ربانهم عملیاتی دادکشنه طب سنتی دااگشنه علوم زپشکی اریان
7931-7931
«سال »7931
نوع فعالیت

ردیف
1

تصویب گروه داروسازی سنتی
تکمیل اعضای گروه تاریخ علوم

2

پزشکی
تاسیس و تجهیز

3

5
6
7

8

گسترش کمی موسسه

4

واحد سمعی بصری
آموزش دانشجویان دکترای
تخصصی طب سنتی
آموزش دانشجویان کارشناسی
ارشد تاریخ پزشکی
آموزش دانشجویان
داروسازی سنتی
آموزش سایر دانشجویان
علوم پزشکی
بسترسازی برای آموزش
دانشجویان پزشکی

مسئول اجرا

ناظر

اهداف سال 31

شاخص ارزیابی

ریاست دانشگاه

ریاست دانشکده

گروه داروسازی سنتی مصوب و تعیین مدیر گروه

دارد/ندارد

ریاست دانشکده

معاونت آموزشی
دانشگاه

جذب  2نفر هیئت علمی

تعداد

ریاست دانشکده

معاونت آموزشی
دانشگاه

تعیین فضای سمعی بصری – تهیه دستگاه نمایش  -تهیه
آرشیو الکترونیک از سخنرانیهای سالن همایشهای رازی و
سخنرانی اساتید طب سنتی

تعداد سخنرانیهای
آرشیو شده

گروه طب سنتی

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان دکترای تخصصی طب سنتی

تعداد دستیاران
آموزش دیده

گروههای طب سنتی ،گیاهان
دارویی و تاریخ پزشکی

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان تاریخ پزشکی

تعداد دانشجویان
آموزش دیده

گروه داروسازی سنتی

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان داروسازی سنتی

تعداد دانشجویان
آموزش دیده

گروه طب سنتی

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان پرستاری

تعداد دانشجویان
آموزش دیده

گروه طب سنتی و گروه
داروسازی سنتی
و گروه تاریخ پزشکی

معاونت آموزشی
دانشکده طب
سنتی/معاونت
آموزشی دانشکده
پزشکی

نامههای موجود و
بسترسازی و احیای آیین 
پیگیری اجرای آنان

1

درصد

ربانهم عملیاتی دادکشنه طب سنتی دااگشنه علوم زپشکی اریان
7931-7931

ردیف

نوع فعالیت

9
11

12
13

گسترش کمی موسسه

11

مسئول اجرا

ناظر

اهداف سال 31

شاخص ارزیابی

تجهیز کتابخانه دانشکده

مسوول کتابخانه

ریاست دانشکده
مدیر امور مالی

تعیین مسوول کتابخانه ،تهیه کتاب 3 ،عدد رایانه برای
مطالعه دانشجویان ،اضافه کردن حداقل صد عنوان کتاب
مورد نیاز دانشجویان طب سنتی و تاریخ پزشکی

تعداد

تاسیس و تجهیز

معاونت آموزشی دانشکده
امور مالی و امور اداری

ریاست دانشکده

تعیین مسوول ارزشیابی ،تهیه رایانه و تجهیزات اداری،
آموزش

دارد/ندارد

واحد ارزشیابی اساتید
بازدید هفتگی از درمانگاه و حفظ و
پایش استانداردهای درمان و

ریاست دانشکده

مدیر درمانگاه

تعیین مدیر درمانگاه ،تعیین شرح وظایف

تجهیزات درمانگاه
تجهیز علمی مطبهای آموزشی

مدیر درمانگاه

مسوول کتابخانه

تهیه و قرار دادن کتب مورد نیاز در درمانگاههای آموزشی

تعداد کتب و نرم افزارهای
نصب شده

بستر سازی و مذاکره برای تجهیز و
تاسیس درمانگاه طب سنتی در

ریاست دانشگاه

ریاست دانشکده

انتخاب یک بیمارستان و تعیین فضا و بستن قرارداد

تعداد

حداقل یک بیمارستان

14

پیگیری ساخت سالمتکده در
محوطه بیمارستان هفت تیر

ریاست دانشکده

ریاست دانشگاه

2

قرارداد با پیمانکار  -فونداسیون ساختمان

درصد پیشرفت پروژه

ربانهم عملیاتی دادکشنه طب سنتی دااگشنه علوم زپشکی اریان
7931-7931
نوع فعالیت

ردیف

ناظر

اهداف سال 31

مسئول اجرا
ریاست دانشکده

رئیس دانشگاه و
معاونت درمان
دانشگاه

تامین نیروی درمانی متخصص برای درمانگاه

بسترسازی برای جذب

2
3

2

2

آموزش عمومی و
فرهنگسازی

1

آموزش هدفند گروههای
علوم پزشکی

1

قالب ردیف هیات درمانی
بستر سازی برای ارتقای سطح

تعداد نیروی جذب شده

ریاست دانشکده

معاونت آموزشی
دانشگاه

شرکت اساتید حداقل در دو کالس EDC

تعداد

واحد ارزشیابی

معاونت آموزشی
دانشکده

پایش یک ساله آموزش

درصد

گروه طب سنتی

معاونت آموزشی
دانشکده

اصالح کوریکولوم

درصد موارد تغییر یافته

گروه طب سنتی

ریاست دانشکده

بسترسازی مناسب جهت تدوین درسنامه

درصد پروندهها و
پایاننامههای بررسی شده

برگزاری دورههای بازآموزی

گروههای طب سنتی ،گیاهان
دارویی ،تاریخ پزشکی

ریاست دانشکده

حداقل دو دوره

تعداد دورههای برگزار شده

تهیه پمفلت آموزشی برای عموم

گروه طب سنتی

مدیر گروه

تهیه حداقل دو پمفلت

تعداد پمفلتها

تهیه مطالب آموزشی برای عموم

گروه طب سنتی
مسوول سایت

مدیر گروه

تهیه محتوای مطالب

درصد

واحد انفورماتیک

ریاست دانشکده

علمی هیئت علمی

ارتقای کیفی آموزش

1

دانسکده

2

گسترش کیفی

1

فارغالتحصیالن طب سنتی در

شاخص ارزیابی

نظرسنجی آموزشی از اساتید و
دانشجویان
بررسی و تغییر کوریکولوم
آموزشی
ثبت موارد موفق و ناموفق درمان
طب سنتی و تهیه بانک اطالعاتی
پزشکان و پیراپزشکان

جامعه بر روی سایت دانشکده
طراحی سایت دانشکده
طب سنتی

3

دارد /ندارد

ربانهم عملیاتی دادکشنه طب سنتی دااگشنه علوم زپشکی اریان
7931-7931
«سال »7931
ردیف

نوع فعالیت

1

3

علوم پزشکی
فرهنگسازی

3

آموزش عمومی و

1
2

گروه طب سنتی

معاونت آموزشی
موسسه

اصالح کوریکولوم

درصد موارد تغییر یافته

گروه طب سنتی

سرپرست موسسه

بسترسازی مناسب جهت تدوین درسنامه

تعداد

برگزاری دورههای بازآموزی

گروههای طب سنتی ،گیاهان
دارویی ،تاریخ پزشکی

سرپرست موسسه

حداقل دو دوره

تعداد دورههای برگزار شده

تهیه پمفلت آموزشی

گروه طب سنتی

مدیر گروه

تهیه حداقل دو پمفلت

تعداد پمفلتها

تهیه مطالب آموزشی برای عموم

گروه طب سنتی
مسوول سایت

مدیر گروه

تهیه محتوای مطالب

درصد

ارتقاء سایت دانشکده طب سنتی

واحد انفورماتیک

ریاست دانشکده

بررسی و تغییر کوریکولوم
آموزشی
ثبت موارد موفق و ناموفق درمان
طب سنتی و تهیه بانک اطالعاتی

آموزش هدفند گروههای

1

واحد ارزشیابی

معاونت آموزشی
دانشکده

پایش یک ساله آموزش

درصد

ارزشیابی اساتید و دانشجویان
ارتقای کیفی آموزش

2

مسئول اجرا

ناظر

اهداف سال 31

شاخص ارزیابی

پزشکان و پیراپزشکان

جامعه بر روی سایت دانشکده

4

ربانهم عملیاتی دادکشنه طب سنتی دااگشنه علوم زپشکی اریان
7931-7931
نوع فعالیت

ردیف

آموزش دانشجویان

1

دکترای تخصصی طب سنتی

5

6

گروه طب سنتی

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان پرستاری
آموزش دانشجویان پزشکی

تعداد دانشجویان آموزش دیده

گروه طب سنتی و
گروه داروسازی
سنتی
و گروه تاریخ
پزشکی

معاونت آموزشی
دانشکده طب
سنتی
معاونت آموزشی
دانشکده پزشکی

تعیین سرفصلها ،منابع و تهیه برنامه درسی متناسب با
واحد پیشنهادی از طرف معاونت آموزش دانشکده
علوم پایه

ارتقائ امکانات آموزشی برای دانشجویان

مدیر گروه دارو
سازی سنتی

ریاست دانشکده

تجهیز آزمایشگاه ،تامین نیروی هیئت علمی

تجهیز واحد سمعی بصری

ریاست دانشکده

معاونت آموزشی
دانشگاه

گسترش آرشیو الکترونیک از سخنرانیهای حوزه طب
سنتی سالن همایشهای رازی و سخنرانی اساتید طب
سنتی سایر دانشگاههای تهران

تعداد سخنرانیهای آرشیو شده

ریاست دانشگاه

تجهیز داروخانه ،تعیین مسوول فنی ،برنامهریزی برای
حضور درمانگران در درمانگاه

دارد /ندارد

ریاست دانشکده

قرارداد با پیمانکار  -فونداسیون ساختمان

آموزش سایر دانشجویان پزشکی و پرستاری
گسترش کمی دانشکده

4

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان تاریخ پزشکی

تعداد دانشجویان آموزش دیده

تاریخ پزشکی

3

گروه طب سنتی

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان دکترای تخصصی طب سنتی

تعداد دستیاران آموزش دیده

گروههای طب
سنتی ،گیاهان
دارویی و تاریخ
پزشکی

آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد

2

مسئول اجرا

ناظر

اهداف سال 31

شاخص ارزیابی

بسترسازی برای آموزش سایر دانشجویان
علوم پزشکی

رشته داروسازی سنتی

تجهیز و تاسیس درمانگاه طب سنتی در
7

حداقل یک بیمارستان تابعه دانشگاه علوم

ریاست دانشکده

پزشکی ایران
8

پیگیری ساخت سالمتکده در محوطه
بیمارستان هفت تیر

ریاست دانشگاه

5

درصد

درصد پیشرفت پروژه

ربانهم عملیاتی دادکشنه طب سنتی دااگشنه علوم زپشکی اریان
7931-7931

ردیف
دانشکده

2

گسترش کیفی

1

نوع فعالیت

ناظر

اهداف سال 31

مسئول اجرا
ریاست دانشکده

رئیس دانشگاه
معاونت درمانی
دانشگاه

تامین نیروی درمانی متخصص برای درمانگاه

ریاست دانشکده

معاونت آموزشی
دانشگاه

بسترسازی برای جذب
فارغالتحصیالن طب سنتی در
قالب ردیف هیات درمانی
بستر سازی برای ارتقای سطح
علمی هیئت علمی

6

شرکت اساتید حداقل در دو کالس EDC

شاخص ارزیابی
تعداد نیروی جذب شده

تعداد

ربانهم عملیاتی دادکشنه طب سنتی دااگشنه علوم زپشکی اریان
7931-7931
«سال »7931
ردیف

نوع فعالیت

گروههای طب سنتی،
گیاهان دارویی و
تاریخ پزشکی

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان تاریخ پزشکی

تعداد دانشجویان آموزش دیده

آموزش دانشجویان دکترای تخصصی

گروه طب سنتی
گروه داروسازی سنتی

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان دکترای تخصصی طب سنتی

تعداد دستیاران آموزش دیده

آموزش سایر دانشجویان علوم پزشکی

گروه طب سنتی

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان پرستاری
آموزش دانشجویان پزشکی

تعداد دانشجویان آموزش دیده

مدیر گروه طب
سنتی

ریاست دانشکده

آموزش حداقل  2و حداکثر  3اینترن در درمانگاه در
طول هفته

تعداد

ریاست دانشگاه

ریاست دانشکده

قرارداد با پیمانکار  -فونداسیون ساختمان

درصد پیشرفت پروژه

ریاست دانشکده

رئیس دانشگاه

تامین نیروی درمانی متخصص برای درمانگاه

تعداد نیروی جذب شده

ریاست دانشکده

معاونت آموزشی
دانشگاه

شرکت اساتید حداقل در دو کالس EDC

تعداد

آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد
تاریخ پزشکی

گسترش کمی دانشکده

5

گروههای طب سنتی،
گیاهان دارویی و
تاریخ پزشکی

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان تاریخ پزشکی

تعداد دانشجویان آموزش دیده

دکترای تخصصی طب سنتی

2

4

گروه طب سنتی
گروه داروسازی سنتی

معاونت آموزشی
دانشکده

آموزش دانشجویان دکترای تخصصی طب سنتی

تعداد دستیاران آموزش دیده

آموزش دانشجویان

1

3

مسئول اجرا

ناظر

اهداف سال31

شاخص ارزیابی

آموزش دانشجویان دکترای
تاریخ پزشکی

داروسازی سنتی

بسترسازی جهت آموزشی کردن درمانگاه
6

طب سنتی در بیمارستان تابعه دانشگاه
علوم پزشکی ایران
پیگیری ساخت سالمتکده در محوطه

7

دانشکده

2

گسترش کیفی

1

بیمارستان هفت تیر
بسترسازی برای جذب فارغالتحصیالن طب
سنتی در قالب ردیف هیات علمی
بستر سازی برای ارتقای سطح علمی هیئت
علمی

7

ربانهم عملیاتی دادکشنه طب سنتی دااگشنه علوم زپشکی اریان
7931-7931

ردیف

2

نوع فعالیت

3

علوم پزشکی

3

فرهنگسازی

2

آموزش عمومی و

1

گروه طب سنتی

معاونت آموزشی
موسسه

اصالح کوریکولوم

درصد موارد تغییر یافته

گروه طب سنتی

سرپرست موسسه

بسترسازی مناسب جهت تدوین درسنامه

تعداد

برگزاری دورههای بازآموزی

گروههای طب سنتی ،گیاهان
دارویی ،تاریخ پزشکی

سرپرست موسسه

حداقل دو دوره

تعداد دورههای برگزار شده

تهیه پمفلت آموزشی

گروه طب سنتی

مدیر گروه

تهیه حداقل دو پمفلت

تعداد پمفلتها

تهیه مطالب آموزشی برای عموم

گروه طب سنتی
مسوول سایت

مدیر گروه

تهیه محتوای مطالب

درصد

ارتقاء سایت دانشکده طب سنتی

واحد انفورماتیک

ریاست دانشکده

دانشجویان
بررسی و تغییر کوریکولوم
آموزشی
ثبت موارد موفق و ناموفق درمان
طب سنتی و تهیه بانک اطالعاتی

آموزش هدفند گروههای

1

واحد ارزشیابی

معاونت آموزشی
دانشکده

پایش یک ساله آموزش

درصد

نظرسنجی آموزشی از اساتید و
ارتقای کیفی آموزش

1

مسئول اجرا

ناظر

اهداف سال 31

شاخص ارزیابی

پزشکان و پیراپزشکان

جامعه بر روی سایت دانشکده

8

