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 ردیف نوع فعالیت مسئول اجرا ناظر 31اهداف سال  شاخص ارزیابی

 گزارش

 هماهنگی با حداقل سه ارگان مهم مرتبط 

میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه و سازمان  جمله)از 

 شهرداری(

 دکتر گرجی موسسهسرپرست 
تشکیل هیئت گردشگری 

 سالمت

ی 
کم

ش 
تر

س
گ

سه
وس

م
 

1 

تعداد کتب و تجهیزات 

 اضافه شده

 2تخصیص فضای اضافی برای کتب جدید، جذب یک تا 

. فهرست نویسی کتب و نسخ خطی موجود در ر،نیروی کتابدا

انتخاب نسخ خطی قدیمی مرجع و چاپ آنها با  ،کتابخانه

جلد از هر عنوان )حد  5کیفیت باال برای کتابخانه حداکثر 

تکثیر و  های دستگاهکتابخانه به  تجهیز ،عنوان( 11اقل 

عنوان کتاب مورد نیاز به  51افزودن حداقل  ،اسکن کتب

نسخ خطی موجود در   CDافزودن بانک ،مخزن کتابخانه

  معتبر به مخزن کتابخانه های کتابخانه

 پژوهشیمعاونت 

 دانشگاه

 سرپرست موسسه 

 مسوول کتابخانه

 

 2 کتابخانهتجهیز و توسعه 

 تیراژ کتب چاپ شده
 چاپ و نشر کتب مورد نیاز 

 بسترسازی برای ایجاد کتابخانه الکترونیک
 سرپرست موسسه

مسوول /مسوول امور عمومی

 کتابخانه
 3 چاپ و نشر کتب

 محصوالت ارائه شدهتعداد 

های برگزار  تعداد کارگاه

 شده

 بررسی کتب قابل تصحیح، برگزاری کارگاه
معاونت آموزشی 

 دانشکده
 4 تشکیل گروه بررسی و تصحیح سرپرست موسسه

 سرپرست موسسه های الزم  ایجاد زیرساخت درصد

گروه ، گروه طب سنتی

و گروه  داروسازی سنتی

  تاریخ پزشکی

 PhDبسترسازی برای آموزش 

by research 
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 انتشار مجله علمی تخصصی سردبیر مجله سر پرست موسسه شماره در سال 4چاپ  تعداد

سه
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ی م
یف

ش ک
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1 

سنجش تعداد اقالم مرتبط 

 شده

( و فرآورده های گیاهی  nutracuticsارائه غذا داروها )

 (feasibility studyارگانیک، امکان سنجی پکیج )
 دکتر قبادی سرپرست موسسه

تهیه پکیج حفظ الصحه 

 گردشگری سالمت
2 

تعداد بازدیدکنندگان از 

 سایت
 سرپرست موسسه های آموزشی و پژوهشی درج اخبار مهم مرتبط در حوزه

 واحد انفورماتیک،

 روابط عمومیمسوول 
 3 ارتقاء سایت موسسه

 برگزاری یک کنگره در آذرماه تعداد
معاونت تحقیقات 

 آوری دانشگاه فن
 سرپرست موسسه

برگزاری کنگره طب و داروسازی 

 سنتی و طب مکمل
1 

 معاون آموزشی سرپرست موسسه ماه یک کارگاه عمومی و یک کارگاه اختصاصی 6هر  تعداد

 –آموزشی های  برگزاری کارگاه

پژوهشی مرتبط با طب سنتی و 

 های وابسته حوزه

2 

 تعداد
های مرتبط و ارائه  طرح پژوهشی در حوزه 11تصویب حداقل 

 مقاله چاپ شده 11حداقل 
 مسوول پژوهش سرپرست موسسه

های پژوهشی و  تصویب طرح

 نظارت بر اجرای آنها
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 اعالم ظرفیت ندارد /دارد
معاونت آموزشی 

 دانشگاه
 معاونت آموزشی موسسه

 اعالم ظرفیت پذیرش دانشجوی
 Phd by Research 
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1 

  تعداد دانشجو
معاونت آموزشی 

 دانشگاه
 2 تربیت پژوهشگر  معاونت آموزشی موسسه

 تعداد کتب اضافه شده

فضای اضافی برای کتب جدید، انتخاب نسخ خطی  تخصیص

قدیمی مرجع و چاپ آنها با کیفیت باال برای کتابخانه 

عنوان(، افزودن  11جلد از هر عنوان )حد اقل  5حداکثر 

عنوان کتاب مورد نیاز به مخزن کتابخانه، افزودن  51حداقل 

های معتبر به مخزن  نسخ خطی موجود در کتابخانه  CDبانک

 نهکتابخا

معاونت آموزشی 

 دانشگاه

 سرپرست موسسه 

 مسوول کتابخانه
 3 کتابخانهتجهیز و توسعه 

 تعداد کتب فروش رفته
چاپ و نشر کتب مورد نیاز، بسترسازی برای ایجاد کتابخانه 

 الکترونیک
 سرپرست موسسه

 مسوول امور عمومی

 مسوول کتابخانه
 4 چاپ و نشر کتب

 سرپرست موسسه مقاالت ماهانهدرج  تعداد خبر و مقاالت
 واحد انفورماتیک

 مسوول روابط عمومی

ارتقاء و بروزرسانی سایت 

 موسسسه
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 معاون آموزشی سرپرست موسسه ماه یک کارگاه عمومی و یک کارگاه اختصاصی 6هر  تعداد

 –آموزشی های  برگزاری کارگاه

پژوهشی مرتبط با طب سنتی و 

 های وابسته حوزه

ی
یف

 ک
ش
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گس

 

1 

 تعداد
طرح پژوهشی در حوزه های مرتبط  11تصویب حداقل 

 مقاله چاپ شده 11و ارائه حداقل 
 مسوول پژوهش سرپرست موسسه

های پژوهشی و  تصویب طرح

 نظارت بر اجرای آنها
2 

 3 انتشار مجله علمی تخصصی مسوول مجله سر پرست موسسه شماره در سال 4 تعداد

تعداد بازدیدکنندگان از 

 سایت
 سرپرست موسسه های آموزشی و پژوهشی درج اخبار مهم مرتبط در حوزه

 واحد انفورماتیک،

 مسوول روابط عمومی
 4 ارتقاء سایت موسسه
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 ردیف نوع فعالیت مسئول اجرا ناظر 31اهداف سال  شاخص ارزیابی

 عنوان کتاب مورد نیاز به مخزن کتابخانه.  51افزودن حداقل  تعداد کتب اضافه شده
معاونت آموزشی 

 دانشگاه

 سرپرست موسسه 

 مسوول کتابخانه
 کتابخانه و توسعه تجهیز
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 سرپرست موسسه چاپ و نشر کتب مورد نیاز تعداد کتب فروش رفته
 مسوول امور عمومی

 کتابخانهمسوول 
 2 چاپ و نشر کتب

 دانشجو 2تربیت  تعداد دانشجو
معاونت آموزشی 

 دانشگاه
 3 تربیت پژوهشگر  معاونت آموزشی موسسه

 4 انتشار مجله علمی تخصصی مسوول مجله سر پرست موسسه شماره در سال 4 تعداد

 معاون آموزشی سرپرست موسسه ماه یک کارگاه عمومی و یک کارگاه اختصاصی 6هر  تعداد

 –برگزاری کارگاههای آموزشی 

پژوهشی مرتبط با طب سنتی و 

 حوزه های وابسته
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1 

 تعداد
طرح پژوهشی در حوزه های مرتبط  11تصویب حداقل 

 مقاله چاپ شده 11و ارائه حداقل 
 مسوول پژوهش سرپرست موسسه

های پژوهشی و تصویب طرح

 نظارت بر اجرای آنها
2 

 تعداد

 
 3 انتشار مجله علمی تخصصی سردبیر مجله سرپرست موسسه شماره در سال 4چاپ 

 سرپرست موسسه درج مقاالت ماهانه تعداد خبر و مقاالت
 واحد انفورماتیک

 مسوول روابط عمومی

ارتقاء  و بروز رسانی سایت 

 موسسسه
4 

 


