جدول برنامه دومین پایش برنامه عملیاتی دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان اول تیرماه تا پایان شهریور 6931
ردیف

عناوین فعالیتهای مورد نظر در پایش دوم

نام:معاونت  /واحد

جلسه پایش دوم

/گروه
6

مدیریت پژوهش

5

پژوهشهای

تاریخ برگزاری

ساعت جلسه

سرپرست و یا کارشناس

 4مورد فعالیت که هر  4مورد از این فعالیتها ازبرنامه های تکمیل نشده از پایش اول میباشد

شنبه  52شهریور

3صبح

اجرای برنامه فعالسازی تفاهمنامههای مفید یا موثر

خانم ها:
دکتر لواسانی

برنامه ریزی کارگاهها

منصوری /طاهری /
هماوندی

تامین بودجه
بزرگنمایی امتیاز سعاد ،نامه به مدیران گروهها و رئیس دانشکده

دانشجویی

 5مورد فعالیت

شنبه  52شهریور

 3/93صبح

خانم دکتر معماریان
آقای محمد شمس

برگزاری نشست با کمیته ها و مسئولین دانشجویی-
برگزاری شورای پژوهشی منظم و جلسات مستمر با اعضای کمیته پژوهشی

9

کتابخانه

4

مجله روانپزشکی و

 7مورد فعالیت که2مورد از این فعالیتها ازبرنامه های تکمیل نشده از پایش اول میباشد(موارد ستاره دار)

شنبه  52شهریور

 63صبح

خانمها :دولتخواه-
اسکندری-

تسهیل شدن فرایند امانت RFIDپیگیری جهت تهیه بارکد خوان و یا سیستم *
فراهم کردن سیستم کامپیوتر جهت جست و جوی منابع توسط کاربران *
فراهم نمودن سیستم نت و (وای فا) *
دسترس پذیری کتب الکترونیکی در دیجی لیب (تسهیل در جست و جوی منابع از طریق پورتال  ،تسهیل کاربران در استفاده تمام متن
کتب التین در داخل و بیرون از کتابخانه *
فراهم نمودن پیش فاکتور *
تدوین و بررسی ائین نامه ارائه خدمات به کاربران
بررسی و ارائه منابع سایر کتابخانه های شهر تهران و دانشگاه ها جهت شناسایی کتب سالمت روان

روانشناسی بالینی

 2مورد فعالیت که  6مورد از این فعالیتها ازبرنامه های تکمیل نشده از پایش اول میباشد(موارد ستاره دار)
چاپ و آبونمان مجله زمستان* 32
ایندکس فول تکست مقاالت بهار 31روی سایت
چاپ و آبونمان مجله بهار / 31

تغییر و استانداردکردن بخش انگلیسی سایت مجله

اضافهکردن چکیده انگلیسی هزارکلمهای برای تمام مقاالت شماره بهار31

شنبه  52شهریور

63/93صبح

خانمها راخ  -نوروزی

2

WHOcc

1

معاونت اداری و

موارد مورد نظر به صورت شفاهی و حضوری در جلسه هماهنگی با معاون محترم پژوهش (جناب آقای دکتر ملکوتی ) ایفاد میگردد

یکشنبه 51

3صبح

شهریور

مالی

 9مورد فعالیت

یکشنبه 51

خانم شعبانی
 3/93صبح

شهریور

ارزیابی سطح پاسخ گویی حرفه ای و تکریم ارباب رجوع

آقای دکتر دهقان
آقای دکتر قضایی پور –
خانم ذوالقدر
خانم شعبانی

فراخوان از تمام معاونت ها و گروه ها جهت معرفی کارشناسان برای دوره های آموزشی
اصالح و بررسی چارت سازمانی دانشکده ( زیر مجموعه ها – معاونتها – و واحدهای دانشکده ) مطابق با چارت مصوب

7

درمانگاه

8

معاونت آموزشی

3

گروه آموزشی

 5مورد فعالیت
مهیا کردن امکانات و تسهیل شرایط برای پژوهش های کاربردی و امکان دسترسی مناسب به پرونده های مراجعین

یکشنبه 51

 63صبح

شهریور

آقای دکتر صابری-
خانم محسن نیا

ارائه گزارش ارتقا ئ خدمات درمانی مبتنی بر پژوهش

 8مورد فعالیت که  4مورد از این فعالیتها ازبرنامه های تکمیل نشده از پایش اول میباشد(موارد ستاره دار)
تکمیل فرم تقاضای تاسیس رشته سالمند شناسی *

دوشنبه 57

3صبح

آقای دکتر عاطف وحید

شهریور

برگزاری جلسات تکمیل فرم ضرورت سنجی تاسیس رشته روان شناسی جامعه نگر
تکمیل فرم تقاضای تاسیس رشته روانشناسی جامعه نگر
تکمیل فرم تقاضای تاسیس رشته و راه اندازی دوره فلوشیپ روانپزشکی جامعه نگر
برگزاری جلسات تکمیل فرم ضرورت سنجی تاسیس و راه اندازی دوره فلوشیپ روانپزشکی جامعه نگر
ارزیابی نیازهای آموزشی براساس دستورالعمل های معاونت آموزشی دانشگاه وارسال به گروه های آموزشی *
تهیه فرم نیازسنجی آموزشی ازگروه ها برای توسعه رشته های جدید آموزشی تحصیالت تکمیلی در دانشکده مبتنی برنیاز کشور *
درخواست از گروههای آموزشی جهت انجام نیازسنجی واعالم آن به معاونت آموزشی *

روانشناسی بالینی

 2مورد فعالیت که  9مورد از این فعالیتها ازبرنامه های تکمیل نشده از پایش اول میباشد(موارد ستاره دار)
شناسایی نیازهای اساتید *
ارائه نیازهای شناسایی شده به معاونت آموزشی (کمیته توانمند سازی اساتید واحد  )edoدر جهت برگزاری کارگاهها یا دوره های آموزشی *

تجهیز سایت دانشجویی *
درخواست از اعضای گروه برای پیشنهاد در مورد عناوین وسخنرانان برای جلسات سخنرانی هفتگی دانشکده *
ارائه پیشنهادات و درخواستها به معاونت آموزشی

دوشنبه 57
شهریور

 3/93صبح

خانم دکتر غرایی

63

گروه روانپزشکی
جامعه نگر

 9مورد فعالیت
تحلیل ذینفعان ،شرکای استراتژیک و تبیین دقیق و اولویت گروههای هدف مبتنی بر ماموریت گروه و حوزه های مرتبط

دوشنبه 57

 63صبح

شهریور

دکتر روشن پژوه
خانمها  :دکتر قیومی

بازبینی ساختار ،شرح وظایف و نحوه تقسیم کار گروه ،مبنی بر ماموریت و حوزه های مرتبط و در چارچوب مقررات

دکتر خادم الرضا

تشکیل اتاق فکر /کانون اندیشه ورزی و ایده های نوین

66

گروه آموزشی
سالمت روان

 9مورد فعالیت
تعیین مکان مناسب برای بازدید های مرتب دانشجویان از فیلد های بهداشت روان

یکشنبه 51

63/93صبح

شهریور

دکتر اصغر نژاد
دکتر قهاری

براورد نیازهای بازدید علمی آینده

69

گروه آموزشی

 9مورد فعالیت که هر  9مورد از این فعالیتها ازبرنامه های تکمیل نشده از پایش اول میباشد

دوشنبه 57

مطالعات اعتیاد

انجام پروژه های مشترک با سازمان های بین المللی و دانشگاه های خارجی
short term courses for general practitionnaire on buidling up capacities of PHC personnel for substance abuse
treatment, focused on MT
short term courses for psychologists on buidling up capacities of PHC personnel for substance abuse
treatment, focused on MMT

شهریور

گروه روانشناسی

 9مورد فعالیت

دوشنبه 57

سالمت

آقایان و خانمها :
دکتر پیرمرادی

هماهنگی برای حضور و بازدید های مرتب دانشجویان از فیلد های بهداشت روان

65

آقایان و خانمها:

برنامه ریزی برای واگذاری دروس به اساتید برمبنای طرح درس و بازنگری آن درهر ترم

63/93صبح

آقایان  :دکتر صابری-
دکتر آرزومندان
دکتر امینی

66صبح

آقای دکتر عاطف وحید

شهریور

درخواست طرح دروس اساتید

64

معاونت دانشجویی
و فرهنگی

-------

-------

-------

آقای کاظم زاده
عطوفی

