
 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: طب ایرانی

 
 

 ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات آموزشی تخصصی به دستیاران  هدف کلی

 تامین منابع انسانی مورد نیاز گروه طب ایرانی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - 100 0 درصد پیشرفت در جذب یک هیئت علمی  1

 - 100 0 نفر اساتید الحاقی 10درصد پیشرفت در جذب  2

 دکتر مریم رنجبرمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
انجام مکاتبه با دانشکده جهت جذب یک عضو هیئت علمی 

 قراردادی
 انصاری پور محمد دکتر

فروردین ماه 

1401 

اردیبهشت ماه 

1401 

2 
 افراد داوطلب وشناسایی افراد الیق CVبررسی 

 انصاری پور محمد دکتر
فروردین ماه 

1401 

اردیبهشت ماه 

1401 

 1401زمستان  1401زمستان  انصاری پورمحمد دکتر  مکاتبه جهت جذب هیئت علمی به صورت تعهدات قانونی 3

 1401مهر ماه  1401مهر ماه  انصاری پورمحمد دکتر  علمی به صورت پیمانیمکاتبه جهت جذب هیئت  4

5 
 شناسایی اساتید الحاقی

 انصاری پور محمد دکتر
فروردین ماه 

1401 
 1401فروردین ماه 

6 
 معرفی اساتید الحاقی به رئیس دانشکده

 انصاری پور محمد دکتر
فروردین ماه 

1401 
 1401فروردین ماه 

7 
 ابالغ برای اساتید الحاقیصدور پیگیری 

 انصاری پورمحمد دکتر 
فروردین ماه 

1401 
 1401مهر ماه 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات آموزشی تخصصی به دستیاران  هدف کلی

 افزایش بهره وری زمان های حضور دانشجو در محیط آموزشی اختصاصیهدف 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 50 50 تعداد جلسات ژورنال کالب در هفته )یک جلسه در هفته(  1
 100 50 0 تعداد جلسات معرفی بیمار)یک جلسه در هفته( 2

 رنجبرمریم دکتر مسئول پایش برنامه:  
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 دکتر مریم رنجبر استفاده و بکارگیری پورتفولیو برای دوره قبل از آزمون جامع 1
فروردین ماه 

1401 
 1402اسفند ماه 

 1401بهمن ماه  1401مهر ماه  دکتر مریم رنجبر استفاده و بکارگیری الگ بوک برای آموزش عملی دستیاران 2

 1402اسفند ماه  1402مهر ماه  دکتر مریم رنجبر استفاده و بکارگیری پورتفولیو برای دوره بعد از آزمون جامع 3

 Morningهفتگی/ برگزاری برنامه های هفتگیبرگزاری ژورنال کالب  4

report 

انصاری محمد دکتر 

 پور
 1402اسفند  1401فروردین 

 1402اسفند  1401فروردین  دکتر مریم رنجبر متون آموزشی مندرج در برنامه ماموریت محورتهیه  5
 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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سالمت،  )پزشک، ماما، مراقبینارتقاء کیفیت و کمیت خدمات آموزشی تخصصی به کارکنان نظام سالمت  هدف کلی

 کارشناس و متخصص تغذیه، دانش آموختگان طب ایرانی...(

 افزایش دانش و مهارت گروه هدف در مورد مراقبت از بیماران به روش طب تلفیقی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 8 4 1 تعداد جلسات   1

 2 1 0 تعداد متون تهیه شده 2

 دکتر مریم رنجبرمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
یا  مداوم آموزش امتیاز با آموزشی کالس یا وبینار برگزاری

 بار یک ماه 3  امتیاز آموزش ضمن خدمت

 انصاری محمد دکتر

 پور

 1402اسفند  1401فروردین 

 تخصصی سالی یک مورد آموزشی متون تهیه 2
 انصاری محمد دکتر

 پور

 1402اسفند  1401فروردین 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء سالمتی مردم با تمرکز برحیطه سبک زندگی سالم از دیدگاه طب تلفیقی هدف کلی

  جلسات آموزشی برای مردمافزایش  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 65 10  اجرا شده جلسات درصد 1

 محمد انصاری پوردکتر  مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
انصاری  محمد دکتر و سیما هر سه ماه یک باربرگزاری جلسه آموزشی در صدا 

 پور

 1402اسفند  1401فروردین 

2 
انصاری  محمد دکتر برگزاری وبینار های آموزشی در سطح استان هر سه ماه یک بار

 پور
 1402اسفند  1401فروردین 

3 
انصاری محمد دکتر  برگزاری کالس های حضوری به صورت کارگاه هر سه ماه یک بار

 پور

 1402اسفند  1401فروردین 

4 
شرکت در نمایشگاه های عمومی )علوم قرآن، گیاهان دارویی و ...( بر 

 حسب مورد
انصاری محمد دکتر 

 پور

 1402اسفند  1401فروردین 

5 
انجام امور آموزشی بر اساس ماموریت گروه طب ایرانی دانشگاه علوم 

 به طور ساالنه پزشکی اصفهان در کشور

 1402اسفند  1401فروردین  رنجبردکتر مریم 

 1402اسفند  1401فروردین  دکتر مریم رنجبر کارکنان سالی یک مورد خدمت ضمن آموزشی کالس یا  وبینار برگزاری 6

7 
دکتر محمد انصاری  فعالیت آموزشی در فضاهای مجازی )سابت و واتساپ( به طور ماهانه

 پور

 1402اسفند  1401فروردین 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 در حوزه سبک زندگی سالمآکادمیک  آموزش موثر و ماندگار (5هدف کلی )

  متون آموزشی مبتنی بر شواهد در حوزه سبک زندگی سالمافزایش  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول دورهابتدای 

 100 50 0  متون تهیه شدهدرصد  1

 مسئول پایش برنامه: دکتر محمد انصاری پور
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
دکتر محمد انصاری  ماه یک مورد 3تهیه پمفلت های آموزشی هر 

 پور

 1402اسفند  1401فروردین 

2 
دکتر محمد انصاری  جزوه آموزشی برای مردم یا مربیان سالی یک موردتدوین کتاب یا 

 پور
 1402اسفند  1401فروردین 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 حوزه طب تلفیقی ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های کاربردی و بنیادی در  هدف کلی

 افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی )طرح آزاد، پایان نامه، مروری(  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 55 10 درصد تحقق انجام طرح ها                 1

 دکتر مریم رنجبر مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
همکاری در تهیه و تدوین مقاالت مروری با فارغ التحصیالن طب 

 ایرانی دو مورد

 1402اسفند  1401فروردین  مریم رنجبردکتر 

 1402اسفند  1401فروردین  انصاری پور محمد دکتر تهیه لیست طرح های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی گروه 2

 1402اسفند  1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشیارمعرفی  3

 1402اسفند  1401فروردین  انصاری پور محمد دکتر هدایت دو پایان نامه برای دانشجویان پزشکی عمومی 4

5 
انجام امور پژوهشی بر اساس ماموریت گروه طب ایرانی دانشگاه علوم 

 کشور پزشکی اصفهان در

 1402اسفند  1401فروردین  انصاری پور محمد دکتر

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 در حوزه پژوهش و دستیاران  ارتقاء مهارت اعضای هیئت علمی هدف کلی 

 گروه طب ایرانی به شرکت در جلسات روش تحقیق  و دستیاران ترغیب اعضای هیئت علمی هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 55 10                 شرکت در جلساتدرصد  1

 مسئول پایش برنامه: دکتر مریم رنجبر
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
و اطالع رسانی در مورد جلسات آموزشی و توانمندسازی به اعضای گروه 

 دستیاران

 1402اسفند  1401فروردین  دکتر مریم رنجبر

2 
دکتر محمد انصاری  فرم پورتفولیو برای دستیاران قبل از آزمون جامعو امتیاز دهی  تکمیل 

 پور
 1402اسفند  1401فروردین 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 تامین نیری انسانی مورد نیاز دفتر گروه طب ایرانی  هدف کلی

 جذب منشی یا کارشناس گروه هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 50 0 درصد تحقق جذب نیرو  1

 دکتر مریم رنجبرمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
انصاری محمد دکتر  شناسایی فرد مناسب از طریق مذاکره با ادارات زیر مجموعه دانشگاه

 پور

 اردیبهشت 1401فروردین  

1401 

2 
انصاری  محمد دکتر تناسب فرد با محیط علمی و آموزشیمصاحبه شغلی به منظور تایید 

 پور

 اردیبهشت 1401فروردین  

1401 

3 
دکتر محمد انصاری  مکاتبه با دانشکده پزشکی جهت ارسال نامه جذب به محل کار ایشان

 پور

 1401خرداد  1401خرداد 

4 
و انتقال مکاتبه با کارگزینی دانشکده پزشکی جهت تکمیل فرم مربوطه در سایت نقل 

 کارکنان دانشگاه

دکتر محمد انصاری 

 پور

 1401خرداد  1401خرداد 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 جلب همکاری بین بخشی  (2هدف کلی )

 مردم نهادافزایش جلسات مشترک با سازمان های   هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 50 0 جلسات مشترکدرصد تحقق  1

 مسئول پایش برنامه: دکتر مریم رنجبر
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1402اسفند  1401فروردین  مریم رنجبردکتر  جلسه مشترک با انجمن علمی طب ایرانی شاخه اصفهان  4برگزاری  1

2 
دعوت از پزشکان دوره دیده طب ایرانی در جلسات علمی و ژورنال کالب 

 به منظور اصالح خدمات درمانی و تبادل تجربیات 

دکتر محمد انصاری 

 پور

اردیبهشت ماه 

1401 

اردیبهشت ماه 

1401 

3 
دکتر محمد انصاری  با خیرین مزبورمکاتبه با دفتر خیرین سالمت جهت برگزاری جلسه مشترک 

 پور

 1401مرداد ماه  1401مرداد ماه 

4 
دکتر محمد انصاری  حضور در جلسه خیرین و معرفی سالمتکده و طب ایرانی آکادمیک

 پور

 1401مهرماه  1401مهرماه 

5 
پیگیری و مکاتبه با مدیریت حوزه اصفهان جهت معرفی طب ایرانی 

 آکادمیک و آموزش طالب

محمد انصاری  دکتر

 پور

شهریور ماه 

1401 

 1401شهریور ماه 

6 
دکتر محمد انصاری  برگزاری جلسه با حوزه مدیریت حوزه اصفهان

 پور

 1401مهرماه   1401مهرماه 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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  Integrative Medicineارائه خدمات به صورت  هدف کلی 

 ت(توسعه خدمات طب ایرانی در نظام سالمت )حضور متخصصین طب ایرانی در مراکز جامع سالم هدف اختصاصی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 50 0 )چهار مرکز( درصد تحقق همکاری با مراکز جامع سالمت 1

 مسئول پایش برنامه: دکتر مریم رنجبر
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تشکیل جلسه مشترک با معاونت فنی مرکز بهداشت استان اصفهان جهت 

 توجیه 

دکتر محمد انصاری 

 پور

 1401 فروردین  1401فروردین 

2 
سالمتکده طب سنتی تهیه تفاهم نامه بین مرکز بهداشت استان اصفهان و 

 دانشگاه در مورد ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سالمت

دکتر محمد انصاری 

 پور

 1401فروردین   1401فروردین 

3 

مکاتبه با مرکز بهداشت استان اصفهان مبنی بر اعالم نیاز از سوی مرکز 

بهداشت شماره یک و دوی اصفهان به متخصص طب ایرانی )هر مرکز یک 

 متخصص(

دکتر محمد انصاری 

 پور

 1401مرداد   1401مرداد 

4 
دکتر محمد انصاری  مکاتبه با معاونت درمان جهت جلب همکاری

 پور

 1401مرداد   1401مرداد 

5 

مکاتبه با مرکز بهداشت استان اصفهان مبنی بر اعالم نیاز از سوی مرکز 

یک بهداشت شماره یک و دوی اصفهان به متخصص طب ایرانی )هر مرکز 

 متخصص(

دکتر محمد انصاری 

 پور

 1402اردیبهشت  1402فروردین 

 

 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: طب ایرانی

 

10 
 

 ارتقاء اعتبار سازمانی سالمتکده (1) هدف کلی

 مجوزات الزم از مراجع ذیربط تامین پیگیری و انجام مکاتبات اداری جهت  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - 100 0 درصد تکمیل فرم/ درصد تحقق مکاتبات 1

 دکتر مریم رنجبرمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
انصاری  محمد دکتر ت مربوطه در سایتکمیل فرم های دریافت موافقت اصولی سالمتکده 

 پور

1401فروردین  1401فروردین   

2 
مکاتبه با رئیس دانشگاه جهت معرفی رئیس سالمتکده بعنوان نماینده دانشگاه 

 در سالمتکده

دکتر محمد انصاری 

 پور

1401فروردین  1401فروردین   

3 
سابقه سوء پیشینه کیفری نماینده دانشگاه از دادگستری جمهوری یافت عدم رد

 اسالمی ایران

دکتر محمد انصاری 

 پور

اردیبشهت 

1401 

اردیبهشت 

1401 

4 
دکتر محمد انصاری  دیافت عدم سوء پیشنیه صنفی و شغلی از نظام پزشکی 

 پور

اردیبشهت 

1401 

اردیبهشت 

1401 

5 
دکتر محمد انصاری  بهره برداری سالمتکده در سایت مزبوردرخواست و تکمیل فرم های پروانه 

 پور

1401شهریور  1401شهریور   

1401شهریور  1401شهریور  خانم زئیسی درخواست سند مالکیت و نقشه سالمتکده از حوزه حقوقی دانشگاه 6  

1401آبان  1401مهر  آقای سلطانی پیگیری اصالح نقشه توسط دفتر فنی دانشگاه 7  

1401آذر  1401آبان  خانم رئیسی تکمیل فرم مالکیت در سایت و بارگذاری نقشه در سایت 8  

6 
انصاری  محمد دکتر درخواست تهیه چارت سازمانی از معاونت منابع انسانی 

 پور

1401فروردین  1401فروردین   

 

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

 اقدام جایگزین اجراعلت عدم 
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 انتقال تولیت سالمتکده از معاونت درمان به ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  هدف کلی

 و سازمان های بیمه تعیین ساز و کار ارتباط مالی با ستادپیگیری و انجام مکاتبات جهت  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 سال دومپایان  پایان سال اول ابتدای دوره

 - 100 0 درصد تحقق بودجه/ راه اندازی سیستم 1

 مسئول امور اداری مرکزمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
انصاری  محمد دکتر ایجاد حساب مستقل برای درآمدهای سالمتکده

 پور

اردیبهشت 

1401 

اردیبهشت 

1401 

2 
انصاری  محمد دکتر تامین بودجه اولیه برای اقدامات اساسی  

 پور

اردیبهشت 

1401 

اردیبهشت 

1401 

3 
انصاری  محمد دکتر تامین بودجه مستمر

 پور

اردیبهشت 

1401 

اردیبهشت 

1401 

4 
انصاری محمد دکتر  تامین حق اضافه کاری پرسنل

 پور

 1401تیر ماه  1401تیر ماه 

5 
انصاری  محمد دکتر ایجاد شناسه برای سالمتکده در سیستم انبار ستاد 

 پور

 1401فروردین  1401فروردین 

6 
راه اندازی سیستم ماد برای چرخه پذیرش و ویزیت درخواست و پیگری 

 بیمار

انصاری  محمد دکتر

 پور

 1401 مرداد 1401 فروردین

7 
دکتر محمد انصاری  الکترونیکی بیمارانری سامانه نسخه و پرونده درخواست و پیگی

 پور

 1401آذر ماه  1401مرداد ماه 

8 
مکاتبه با معاونت توسعه و مدیریت منابع به منظور درخواست ارتباط و 

 پیش بینی کد پذیرش استاد مربوطه توسط سازمان های بیمه گر

دکتر محمد انصاری 

 پور

 1401آذر ماه  1401مرداد ماه 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 سازماندهی و تامین نیروی انسانی   هدف کلی

 افزایش نیروی انسانی مورد نیاز هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - 100 0 گزار(پرسنل خدمت)یک نفر پرسنل اداری و دو نفر  درصد تامین نیرو  1

 مسئول امور اداری مرکزمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
شناسایی فرد مناسب از طریق مذاکره با ادارات زیر مجموعه دانشگاه و 

 مدیر محترم نیروی انسانی دانشگاه

 1401تیر  1401فروردین  پوردکتر محمد انصاری 

 1401تیر  1401فروردین  دکتر محمد انصاری پور مصاحبه شغلی به منظور تایید تناسب فرد با محیط علمی و آموزشی 2

3 
مکاتبه با نیروی انسانی دانشگاه و برگزاری جلسه حضوری جهت ارسال 

 نامه جذب به محل کار ایشان

 1401تیر  1401فروردین  دکتر محمد انصاری پور

 1401مرداد   1401تیر  امور اداری  پیگیری تکمیل فرم های مربوطه در سامانه نقل و انتقال توسط پرسنل مزبور 4

 1401مرداد   1401تیر  دکتر محمد انصاری پور اعالم شروع به کار پرسنل مزبور در سالمتکده 5

6 
پرداخت حقوق پیگیری تکمیل فرایند های مربوط به امور کارگزینی و 

 افراد منتقل شده در مدیریت نیروی انسانی و امور مالی دانشگاه

 1401مرداد   1401تیر  آقای سلطانی

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 تامین تجهیزات الزم  هدف کلی

 تجهیزات مورد نیاز افزایش هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 80 0 میزان پیشرفت در تامین تجهیزات  1

 مسئول امور اداری مرکزمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 1401اردیبشهت  1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  دستگاه کامپیوتر برای سیستم ماد 3تامین   1

 1401اردیبشهت  1401فروردین  انصاری پور محمد دکتر تامین یک دستگاه پرینتر برای سیستم ماد 2

 1401مرداد  1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  تامین یک دستگاه کامپیوتر برای سالن کنفرانس  3

4 
دوربین قابل اتصال به کامپیوتر برای سالن تامین یک عدد میکروفون و 

 کنفرانس

 1401مرداد  1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر 

 1401مرداد  1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  تامین دو دستگاه کامپیوتر برای استفاده دانشجویان 5

 1401مرداد  1401فروردین  انصاری پور محمد دکتر تامین یک دستگاه کامپیوتر برای اتاق امور اداری 6

 1401اردیبهشت   1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  تهیه میز مطالعه دانشجویان در کتابخانه 7

 1402مرداد  1402فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  تامین یک دستگاه ویدئو پروژکتور برای راه اندازی کالس آموزشی 8

 1402مرداد  1402فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  کامپیوتر برای کالس آموزشیتهیه یک دستگاه  9

 1402مرداد  1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  تهیه دستگاه نوار قلب برای اتاق احیا 10

 1401فروردین  1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  تهیه داروهای الزم برای ترالی اتاق احیا 11

 1401مرداد  1401مرداد   انصاری پور محمد دکتر دو دستگاه اتوسکوبتهیه  12

 1401اسفند  1401اسفند   انصاری پورمحمد دکتر  تهیه دو دستگاه فشار سنج بزرگساالن 13

 1401مرداد  1401مرداد   انصاری پورمحمد دکتر  تهیه یک دستگاه افتالموسکوپ 14

 1401مرداد  1401مرداد   انصاری پور محمد دکتر تهیه یک دستگاه اتوکالو 15
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء امنیت و حفاظت فیزیکی سالمتکده هدف کلی

 افزایش امنیت محیط خارج ساختمان و حیاط هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 50 0 موارد تامین شدهدرصد  1

 مسئول پایش برنامه: مسئول امور اداری مرکز
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
مکاتبه با مدیر پشتیبانی دانشگاه جهت تامین تجهیزات الزم 

 )محافظ چیلر، درب آکاردئونی، ...(

 1401خرداد  1401خرداد  انصاری پور محمد دکتر

 1401آبان  1401آبان  امور اداری )آقای سلطانی( تهیه و نصب دوربین مداربسته پیگیری  2

 1401اردیبهشت  1401اردیبهشت  امور اداری )آقای سلطانی( تعمیر درب ورودیپیگیری  3

4 
نصب درب کشویی یا آکاردئونی برای و تهیه پیگیری 

 ساختمانورودی 

 1402اردیبهشت  1402اردیبهشت  امور اداری )آقای سلطانی(

 1402تیر  1402تیر  امور اداری )آقای سلطانی( پیگیری تهیه و نصب احداث سایبان پارکینگ 5

 1402مرداد  1401مرداد  امور اداری )آقای سلطانی( مورد( 3احداث تهیه و نصب سایبان نورگیر ها ) 6
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 افزایش امنیت تاسیسات و بهره وری از آنها (5) هدف کلی

 افزایش لوله های عایق بندی و دریچه های تعمیر شده هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - 100 0 لوله عایق بندی شده  درصدموارد تعمیر شده/  درصد 1

 مسئول پایش برنامه: مسئول امور اداری مرکز
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

مکاتبه با مدیریت پشتیبانی دانشگاه جهت تامین امنیت تاسیسات به 

و تعمیر دریچه های تاسیسات صورت عایق بندی لوله های موتور خانه 

 حرارتی و برودتی

اردیبهشت  دکتر محمد انصاری پور

1401 

 1401تیر 

 1401 دی 1401خرداد  آقای سلطانی )امور اداری( مورد( 4) تهویهتعمیر و تکمیل دریچه های پیگیری  2
 

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

 اقدام جایگزین اجراعلت عدم 
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 ارتقاء رضایت کارمندان از محیط کار هدف کلی

 افزایش احساس آسایش کارمندان هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 75 15 میزان رضایت پرسنل 1

 مسئول پایش برنامه: مسئول امور اداری مرکز
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
امین سیستم حرارتی و برودتی اتاق مکاتبه با مدیریت پشتیبانی دانشگاه جهت ت

 نگهبانی

دکتر محمد انصاری 

 پور

اردیبهشت 

1401 

 1401خرداد 

2 
انصاری دکتر محمد  جهت راه اندازی چیلر و سیستم خنک کنندهمکاتبه با مدیریت پشتیبانی دانشگاه 

 پور

اردیبهشت  1401فروردین 

1401  

3 
دکتر محمد انصاری  مکاتبه با مدیریت پشتیبانی دانشگاه به منظور تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

 پور

  1401خرداد  1401خرداد 

4 
آقای سلطانی )امور  پیگیری جهت تامین سیستم حرارتی و برودتی اتاق نگهبانی

 اداری(

اردیبهشت 

1401 

اردیبهشت 

1401 

5 
آقای سلطانی )امور  پیگیری جهت راه اندازی چیلر و سیستم خنک کننده

 اداری(

 1401تیر ماه  1401فروردین 

6 
دکتر محمد انصاری  مصاحبه شغلی با راننده داوطلب

 پور

  1401مرداد  1401مرداد 

7 
 دکتر محمد انصاری معرفی راننده به معاونت پشتیبانی جهت عقد قرارداد

 پور

  1401مرداد  1401مرداد 

8 
دکتر محمد انصاری  اعالم شروع به کار راننده قراردادی

 پور

شهریور 

1401 

شهریور 

1401  
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 پایانتاریخ  تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
تعامل با مرکز بهداشت شماره دو اصفهان جهت استقرار پایگاه بهداشتی در 

 سالمتکده

 1401فروردین  1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر 

 1401فروردین  1401فروردین  انصاری پور محمد دکتر تامین اتاق های الزم برای استقرار پایگاه 2

 1401فروردین  1401فروردین  انصاری پور محمد دکتر اتاق های پایگاه راه اندازی سیستم اینترنت و تلفن 3

 1401فروردین  1401فروردین  آقای سلطانی تامین پزشک برای معاینه مراجعین به پایگاه بهداشتیپیگیری  4

5 
اردیبهشت   انصاری پور محمد دکتر تعامل با مرکز بهداشت جهت استفاده از سامانه سیب توسط پزشکان

1401 

اردیبهشت  

1401 

6 
اردیبهشت   آقای سلطانی تجهیز اتاق های معاینه

1401 

اردیبهشت  

1401 

7 
 تجهیز اتاق اعمال یداوی

 

اردیبهشت   آقای سلطانی

1401 

اردیبهشت  

1401 

 1401  خرداد 1401خرداد   انصاری پور محمد دکتر تعامل با گروه پزشکی اجتماعی جهت تقسیم کار و بهره وری بیشتر 8

9 
پیگیر نصب ده بنر تبلیغاتی خدمات سالمتکده در مراکز جامع سالمت و پایگاه های 

 بهداشتی مجاور 

اردیبهشت   آقای سلطانی

1401 

اردیبهشت  

1401 

10 
 4نصب بنر تبلیغاتی خدمات سالمتکده در غرفه های ارائه خدمات طب سنتی 

 نمایشگاه در سطح شهر

اردیبهشت   آقای سلطانی

1401 

 1402اسفند   

11 
اردیبهشت   خانم رئیسی معرفی خدمات سالمتکده در فضاهای مجازی 

1401 

 1402اسفند   

 1401فروردین  1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  تشکیل واحد آموزشی تحقیقاتی نان سالم 12

 درمانی و آموزشیارتقاء کمی و کیفی خدمات پیشگیری و  هدف کلی

 افزایش خدمات و پاسخگویی به چالش های نظام سالمت  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100 85 0 انجام فعالیت هادرصد   1

 مسئول پایش برنامه: مسئول امور اداری مرکز



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  نام گروه: طب ایرانی
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13 
حقیقاتی تتعامل با دانشکده تغذیه برای معرفی عضو هیئت علمی برای واحد آموزشی 

 نان سالم

 1401فروردین  1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر 

 1401مرداد  1401مرداد  انصاری پور محمد دکتر صدور ابالغ اعضای واحد آموزشی نان سالم 14

15 
ی در ده بعنوان سطح دو ارائه خدمات درمان و پیشگیری از نازای همعرفی سالمتکد

 مورد از جلسات و وبینار های آموزشی

اردیبهشت  انصاری پورمحمد دکتر 

1401 

 1402اسفند 

16 
اردیبهشت  انصاری پور محمد دکتر یابت(دتوسعه خدمات پیشگیری و درمانی برای بیماری های غیرواگیر )فشار خون، 

1401 

 1402اسفند 

 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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 ارتقاء کمی و کیفی خدمات پیشگیری و درمانی و آموزشی هدف کلی

 نفر( 100) افزایش دانش و مهارت نانوایان در مورد تهیه نان سالم هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 - 100 0 تجهیزات فراهم شده /تعداد نانوای آموزش دیده  1

 آقای خواجهمسئول پایش برنامه: 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  تشکیل واحد آموزشی نان سالم 1 1401فروردین    

1401فروردین  انصاری پور محمد دکتر تهیه کالس آموزشی نان سالم 2 1401فروردین    

1401فروردین  انصاری پورمحمد دکتر  تامین تجهیزات کالس آموزشی 3 1401فروردین    

4 
تعامل با سازمان فنی و حرفه ای جهت تامین مجوز آموزشی و صدور 

 گواهی برای فراگیران

 1402مرداد  1402مرداد  انصاری پورمحمد دکتر 

 1402مرداد  1402مرداد  انصاری پور محمد دکتر تعامل با صنف نانوایان جهت معرفی نانوایان به واحد آموزشی 5
 

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

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

 


