
 1397سال دانشکده پرستاری و مامایی اهداف عملیاتی 

 

 دکتر پدیسار معاون آموزشی دانشگاه دکتر سلیمانی رئیس دانشکده

 نام و امضای معاونین مرتبط  هدف مرتبط معاونت هدفعنوان  ردیف

پزشکیدرسازیبرایکسبمرجعیتعلمیدرعلومنگاریوظرفیتآینده 1
%20بهمیزاندانشگاه

1 

دکترپرویزپدیسار
معاونآموزشیدانشگاه

 2%10هاینسلسومبهمیزانتوسعهکارآفرینیدربستردانشگاه 2

هایآموزشعالیسالمتدرگرایبرنامهتوسعهراهبردیهدفمندوماموریت 3
%10دانشگاهبهمیزان

3 

 4%20میزانبهآموزشپاسخگووعدالتمحور 4

 5%20بهمیزاندانشگاهدربسترآمایشسرزمینیوتوانمندیگراییماموریت 5

 6%15ایبهمیزاناعتالیاخالقحرفه 6
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 دکتر پدیسار معاون آموزشی دانشگاه دکتر سلیمانی رئیس دانشکده

 نام و امضای معاونین مرتبط  هدف مرتبط معاونت هدفعنوان  ردیف

%5المللیسازیآموزشعلومپزشکیبهمیزانبین 7
7 

دکترپرویزپدیسار
معاونآموزشیدانشگاه

%20توسعهآموزشمجازیدردانشگاهبهمیزان 8
8 

%20هایعلومپزشکیبهمیزانآزمونارتقاءنظامارزیابیو 9
9 

%20سساتومراکزآموزشیدرمانیبهمیزانؤ،مهااعتباربخشیبرنامه 10
10 

%20یعلومپزشکیبهمیزانهاارتقایزیرساختتوسعهو 11
11 
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 دکتر پدیسار معاون آموزشی دانشگاه دکتر سلیمانی رئیس دانشکده

 نام و امضای معاونین مرتبط  هدف مرتبط معاونت هدفعنوان  ردیف

1 
ای)منجربهچاپمقالهنمایهشدهدرنامهافزایشتحقیقاتدانشجوییغیرپایان

ISI،MEDLINEمقاله3به1(:از
9 

پیمانیامیردکتر
معاونپژوهشیدانشگاه



 22 طرح38به31دانشکدهازهایتحقیقاتیمصوبافزایشتعدادطرح 2

 17 مقاله50به41افزایشتعدادمقاالتچاپشدهدانشکدهاز 3

 11 پژوهشی-هایاطالعاتعلمیافزایشدسترسیبهمنابعوپایگاه 4
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 1هایفرهنگیدانشگاهیاندرصدیسرانهآموزش5افزایش 1

رضاشیخیترمحمددک
معاونفرهنگیدانشگاه

هررایدانشررجویانوسرررمایههرراونگرررشاجرررایپررژوهشارزیررابیارزش 2
 فرهنگیدانشجویان

2 

 3 درصدینرخمشارکتفعالدانشجویاندرنهادهایفرهنگی10افزایش 3

 5 سرانهاردوهایفرهنگیدانشگاهیاندرصدی5افزایش 4

سرررازینررروانینومقررررراتابالغررریسرررتادواسرررتقرارکامرررلونهادینررره 5
 هایباالدستیدرحوزهفرهنگیسازمان

6 

 16هاینرآنیدرصدیمشارکتدانشگاهیاندرفعالیت5افزایش 6
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 نام و امضای معاونین مرتبط  هدف مرتبط معاونت هدفعنوان  ردیف

هررایدرصرردسررالمتروانوافررزایشپوشررشغربررالگریوبرنامرره5ارتقررای 7
پیشگیرانهودرمانی

14

رضاشیخیترمحمددک
معاونفرهنگیدانشگاه
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 دکتر پدیسار معاون آموزشی دانشگاه دکتر سلیمانی رئیس دانشکده

 نام و امضای معاونین مرتبط  هدف مرتبط معاونت هدفعنوان  ردیف

حروزهالمنفعرهعرامامروروونر ،خیریرهخردماتکیفیارتقایوکمیافزایش 1
درصد20میزانبهسالمت

4

سعیداسکوییدکترسید
دانشگاهمعاوناجتماعی

هررایبرنامررهوهرراجهررادیپرررو هوداوطلرربهررایگررروهظرفیررتازاسررتفاده 2
درصد20سالمتبهمیزانحوزهجهادی

5 
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 G3-S6بخشیآموزشیکارکنانومدیرانافزایشاثر 1

مهدییوسفیدکتر
معاونتوسعهومدیریتمنابع

 G3-S8 درصدنابلواگذاری(2دولتی)هایواحدهابهبخشغیرواگذاریفعالیت 2

 G3-S2 افزایششفافیتاجرایفرآیندهایاداری 3

 G3-S5 شدهدرسامانهتعدادوسطحکیفیتپیشنهاداتثبتافزایش 4

 G3-S5شدهدرسامانهافزایشتعدادونوعتجاربثبت 5

 G1-S5افزایشرتبهدرجشنوارهشهیدرجاییدرسطحاستان 6
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 نام و امضای معاونین مرتبط  هدف مرتبط معاونت هدفعنوان  ردیف

 G3-S5,G3-S5افزایشانگیزشیوتعهدنیرویانسانیونرخماندگاریمنابعانسانی 7

مهدییوسفیدکتر
معاونتوسعهومدیریتمنابع

 G1-S2توسعهرعایتحقوقشهروندیذینفعان 8

 G3-S2شفافیتگردشمالیدرکلیهواحدهایهزینه 9

 G3-S2 درصد)آب،برق،سوختهایفسیلی(1کاهشمصرفانر ی 10

 G3-S2 هامدیریتومنطقیبودنهزینه 11

مترررمربررعبررهازایهررر75/6اسررتاندارد)سرررانهفهرراهایآموزشرریافررزایش 12
 (78/7دانشجوبه

G1-S1 
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 دکتر پدیسار معاون آموزشی دانشگاه دکتر سلیمانی رئیس دانشکده

 نام و امضای معاونین مرتبط  هدف مرتبط معاونت هدفعنوان  ردیف

برررایHSDارتقرراسسررطحایمنرریوسررالمتکارکنرران)درخواسررتپروانرره 13
ها(کلیهساختمان

G1-S7 

مهدییوسفیدکتر
معاونتوسعهومدیریتمنابع

%50)تکمیررلپرونرردهسررالمتسررطحایمنرریوسررالمتکارکنررانیارتقررا 14
کارکنان(

G1-S7 

  

   

   

   

 


