 3

4 
نصب تمامی اطالعات بصورتیکه در دسترس فراگیران قرار 

 گیرد
 31/6/1402 1/2/1402 کارشناس آزمایشگاه

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 بازسازی دانشکده پزشکی هدف کلی

 اصالح نمای دانشکده  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره
بیرونی ساختمان  حسطو صورت گرفته  ترمیممیزان   1

 دانشکده
 درصد 100 در صد 50 0

 آقای دكتر شریفی مسئول پایش برنامه: 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1/4/1401 1/2/1401 دفتر فنی برآورد اولیه پروژه 1

 31/4/1401 2/4/1401 امور مالی تامین بودجه 2

 31/5/1401 1/5/1401 امور قراردادها در شبکه استعالم دولت برگزاری مناقصه 3

 31/6/1401 1/6/1401 دانشکده و دفتر فنی بستن قرارداد با شرکت تعیین شده 4

 1/7/1402 1/7/1401 شرکت طرف قرارداد اجرای پروژه 5

 30/7/1402 1/7/1402 مدیریت داخلی و دفتر فنی تایید کیفیت اجرا 6

 29/12/1402 1/8/1402 امور مالی ها پرداخت هزینه 7
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: حوزه معاونت اداری مالی دانشکده پزشکی

 

16 
 

 

 اتصال به سامانه اتوماسیون محرمانه استان هدف کلی

 راه اندازی اتوماسیون محرمانه دانشکده هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 شاخص میزان

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %50 0 شکدهراه اندازی نرم افزار اتوماسیون محرمانه دان 1

 آقای دكتر شریفی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 30/2/1401 01/02/1401 مسئول واحد حراست خرید نرم افزار و نصب آن 1

 30/2/1401 01/02/1401 مسئول واحد حراست خرید مودم و فعال سازی دیتای مستقیم 2

01/02/1401 مسئول واحد حراست های اختصاصی استانIPتهیه لیست  3  30/2/1401 

01/02/1401 مسئول واحد حراست تعیین سطح دسترسی کاربران 4  30/2/1401 

01/02/1401 مسئول واحد حراست جهت بهره برداری 5  30/2/1401 

01/02/1401 مسئول واحد حراست فعال سازی خط دیتا مستقیم 6  30/2/1401 
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ایمن سازی نقاط حساس دانشکده هدف کلی

 سرور ها و اتاق مانیتورینگ ایمنی سازی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 50% 0 ایمنی سازی سرور ها و اتاق مانیتورینگ 1

 آقای دكتر شریفی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 31/03/1401 20/01/1401 مسئول واحد حراست تهیه لیست علت حساسیت مکانها 1

 01/02/1402 01/04/1401 مسئول واحد حراست دزد گیر –کپسول آتش نشانی -نصب تجهیزات الزم 2

 31/03/1401 20/01/1401 مسئول واحد حراست تهیه لیست نقاط حساس 3

 15/06/1401 01/04/1401 مسئول واحد حراست درجه بندی نقاط حساس 4
 

 عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد درصورت

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 تاسیس مرکز نظارت و پایش تصاویر دانشکده پزشکی هدف کلی

 راه اندازی اتاق مانیتورینگ هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 دومپایان سال  پایان سال اول ابتدای دوره

انشکده راه اندازی اتاق مانیتورینگ با پوششکلیه نقاط حساس د 1

 پزشکی
20% %50 100% 

 آقای دكتر شریفی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/02/1401 15/01/1401 مسئول واحد حراست  مشخص نمودن مکان موقت مانیتورینگ 1

 01/03/1401 01/01/1401 مسئول واحد حراست  عدد دوربین در سه مرحله36خرید تعداد  2

 01/05/1401 01/01/1401 مسئول واحد حراست  اینچ50عدد مانیتور 4خرید و تامین تعداد 3

 30/06/1401 01/06/1401 مسئول واحد حراست  نصب مانیتورهای در محل مشخص شده 4

01/01/1401 مسئول واحد حراست  جانمایی دوربین ها 5  30/02/1401  

01/01/1401 مسئول واحد حراست  استعالم قیمت و انتخاب پیمانکارجهت نصب دوربین ها 6  30/02/1401  

01/01/1401 مسئول واحد حراست  نصب دوربین ها 7  30/02/1401  

01/01/1401 مسئول واحد حراست  تقویت سرو و افزایش حجم ذخیره سازی تصاویر 8  30/02/1402  

9 
مشخص نمودن مکان دائمی مانیتورینگ و استقرار 

 سیستم

20/08/1401 مسئول واحد حراست   30/02/1402  

31/02/1401 مسئول واحد حراست عدد دوربین 36خرید ونصب تعداد 10  31/03/1401 

31/03/1401 مسئول واحد حراست تامین و تجهیز اتاق مانیتورینگ 11  31/04/1401  
 

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ساماندهی حضور دانشجویان در ساعات غیر اداری در دانشکده  هدف کلی

 وتعطیلراه اندازی سامانه صدور مجوز اینترنتی جهت حضور درساعات غیر اداری  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

1 
تی راه اندازی سامانه صدور مجوز اینترندرصد پیشرفت 

 جهت حضور درساعات غیر اداری وتعطیل
0 %50 100% 

 آقای دكتر شریفی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
ابطال فرم های فعلی و اراه خدمات به صورت 

 الکترونیک
 20/08/1402 15/03/1401 مسئول واحد حراست

2 
صدور کارت یا برچسب برای ساعات غیر اداری 

 ونصب بر روی کارت شناسایی آنها
 15/05/1401 15/04/1401 مسئول واحد حراست

حراستمسئول واحد  تفکیک  انواع مجوز هامتناسب با هر فعالیت 3  15/04/1401 15/05/1401 

 20/08/1402 15/03/1401 مسئول واحد حراست اصالح فراینده فعلی و باز نویسی فرم های مربوطه 4
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 دانشکدهساماندهی وضعیت کلیدهای  هدف کلی

 ساماندهی کلیدداری و ورود همکاران به بخش هایی اصلی و گروه های دانشکده هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

بررسی و -تحویل کلید واحدهای غیر حساس به مسئولین واحدها 1

 تکمیل کلیدیدک کلیه واحدها
20% %50 100% 

 آقای دكتر شریفی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 20/04/1401 20/02/1401 مسئول واحد حراست کنترل ووجود کلید کلیه واحدها 1

 30/04/1401 20/02/1401 مسئول واحد حراست لیست-تعیین دارنده کلید هر واحد 2

 15/05/1401 20/03/1401 مسئول واحد حراست حراست -تعیین مسئول کلیدداری 3

4 
لیست افراد دارای کلید به همراه جانشین مشخص 

 شود
 15/05/1401 20/03/1401 مسئول واحد حراست

 25/06/1401 20/03/1401 مسئول واحد حراست کلید واحدهای غیر حساس تحویل مسئولین شود 5
 

 این جدول تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 کنترل تردد خودروهای کارکنان دانشکده هدف کلی

 ساماندهی پارکینگ های شمالی جنوبی غربی شرقی دانشکده هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

های شمالی جنوبی غربی شرقی ساماندهی پارکینگ  1

 دانشکده
0 %50 100% 

 آقای دكتر شریفی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 15/02/1401 20/01/1401 مسئول واحد حراست طراحی برچسب خودرو اختصاصی 1

 20/02/1401 15/02/1401 مسئول واحد حراست نصب برچسب برروی خودروها  2

 10/03/1401 01/03/1401 مسئول واحد حراست حذف پارکینگ دوچرخه در پارکینگ جنوبی 3

4 
خط کشی قسمت های بال استفاده و اضافه کردن به 

 پارکینگ

 مسئول واحد حراست
01/04/1401 01/05/1401 

 20/12/1402 20/01/1401 مسئول واحد حراست 9:30الی 6:45استقرار نیرو از ساعت  5

 20/02/1401 20/01/1401 مسئول واحد حراست نصب شاستی گیت برای مانیتورینگ 6

7 
مشخص کردن خودروهای کارکنان دانشکده  و 

 نصب بر چسب

 مسئول واحد حراست
20/02/1401 20/10/1402 

 20/12/1402 20/01/1401 مسئول واحد حراست کنترل تردد با استقرار نیروی گیت ورودی 8
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: حوزه معاونت اداری مالی دانشکده پزشکی

 

22 
 

 ساماندهی تردد همکاران درساعات غیر اداری و روز های تعطیل هدف کلی

 فعال سازی سیستم هوشمند کنترل تردد اکسس کنترل هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول دورهابتدای 

 %100 50% %0 فعال سازی سیستم هوشمند کنترل تردد اکسس کنترل 1

 آقای دكتر شریفی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/08/1402 01/04/1401 مسئول واحد حراست مشخص کردن درب برای تردد هر نفر 1

 01/04/1401 01/03/1401 مسئول واحد حراست 2و1دستگاه های ساختمان تعمیر  2

3 
خریدونصب دستگاه برای ورودی ساختمان پزشکی 

 اجتماعی  معارف و کارگزینی

 مسئول واحد حراست
01/05/1401 20/07/1401 

 20/03/1401 20/02/1401 مسئول واحد حراست مکاتبه و اطالع رسانی با واحدها 4

 01/08/1402 01/04/1401 مسئول واحد حراست افراد مجاز به حضور درساعات غیر اداری تهیه لیست 5

 01/08/1402 01/04/1401 مسئول واحد حراست تعریف اثر انگشت برای ورود و خروج 6
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 متمرکز شدن صدور مهر اساتید دستیاران ودانشجویان هدف کلی

 ساخت کلیه مهرها در دانشکده پزشکی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 %60 %30 مهر های شناسه دار درصد پیشرفت در تهیه  1

 آقای كیانمهر  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 30/03/1401 20/01/1404 مسئول واحد حراست تنظیم فرایند اختصاص شناسه به مهر ها 1

2 
اطالع رسانی به کلیه مراکز درمانی جهت عدم ساخت 

 مهر بدون اطالع دانشکده

 مسئول واحد حراست
20/01/1401 25/02/1401 

 20/12/1402 20/01/1401 مسئول واحد حراست دفترثبت  اسامی دارندگان مهرتهیه  3

 20/12/1402 20/01/1401 مسئول واحد حراست تهیه شناسنامه مهر 4

 20/12/1402 20/01/1401 مسئول واحد حراست تنظیم فرایند برای کلیه واحدهای نیازمند مهر 5
 

 ها این جدول تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: حوزه معاونت اداری مالی دانشکده پزشکی
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 فعال سازی سیستم ارتباطات رادیوئی هدف کلی

 متری دانشکده پزشکی1000برقراری ارتباط رادیویی تا شعاع  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 50% %10 وتامین کسورات بی سیم های موجودتعمیر درصد   1

 آقای دكتر شریفی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 استقرار بی سیم دستی در مانیتورینگ 1
ازشروع فعالیت  مسئول واحد حراست

 مانیتورینگ
 

حراست مسئول واحد تعمیر کلیه بی سیم ها و خرید باطری جدید 2  15/05/1401 30/06/1401 

 15/03/1401 01/03/1401 مسئول واحد حراست تهیه کد رمزهای جدید 3

 01/09/1401 01/07/1401 مسئول واحد حراست تقویت آنتن ها 4
 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: حوزه معاونت اداری مالی دانشکده پزشکی
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 متمرکز شدن صدور اتیکت دستیاران و دانشجویان پزشکی هدف کلی

 صدور اتیکت صرفا از طریق حراست وبا معرفی نامه واحد مربوطه هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 %100 50% %20 اتیکتدرصد صدور  1

 شریفیآقای دكتر  مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 15/03/1401 01/02/1401 مسئول واحد حراست خرید دستگاه مهر امنیتی 1

 10/03/1401 01/03/1401 مسئول واحد حراست نصب نرم افزار صدوراتیکت 2

 20/04/1401 10/03/1401 مسئول واحد حراست تعیین و خریداری کاغذ خاص جهت اتیکت 3

 20/12/1402 10/05/1401 مسئول واحد حراست دفتر ثبت اسامی دارندگان اتیکت 4

 25/12/1402 15/02/1401 مسئول واحد حراست تنظیم فرآیند صدور اتیکت 5

 25/04/1401 15/02/1401 مسئول واحد حراست طراحی مجزا برای هر دسته از دارندگان 6
 

 فعالیت ها این جدول تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: حوزه معاونت اداری مالی دانشکده پزشکی
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 راه اندازی بایگانی واحد حراست دانشکده هدف کلی

 ت علمیای حراستی کارکنان و اعضای هیأمتمرکز شدن بایگانی پرونده ه هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 دومپایان سال  پایان سال اول ابتدای دوره

 وه های حراستی کارکنان بایگانی پروند درصد پیشرفت در 1

 ت علمیاعضای هیأ
0% %50 100% 

 آقای دكتر شریفی مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 01/05/1402 10/06/1401 مسئول واحد حراست انتقال پرونده های حراست کارکنان به دانشکده 1

 01/05/1402 10/06/1401 مسئول واحد حراست انتقال بایگانی فعلی به پرونده شخصی کارکنان 2

 01/05/1401 10/03/1401 مسئول واحد حراست تهیه مکان جهت استقرار کمد وفایل های بایگانی 3

 01/05/1401 10/03/1401 مسئول واحد حراست تامین تجهیزات مربوطه 4
 

 یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


