
89 سال در داروسازی دانشکده عملیاتی برنامه  

منابع مورد 

 نیاز

مدت  زمان

 زمان
 ردیف فعالیت مسئول اجرا

 شروع خاتمه

13/1/89 مالی  31/3/89 ماه 1   
معاونت اداری 

 و مالی

اتاق جهت اعضای هیات علمی و  2تعمیر و ساخت 

نصب سقف کاذب اتاق اعضای هیات علمی 

 پژوهشی

3 

13/6/89 مالی  31/3/89 ماه 6   
معاونت اداری 

 و مالی

ساخت و فضا سازی آزمایشگاه میکروسکوپ 

 و انبار جهت نگهداری تجهیزات SEMالکترونی 
2 

13/1/89 مالی  31/3/89 ماه 1   
معاونت اداری 

 و مالی

 تهیه بایگانی الکترونیک انبار و حذف بایگانی زنده 
1 

13/8/89 مالی  3/4/89 ماه 6   
اداری معاونت 

 و مالی

الکتروریسی نیمه  آزمایشگاه اندازی ساخت و راه

 صنعتی
4 

13/33/89 مالی  3/33/89 ماه 2   
معاونت اداری 

 و مالی

 بارگزاری و انتشارات جدید اتاق سازی آماده

 دولت ستاد سامانه در آن مزایده
1 

28/32/89 کارشناس  3/3/89 ماه 32   
معاونت 

 آموزشی

 دانشکده، علمی هیات اعضای از نفر دو ارتقای 

 دکتر و آقای استادی به محمدی قباد دکتر آقای

 دانشیاری فرزایی حسین محمد

6 

هیات علمی، 

 کارشناس
28/32/89  3/3/89  32 

EDO 
دانشکده 

 داروسازی

 ات کمیته های دفتر توسعه آموزش وبرگزاری جلس

آن پایش عملکرد  7 

هیات علمی، 

 کارشناس
13/6/89  3/3/89 ماه 6   EDO 

برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه نوید ویژه 

 دانشجویان
9 



هیات علمی، 

 کارشناس
13/8/89  3/1/89  

در طی 

 89سال 
EDO 

نوید و نرم افزار  سامانه با آشنایی کارگاه برگزاری

های کمکی تولید محتوا و کارگاه های توانمند 

  علمی هیات اعضای ویژه سازی

8 

هیات علمی، 

کارشناس، 

 دانشجو،

37/9/89  31/9/89 روز 1   آموزش مداوم 

شانزدهمین  اجرای و ریزی برنامه هماهنگی،

 33  دارویی علوم همایش

13/1/89 مالی  3/2/89 ماه 1   واحد بین الملل 
 الملل بین دانشجویان پذیرش ظرفیت افزایش

 نفر 43 به نفر 23 از داروسازی دانشکده
33 

هیات علمی، 

کارشناس، 

 دانشجو،

31/9/89  31/3/89 ماه 9   
واحد فناوری 

 اطالعات

  سایت و ثبت نام وب رسانی روز مدیریت و به

 32 دارویی علوم همایش شرکت کنندگان شانزدهمین

-مالی

کارشناس 

 فنی

13/9/89  3/1/89 ماه 1   
واحد فناوری 

 اطالعات

جهت افزایش سالمت  کالسها دوربینهای نصب

 ترم پایان و ترم میان امتحانات برگزاری

 

31 

-مالی

کارشناس 

 فنی

37/33/89  31/33/89 روز 1   
واحد فناوری 

 اطالعات

  دارویی علوم همایش شانزدهمین پشتیبانی فنی

34 

-مالی

کارشناس 

 فنی

21/32/89  3/2/89  
طی سال 

89 

واحد فناوری 

 اطالعات

 افزاری، سخت مشکالت رفع و یابی عیب نصب،

 31 شبکه و افزاری نرم

34/2/89 مالی  4/2/89 روز 33   36 منابع فارسی و انگلیسی کتابخانه خرید کتابخانه 

هیات علمی، 

 کارشناس
13/33/89  3/2/89  

طی سال 

89 
 اساتید مشاور

 وضعیت بررسی برگزاری جلسات متعدد جهت 

 پذیر و توجیه اساتید مشاور و ... آسیب دانشجویان
37 

هیات علمی، 

کارشناس، 

 دانشجو

27/8/89  27/8/89 روز 3   
و  پژوهش

 فناوری

در  دانشجویی برتر نامه پایان فستیوال برگزاری

 39 نقدی جوایز اهدای و دانشکده

هیات علمی، 

کارشناس، 

 دانشجو

34/6/89  8/6/89 روز 6   
پژوهش و 

 فناوری

  تابستانه مدرسه برگزاری

38 

13/6/89 کارشناس  3/4/89 ماه 1   
پژوهش و 

فناوری، اداری 

 SEM دستگاه اندازی راه و نصب
23 



 

 مالی

13/6/89 کارشناس  3/4/89 ماه 1   
پژوهش و 

 فناوری

 EDX دستگاه اندازی راه
23 

13/33/89 کارشناس  3/2/89 ماه 8   
دفتر مشاوره و 

 سالمت روان

 های زمینه در مشاوره و روانشناختی خدمات ارائه

 مهارت-تحصیلی های مهارت-روانی اختالالت

  ارتباطی های

22 


