
99 سال در داروسازی دانشکده عملیاتی برنامه  

منابع مورد 

 نیاز

مدت  زمان

 زمان
 فعالیت مسئول اجرا

 شروع خاتمه

-مالی

 کارشناس فنی
 ماه 2 3/3/99 13/2/99

معاونت اداری و 

 مالی

 ثبت جهت F110 مدل چهره تشخیص خرید دستگاه

 غیاب  و حضور

مالی، 

 کارشناس
 ماه 1 3/3/99 13/1/99

معاونت اداری و 

 مالی
 تجهیز و بهینه سازی فضای کالس های دانشکده

 ماه 9 3/3/99 13/9/99 مالی
معاونت اداری و 

 مالی

 سازی، بهینه سازی فضای دانشکده  شامل  محوطه

کشی، سنگفرش محوطه و نصب سقف کاذب  جدول

 داخلی

 ماه 6 3/3/99 13/6/99 مالی
معاونت اداری و 

 مالی

آکوستیک و خرید تجهیزات آموزش  اتاق ساخت

 مجازی

 ماه 32 3/3/99 29/32/99 مالی
معاونت اداری و 

 مالی
 تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی مستهلک و معیوب

 سال 3 3/2/99 22/32/99 کارشناس
معاونت 

 آموزشی

شده  دروس بارگزاری آموزشی محتوای بررسی کمی

  نوید سامانه در

 ماه 6 3/3/99 13/6/99 کارشناس
معاونت 

 آموزشی
 های آموزشیپایش گروه

 ماه 6 3/3/99 13/6/99 کارشناس
EDO  دانشکده

 داروسازی

 دانشکده در مجازی آموزش ارزیابی کمیته تشکیل

 هفتگی بصورت

-مالی

 کارشناس فنی
 ماه 6 3/3/99 13/6/99

واحد فناوری 

 اطالعات

هوشمند، دوربین  بورد دستگاه اندازی راه و نصب

(webcam) جهت نیاز مورد تجهیزات سایر و 

 مجازی های کالس برگزاری

-مالی

 کارشناس فنی
22/32/99 3/2/99 

طی سال 

99 

واحد فناوری 

 اطالعات

سیستم کامپیوتری  تحویل و ، بروز رسانیاندازی راه

 دانشکده اساتید مورد نیاز

 کتابخانه ماه 2 3/4/99 13/9/99 کارشناس
 شیوع ایام در مجازی بصورت ها کارگاه برگزاری

 کرونا ویروس

 3/2/99 22/32/99 دانشجو
طی سال 

99 

واحد پژوهش و 

 فناوری

 گرنت و دانشجویی تحقیقات کمیته طرحهای تصویب

 دانشجویی المپیاد های

 3/2/99 22/32/99 کارشناس
طی سال 

99 

واحد پژوهش و 

 فناوری

راه اندازی و تجهیز دستگاه های آزمایشگاهی شامل 

سانتریفیوژ، الکتروریسی دو پمپه و انکوباتور  دستگاه



 

 تست خواص مکانیکی و ...

مالی، 

خدمات، 

 کارشناس

 ماه 1 3/2/99 3/4/99
معاونت فرهنگی 

 و دانشجویی

 توسط الکل کننده ضدعفونی توزیع و بندی بسته

 نیاز مورد افراد و مراکز جهت کارکنان

 طی سال 3/2/99 22/32/99 کارشناس
ی معاونت فرهنگ

 و دانشجویی

 دانشکده در مناسبات مختلف با مناسب فضاسازی

 دانشکده  ورودی و داخل محل در بنر نصب

مالی، 

 کارشناس
22/32/99 3/2/99 

طی سال 

99 

معاونت فرهنگی 

 و دانشجویی

تجلیل از مسئوالن و اساتید از جمله تجلیل از فعاالن 

 فرهنگی و اساتید در روز معلم، پژوهش

 3/2/99 22/32/99 کارشناس
طی سال 

99 

دفتر مشاوره و 

 سالمت 

 دانشجویان به حضوری غیر ای مشاوره خدمات ارائه

 بصورت مجازی دانشکده

مالی، 

 کارشناس
 ماه 6 3/3/99 13/6/99

معاونت اداری و 

 مالی

ساخت و احداث کانکس نگهبانی در پشت دانشکده 

بهمراه تجهیزات کامل محوطه شامل دوربین و 

 پروژکتور


