
 

 دانشگاه علوم پزشکی فسا

 معاونت آموزشی

 1401سال دانشکده بهداشت  برنامه عملیاتی

 

 رسالت (Mission:) 

 مچنینه  و کشور سطح در سالمت خدمات ارائه نظام های نیاز به پاسخگویی برای متخصص و کارآمد انسانی نیروی تربیت دانشکده این رسالت

 نظام واقعی نیازهای به توجه با  دارد نظر در دانشکده این است.  ملی  سطح در ای حرفه های مسئولیت گرفتن عهده به برای آنان سازی آماده

 دانشجویان، توانمندسازی راستای در تا است برآن  و برداشته گام بهداشت وزارت و دانشگاه علمی مشی خط راستای در و سالمت خدمات ارائه

 مدار یتعال کیفیت پژوهشی، آموزشی، خدمات کیفیت بهبود مسیر در دانشکده این .دهد قرار رانفراگی اختیار در مناسبی آموزشی های فرصت

 تا داده افزایش مستمر طور به را کارکنان و علمی هیأت اعضاء توانمندی مند،نظام صورت به و دهدمی قرار نظر مد اول اولویت عنوان به را

 و مطلوب کیفیت با ردیکارب و علمی هایآموزش ارائه جهت را خود تالش تمام بنابراین، .اشندب کار محیط در انگیزه با و خالق مولد، افرادی

 د.دهمی انجام دانشجویان برای کشور سالمت نظام نیازهای با منطبق

 انداز چشم:(Vision) 

 علمی جامع نقشه انداز چشم راستای در و توانا پژوهشگران و علمی هیئت اعضائ ارزشمند تجارب از گیری بهره با است مصمم دانشکده

 جایگاه ارتقای به و باشد مدار کیفیت و محور دانش نوآور، خالق، الگو، ای دانشکده خود شایسته و متخصص انسانی نیروی بر تکیه با کشور

 نماید. کمک کشور سطح در فسا درمانی  بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی

 ارزشها(Values): 

 و ملی فرهنگ و اسالمی موازین بر مبتنی را نگر جامعه و بنیادی های پژوهش مند نظام نگاه با دانشکده همکاران کلیه مشارکت با که برآنیم ما

 برسانیم. انجام به اخالقی اصول

 

 اهداف نهایی(Goals): 

 انتظار مورد های توانمندی اساس بر و ها نیازمندی با متناسب بهداشت دانشکده آموختگان دانش کیفی و کمی ارتقای  

 موجود های ساخت زیر و علمی هیات اعضای های پتانسل مبنای بر جدید های رشته ایجاد طریق از آموزشی های فعالیت توسعه 

 آموزشی های فعالیت کیفیت ارتقاء  

 آموزشی و اداری فیزیکی فضای توسعه  

 دانشکده تشکیالت ساختار توسعه  

 دانشگاهی خارج و داخل ارتباطات توسعه  

 



 1401سال دانشکده بهداشت  برنامه عملیاتی

 مسئول پیگیری سند پایش تاریخ پایان تاریخ شروع فعالیت استراتژی

 

 

 

 

 

 توسعه کادر آموزشی

یک نفر اعضای  جذب 

هیات علمی  دکترای 

تخصصی علوم صنایع 

غذایی با گرایش کنترل 

 کیفی

 دکتر افسانه قاسمی حکم کارگزینی 29/12/1401 1/1/1401

جذب یک نفر کارشناس 

 آموزش

 

 دکتر افسانه قاسمی حکم کارگزینی 31/6/1401 1/01/1401

جذب یک نفر کارشناس 

آزمایشگاه با تخصص 

 مرتبط با مواد غذایی

 

 دکتر افسانه قاسمی کارگزینی حکم 31/6/1401 1/01/1401

جذب یک نفر مربی 

 کاراموزی
 دکتر افسانه قاسمی حکم کارگزینی 31/6/1401 1/01/1401

 

 

 

 

 توانمند سازی اعضای هیات علمی

 

اطالع رسانی دانشکده در 

مورد کارگاه ها برگزار 

شده در سطح دانشگاه و 

کشور و شرکت اعضای 

 هیات علمی در کارگاه ها

 

1/01/1401 31/6/1401 
گزارش شرکت در 

 کارگاه ها

 

 

 دکتر رامین حیاتی

برگزاری  جلسه هم 

 اندیشی در هر فصل

 

1/01/1401 1/08/1401 

تعداد گزارش 

جلسه هم 

اندیشی برگزار 

 شده

 دکتر رامین حیاتی

شرکت در کنگره ها و 

 سیمینار های مرتبط
1/01/1401 29/12/1401 

تعداد گزارش 

 کنگرهشرکت در 
 دکتر رامین حیاتی

 

توانمند سازی دانشجویان در زمینه 

 آموزشی

 جلسه برگزاری یک

ژورنال کالب در هر ماه 

توسط گروه بهداشت و 

ایمنی مواد غذایی برای 

دانشجویان کارشناسی 

 ارشد

1/01/1401 29/06/1401 

تعداد گزارش 

برگزاری ژورنال 

 کالب

 دکتر آمنه نعمت اللهی

کارگاه برگزاری یک 

 آموزشی در هر فصل

 

1/01/1401 29/12/1400 
تعداد گزارش 

 برگزاری کارگاه
 خانم زهرا خیالی



 

شرکت در المپیاد های 

علمی، کنگره ها و سمینار 

 ها

1/01/1401 29/12/1401 

تعداد دانشجویان 

شرکت کننده در 

 المپیاد

تعداد گزارش 

 شرکت در کنگره

 

 دکتر رامین حیاتی

 

 

 کوریکولوم آموزشیبروز رسانی 

 

بازنگری گوریکولوم 

آموزشی و ارائه 

پیشنهادات با حضور 

 اعضای گروه های مربوطه

1/4/1401 30/9/1401 

تعداد جلسات 

 برگزار شده

تعداد 

های کوریکولوم

آموزشی اصالح 

 شده

 دکتر آمنه نعمت الهی

 

 دکتر رامین حیاتی

نظرسنجی از اساتید و 

دانشجویان بهداشت 

 عمومی

1/5/1400 1/6/1400 
لیست نظرات 

 دانشجویان
 دکتر رامین حیاتی

تشکیل کمیته برنامه 

 ریزی درسی
1/3/1400 30/3/1400 

صورتجلسه و 

ابالغ اعضای 

 کمیته

 دکتر رامین حیاتی

ارزیابی و تصویب 

پیشنهادهای واصله جهت 

 تغییر کوریکولوم

15/6/1401 15/8/1401 

صورتجلسه 

پیشنهادهای 

 واصله

 دکتر رامین حیاتی

ارائه بازخورد به شورای 

 عالی برنامه ریزی
15/8/1401 30/8/1401 

نامه ارسال 

بازخورد به شورای 

 عالی وزارت

 دکتر رامین حیاتی

 

 منظور به دانشجویان از نظرخواهی

 آموزش سطح ارتقای

 

برگزاری جلسات 

مدیرگروه ها با دانشجویان 

 در هر فصل

 

1/01/1401 31/6/1401 
ارائه گزارش 

 جلسات

 دکتر افسانه قاسمی

 دکتر مهران صیادی

برگزاری جلسه پرسش و 

پاسخ اساتید با 

 دانشجویان

1/01/1401 1/06/1401 
ارائه گزارش 

 جلسات

 دکتر افسانه قاسمی

 دکتر مهران صیادی

 

 

 

 

برقراری ارتباط بین دانشکده و 

 صنعت

 )کارخانه کانی ماس و پانل(

 

قالب  پیشنهاد همکاری در

پایان نامه و طرح های 

کاربردی به منظور رفع 

مشکالت موجود در 

 صنعت

1/01/1401 31/6/1401 
تعداد تفاهم نامه 

 منعقد شده
 دکتر مهران صیادی

 31/6/1401 1/01/1401 انعقاد تفاهم نامه
طرح پیشنهادی 

 مصوب
 دکتر مهران صیادی

برگزاری بازدید های 

 آموزشی
1/01/1401 31/6/1401 

گزارش بازدید 

 های انجام شده
 دکتر مهران صیادی



 

برگزاری کارگاه های 

آموزشی برای کارکنان 

کارخانجات مواد غذایی 

 مختلف

1/01/1401 31/6/1401 
گزارش کارگاه 

 برگزار شده
 دکتر مهران صیادی

 

 

 توسعه روابط برون سازمانی

انعقاد تفاهم نامه با سایر 

 سازمان ها

 

1/01/1401 30/09/1401 
تعداد تفاهم نامه 

 های منعقد شده
 دکتر نعمت اللهی

تشکیل کارگروهای کاری 

 مشترک
1/01/1401 30/09/1401 

تعداد کارگروه 

های مشترک 

 تشکیل شده

 دکتر نعمت اللهی

 

 

برقراری ارتباط دانشکده بهداشت با 

سایر دانشکده های دانشگاه علوم 

 پزشکی فسا

 

 

 

 

 

 

علمی و پیشنهاد همکاری 

 انعقاد تفاهم نامه

 

1/01/1401 

 

30/09/1401 

 طرحهای تعداد

 انجام مشترک

 شده

 نامه تفاهم تعداد

 شده منعقد های

تعداد دروس 

مشترک ارائه 

 شده

 

 

 

 دکتر رامین حیاتی

 

 توسعه فضای فیزیکی

اختصاص فضای مناسب 

برای اعضای هیات علمی 

گروه بهداشت و ایمنی 

 مواد غذایی

تحصیالت  اختصاص اتاق

تکمیلی برای دانشجویان 

بهداشت و ایمنی نواد 

 غذایی

اختصاص فضای مناسب 

جهت آزمایشگاه گروه 

بهداشت و ایمنی مواد 

 غذایی

1/01/1401 30/09/1401 

مقدار مضای 

اضافه شده به متر 

 مربع

 

 

 

 

 

 دکتر نوید علی نژاد

 

 توسعه رشته های دانشکده

پیگیری اخذ مجوز رشته 

در مقطع بهداشت محیط 

 کارشناسی

1/01/1401 29/12/1401 
 

 مجوز اخذ شده
 دکتر  نوید علی نژاد


