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  : معاونت پژوهشي دانشگاه

 اجشای عشحْبی تحمیمبتی آهبسی  : عنوان برنامه  

:  نوع  برنامه 

 هٌغمِ ای      هلی                                                                   
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 ايجبد صهیٌِ دػتشػی هغلَة ثِ آهبس دلیك ٍ ثِ سٍص ثشای تلوین گیشی : : اهداف برنامه 

 اػتفبدُ ًتبيج تحمیمبت آهبسی دستلوین گیشيْبی هذيشيتی داًـگبُ : شاخصهای عمده برنامه 

ثب تَجِ ثِ هـىالت هَجَد دس ًظبم اعالػبت ػالهت ٍ ّوىبسی هحذٍد ٍاحذّبی تبثؼِ داًـگبُ ثؼضی اص : وضعیت فعلي برنامه

 .فشهْبی ثتذسيج ثلَست ساوذ گشديذُ اػت

 
  : معاونت پژوهشي دانشگاه

 فؼبل ًوَدى فشهْبی ساوذ آهبسی ٍ تىویل: عنوان برنامه 

 : نوع  برنامه 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 فؼبل وشدى فشهْبی ساوذ آهبسی ٍ تْیِ ؿبخق هغلَة اص آى : اهداف برنامه 

  تىویل ولیِ فشهْبی ساوذ: شاخصهای عمده برنامه 

 ٬ثب تَجِ ثِ هـىالت هَجَد دس ًظبم آهبسی ٍ ػذم ّوىبسی ثشخی ٍاحذّبی تبثؼِ داًـگبُ دس تىویل فشهْب : وضعیت فعلي برنامه

 .ثشخی فشهْبی آهبسی ساوذ اػت

 
  : معاونت پژوهشي دانشگاه

 هحبػجِ ؿبخلْبی هلی ػالهت: عنوان برنامه 

 : نوع  برنامه 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

تْیِ ؿبخلْبی هلی ػالهت ثشای جوؼیت تحت پَؿؾ داًـگبُ ٍ اسػبل ثِ هذيشاى جْت تلوین گیشيْبی هْن دس : اهداف برنامه

 ػبصهبى 

 ....ٍ  ٍّـی، پـتیجبًیطح هحبػجِ ؿبخلْبی ثْذاؿتی، دسهبًی، آهَصؿی، : شاخصهای عمده برنامه 

ثب تَجِ ثِ هـىالت هَجَد دس ًظبم آهبسی ٍ ػذم ّوىبسی ثشخی ٍاحذّبی تبثؼِ داًـگبُ تبوٌَى :  وضعیت فعلي برنامه

 .ؿبخلْبی هلی ػالهت ثشای هحذٍدُ تحت پَؿؾ داًـگبُ هحبػجِ ًـذُ اػت
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  : معاونت پژوهشي دانشگاه 

 هحبػجِ ؿبخلْبی ّیئت اهٌبء: عنوان برنامه 

 : نوع  برنامه 
هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 تْیِ ؿبخلْبی هختلف ٍ دس اختیبس لشاس دادى ٍاحذّبی هشثَط جْت تلوین گیشيْبی هْن دس ػبصهبى : : اهداف برنامه 

 86ٍّـی ٍ پـتیجبًی داًـگبُ دس ػبل طؿبخلْبی ثْذاؿتی ، دسهبًی ، داًـجَئی،ح : شاخصهای عمده برنامه 

-  

 

 .فشم ّبی ؿَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی ثلَست ػبلیبًِ تىویل ٍ ثِ ٍة ػبيت هشثَعِ ٍاسد هی ؿَد :  وضعیت فعلي برنامه   

 

  : معاونت پژوهشي دانشگاه

 تىویل فشم ّبی ؿَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی:  عنوان برنامه

:  نوع  برنامه 
هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

:  اهداف برنامه 

  تىویل فشم ّبی ؿَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی ٍ تْیِ ؿبخق ّبی هَسد ًیبص ثشای هذيشاى جْت اتخبر تلویوبت هذيشيتی

. دس ػبصهبى

  اًجبم همبيؼِ ٍضؼیت داًـگبُ ثب ػبيش داًـگبّْبی ػلَم پضؿىی وـَس 

تىویل فشم ّب عجك ثشًبهِ صهبى ثٌذی ، تْیِ ؿبخق ّبی هبلی ، داًـجَئی ، آهَصؿی ، پظٍّـی دس :  شاخصهای عمده برنامه 

  هَػذ همشس

 فشم ّبی ؿَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی ثلَست ػبلیبًِ تىویل ٍ ثِ ٍة ػبيت هشثَعِ ٍاسد هی ؿَد : وضعیت فعلي برنامه

 
  : معاونت پژوهشي دانشگاه

   1387ػشؿوبسی تؼْیالت هشاوض ثْذاؿتی ٍ دسهبًی، آهَصؿی ٍ اًؼبًی دس ػبل : عنوان برنامه 

 : نوع  برنامه 
هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

دػتشػی ثِ اعالػبت هَسد ًیبص ثشای تْیِ ی ؿبخق ّبی ثْذاؿتی دسهبًی ثوٌظَس اػتفبدُ ی هذيشاى دس : اهداف برنامه 
 تلویوبت هذيشيتی ػبصهبى 

 : شاخصهای عمده برنامه 

تؼییي تؼذاد هشاوض ثْذاؿتی ٍ دسهبًی   - 

... تؼییي تؼذاد آصهبيـگبّْب ، ًَع آصهبيؾ ، ًَع ٍ ٍاثؼتگی ٍ - 

 ...تؼییي تؼذاد هشاوض پشتًَگبسی ، تَاًجخـی ٍ- 

دس پبيبى ػبل وبسؿٌبػبى اداسُ آهبس ثب ّوىبسی وبسؿٌبػبى هؼبًٍت ّبی داًـگبُ فشم ّبی تؼْیالت سا  : وضعیت فعلي برنامه
 .تىویل هی وٌیذ ٍ ضوي اسػبل ثِ ٍصاست هتجَع ؿبخق ّب سا هحبػجِ هی ًوبيٌذ 
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  : معاونت پژوهشي دانشگاه

 هشاوض ثْذاؿتی ؿْشی ٍ سٍػتبيی، ثخؾ ديبلیض ثیوبسػتبى اخَاى، هشوض وبهپیَتش  خَاثگبُ LAN اجشای ؿجىِ :عنوان برنامه 

 اًذيـِ، ػتبد هشوضی داًـگبُ 

 :  برنامهنوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                   
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 اتلبل وبهپیَتشّبی هَجَد دس هشاوض ثْذاؿتی گالثچی، ػلغبى اهیشاحوذ، ثخؾ ديبلیض ثیوبسػتبى اخَاى، هشوض :اهداف برنامه 
 داًـگبُ ٍ اهىبى تجبدل ٍ اؿتشان اعالػبت ثیي ٍاحذّب ثوٌظَس LANوبهپیَتش خَاثگبُ اًذيـِ ٍ ػتبد هشوضی داًـگبُ ثِ ؿجىِ 

 كشفِ جَيی دس ٍلت ٍ ّضيٌِ

 : شاخصهای عمده برنامه 

 اهىبى استجبط ولیِ وبهپیَتشّبی هشاوض ثْذاؿتی گالثچی، ػلغبى اهیشاحوذ، ثخؾ ديبلیض 

 داًـىذُ پضؿىی، پشػتبسی ٍ هبهبيی، ػتبد هشوضی داًـگبُ، ػبيت هؼىًَی، LANدس حبل حبضش ؿجىِ : وضعیت فعلي برنامه

ؿجىِ ثْذاؿت ٍ دسهبى آساى ٍ ثیذگل، هؼبًٍت پظٍّـی ٍ هؼبًٍت آهَصؿی ٍ ػبختوبى جذيذاالحذاث داًـىذُ ّبی ثْذاؿت ٍ 

 .پیشاپضؿىی ساُ اًذاصی گشديذُ اػت

 ًمبط لَت: 

  داًـگبLANُاهىبى استجبط وبهپیَتشّبی هَجَد دس  -

 اهىبى دػتشػی ثِ اعالػبت هَجَد دس ٍاحذّب ٍ ثِ اؿتشان گزاؿتي اعالػبت -

 كشفِ جَيی دس ّضيٌِ ٍ ٍلت -

 دػتشػی ػشيؼتش ٍ آػبًتش -

 ّوىبسی هٌبػت ثیي ثخـْبی داًـگبُ -

 فشكت ّب: 

  دس ديگش ثخـْبی داًـگبLANُاجشای ؿجىِ  -

  ٍ اهىبى ػشٍيغ دّی ثِ ٍاحذّبی تحت ؿجى2MGٍِجَد پٌْبی ثبًذ  -

 
  : معاونت پژوهشي دانشگاه

  اكالح ػبختبس ٍة ػبيت داًـگبُ:عنوان برنامه 

 :  برنامه نوع 
هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 : اهداف برنامه  -

 افضايؾ ضشيت اهٌیت ٍ جلَگیشی اص ٍسٍد ًفَرگشّب ثِ ثبًه اعالػبتی ٍة ػبيت -

  پیـشفتِ جْت اهىبى ٍسٍد اعالػبت ثیـتش Databaseاػتفبدُ اص  -

 افضايؾ ػشػت دػتشػی  -

 كشفِ جَيی دس ٍلت ٍ ّضيٌِ -

 : شاخصهای عمده برنامه 

 87استمبء ٍ اكالح ػبختبس عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی ٍة ػبيت داًـگبُ تب پبيبى ػبل 

 ٍ صثبى Accessدس حبل حبضش دس عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی ٍة ػبيت داًـگبُ اص ثبًه اعالػبتی   :وضعیت فعلي برنامه   

 .  اػتفبدُ ؿذُ اػتasp ثشًبهِ ًَيؼی   
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  : معاونت پژوهشي دانشگاه

  داًـگبُ ISPثشلشاسی استجبط ثیي هشاوض ثْذاؿتی ؿْشی ٍ سٍػتبيی ثِ هشوض : عنوان برنامه 

 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                   
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

استجبط ثیي هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْشی ٍ سٍػتبيی ثِ هٌظَس تجبدل ٍ اؿتشان اعالػبت ٍ كشفِ جَيی دس ٍلت ٍ  :اهداف برنامه 
 ّضيٌِ

 : شاخصهای عمده برنامه 

 87 داًـگبُ تب پبيبى ػبل ISPاهىبى استجبط ولیِ هشاوض ثْذاؿتی ؿْشی ٍ سٍػتبيی ثِ 

 دس حبل حبضش استجبط داًـىذُ پضؿىی، پشػتبسی ٍ هبهبيی، ثیوبسػتبًْبی ًمَی ٍ هتیٌی، هؼبًٍتْبی دسهبى، :وضعیت فعلي برنامه

غزا ٍ داسٍ، ثْذاؿتی، ػتبد هشوضی داًـگبُ، ؿجىِ ثْذاؿت ٍ دسهبى آساى ٍ ثیذگل، هؼبًٍت پظٍّـی ٍ هؼبًٍت آهَصؿی ٍ ػبختوبى 

 .  داًـگبُ ثشلشاس ؿذُ اػتISPجذيذاالحذاث داًـىذُ ّبی ثْذاؿت ٍ پیشاپضؿىی ثِ هشوض 

 نقاط قوت: 

 اهىبى استجبط وبهپیَتشّبی هَجَد دس هشاوض ثْذاؿتی ؿْشی ٍ سٍػتبيی  -

 هىبى دػتشػی ثِ اعالػبت هَجَد دس ٍاحذّب ٍ ثِ اؿتشان گزاؿتي اعالػبت دس هشاوض فَق -

 كشفِ جَيی دس ّضيٌِ ٍ ٍلت -

 دػتشػی ػشيؼتش ٍ آػبًتش -

 ّوىبسی هٌبػت ثیي ثخـْبی داًـگبُ -

 فرصت ها: 

  دس ديگش ثخـْبی داًـگبLANُاجشای ؿجىِ  -

  ٍ اهىبى ػشٍيغ دّی ثِ ٍاحذّبی تحت ؿجى2MGٍِجَد پٌْبی ثبًذ  -

 

 

  : معاونت پژوهشي دانشگاه

  داًـگبMail Serverُ اكالح ػبختبس :عنوان برنامه 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

  :اهداف برنامه

 افضايؾ اعویٌبى دس اسػبل ٍ دسيبفت ًبهِ ّبی الىتشًٍیىی -

  ثشای اػضبی ّیبت ػلویAccountاهىبى تؼشيف ٍ ايجبد  -

   داًـگبDomainُاهىبى تؼشيف آدسع پؼت الىتشًٍیىی ثب       -   

:  شاخصهای عمده برنامه 

 87 جْت داًـگبُ تب پبيبى ػبل Mailخشيذ ثشًبهِ ًشم افضاسی 

 دس حبل حبضش ثشای اسػبل ٍ دسيبفت ًبهِ ّبی الىتشًٍیىی ٍ تؼشيف آدسع پؼت الىتشًٍیىی ثشای وبسثشاى :وضعیت فعلي برنامه
 . داًـگبُ اص ًشم افضاس اػتفبدُ هی ؿَد

 
 

 

 



 13871387برنامه هاي اجرايي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در سال برنامه هاي اجرايي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در سال 

 

 

5 

  : معاونت پژوهشي دانشگاه

  داًـگبُ LAN دس هجوَػِ Domain ساُ اًذاصی :عنوان برنامه 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 :اهداف برنامه 

 افضايؾ ضشيت اهٌیت -

 وٌتشل ػغَح دػتشػی -

 وبّؾ ثشٍص اؿىبالت ًشم افضاسی -

 افضايؾ هذيشيت ثش سٍی ػیؼتن ّبی سايبًِ ای داًـگبُ        -   

 : شاخصهای عمده برنامه 

 87 تب پبيبى ػبل Domainاهىبى استجبط وبهپیَتشّبی هَجَد دس ؿجىِ داًـگبُ ٍ ساُ اًذاصی 

دس حبل حبضش اهىبى استجبط ثیي وبهپَتشّبی هَجَد دس داًـىذُ پضؿىی، پشػتبسی ٍ هبهبيی،   :وضعیت فعلي برنامه

ثیوبسػتبًْبی ًمَی ٍ هتیٌی، هؼبًٍتْبی دسهبى، غزا ٍ داسٍ، ثْذاؿتی، ػتبد هشوضی داًـگبُ، ؿجىِ ثْذاؿت ٍ دسهبى آساى ٍ ثیذگل، 

 Workgroupهؼبًٍت پظٍّـی ٍ هؼبًٍت آهَصؿی ٍ ػبختوبى جذيذاالحذاث داًـىذُ ّبی ثْذاؿت ٍ پیشاپضؿىی ثِ كَست 

 .اهىبًپزيش هی ثبؿذ

 

 

  : معاونت پژوهشي دانشگاه

  همبالت هجلِ فیضOnline عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی فبص ػَم ٍة ػبيت ؿبهل اسػبل ٍ داٍسی     :عنوان برنامه 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 :اهداف برنامه 

  اسػبل همبالت ًَيؼٌذگبى ثِ هجلِ فیض اص عشيك ٍة

  داٍسی همبالت اسػبلی ثِ كَستOnline 

 اهىبى دػتشػی ثِ  ٍ هتي وبهل همبالت اص عشيك ٍة 

 : شاخصهای عمده برنامه 

  هجلِ فیض تب پبيبى ػبلOnlineساُ اًذاصی ثشًبهِ اسػبل ٍ داٍسی 

 همبالت هجلِ فیض اص عشيك هؤػؼِ پظٍّـگشاى ػالهت Onlineدس حبل حبضش خذهبت اسػبل ٍ داٍسی   :وضعیت فعلي برنامه

.  اًجبم هی گیشد

 : نقاط ضعف 

ػذم دػتشػی ثِ ػشٍس اسائِ دٌّذُ خذهبت  

 ػذم تغییش فشهْبی داٍسی تَػظ خَد داًـگبُ 

 دس اختیبس ًجَدى ثشًبهِ ًشم افضاس هزوَس تَػظ داًـگبُ 

 : تهدیدها 

اهىبى ّشگًَِ اؿىبل دس اسائِ خذهبت تَػظ ؿشوت عشف لشاسداد 
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  : معاونت پژوهشي دانشگاه

 E1ساُ اًذاصی خظ : عنوان برنامه 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 :اهداف برنامه 

  پش ػشػت ثِ هـتشویيDial Upاسائِ خظ  -

 اسائِ ايٌتشًت پش ػشػت ثِ هـتشویي ػغح ؿْش -

 : شاخصهای عمده برنامه 

 87 تب پبيبى ػبل E1ساُ اًذاصی خظ 

 ثب تَجِ هحذٍد ثَدى خغَط تلفي جْت استجبط ثب ايٌتشًت داًـگبُ ثب تَجِ ثِ ايٌىِ خغَط تلفي هؼوَلی :وضعیت فعلي برنامه
 .  ضشٍسی ثِ ًظش هی سػذE1اهىبى استجبط پش ػشػت ايٌتشًت سا فشاّن ًوی وٌذ، ساُ اًذاصی خظ 

 

 

 

 

  : معاونت پژوهشي دانشگاه

  استمبء پٌْبی ثبًذ ايٌتشًت داًـگبُ:عنوان برنامه 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 :اهداف برنامه 

 افضايؾ هیضاى ػبػت اػتفبدُ وبسثشاى اص ايٌتشًت داًـگبُ -

 فشاّن ؿذى اهىبى ٍيذئَ وٌفشاًغ دس ػغح داًـگبُ -

 اهىبى دسيبفت هٌبثغ ػوؼی ثلشی آهَصؿی ٍ ػلوی اص ايٌتشًت -

 افضايؾ ػشػت دػتشػی -

 : شاخصهای عمده برنامه 

 87  افضايؾ پٌْبی ثبًذ ايٌتشًت داًـگبُ تب پبيبى ػبل 

  جْت ػشٍيغ دّی ثِ وبسثشاى اػتفبدُ هی وٌذ2MG دس حبل حبضش داًـگبُ اص پٌْبی ثبًذ  :وضعیت فعلي برنامه

 

  : معاونت پژوهشي دانشگاه

 Data ؿجىِ فیجشًَسی : عنوان برنامه 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 :اهداف برنامه 

  اص هخبثشاتDataافضايؾ پٌْبی ثبًذ اص ًظش ویفی ٍ ووی ٍ دسيبفت 

 : شاخصهای عمده برنامه 

 87 تب پبيبى ػبل dataثشلشاسی ؿجىِ فیجشًَسی 

   دس حبل حبضش وبثل وـی همذهبتی دس ايي صهیٌِ اًجبم ؿذُ اػت :وضعیت فعلي برنامه
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  : معاونت پژوهشي دانشگاه

  ساُ اًذاصی ٍيذئَ وٌفشاًغ دس داًـگبُ:عنوان برنامه 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 :اهداف برنامه 

 Ontimeاهىبى تجبدل اعالػبت ثلَست  -

 اهىبى دػتشػی اص ساُ دٍس ثِ ّوبيؾ ّب، ػویٌبسّب ٍ ًـؼت ّبی ػلوی ٍ آهَصؿی -

 كشفِ جَيی دس ٍلت ٍ ّضيٌِ -

 دػتشػی ػشيغ تش -

 : شاخصهای عمده برنامه 

 87ساُ اًذاصی ػیؼتن ٍيذئَ وٌفشاًغ دس داًـگبُ تب پبيبى ػبل 

 فشاّن LAN دس حبل حبضش اهىبى ثشلشاسی ثیي وبهپیَتشّبی ٍاحذّبی هختلف داًـگبُ اص عشيك ؿجىِ  :وضعیت فعلي برنامه
 . اهىبى ساُ اًذاصی ػیؼتن هزوَس اهىبى پزيش هی ثبؿذ2MGضوٌب ثب ٍجَد پٌْبی ثبًذ . ؿذُ اػت

  : معاونت پژوهشي دانشگاه

 اسائِ خذهبت ايٌتشًت پش ػشػت ثِ اػضبی ّیبت ػلوی ػغح ؿْش:عنوان برنامه 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 :اهداف برنامه 

 اهىبى اػتفبدُ اص ايٌتشًت پش ػشػت -

 اهىبى دػتشػی ثِ هٌبثغ الىتشًٍیىی ٍ ًـشيبت الىتشًٍیىی خشيذاسی ؿذُ تَػظ داًـگبُ -

 كشفِ جَيی دس ٍلت ٍ ّضيٌِ -

 دػتشػی ػشيغ تش -

 

 : شاخصهای عمده برنامه 

 87اسائِ خذهبت ايٌتشًت پش ػشػت ثِ اػضبی ّیبت ػلوی ػغح ؿْش تب پبيبى ػبل 

 هی ثبؿذ ٍ وبسثشاى داًـگبُ اػن اص اػضبی ّیبت ػلوی، 2MG دس حبل حبضش پٌْبی ثبًذ داًـگبُ ثِ هیضاى  :وضعیت فعلي برنامه
 .وبسوٌبى ٍ داًـجَيبى  اص ايٌتشًت پش ػشػت دس ػغح داًـگبُ اػتفبدُ هی ًوبيٌذ
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  : معاونت پژوهشي دانشگاه

  هَسد5هذيشيت ثحشاى - ثیوبسػتبى-  ثشگضاسی وبسگبّْبی ٍيظُ تشيبط دس كحٌِ حَادث:  عنوان برنامه

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 :اهداف برنامه 

 استمبء ػغح داًؾ وبسثشدی پشػٌل

 : شاخصهای عمده برنامه 

  

   وضعیت فعلي برنامه

  : معاونت پژوهشي دانشگاه

: عنوان برنامه
  اًجبم دُ عشح تحمیمبتی اٍلَيت داس پیشاهَى حَادث تشافیىی دس ػغح ؿْش وبؿبى ٍ وـَسی 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                   
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 :اهداف برنامه 

 دػتیبثی ثِ ًتبيج وبسثشدی تحمیمبت جْت حل هؼضالت ثْذاؿتی، دسهبًی ٍ  تشافیىی ؿْش وبؿبى
 

 : شاخصهای عمده برنامه 

 

  :    وضعیت فعلي برنامه

  : معاونت پژوهشي دانشگاه

: عنوان برنامه
  ضویوِ هجلِ ػلوی پظٍّـی فیض87چبح دٍ ٍيظُ ًبهِ تشٍهب دس اٍايل ٍ اٍاخش ػبل 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 :اهداف برنامه 

چبح تؼذاد صيبدتشی اص همبالت اػضبی ّیأت ػلوی دس هجالت هؼتجش داخلی ٍ خبسجی  - 

 دسكذی دس تَلیذ ٍ چبح همبالت ثب هَضَػبت تشٍهب 30استمبء- 

 

 : شاخصهای عمده برنامه 

 

  :    وضعیت فعلي برنامه
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  : معاونت پژوهشي دانشگاه

: عنوان برنامه
  هَسد3 (هغض ٍ اػلبة، ؿىن، چـن،گَؽ ٍ حلك ٍ ثیٌی ٍ استَپذی )وٌفشاًغ يه سٍصُ تشٍهبّبی 

 

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                  
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 :اهداف برنامه 

  استمبء ػغح داًؾ وبسثشدی پشػٌل
 

 : شاخصهای عمده برنامه 

 

  :    وضعیت فعلي برنامه

  : هؼبًٍت پظٍّـی داًـگبُ- 

: ػٌَاى ثشًبهِ- 
  يه هَسدSPSS-  هَسد3وبسگبُ همبلِ ًَيؼی ثِ صثبى اًگلیؼی 

  :  ثشًبهًَِع - 
هٌغمِ ای      هلی                                                                           

        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

 : اّذاف ثشًبهِ

 استمبء ػغح داًؾ وبسثشدی

 :  ؿبخلْبی ػوذُ ثشًبهِ

 

 :     ٍضؼیت فؼلی ثشًبهِ
 

  : معاونت پژوهشي دانشگاه

: عنوان برنامه
 (   هَسد3  )  وٌفشاًغ يه سٍصُ اخالق دس پظٍّؾ- وٌفشاًغ يه سٍصُ اخالق پضؿىی- وٌفشاًغ يه سٍصُ تشٍهب

 :  برنامه نوع 
 هٌغمِ ای      هلی                                                                   
        هٌغمِ ای پبيلَت      هلی پبيلَت                                                   

  استمبء ػغح داًؾ وبسثشدی پشػٌل: اهداف برنامه 

 : شاخصهای عمده برنامه 

  :    وضعیت فعلي برنامه
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معاونت پژوهشي دانشگاه 

:  عنوان برنامه

اتَهبػیَى  ولیِ ٍاحذّبی تبثؼِ دس ثخؾ اهبًت ٍ ػضَيت هـتشن ثیي وتبثخبًِ ّب   

 :  نوع  برنامه

  هٌغمِ ای    هلی                                                                             
                               هلی پبيلَت                                       هٌغمِ ای پبيلَت

: اهداف برنامه

ػشٍيغ دّی ػشيؼتش ٍ دلیك تش ثِ هشاجؼبى   

داؿتي آهبس ثِ سٍص اص فؼبلیت وتبثخبًِ ّب  

  تؼْیل دس اهش ػضَيت ٍ تؼَيِ حؼبة هشاجؼبى

 :  شاخصهای عمده برنامه

ساُ اًذاصی ًشم افضاس ٍ لفل هشثَعِ دس ٍاحذ تبثؼِ  

ًلت ثبسوذ سٍی ولیِ وتت ٍاحذ هشثَعِ  

اهبًت دّی ثب وبست ػضَيت هـتشن دس هحل ٍاحذّبی هختلف  

اًجبم ػضَيت تٌْب دس هحل وتبثخبًِ هشوضی  

تؼَيِ حؼبة دس هحل وتبثخبًِ هشوضی ثشای ولیِ ٍاحذّب  

:  روند وضعیت فعلي برنامه

 دس ٍاحذّبی هشوضی ،پشػتبسی،ثْذاؿت ٍ پیشاپضؿىی ٍ ثیوبسػتبى ؿْیذ ثْـتی ثخؾ اهبًت وبهپیَتشی ساُ اًذاصی 1382تبوٌَى ٍ اص ػبل 

. ؿذُ اػت ٍ  ٍاحذّبی اخَاى، ًمَی،هتیٌی،ؿجیِ خَاًی ،ػیذالـْذاء ٍ ؿْیذ سجبيی فبلذ ًشم افضاس ٍ لفل هشثَعِ هی ثبؿٌذ

 

معاونت پژوهشي دانشگاه 

:  عنوان برنامه

استجبط ثب وتبثخبًِ ّبی هٌغمِ ای ٍ فشا هٌغمِ ای اص جولِ ؿیشاص ٍ آگبّی اص هٌبثغ هَجَد دس آًْب  

 :  نوع  برنامه

:  هلی                                             هٌغمِ ای                                  

 :هٌغمِ ای پبيلَت:                                                               هلی پبيلَت 

: اهداف برنامه

 ػغح آگبّی ٍ داًؾ وتبثذاساى ٍ وبسوٌبى    استمبء

  اػتفبدُ اص هٌبثغ هَجَد دس ديگش وتبثخبًِ ّب دس جْت ػشٍيغ دّی ثِ هشاجؼبى 

 :  شاخصهای عمده برنامه

  لشاسدادى لیٌه هشثَط ثِ هٌبثغ وتبثخبًِ ّب دس ٍة ػبيت وتبثخبًِ هشوضی 

  ِػمذلشاسداد ٍ اهىبى اهبًت ثیي وتبثخبًِ ای هٌبثغ ٍ اػضام اػضبء ثِ ديگش وتبثخبًِ ّب ٍ آگبّی اص هٌبثغ هَجَد دس آى وتبثخبًِ ّب ث

ٍيظُ دس ػغح ؿْش  

:  روند وضعیت فعلي برنامه

تبوٌَى استجبط ثیي وتبثخبًِ ای دسحذ اػتفبدُ اص تجبسة ٍ ساٌّوبيی ؿخلی وبسوٌبى ديگش وتبثخبًِ ّب ٍ يب ثِ كَست ثبصديذ ّبی غیش ًظبم  

هٌذ ثَدُ اػت 
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معاونت پژوهشي دانشگاه 

:  عنوان برنامه

  اختلبكی ثشای ولیِ وبسثشاى ٍ ثْشُ ٍسی اص اهىبًبت ايٌتشًت داًـگبُ My Documentايجبد  

 :  اهداف برنامه

:  هٌغمِ ای:                                             هلی                                    

 :هٌغمِ ای پبيلَت:                                                               هلی پبيلَت 

: اهداف برنامه

   ثْشُ ٍسی دس اػتفبدُ اص هٌبثغ ٍ ؿجىِ ايٌتشًت

   اًتمبل ػشيغ اعالػبت ؿخلی وبسثشاى

  ِحزف ٍػبئل اًتمبل اعالػبت اص جولCD ديؼىت ٍ   

 :  شاخصهای عمده برنامه

   ثبص ؿذىMy document هشثَط ثِ خَد   ؿخلی افشاد ثِ هحض ٍسٍد ثِ دػتگبُ ثب اػتفبدُ اص ؿٌبػِ اختلبكی

   افضايؾ اػتفبدُ داًـجَيبى اص هٌبثغ ػلوی

   ايجبد هحذٍديت صهبًی دس اػتفبدُ اص ايٌتشًت  ثب ّذف ثْشُ ٍسی ثیـتش اص اهىبًبت ثشآٍسدُ ؿذى ًیبص ٍالؼی وبسثشاى

:  روند وضعیت فعلي برنامه

  جْت اػتفبدُ اص ايٌتشًت ٍاگزاس گشديذُ اػت accountتبوٌَى ثِ ولیِ وبسثشاى 

 

 

معاونت پژوهشي دانشگاه 

:  عنوان برنامه

پیگیشی جْت ًَػبصی ٍ تَػؼِ هٌبثغ وتبثخبًِ ّبی تبثؼِ   

:  نوع برنامه 

:  هٌغمِ ای:                                             هلی                                    

 :هٌغمِ ای پبيلَت:                                                               هلی پبيلَت 

: اهداف برنامه

  ثِ سٍصؿذى هٌبثغ هَجَد دس ٍاحذّب جْت اػتفبدُ هشاجؼبى 

 :  شاخصهای عمده برنامه

  دسكذی هٌبثغ هَجَد ٍ حزف هٌبثغ گزؿتِ ٍ غیش لبثل اػتفبدُ 20سؿذ حذالل 

:  روند وضعیت فعلي برنامه

  ايي وبس سؿذ لبثل تَجْی داؿتِ اػت 1385اص ػبل 

  دس وتبثخبًِ پشػتبسی ٍ ثْـتی تبوٌَى ايي سًٍذ لبثل تَجِ ثَدُ اػت .

   تبوٌَى ثِ ػلت ووجَد اػتجبسات هبلی سًٍذ خشيذ هٌبثغ ٍ جبثجبيی آًْب ٍ ٍجیي هٌبثغ گزؿتِ وٌذ ثَدُ اػت
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معاونت پژوهشي دانشگاه 

:  عنوان برنامه

حشوت ثِ ػَی تىویل وتبثخبًِ الىتشًٍیه ثِ ٍيظُ دس ثخؾ وتت ٍ اعالع سػبًی ٍ آهَصؽ فشاگیش آى   

 :  نوع  برنامه

:  هٌغمِ ای:                                             هلی                                    

 :هٌغمِ ای پبيلَت:                                                               هلی پبيلَت 

: اهداف برنامه

  اهىبى اػتفبدُ اص هٌبثغ دس ّوِ جب ٍ ّوِ صثبى ٍ ثشای ّوگبى دػتشػی ػشيغ ثِ هٌبثغ ٍ اهىبى جؼتجَی ػشيغ دس هٌبثغ جْت سفغ

 ًیبص هشاجؼبى 

  ِدػتشػی ػشيغ ثِ هٌبثغ ٍ اهىبى جؼتجَی ػشيغ دس هٌبثغ جْت سفغ ًیبص هشاجؼبى ٍ گؼتشؽ هجوَػِ ّبی لبثل دػتشػی ٍ كشف

جَيی دس ّضيٌِ  

 :  شاخصهای عمده برنامه

  دػتشػی ثِ حجن لبثل تَجْی اص وتتText دس ّشػبل  

  ًِافضايؾ اػتفبدُ اص هٌبثغ ثِ كَست سؿذ ػبلیب

:  روند وضعیت فعلي برنامه

ٍلیىي دس ثخؾ وتت ٍ ديگش هٌبثغ اهىبى پزيش ًوی .دس ثخؾ هجالت فشاّن گشديذُ اػت ( ػٌَاى1350)تبوٌَى دػتشػی ثِ هٌبثغ الىتشًٍیه 

. ثبؿذٍ آهَصؿْبيی ثِ عَس هشتت ثب ّوىبسی ؿشوتْبی عشف لشاسداد اًجبم گشفتِ اػت

 
 

معاونت پژوهشي دانشگاه 

:  عنوان برنامه

  دس ٍة ػبيت Onlineساُ اًذاصی ثخؾ دسخَاػت هٌبثغ ػلوی ثِ كَست 

:  نوع برنامه 

:  هٌغمِ ای:                                             هلی                                   

 :هٌغمِ ای پبيلَت:                                                               هلی پبيلَت 

: اهداف برنامه

 لبثلیت اًجبم اهش دسخَاػت هٌبثغ اص عشيك الىتشًٍیه ٍ ثِ كَست سٍصآهذ 

 :  شاخصهای عمده برنامه

 اهىبى دس خَاػت هٌبثغ اص عشيك ٍة ػبيت وتبثخبًِ هشوضی

:  روند وضعیت فعلي برنامه

تبوٌَى وبس عشاحی ٍ تذٍيي ايي لؼوت دس ٍة ػبيت اًجبم گشفتِ ؿذُ اػت ٍلیىي ثِ كَست اجشايی ٍ لبثل اػتفبدُ دس ًیبهذُ اػت  
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معاونت پژوهشي دانشگاه 

:  عنوان برنامه

عشاحی ٍ ثِ سٍص سػبًی ٍثالي اختلبكی وتبثخبًِ هشوضی   

 :  نوع  برنامه

:  هٌغمِ ای:                                             هلی                                   

 :هٌغمِ ای پبيلَت:                                                               هلی پبيلَت 
 

: اهداف برنامه

   اػتفبدُ اص ًمغِ ًظشات وبثشاى ٍ اػضبء وتبثخبًِ هشوضی ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ دس خلَف خذهبت وتبثخبًِ ای ٍ دسخَاػت وتت هَسد ًیبص

 :  شاخصهای عمده برنامه

داؿتي ٍثالي ٍ آگبّی هشاجؼبى ثِ وتبثخبًِ هشوضی دس خلَف خذهبت اسائِ ؿذُ  

:  روند وضعیت فعلي برنامه

 ػذم ٍجَد ٍثالي تبوٌَى  

 

 


