مقـدمـه
گزارش حاضر كه مربوط به گزارش عملكرد برنامه عملياتي دانشكده بهداشت در
سال  1393است ،مشتمل بر  9هدف كلي و  37هدف جزئي مي باشد و برای تدوين
آن هريك از گروههاي آموزشي ،معاونين و مسئولين دانشكده با توجه به برنامه ريزي
عملياتي سال ،1392ميزان تحقق اهداف را تنظيم و به صورت گزارش مكتوب به
حوزه معاونت پژوهشی دانشکده ارسال نموده اند كه پس از بررسي و بحث درحوزه
رياست دانشكده و مديريت پژوهش و توسعه ،جهت ارائه به حوزه رياست دانشگاه
جمع بندی شده است .همچنین شایان ذکر است که از سال  1393دانشکده بهداشت
بر اساس نقاط قوت و ضعف خود و همچنین با در نظر گرفتن فرصت ها و تهدیدهای
موجود ،برنامه استراتژیک  4ساله تدوین و برنامه های عملیاتی این دانشکده بصورت
ساالنه و در راستای برنامه استراتژیک  4ساله تنظیم شده است .مطابق با گزارش
حاضر برخی اهداف محقق نشده است که ممکن است دلیل اصلی آن تغییر در
اجرای برنامه عملیاتی در سطح دانشگاه و یا تفکیک معاونت ها در دانشکده و عدم
تعریف واحد متولی و مسئول باشد که سعی شده است به منظور اجتناب از چنین
مشکالتی در برنامه عملیاتی سال  1394تمهیداتی درنظر گرفته شود.
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چکیده گزارش
در سال  1393تعداد  426مقاله فارسی و انگلیسی توسط  34عضو هیئت علمی
دانشکده بهداشت به چاپ رسیده است .سرانه مقاالت چاپ شده دانشكده(با حذف
مقاالت مشترك) در سال  )7 /59( 93نسبت به سال  )5 /53( 92حدود % 40
افزایش داشته است .همچنی ن متوسط H-indexو H10-indexدرgoogl e
 scholarدر سال  1393اعضای هیئت علمی به ترتيب 6 /55و 5 /26است.
در سال  1393گرايش جديد مديريت پيشگيري و كنترل اعتياد براي دوره MPH
توسط گروه مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی راه اندازي شد .جهت راه اندازه ی
 3دوره ی تحصیلی در مقطع دکتری اپیدمیولوژی ،دکتری ارگونومی و دکتری
سالمت در باليا و فوريت ها اقدامات و پیگیری های الزم از سوی گروه های مربوطه و
دانشکده انجام شد .همچنین در زمینه راه اندازی  4رشته کارشناسی ارشد از جمله
کارشناسی ارشد مديريت سالمت ،ايمني و محيط زيست( ،)HSEكارشناسي ارشد
مديريت پسماند و كارشناسي ارشد بهره برداري و نگهداري از تأسيسات بهداشت
شهري ،کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني اقدامات و پیگیری های
الزم از سوی گروه های مربوطه و دانشکده انجام شد.
در سال  1393سه عضو هیات علمی؛ یک عضو هیات علمی در گروه ارگونومی و دو
عضو هیات علمی در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای جذب شده است.
در سال  1393تعداد  26مورد طرح پژوهشی اولویت دار به تصویب رسیده است که
سرانه آن نسبت به تعداد اعضای هیات علمی دانشکده ( 34نفر)  0 /74می باشد.
بنابراین در این زمینه دانشکده به هدف خود دست نیافته است .البته سرانه در سال
 1393نسبت به سال 1392با سرانه 12(0 /38طرح پژوهشي اولویت دار و 32هيئت
علمي ) % 95 ،افزايش داشته است.
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درآمد ناخالص ريالي ارتباط با صنعت در سال  1393نسبت به سال  1392حدود
 % 238 /38افزايش یافته است( .قرداد با درآمد ناخالص  561500000در سال
 1392و در سال  1393تعداد  10قرارداد با درآمد ناخالص .)1900000000
دانشکده بهداشت در زمینه دستیابی به هدف فوق موفقیت داشته است.
میزان رضایت شغلی کارکنان بر اساس نتایج فرم رضایت شغلی در سال 1393
حدود 61 /82محاسبه گردید که نسبت به سال  1393با ميزان رضايت شغلي ،54 /92
 % 29افزایش داشت.
در سال  1393افزايش تقريبا  2برابري جذب اعتبارات تملك دارايي از معاونت
محترم توسعه نسبت به سال  ، 1392حاصل شده و همچنین در كل افزايش 4 /43
برابري جذب اعتبـــــارات تملك دارايي از معاونت پژوهشي وتوسعه نسبت بـــه
سال  1392بدست آمده است.
تامین نیازهای آزمایشگاهی ،کارگاهی ،کتب و مجالت گروههای آموزشی دانشکده
به نحوی که به میزان بیش از  % 20نسبت به سال قبل افزایش ریالی داشته است.
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شرح اهداف
( Goal1هدف اول) :بهبود کیفیت برنامه های آموزشی ،پژوهشی و اداری ومالی
متناسب با رسالت و اهداف دانشکده درسال 1393
به منظور دستیابی به هدف اول 5 ،هدف جزئی ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت که
نتایج با اختصار در ادامه بیان شده است.
 -G1O1افزایش کیفیت فرآیند های آموزشی به نحوی که  % 25فرآیندهای اصلی
آموزشی در سال با استانداردهای قابل قبول منطبق شوند
برای دستیابی و تحقق هدف فوق اقدامات زیر انجام شده است:
مسئولیت مشاوره تحصیلی هردوره کارشناسی ارشد و  PhDاز سوی معاونت
آموزشی دانشکده به یکی از اساتید واگذار گردیده است و در ابتدای هر ترم جلسه
توجیهی برگزار می گردد .زمان انتخاب استاد راهنمای پایان نامه دانشجویان کارشناسی
ارشد در ابتدای ترم دوم و ثبت موضوع در ترم سوم از سوی معاونت تحصیالت تکمیلی
تعیین گردید .در گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در برخي دروس نظير اصول
برنامه ريزي بهداشتي و برنامه ريزي استراتژيك زمان بيشتري بر تدريس به صورت
عملي و كاربردي اختصاص داده شد و اين اقدام نتايج مثبت متعددي به همراه
داشت به طوري كه در پايان ترم افزايش قابل مالحظه اي در مهارت برنامه ريزي و
انگيزش و عالقه دانشجويان به درس مشاهده گرديد .از سوی گروه بهداشت محیط
جلسه ای با حضور معاونت محترم بهداشتی جهت حل مشکل کار آموزی در فیلد
تشکیل و موانع مورد بررسی قرار گرفت .از طریق  EDOدانشکده جلساتی در
خصوص اساتید مشاور تحصیلی و تهیه فرم ارزشیابی در این خصوص انجام شد.
جهت اصالح برنامه کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی گروه بهداشت محیط
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پژوهشی در قالب طرح پژوهش در آموزش توسط گروه بهداشت محیط انجام شد.
همچنین در این گروه فرم استفاده از آزمایشگاه های بهداشت محیط اصالح گردید.
در گروه آمارزیستی روش آموزش فعال ترکیبی با روش سخنرانی مقایسه و نتایج آن
منتشر شد که حاکی از تاثیر اجرای تمرین و حل مسئله در کنار تدریس مطالب به
صورت سخنرانی بود .در این گروه به منظور افزایش میزان تجربه دانشجویان مقطع
ارشد و  PhDمرکز مشاوره آماری راه اندازی و دانشجویان زیر نظر اساتید خود به
تحلیل داده ها پرداختند.
 :G1O2ارتقاء کیفیت طرح های پژوهشی دانشکده به نحوی که حداقل % 17 /5
طرح ها مطابق با اولویتهای پژوهشی که منجر به حل مشکل جامعه و همچنین
آموزشی گردد.
به منظور دستیابی به این هدف تعداد پایان نامه هایی که با اعتبار صنعت ،یا در حوزه
 HSRکه یکی از فرآیندهای اجرایی را مشکل یابی و اصالح نماید و یا اینکه در حوزه
آموزش منتج به نتایج مطلوبی گردد در نظر گرفته شده است .بر همین اساس در
سال  1393یک طرح مصوب  HSRو یک طرح مصوب پژوهش در آموزش از سوی
دانشکده بهداشت ارائه شده است.
 :G1O3بهبود کیفیت محصوالت پژوهشی در دانشکده به نحوی که امتیازات
شاخصهای پژوهشی به میزان  % 20تا پایان سال افزایش یابد.
در سال  1393تعداد  426مقاله فارسی و انگلیسی توسط  34عضو هیئت علمی
دانشکده بهداشت به چاپ رسیده است .سرانه مقاالت چاپ شده دانشكده در سال 93
( )7 /59نسبت به سال  )5 /53( 92حدود  % 40افزایش داشته است .همچنین
متوسط H-indexو H10-indexدر googlescholarدر سال  1393اعضای
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هیئت علمی به ترتيب 6 /55و 5 /26است.
 :G1O4افزایش کیفیت  % 25فرآیندهای الویت دار و مهم اداری مالی تا پایان سال
در این زمینه دو اقدام در جهت اصالح و فرآيندهاي مشكل آفرين صورت گرفته
است که می توان به تهيه نرم افزار جامع اطالعات كارگزيني دانشكده كه در مرحله
ورود اطالعات است و همچنین فرآيند گردش كار در انجام قرارداد هاي ارتباط با
صنعت که در حال تدوين و بازنگري است ،اشاره کرد.
 :G1O5افزایش انطباق  % 25کیفیت برنامه های آموزشی دانشکده با استانداردهای
ابالغی وزارت بهداشت.
به منظور دستیابی رعایت سیالبل دروس ابالغ شده از سوی شورای عالی فرهنگی
بعنوان یک شاخص بکار گرفته شده است که با توجه به نظر مدیران محترم گروه های
آموزشی سیالبل دروس که از سوی شورای عالی فرهنگی ابالغ گردیده است توسط
اساتید رعایت می شود .فقط ممکن است در برخی دروس منابع جدید تر و کاربردی تری
توسط اساتید عالوه بر منابع ابالغ شده مورد استفاده قرار گیرند .در گروه مدیریت
و خدمات بهداشتی درمانی در خصوص بهبود كيفيت برنامه هاي آموزشي گرايش
هاي جديد  MPHشامل :عوامل اجتماعي موثر سالمت ومديريت پيشگيري و
كنترل اعتياد سرفصل هاي موجود بازنگري و بر حسب ضرورت و متناسب با اهداف
درس مورد بازبيني و اصالح قرار گرفتند .به منظور افزایش استاندارد لوازم و وسایل
آزمایشگاهی ،تعدادي از دستگاه هاي مورد نياز گروه بهداشت محیط خريداري شد.
( Goal 2هدف دوم) :توسعه کمی رشته های تحصیلی و عملکرد پژوهشی اعضای
هیئت علمی.
به منظور دستیابی به هدف دوم 8 ،هدف جزئی ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت که
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نتایج با اختصار در ادامه بیان شده است.
 :G2O1آماده سازی و راه اندازی حداقل  2دوره تحصیلی جدید متناسب با اولویت ها
در سال  1393گرايش جديد مديريت پيشگيري و كنترل اعتياد براي دوره MPH
توسط گروه مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی راه اندازي شد.
جهت راه اندازه ی  3دوره ی تحصیلی در مقطع دکتری اپیدمیولوژی ،دکتری
ارگونومی و دکتری سالمت در باليا و فوريت ها اقدامات و پیگیری های الزم از سوی
گروه های مربوطه و دانشکده انجام شد.
همچنین در زمینه راه اندازی  4رشته کارشناسی ارشد از جمله کارشناسی ارشد
مديريت سالمت ،ايمني و محيط زيست( ،)HSEكارشناسي ارشد مديريت پسماند
و كارشناسي ارشد بهره برداري و نگهداري از تأسيسات بهداشت شهري ،کارشناسی
ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني اقدامات و پیگیری های الزم از سوی گروه های
مربوطه و دانشکده انجام شد.
 :G2O2افزایش کارکنان دانشکده برای رسیدن به سرانه  20به ازای تعداد
دانشجویان دانشکده
در سال  1393يك نفر نيروي خدمات به مجموعه كاركنان دانشكده افزوه شد و
پيگيري در جهت افزايش تعداد كارشناسان از طريق جذب نيروي طرحي در حال
انجام است  .در حال حاضر سرانه تعداد دانشجويان به كاركنان  17 /5مي باشد.
 :G2O3افزایش کادر هیات علمی دانشکده برای رسیدن به سرانه  20به ازای
تعداد دانشجویان دانشکده
بدین منظور در سال  1393سه عضو هیات علمی جذب شد .یک عضو هیات علمی
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در گروه ارگونومی و دو عضو هیات علمی در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای.
 :G2O4افزایش سرانه طرح های پژوهشی اولویت دار دانشکده به نحوی که تا
پایان سال به  2پژوهش برای هر عضو هیات علمی برسد.
در سال  1393تعداد  26مورد طرح پژوهشی اولویت دار به تصویب رسیده است که
سرانه آن نسبت به تعداد اعضای هیات علمی دانشکده ( 34نفر)  0 /74می باشد.
بنابراین در این زمینه دانشکده به هدف خود دست نیافته است .البته سرانه در سال
 1393نسبت به سال 1392با سرانه 12(0 /38طرح پژوهشي اولویت دار و 32هيئت
علمي ) % 95 ،افزايش داشته است.
 :G2O5تاسیس مراکز تحقیقاتی به نحوی که تا پایان سال ،دانشکده حداقل1
مرکز تحقیقاتی مصوب داشته باشد.
هيچ مركزتحقيقات جديد مصوبي تا پايان سال  1393وجود نداشت در این زمینه
دانشکده به هدف خود دست نیافته است.
 :G2O6افزایش تعداد مقاالت اعضای هیات علمی در مجالت داخلی و خارجی
بطوری که تا پایان سال حداقل سرانه  3مقاله علمی پژوهشی و  3مقاله ایندکس 1
و  2حاصل گردد.
سرانه مقاالت دانشکده در سال  1393برابر با  7 /62و سرانه مقاالت ايندكس 1و 2
درسال  1393برابر با  2 /97محاسبه گردید .که سرانه كل مقاالت نسبت به سرانه
مقاالت چاپ شده در سال  )5 /53( 1392حدود  % 40افزایش داشته است .بنظر
می رسد که یکی از دالیل آن می تواند افزایش سه هیات علمی در سال 1393باشد.
الزم به ذکر است که سرانه مقاالت با حذف همپوشانی گزارش شده است.
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 :G2O7افزایش شرکت در همایش ها و سمینارهای خارجی بطوری که تا پایان
سال حداقل  3مقاله در همایش ها پذیرفته شود.
تعداد مقاالت ارائه شده در سمینارها و همایشهای خارجی در سال 5 ، 1393مورد
بود که نسبت به سال  1( 1392مورد) 4 ،مورد افزایش داشته است .دستاورد
دانشکده بهداشت در این زمینه فراتر از هدف تعیین شده بوده است.
 :G2O8افزایش سرانه تعداد کتب به میزان  1کتاب به ازای هر هیات علمی
سرانه تعداد كتب سال 2300( 65 /7 ،1393كتاب و  35هيئت علمي) بود و در
سال445( 13 /59 ،1393كتاب و  32هيئت علمي) .با مقایسه سرانه کتب در دو
سال  93و  92مشاهده می شود که سرانه کتاب به ازای اعضای هیات علمی در
سال  1393نسبت به  1392افزایش بسزایی داشته است .در این زمینه نیز دانشکده
بهداشت به هدف خود رسیده است.
( Goal 3هدف سوم) :افزایش درآمدهای اختصاصی ،تامین منابع مالی مورد
نیاز و کاهش هزینه ها
به منظور دستیابی به هدف سوم 3 ،هدف جزئی ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت که
نتایج با اختصار در ادامه بیان شده است.
 :G3O1افزایش همکاری های پژوهشی و خدمات مشاوره ای به سازمان های
صنعتی و خدماتی و غیر دانشگاهی به نحوی که تا پایان سال درآمد ناخالص به
نسبت سال قبل حداقل  % 10افزایش یابد
درآمد ناخالص ريالي ارتباط با صنعت در سال  1393نسبت به سال  1392حدود
 % 238 /38افزايش یافته است( .سال  8 ،92قرداد با درآمد ناخالص 561500000
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و در سال  1393تعداد  10قرارداد با درآمد ناخالص  .)1900000000دانشکده
بهداشت در زمینه دستیابی به هدف فوق موفقیت داشته است.
 :G3O2کاهش حداقل % 10هزینه های فاقد ارزش افزوده در بخش های آزمایشگاهی و ...
در سال  93دانشکده بهداشت اقدامات نسبتاً موفقی در زمینه ساماندهي نحوه
استفاده از تجهيزات و مواد مصرفي آزمايشگاهي مورد نياز در طرح هاي پژوهشي
و پايان نامه ها داشته است .به نحويكه خريد مواد مصرفي آزمايشگاهي از طريق
دانشكده صرفا جهت استفاده در برنامه هاي آموزشي انجام مي گيرد .كه صرفه جويي
قابل توجهي بدنبال داشته است .همچنين ورود حدود  100قلم مواد شيميايي مازاد
دانشكدههاي ديگر به ارزش حدودي 500 /000/000به دانشكده بهداشت جهت
فعاليت هاي آموزشي صورت گرفت.
 :G3O3افزایش صرفه جویی در واحد انرژی (گاز ،برق ،آب و .)...
جهت صرفه جویی در واحد انرژی اقداماتی مانند ،اصالح روشنايي با كاهش
تعداد المپ ها و نصب سنسور با استفاده از مشاوره متخصصين روشنايي و طبق
استانداردهاي ميزان شدت نور در فضاهاي مختلف انجام شد .همچنین تعداد قابل
توجهي المپ هاي اضطراري غير ضروري ساماندهي و حذف گردیدند .در زمینه
صرفه جویی در میزان آب مصرفی شيرهاي چشمي در سرويس هاي بهداشتي نصب
گردید و نصب اين شيرها در آزمايشگاه ها در دستور كار قرار گرفت .عالوه براین
به منظور بهینه سازی و جلوگیری از دورریختن کاغذ ،ابالغ دستور حذف مكاتبات
كاغذي غيرضروري بخش های داخلي صادر بر حسن انجام کار نظارت گردید.
( Goal 4هدف چهارم) :افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضای
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هیات علمی و کارکنان
به منظور دستیابی به هدف چهارم 3،هدف جزئی ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت که
نتایج با اختصار در ادامه بیان شده است.
 :G4O1بهبود سطح رضایتمندی اعضای هیات علمی و کارکنان به میــــزان
حداقل  % 20نسبت به سال قبل
به منظور دستیابی به هدف فوق ،سطح سقف اضافه كار كاركنان به ميزان  25درصد
افزایش و كميته پيشنهادات دانشكده در جهت استفاده از نظرات همكاران تشكيل
یافت .از سوی دیگر به منظور افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزشی در کارکنان
و اعضای هیات علمی کارگاه های آموزشی و جلسات هم اندیشی پژوهشی برگزار
گردید .عالوه براین در سال  ، 1393تشويق كاركنان نیز انجام شد.
فرم رضایت شغلی اعضای هیات علمی تکمیل نگردید ولی میزان رضایت شغلی
کارکنان در سال  1393حدود 61 /82محاسبه گردید که نسبت به سال  92با ميزان
رضايت شغلي  % 29 ،54 /92افزایش داشت.
 :G4O2بهبود سطح انگیزش شغلی اعضای هیات علمی و کارکنان به میزان
حداقل  % 17 /5نسبت به سال قبل.
اقدامی صورت نگرفته است.
 :G4O3بهبود کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی و کارکنان به میزان
حداقل  % 15نسبت به سال قبل.
با توجه به این که هیچگونه پرسشنامه کیفیت کاری در بین همکاران توزیع نگردیده
است ،لذا نمره کیفیت کاری همکاران دردسترس نبوده و مقرر گردید در سال
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 1394هدف فوق مورد ارزیابی قرار گیرد .اما در سال  1393دانشکده بهداشت برخی
اقدامات رفاهی را انجام داده است که در ذیل به آنها اشاره شده است:
انعقاد قرارداد خدمات مسافرتي بااقساط دراز مدت با شركت مسافرتي عليصدر
انعقاد خريد كاال از جمله پوشاك زنانه و مردانه ،لوازم خانگي و طال بااقساط دراز
مدت با  5فروشگاه
( Goal 5هدف پنجم) :افزایش ارتباطات و همکاری های آموزشی ،پژوهشی و
مشاوره ای با سازمانها و دانشگاه های داخل و خارج کشور
به منظور دستیابی به هدف پنجم 3،هدف جزئی ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت که
نتایج با اختصار در ادامه بیان شده است.
 :G5O1افزایش تعداد عقد قراردادها و همکاری های آموزشی و مشاوره ای با سایر
سازمانها و دانشگاه های داخل و خارج از کشور بطوری که تا پایان سال حداقل 2
مورد همکاری منعقد گردد
دو مورد قرار داد ارتباط با صنعت توسط گروه بهداشت حرفه ای انعقاد شد.
 :G5O2اجرای حداقل  4پروژه تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی و پژوهشی در
سطح استانی و کشوری
در سال  3 ، 1393مورد پروژه تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز و موسسات تنظیم
گردید .در این زمینه دانشکده بهداشت به هدف خود بطور کامل دست نیافته است.
 :G5O3افزایش فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان PhD
به نحوی که تا پایان سال  1مورد ایجاد گردد
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هیچیک از اعضای محترم هیئت علمی از فرصت مطالعاتی استفاده نکرده اند.
( Goal 6هدف ششم) :بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی
به منظور دستیابی به هدف اول 4 ،هدف جزئی ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت که
نتایج با اختصار در ادامه بیان شده است.
 :G6O1کسب مجوز و احداث ساختمان جدید دانشکده بهداشت
كسب مجوز احداث ساختمان جديد دانشكده مورد پیگیری است اما هنوز به نتیجه
نهایی منجر نشده است.
 :G6O2افزایش اعتبار خرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی
دانشکده به مقدار حداقل  % 20نسبت به سال قبل.
در سال  1393افزايش تقريبا  2برابري جذب اعتبارات تملك دارايي از معاونت
محترم توسعه نسبت به سال  ، 92حاصل شده و همچنین در كل افزايش 4 /43
برابري جذب اعتبارات تملك دارايي از معاونت پژوهشي وتوسعه نسبت به سال 1392
بدست آمده است.
 :G2O3تامین نیازهای آزمایشگاهی ،کارگاهی ،کتب و مجالت گروههای آموزشی
دانشکده به نحوی که به میزان  % 20نسبت به سال قبل افزایش ریالی یابد.
در سال  1393به منظور دستیابی هدف فوق لیست تجهيزات ضروري آزمايشگاه ها و
قسمتهاي اداراي دانشكده از مديران ذيربط اخذ شد و تجهيزات آزمايشگاهي و اداري
خریداری شده به شرح ذيل می باشد:
گروه بهداشت محيط (دستگاه اسپكتروفتومتر ،دستگاه مولتي متر ،داستگاه ميكسر
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 15تايي ،دستگاه دي آيونايزواترو)...
گروه بهداشت حرفه اي (دستگاه هاي صداسنج ،دستگاه نمونه برداري فردي،
دزيمتر ،دستگاه سنجش ،تشعشعات  UVc ، UVbوآنمومتر و)....
گروه بهداشت عمومي (دوربين فيلم برداري و تجهيزات مرتبط)
گروه ارگونومي (دستگاه هاي فورس پليت ،سنجش عكس العمل كل بدن)
گروه آمار (سرور كامپيوتر)
خريد تجهيزات مورد نياز سايت كامپيوتر دانشجويان (رگ ،پنچ پنل ،سوئيچ،كامپيوتر،
پرينتروديتاپروژكتور)
خريد ملزومات اداري مورد نياز (ميز تحرير ،صندلي انتظار و پشت ميز ،ميز عسلي و )...
اخذ موافقت معاونت محترم پژوهشي دانشگاه براي خريد دستگاه هاي
گازكروماتوگرافي ،اسپكتروفتومتر  FT-IRو پالروگراف ،دوربين فيلم برداري و
دستگاه امپدانس تيوب
اخذ موافقت معاونت محترم آموزشي دانشگاه جهت خريد كامپيوتر و پرينتر
تعمير دستگاه هاي آزمايشگاهي در طي سال ( 1393از جمله دستگاه )GC-MS
و دستگاه اندازه گيري امواج راديويي
خریداری کتب مورد نیاز گروه های آموزشی (کتب التین اورجینال  30عنوان ،کتب
فارسی  730عنوان ،کتب التین الکترونیک  1560عنوان بصورت )CD
با توجه به موارد مشروحه فوق بیش از  20%افزایش و جذب منابع مالی صورت
گرفته است.
 :G6O4بهره برداری از طبقه سوم دانشکده تا پایان سال 1393
در سال  93عالوه بر بهره برداری از طبقه سوم دانشکده بهداشت (به مساحت
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 300متر مربع شامل  17اتاق جهت استقرار اعضاء هيئت علمي ،سايت كامپيوتر
دانشجويان دكتري و اتاق قطب علمي بهداشت حرفه اي كشور) ،برخی اقدامات
عمرانی با تامین منابع مالی از معاونت محترم توسعه نیز انجام شد که به جزئیات آن
در ادامه اشاره شده است.
بهسازي آمفي تئاتر دانشكده (بهسازي ديوار،كف،صندلي ها،نور)
اجراي شبكه  4سايت كامپيوتردانشجويان دكتري
تقويت سيستم وايرلس دانشكده با نصب  5آنتن جديد
آماده سازي اتاق آموزش تحصيالتت تكميلي (ديوارپوش و اجراي پيشخوان)
رنگ آميزي اتاقها وراهرو به ميزان 1000متر مربع
بهسازي يك باب سرويس بهداشتي
( Goal 7هدف هفتم) :بهبود سیستم ارزشیابی فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و
عملکرد اعضای هیات علمی و کارکنان
به منظور دستیابی به هدف هفتم 5 ،هدف جزئی ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت که
نتایج با اختصار در ادامه بیان شده است.
 :G7O1اجرای مستمر و سالیانه ارزشیابی درونی در همه گروه های آموزشی
دانشکده.
محقق نشده است.
 :G7O2انجام ارزشیابی  % 100برنامه های آموزشی دانشکده.
محقق نشده است.
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 :G7O3بهبود سیستم ارزشیابی اساتید بطوری که تا پایان سال کلیه اعضای
هیات علمی بر اساس استانداردها و معیارهای مورد قبول مورد ارزیابی مستمر قرار
گیرند.
در سال  1393فرم های مدون تهیه گردید و در انتهای هر ترم از اعضای محترم
هیات علمی جمع آوری و مورد بررسی قرار می گیرد.
 :G7O4بهبود شیوه های نظارت و ارزشیابی فعالیت های آموزشی بطوری که
جهت ارزشیابی  % 20از فعالیت های آموزشی و پژوهشی فرمهای مدون تهیه و
اجرا گردد.
محقق نشده است.
 :G7O5بهبود سیستم ارزشیابی کارکنان بطوری که تا پایان سال کلیه کارکنان بر
اساس استانداردها و معیارهای مورد قبول مورد ارزیابی مستمر قرار گیرند.
با قرار دادن آيين نامه های مرتبط با ارزشیابی کارکنان در سايت دانشكده و برگزاري
دوره آموزشي مرتبط ،سعی در افزایش میزان آشنايي و آگاهی كاركنان باآيين نامه
جديد ارزشيابي كاركنان شد .همچنین با انجام اصالحات در شرح وظايف تدوين
شده سال  1392سعی در بهبود سیستم ارزشیابی شد .به منظور تشریح وضعیت
کارکنان از خود ،بازخورد نتایج ارزشیابی به کارکنان ،ریاست محترم دانشکده و
مسئوالن ذیربط منجمله معاونت محترم توسعه داده شد.
( Goal 8هدف هشتم) :افزایش میزان مشارکت  ،رضایت و انگیزش تحصیلی
دانشجویان
به منظور دستیابی به هدف هشتم 5 ،هدف جزئی ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت که
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نتایج با اختصار در ادامه بیان شده است.
 :G8O1بهبود سطح رضایتمندی دانشجویان نسبت به امور آموزشی و فعالیت های
اداره آموزش به میزان حداقل  % 20افزایش نسبت به سال قبل.
محقق نشده است.
 :G8O2بهبود سطح رضایتمندی دانشجویان از راهنمایی و مشاوره اساتید
دانشکده به میزان حداقل  % 20افزایش تا پایان سال نسبت به سال قبل.
محقق نشده است.
 :G8O3بهبود سطح انگیزش تحصیلی دانشجویان به میزان حداقل  % 15افزایش
نسبت به سال قبل.
محقق نشده است.
 :G8O4بهبود سطح مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی
های دانشکده به میزان حداقل  % 15افزایش نسبت به سال قبل.
در ابتدای سال تحصیلی نشستی با حضور مسوالن دانشکده و دانشجویان برگزار و
حتی المقدور خواسته های آنان مورد نظر و پیگیری قرار گرفت .هم چنین گروه های
آموزشی نیز با دانشجویان خود حداقل یکبار در طی سال نشستی برگزار و نظرات
آنان را به ریاست محترم دانشکده انتقال دادند .با توجه به عینی نبودن شاخص ها
توصیه می شود که در سال  ، 94شاخص های مناسبی تدوین گردد.
 :G8O5بهبود سطح انگیزش تحصیلی دانشجویان به میزان حداقل  % 15افزایش
نسبت به سال قبل.محقق نشده است.
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( Goal 9هدف نهم) :فراهم کردن محیط سازمانی تقویت کننده فرهنگ مشارکت،
دانش محوری ،خالقیت و کار تیمی
به منظور دستیابی به هدف نهم 3 ،هدف جزئی ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج
با اختصار در ادامه بیان شده است.
 :G9O1افزایش حداقل  % 17 /5انطباق فرهنگ سازمانی دانشکده با فرهنگ دانش
محور ،خالق ،فرآیند گرا ،کیفیت مدار و مشارکتی.
در این راستا كميته پيشنهادات دانشكده در جهت استفاده از نظرات همكاران تشکیل
گردید اما بصورت عینی مورد ارزیابی قرار نگرفت.
 : G9O2افزایش  % 20مشارکت اعضای هیات علمی در جلسات ،فعالیت ها و برنامه
های دانشکده ،شوراها و .EDO
بطور متوسط حضور افراد در جلسات برگزار شده (مانند ،جلسات تخصصی گروه های
آموزشی ،شوراهای دانشکده ،جلسات هم اندیشی پژوهشی دانشکده و … ) حدود
 % 89 /7می باشد که با توجه به عدم اندازه گیری در در سال قبل قابل مقایسه نبود.
 :G9O3افزایش کمیت کارگاههای آموزشی توانمدسازی بطوری که هر عضو هیات
علمی حداقل سالیانه  4کارگاه و جلسات هم اندیشی و کارکنان  6کارگاه ضروری را
بگذراند.
برگزاري  8دوره آموزشي ( 148ساعت تخصصي و عمومي) در جهت افزايش توانمندي
هاي تخصصي كاركنان و كارشناسان دانشكده با توجه به نياز سنجي صورت گرفته
(متوسط دوره گذرانيده همكاران در كارگاههاي داخل و خارج دانشكده  10كارگاه
ومتوسط ساعت شركت هر نفر  119ساعت بوده است)
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