ثشًبهِ عولیبتی هعبًٍت آهَصضی داًطىذُ 8998

معايوت آمًسشی داوشکذٌ بٍ عىًان متًلی بزوامٍ ریشی ي َذف گذاری بز اساس اختیارات ي قًاویه ي مقزرات مًجًد ي شزایط مًجًد بٍ َمزاٌ ي َمکاری ي َماَىگی با
سایز ياحذَای داوشکذٌ بزوامٍ عملیاتی سیز را بزاس سال  8998ارائٍ می ومایذ.

اّذاف:
 -8ارتقا سطح کیفی آمًسش در داوشکذٌ
 -2ارتقا کمی رشتٍ َای داوشکذٌ
 -9بُبًد فضای آمًسشی داوشکذٌ

 -8استمب ویفی آهَصش دس داًطىذُ
 -8-8عذم پذیزش داوشجً در مقطع واپیًستٍ
 -2-8بکار گیزی مذرسیه مذعً تًاوا ي با سابقٍ تذریس مشخص
 -9-8اضافٍ ومًدن ي جذب اعضا َیات علمی تًاوا بزای گزيٌ َا
 -2استمب ووی سضتِ ّبی داًطىذُ

 8-2تاسیس ي راٌ اوذاسی رشتٍ َای جذیذ در مقطع کارشىاسی
 2-2تاسیس رشتٍ َای کاربزدی ي مًرد ویاس جامعٍ در مقطع کارداوی
 -9-2راٌ اوذاسی ي تًسعٍ بزخی رشتٍ َا در مقطع تحصیالت تکمیلی
4-2

تفکیک ي راٌ اوذاسی گزيٌ َای جذیذ

 -9ثْجَد فضبی آهَصضی داًطىذُ
 -8-9راٌ اوذاسی ي تجُیش آسمایشگاٌ َای آمًسشی مًرد ویاس گزيٌ َا
 -2-9ارتقا ي بُبًد يسایل کمک آمًسشی داوشکذٌ
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تغذیه  :سبیز فعبلیتهبی واحد آموسش دانشکده بهداشت و
 -8غذٍس گَاّی اضتغبل ثِ تحػیل داًطجَیبى( عَل تشم )
 -2هىبتجِ ثب پلیس  +81ثشای داًطجَیبى هطوَل ًظبم ٍظیفِ (ّوضهبى ثب ثجت ًبم داًطجَیبى جذیذ الَسٍد )
 -9تبیپ ًبهِ ّبی وبسآهَصی داًطجَیبى تشم آخش ٍ هعشفی ثِ هشاوض ثْذاضتی ،دسهبًی ،تَلیذی ٍ وبسخبًِ ّب (ثعذ اص یه ّفتِ اص ضشٍع تشم دس هْشهبُ )
 -4اخز دسخَاست ّبی داًطجَیبى ٍ ثشسسی هطىالت آًْب تَسظ وبسضٌبس هشثَعِ ٍ اسجبع ثِ هذیش گشٍُ  ،ثشای عشح دس ضَسای آهَصضی (دس عَل تشم )
 -5تبیپ ٍ تٌظین غَستجلسبت آهَصضی ٍ اسسبل آى ثِ هعبًٍت آهَصضی داًطىذُ( دس عَل تشم )
 -6تمسین ثٌذی ٍ تٌظین ثشًبهِ اهتحبًبت ثش اسبس سبعت دس عَل سٍص ٍ ّفتِ (دٍّفتِ لجل اص اهتحبًبت تَسظ وبسضٌبسبى دس آرس هبُ )
 -7ثشگضاسی اهتحبًبت پبیبى تشم ٍ ووه ثِ ثشگضاسی اهتحبًبت هیبى تشم تَسظ وبسضٌبسبى آهَصش
 -8ثجت ًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ ثشای داًطجَیبى هیْوبى دس داًطىذُ
 -9اًجبم اهَس والسی (چه وشدى والس ّب ،حضَس ٍ غیبة اسبتیذ) تَسظ هسئَل اهَس والسْب "آلبی وشیوی" (دس عَل تشم)
 -82تعییي ثبصُ صهبًی اهتحبًبت هیبى تشم ٍ اثالغ ثِ هذیشاى گشٍُ ّبی آهَصضی(حذالل دٍ ّفتِ لجل اص اهتحبًبت ،فشٍسدیي ٍ آثبى)

ثشًبهِ عولیبتی ٍاحذ آصهبیطگبُ داًطىذُ ثْذ اضت ٍ تغزیِ دس سبل 8998
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سمان

فشٍسدیي

اسدیجْطت

خشداد

تیش

هشداد

شُزیًر

هْش

تجْیضات الصم

پیگیشی

پیگیشی

فشآیٌذ
تىویل

فشآیٌذ

تىویل
تىویل

.6اختػبظ اتبق هخػَظ ثِ سختىي داًطجَیبى ٍپیگیشی

تىویل

.5اختػبظ اتبق هخػَظ ثِ اًجبسٍتجْیض آى

تىویل

.4پیگیشی تجْیضات ایوٌی ٍاعفبی حشیك آصهبیطگبُ ّب

تىویل

.3ثْسبصی-تعویش ٍوبلیجشُ دستگبُ ّبی هَجَددسآصهبیطگبُ

فشآیٌذ

.2ثْسبصی وف آصهبیطگبُ ّبی تغزیِ(اپَوسی یبسشاهیه)

فشآیٌذ

اتبق ّب

فشایٌذ

اهَسآصهبیطگبُ ّب-ثْسبصی اتبق ّبٍتْیِ تجْیضات هَسدًیبص

فشآیٌذ

.1تعییي ٍضعیت اتبق وبسضٌبسبى آصهبیطگبُ ّبٍاتبق

فشآیٌذ

فعبلیت

آثبى

آرس

دی

ثْوي

اسفٌذ

تىویل

.7سوپبضی آصهبیطگبُ ّب
خشیذدستگبُ ّبی جذیذآصهبیطگبّی

تىویل

.11ثشًبهِ سیضی ثشگضاسی والس ّب ٍاهتحبًبت عولی

هشثَعِ
.13گشٍُ ثٌذی پشسٌل جْت اسایِ وٌفشاًس ّبی هبّیبًِ داخلی

تىویل

.12تْیِ چه لیست تجْیضات آصهبیطگبُ ّب تَسظ وبسضٌبس

تىویل

.11تالش ثشای جزة ًیشٍّبی هتخػع آصهبیطگبُ

تىویل

.9تعییي تىلیف پشسٌل ٍضشح ٍظبیف

تىویل

ّ.8وبٌّگی جْت خشیذ هَاد پبیبى ًبهِ داًطجَیبى اسضذ

تکمیل

.14تالش ثشای ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی داخل استبًی

