
 
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

   درماني كاشان                                               
  جاريبرنامه هاي عملياتي 

  1393برنامه عملياتي سال 
  معاونت پژوهشي

  كاركنان و دانشجويان -برگزاري ساالنه كارگاه هاي پژوهشي ويژه اعضاي هيات علمي :عنوان برنامه
  توانمندسازي پژوهشگران :امههدف برن

   :شاخص برنامه
  ويژه اعضاء هيات علمي كارگاههاي برگزار شده  درصد

  درصد كارگاههاي برگزار شده ويژه دانشجويان 
  درصد كارگاههاي برگزارشده ويژه كاركنان 

  
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
شاخص 
  دستيابي

منابع   زمان
  اتمهخ  شروع  مورد نياز

مختلف و تعيين عناوينبررسي و نيازسنجي آموزشي در سطوح  1
  و كسب مجوز از شوراي پژوهشي كارگاه ها

 اموركارگاهها
  

  1/1/93  30/2/93    

    29/12/93  1/1/93   ااموركارگاهه ادعوت از اساتيد و افراد مجرب جهت برگزاري كارگاهه  2
    29/12/93  1/1/93   امور كارگاهها شركت كارگاهاطالع رساني و دعوت از واجدين شرايط جهت  3
    29/12/93  1/1/93   امور كارگاهها نظر سنجي و جمع بندي كارگاهبرگزاري ،  4
    30/12/93  1/12/93   امور كارگاهها ارسال گزارش اقدامات ساليانه به شوراي پژوهشي  5
  



 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   ماني كاشان                               در                

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  منطقه اي/ برگزاري همايش هاي دانشجويي داخلي :عنوان برنامه
   توانمندسازي پژوهشگران :هدف برنامه

   كدهبه تفيكيك دانش دانشجويي تعداد همايش برگزار شده :شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  دستيابي

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
انجام نيازسنجي واعالم عناوين همايش هاي  1

  پيشنهادي به معاونت پژوهشي
    29/2/93  1/1/93   كميته تحقيقات دانشجويي

هماهنگي با معاونت تحقيقات  وزارت متبوع  2
  جوز همايش نهايي شدهجهت اخذ م

  درطول   معاونت پژوهشي
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

جلب همكاري دانشگاه و سازمانهاي ذي ربط  3
  به منظور برگزاري هر چه بهتر همايش

  درطول   معاونت پژوهشي
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

وصاحب نظردعوت از اساتيد خبره شناسايي و  4
  ا عنوان همايشمتناسب ب

  درطول   كميته تحقيقات دانشجويي
  اجرا برنامه 

  درطول
  اجرا برنامه 

  

  درطول   كميته تحقيقات دانشجويي اطالع رساني ودريافت مقاالت مرتبط  5
  اجرا برنامه 

  درطول 
  اجرا برنامه

  

دعوت از عالقمندان جهت شركت در همايش  6
  وبرگزاري آن

  درطول   كميته تحقيقات دانشجويي
  اجرا برنامه 

  درطول
 اجرا برنامه 

  

  درطول   معاونت پژوهشي ثبت اطالعات درسامانه داخلي وزارت متبوع  7
  اجرا برنامه 

  درطول
 اجرا برنامه 

  

 



 
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  درماني كاشان                                                

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

   معاونت پژوهشي
  اعزام اعضاي هيئت علمي به فرصت مطالعاتي و دوره هاي آموزشي  :عنوان برنامه
   توانمندسازي پژوهشگران :هدف برنامه

  فرصت مطالعاتيجهت  تعداد اعضاي هيئت علمي اعزام شده :شاخص برنامه
  

  جدول گانت برنامه
مسئول   فعاليت  ديفر

  اجرا
شاخص 

  ستيابيد
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

مدير شناسايي نيازهاي آموزشي وپژوهشي گروههاي آموزشي دانشكده ها  1
 پژوهشي

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

مدير اعالم نياز ومعرفي شخص از سوي دانشكده مربوطه  2
 پژوهشي

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  هاجرا برنام 

  

مدير اعالم  وضعيت ،ثبت درخواست وثبت درشوراي پژوهشي  3
 پژوهشي

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

مدير درخصوص هزينه هاطرح وتصويب دركميته فرصت مطالعاتي دانشگاه  4
 پژوهشي

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

مدير براي وزارت متبوعمكاتبه  وارسال مستندات جهت متقاضي  5
 پژوهشي

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

مدير اخذ مجوز جهت عزيمت هيات علمي متقاضي  6
 پژوهشي

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

وياتكنيكISIپيگيري ارائه گزارش عملكرد عزيمت درقالب مقاله  7
  دانشگاهجديد جهت مراكز تحقيقاتي 

ديرم
 پژوهشي

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

  



 
 
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  توسعه ايبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

  گاههاي مراكز تحقيقاتيتكميل تجهيزات آزمايش :عنوان برنامه
  متناسب با اولويتهاي تحقيقاتي منطقه  هاي بنيادي و كاربردي نظام سالمتارتقاء كمي و كيفي پژوهش :استراتژي

 ساختهاي پژوهشي توسعه زير :هدف برنامه
  درصد نسبت به وضع موجود 10ارتقاء تجهيزات آزمايشگاهي مراكز تحقيقاتي به ميزان  :شاخص برنامه

  
  

  گانت برنامه جدول
مسئول   فعاليت رديف

  اجرا
شاخص
  دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

معاونت بررسي نيازهاي آزمايشگاهي مراكز تحقيقاتي  1
 پژوهشي

  15/1/1393 15/3/1393   

معاونت اولويت نيازهاي آزمايشگاهي مراكز  2
 پژوهشي

  درطول  
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

معاونت  ثبت درخواست جهت خريداري   3
 پژوهشي

  درطول  
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

معاونت خريداري تجهيزات ودراختيار قرار دادن به مراكز  4
 پژوهشي

  درطول  
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

 
 



 
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   اشان                               درماني ك                

  توسعه ايبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

بيماريهاي  ،بيماريهاي اتوايميون   ،تصويب و راه اندازي مركز تحقيقاتي  فن آوري اطالعات سالمت( افزايش تعداد مراكز تحقيقاتي مصوب دانشگاه :عنوان برنامه
  )و بيماريهاي اسهاالي هپاتيت

  متناسب با اولويتهاي تحقيقاتي منطقه  هاي بنيادي و كاربردي نظام سالمتارتقاء كمي و كيفي پژوهش :استراتژي
  بين رشته ايهاي  توسعه پژوهش :هدف برنامه

   تعداد مراكز تحقيقاتي مصوب :شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
شاخص
 دستيابي

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز

اعضاي هيئتدرخواست تاسيس توسط   1
  متقاضيعلمي 

گروه آموزشي
  مربوطه

  1/1/93  29/12/93    

نفر5حداقل شناسايي و تكميل مدارك  2
  عضو هيئت علمي به عنوان هيات موسس

      در طول برنامه   مديريت پژوهشي

اليت مركزنوع و فعبر اساس اساسنامه تهيه  3
منطق  مورد تقاضا، مبتني بر نيازهاي اساسي

  و دانشگاه

اعضاي موسس هر
  مركز

      در طول برنامه  

      در طول برنامه   شوراي پژوهشي شوراي پژوهشي طرح موضوع در  4

      در طول برنامه   هيات رئيسه  هيات رئيسه طرح موضوع در  5
ارائه پيشنهاد تاسيس مركز توسط رئيس  6

  به معاونت وزارت متبوع دانشگاه 
      در طول برنامه   رياست دانشگاه

تخصيص اعتبار و ابالغ اعضاي موسس و  7
  تامين نيروي كارشناسي مركز

معاون پژوهشي و
  معاونت پشتيباني

      در طول برنامه  

 
 

 



  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
               درماني كاشان                                   

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

  انجام طرح هاي مشترك بين مراكز تحقيقاتي دانشگاه با سازمانها، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي درراستاي اولويت ها :عنوان برنامه
  يت هاي دانشگاه و منطقههاي مشترك درراستاي اولو توسعه طرح :هدف برنامه

   طرح هاي مصوب مركز% 10طرح هاي مشترك داخلي و خارجي به ميزان  :شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعاليت رديف
  دستيابي

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
شناسايي اولويت هاي پژوهشي سازمانها ،صنايع وادارات  1

 استاي اهداف پژوهشي دانشگاهدرر نفعدولتي ذي 
معاونت
 پژوهشي

  15/1/1392 15/3/1392    

درراستاينفعشناسايي پتانسيل پژوهشي سازمانهاي ذي  2
  اهداف پژوهشي دانشگاه

معاونت
 پژوهشي

  15/1/1392 15/3/1392    

معاونت اعالم به مراكز تحقيقاتي مرتبط با عنوان  3
 پژوهشي

  15/3/1392 30/4/1392    

قد تفاهم نامه همكاري و پيگيري تهيه و تصويب طرحع  4
  هاي تحقيقاتي مشترك

معاونت
 پژوهشي

  درطول  
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

معاونت   وارائه گزارش پاياني طرحاجرا  5
 پژوهشي

  درطول  
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

 
 



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

  ،داخل وبين المللي حمايت از شركت پژوهشگران دانشگاه در كنگره هاي خارج  :عنوان برنامه
 تسهيل شركت در همايش هاي خارجي :هدف برنامه
  اعضاي هيات علمي 10%در كنگره هاي خارج از كشور به ميزان  ودانشجويان هيئت علميحمايت از شركت اعضاي  :هشاخص برنام

  
  جدول گانت برنامه          

مسئول   فعاليت  رديف
  شاخص دستيابي  اجرا

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
توانمند سازي اعضاي هيات علمي درشناسايي كنفرانس ها   1

  مينارهاي خارجي داخل وبين الملليوس
معاونت
 پژوهشي

  درطول 
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

اطالع رساني از طريق ؛ارسال پوستر همايش ها به   2
  گروههاي آموزشي وبه روزرساني وب سايت

معاونت
 پژوهشي

  درطول  
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

پذيرش مقاله                          تسليم درخواست كتبي مبني بر   3
درهمايش به شوراي پژوهشي دانشگاه ) پوستر يا سخنراني ( 

  جهت بررسي مستندات وتصويب 

معاونت
 پژوهشي

  درطول  
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

معاونت   اعزام هيات علمي جهت شركت درهمايش  4
 پژوهشي

  درطول  
  اجرا برنامه  

  درطول
  را برنامهاج 

  

تسليم فاكتور ها ي پرداختي از سوي متقاضي وپرداخت   5
  هزينه ها

معاونت
 پژوهشي

  درطول  
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

برگزاري نشست ارائه گزارش توسط شركت كنندگان در   6
  همايش ها 

معاونت
 پژوهشي

  درطول  
  اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

 
 

 
  



 
  

  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه
   درماني كاشان                                               

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

   حمايت از طرح هاي دانشجويي مصوب درراستاي اولويت ها :عنوان برنامه
 هاي تحصيالت تكميلي ز لحاظ كمي و كيفي بويژه دورهافزايش پژوهشهاي دانشجويان ا :هدف برنامه

  وضع موجود 20%افزايش تعداد طرح هاي دانشجويي به ميزان  :شاخص برنامه
  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  دستيابي

  زمان
  منابع مورد نياز

  خاتمه  شروع
مدير توانمند سازي دانشجويان درراستاي پروپوزال نويسي 1

 پژوهشي
  درطول  

 اجرا برنامه  
  درطول

  اجرا برنامه 
  

فراهم نمودن بستر تصويب پروژه هاي دانشجوهاي كارشناسي 2
 به طرح هاي تحقيقاتي با هزينه پايين درراستاي اولويت ها

مدير
 پژوهشي

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

ويي درقالب طرحپايان هاي دانشج فراهم نمودن بستر تصويب 3
 درراستاي اولويت ها هاي تحقيقاتي

مدير
 پژوهشي

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

مدير اجراي فرايند داوري طرح هاي تحقيقاتي 4
 پژوهشي

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

مدير اجراي پروژه تصويب ،عقد قرارداد و 5
 پژوهشي

  درطول  
 رنامه اجرا ب 

  درطول
  اجرا برنامه 

  

مدير ارائه گزارش پاياني به معاونت پژوهشي 6
 پژوهشي

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  
  اي توسعهبرنامه هاي عملياتي 

  1393برنامه عملياتي سال 
  معاونت پژوهشي

  
  سازي مجالت درپايگاههاي اطالعاتي معتبر نمايه :عنوان برنامه

   سطح مجالت علمي دانشگاهارتقاء كمي و كيفي  :استراتژي
 ارتقا سطح علمي مجالت  :هدف برنامه

  اي باالتر ارتقا نمايه مجالت علمي دانشگاه به يك سطح نمايه :شاخص برنامه
  
  

  جدول گانت برنامه
مسئول   فعاليت رديف

  اجرا
شاخص 
  دستيابي

منابع مورد   زمان
  خاتمه  شروع  نياز

  تعيين اولويت پژوهشي مجله درراستاي ايندكس مجله  1

مجالت 
  دانشگاه 

  درطول  
اجرا  

  برنامه 

  درطول
اجرا  

  برنامه

  

  محصور كردن عناوين پژوهشي مقاالت چاپ شده درمجله به يك محور پژوهشي خاص  2

مجالت 
 دانشگاه

  درطول  
اجرا  

  برنامه 

  درطول
اجرا  

  برنامه

  

  تدوين مجله مطابق با استانداردهاي مورد تاييد ايندكس مورد هدف  3

مجالت 
 دانشگاه

  درطول  
اجرا  

  برنامه 

  درطول
اجرا  

  برنامه

  

  سطح كيفي باالتر با توجه به نوع ايندكس مورد هدف تخاب مقاالت دارايان  4

مجالت 
 دانشگاه

  درطول  
اجرا  

  برنامه 

  درطول
اجرا  

  برنامه

  

  اقدام جهت نمايه درايندكس مود هدف باتوجه به قوانين مورد تاييد نمايه  5

مجالت 
 دانشگاه

  درطول  
اجرا  

  برنامه 

  درطول
اجرا  

  برنامه

  

   ري دررفع اشكاالت نمايه پيگي  6

مجالت 
 دانشگاه

  درطول  
اجرا  

  برنامه 

  درطول
اجرا  

  برنامه

  

   ارتقاي نمايه مجله  7

مجالت 
 دانشگاه

  درطول  
اجرا  

  برنامه 

  درطول
اجرا  

  برنامه

  

  
  
 



  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
       درماني كاشان                                           

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

   )1394سال (برنامه ريزي جهت برگزاري همايش بين المللي فيزيولوژي فارماكولوژي  :عنوان برنامه
 )1394سال (برگزاري همايش بين المللي فيزيولوژي فارماكولوژي  :هدف برنامه

   :شاخص برنامه
  مهجدول گانت برنا

شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  دستيابي

منابع مورد   زمان
  خاتمه  شروع  نياز

  درطول   مدير پژوهشي درخصوص برگزاري كنگره درخواست از گروه آموزشي  1
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

  درطول  مدير پژوهشي كسب مجوز شوراي پژوهشي درخصوص برگزاري كنگره  2
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

  درطول  مدير پژوهشي درخصوص برگزاري كنگرهكسب مجوز هيات رئيسه   3
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

  درطول  مدير پژوهشي  معرفي دبير اجرايي كنگره   4
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

  درطول  مدير پژوهشي از امكانات دانشگاهبازديد هيات برد   5
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

  درطول  مدير پژوهشي ملل ويا هيات وزيرانارسال مستندات به مدير كل روابط بين ال  6
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
        درماني كاشان                                          

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

  توسعه ظرفيت نظام مديريت اطالعات و دانش سالمت :عنوان برنامه
  ارتقاء سطح ارائه خدمات تخصصي و توسعه فيزيكي در كتابخانه مركزي :هدف برنامه

  مخزن و مرجع تفكيك فضاي آرشيو در زيرزمين انتقال منابع :شاخص برنامه
  

  جدول گانت برنامه
شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  دستيابي
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

    10/2/93  1/2/93   كتابخانه مركزي درخواست جابجايي فضا به معاونت پژوهشي  1
    15/2/93  1/2/93   كتابخانه مركزي شناسايي فضا دردانشكده پزشكي به منظور جابجايي  2
جابجايي آرشيو مجالت التين قديمي به يك فضا دردسترس  3

  دردانشكده پزشكي 
    15/3/93  1/3/93   كتابخانه مركزي

    15/4/93  15/3/93   كتابخانه مركزي نمودن بخش مرجع به بخش آرشيوانتقال  4
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   ن                               درماني كاشا                

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

  ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات در كتابخانه هاي بيمارستاني :عنوان برنامه
  ياتوماسيون بخش امانت كتابخانه هاي بيمارستاني شبيه خواني و كارگرنژاد و متين :هدف برنامه

  ) نصب باركد بر روي كتب ( نصب و راه اندازي اتوماسيون امانت در واحدهاي بيمارستاني  :شاخص برنامه
  

  جدول گانت برنامه
شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  دستيابي
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

وكامپيوتراتوماسيوندرخواست درخصوص خريداري نرم افزار  1
بخش امانت كتابخانه هاي بيمارستاني شبيه  افزارجهت قفل نرم 

  خواني و كارگرنژاد و متيني

    10/2/93  1/2/93   كتابخانه مركزي

نصب باركد براتوماسيون بخش امانتپيگيري نصب نرم افزار   2
  روي كتب

    15/2/93  1/2/93   كتابخانه مركزي

    15/3/93  1/3/93   كتابخانه مركزي رآموزش پرسنل كتابخانه درخصوص نحوه استفاده از نرم افزا  3
    15/4/93  15/3/93   كتابخانه مركزي اتوماسيون بخش امانتراه اندازي  4

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393سال برنامه عملياتي 

  معاونت پژوهشي
  

توسعه كمي و كيفي منابع كتابخانه مركزي با توجه به ايجاد و گسترش رشته هاي تحصيلي و مقاطع تحصيالت تكميلي در رشته هاي موجود و  :عنوان برنامه
  مراكز تحقيقاتي در جهت رساندن به سطح استاندارد

  .كتب جديد در رشته هاي جديد كه اين منابع با بسيار محدود مي باشند يا به طور كلي وجود نداردنوسازي منابع موجود در كتابخانه و خريد  :هدف برنامه
  تعداد عناوين و نسخ در هر رشته قبل و بعد ار اجراي طرح     :شاخص برنامه

  جدول گانت برنامه
شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  دستيابي
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

كتابخانه هايام نياز سنجي آموزشي از مراكز تحقيقاتي ،انج  1
  بيمارستانها وگروههاي آموزشي كتابخانه هاي دانشكده هاي ،

    10/2/93  1/2/93   كتابخانه مركزي

    15/2/93  1/2/93   كتابخانه مركزي اولولويت بندي وجمع بندي درخواست ها  2
    15/3/93  1/3/93   انه مركزيكتابخ از معاونت پژوهشي تخصيص وتامين بودجه  3
    15/4/93  15/3/93   كتابخانه مركزي خواست ها اولويت بندي شدهخريداري سفارش ها ودر  4
بر روي)ثبت ، سازماندهي وآماده سازي( انجام اقدامات فني   5

  منابع خريداري شده 
    15/5/93  15/4/93   كتابخانه مركزي

    15/6/93  15/5/93   كتابخانه مركزي جهت واحد هاي درخواستيارسال ودراختيار قرار دادن منابع   
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

  ايجاد انگيزش بيشتر در استفاده از منابع الكترونيكي توانمند سازي و :عنوان برنامه
  استفاده از منابع الكترونيكي كاربران در هانگيزوتوان افزايش  :هدف برنامه

   :شاخص برنامه
  دانشجويان دوره ديده 

  مقاالت و بانكهاي استفاده شده
  جدول گانت برنامه

شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  دستيابي

  زمان
  يازمنابع مورد ن

  خاتمه  شروع
برنامه ريزي جهت آموزش كاربران كتابخانه درنحوه استفاده از  1

  منابغ الكترونيكي درطول سال تحصيلي 
  درطول   كتابخانه مركزي

  اجرا برنامه
  درطول

  اجرا برنامه
  

آموزش كاربران كتابخانه درنحوه استفاده از منابغ الكترونيكي  2
  ا پايگاههاي داده اي معتبر درطول سال تحصيلي وآشنايي ب

  درطول   كتابخانه مركزي
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

تالش در جهت قرار گرفتن برنامه آموزش استفاده از منابع  3
  الكترونيك در مجموعه واحدهاي درسي دانشگاه 

  درطول   كتابخانه مركزي
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

دسازي كتابداراي از طريق كالس هاي برنامه ريزي جهت توانمن  4
  باز آموزي

  درطول   كتابخانه مركزي
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

  درطول   كتابخانه مركزي ارائه گزارش عملكرد به معاونت پژوهشي  5
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   ماني كاشان                               در                

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

  توسعه ارتباطات و مبادله اطالعاتي با كتابخانه هاي علوم پزشكي منطقه :عنوان برنامه
  منطقهمبادله اطالعاتي با كتابخانه هاي علوم پزشكي  افزايش ارتباط  :هدف برنامه

  تعداد تفاهم نامه امضا شده با كتابخانه هاي علوم پزشكي منطقه :شاخص برنامه
  

  جدول گانت برنامه
شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  دستيابي
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

  درطول   كتابخانه مركزي شناسايي پتانسيل امكاناتي كتابخانه هاي علوم پزشكي منطقه  1
  برنامهاجرا 

  درطول
  اجرا برنامه

  

برگزاري جلسات منظم با روساي كتابخانه هاي علوم پزشكي منطقه  2
  به منظور شناسايي پتانسيل هاي كتابخانه ها

  درطول   كتابخانه مركزي
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

تدوين تفاهم نامه همكاري و ارائه آن به باالترين مقام دانشگاه  3
  ارداد تفاهم نامه كتابخانه مركزيجهت امضاء قر

  درطول   كتابخانه مركزي
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

  درطول   كتابخانه مركزي كتابخانه مركزياجرايي نمودن مفاد تفاهم نامه   4
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

  درطول   كتابخانه مركزي  ارائه گزارش به معاونت پژوهشي   5
  اجرا برنامه

  لدرطو
  اجرا برنامه

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

 دمات دانشگاهبسترسازي به منظور نهادينه كردن پژوهش در نظام ارائه خ :عنوان برنامه
   اجراي نظام تشويق پژوهشگران :هدف برنامه

  1393تعداد پژوهشگران تشويق شده درسال  :شاخص برنامه
  

  جدول گانت برنامه
شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  دستيابي
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

ثبت مقاالت ارائه شده توسط اعضاي هيات علمي درسامانه  1
   دانشگاه

  درطول   مدير پژوهشي
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

  درطول  مدير پژوهشي تعيين ايندكس  ،تعداد نويسندگان ومبلغ ريالي مصوب  مقاله  2
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

  درطول  مدير پژوهشي تصويب مبالغ تشويقي مقاالت درشوراي پژوهشي  3
  اجرا برنامه

  درطول
  نامهاجرا بر

  

ارسال براي بانكومبلغ ريالي مصوب  ،تعيين واحد معادل مقاله   4
  وحسابداري  اطالعات اعضاي هيات علمي

  درطول  مدير پژوهشي
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

  درطول  مدير پژوهشي ارائه گزارش سه به شوراي پژوهشي دانشگاه  5
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1393برنامه عملياتي سال 

  معاونت پژوهشي
  

  بسترسازي به منظور نهادينه كردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه :عنوان برنامه
 HSRتوسعه طرح هاي تحقيقاتي كاربردي  :هدف برنامه

  تعداد طرح هاي مصوب :شاخص برنامه
  

  جدول گانت برنامه
شاخص   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  دستيابي
  زمان

  منابع مورد نياز
  خاتمه  شروع

دبير شوراي HSRشناسايي واولويت بندي عناوين تحقيقاتي  1
HSR 

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  امهاجرا برن 

  

دبير شوراي معاونت هاHSRنظارت بر حسن برگزاري جلسات شوراي  2
HSR

  درطول  
 اجرا برنامه  

  درطول
  اجرا برنامه 

  

معاونت پژوهشي به منظور تصويب HSRبرگزاري منظم شوراي   3
  HSRطرحهاي 

دبير شوراي
HSR 

  درطول  
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

راي طرحهاي تحقيقاتي درراستاي اولويتتصويب ونظارت بر حسن اج  4
  هاي مصوب 

دبير شوراي
HSR 

  درطول  
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

دبير شوراي ارائه گزارش به ساليانه به معاونت پژوهشي  5
HSR

  درطول  
  اجرا برنامه

  درطول
  اجرا برنامه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


