عملکرد معاونت اداری ،مالی (پشتیبانی) دانشکده پیراپزشکی
* منابع انسانی
 پیگیزی در خصَظ تبهیي ًیزٍی اًسبًی هَرد ًیبس در ثخطْبی اداری ٍ هبلی ٍ ّوچٌیي کبرضٌبس آسهبیطگبّی ٍ ّیئت ػلوی افشایص سْویِ ًیزٍّبی خذهبتی ّوچٌیي جذة ٍ اقذاهبت جْت جذة ًیزٍّبی ضزکتی اس طزیق تکویل پزسطٌبهِ ٍ هصبحجِ راُ اًذاسی کویتِ صزفِ جَیی در سبل اصالح الگَی هصزف تطکیل جلسبت هزثَط ثِ کویتِ تکزین ارثبة رجَع ٍ طزاحی ٍ ًصت تبثلَّبی راٌّوب تطکیل ٍاحذ رفبّی کبرکٌبى درجْت تسزیغ دراًجبم اهَراتی ًظیز ارائِ تسْیالت ثبًکی ٍخذهبت ثیوِ تکویلی ٍ ...ثِ کبرکٌبىٍاػضبء ّیئت ػلوی
 صذٍر احکبم قبًَى هذیزیت خذهبت کطَری جْت کبرهٌذاى ٍ ّوچٌیي اصالحیِ ّبی آى پیگیزی درخصَظ راُ اًذاسی اتَهبسیَى اداری ٍ ّوبٌّگی ثب ستبد داًطگبُ یکسبى سبسی لجبس ًیزٍّبی ضزکتی ٍ کبرکٌبى ًقلیِ ثزگشاری هزاسن ثشرگذاضت ثِ هٌبسجتْبی هختلف سبل(رٍس هؼلن ،رٍس کبرگز ،رٍس کبرهٌذ ،اػیبد ٍ سَگَاریْب ٍ ).... ثْیٌِ سبسی درخصَظ افشایص کیفیت هَاد غذایی در جْت رفبُ حبل داًطجَیبى ٍ کبرکٌبى داًطکذُ اقذاهبت درخصَظ ثبسًطستگی پیص اس هَػذ تؼذادی اس کبرکٌبى داًطکذُ اقذام درخصَظ آهَسش ثِ کبرکٌبى در حَسُ ّبی خالقیت فکزی ٍهذیزیت -صذٍراحکبم تزفیؼبت ٍپبیْْبی سٌَاتی اػضبء ّیئت ػلوی ثزاثزهصَثبت داًطگبُ ٍآئیٌٌبهْْبی هزثَط ّیئت اهٌب ٍّیئت رئیسِ هحتزم داًطگبُ

* منابع مالی
 اقذاهبت اٍلیِ جْت اجزائی ًوَدى تغییز حسبثذاری اس ًقذی ثِ تؼْذی پیگیزی هطبلجبت هؼَقِ سبل 87 ارائِ ثَدجِ پیطٌْبدی ٍ دفبع اس آى در جلسِ هؼبًٍت پطتیجبًی داًطگبُ پیگیزی ٍ هحقق ضذى افشایص ثَدجِ طزحْبی ػوزاًی ٍ تجْیشاتی داًطکذُ در سبل 88 ثْیٌِ سبسی فزایٌذّبی ادارُ حسبثذاری  ،اًجبر هصزفی -تجْیشاتی ٍ اهَال ٍ ّوچٌیي اًجبر هَاد غذایی اجزائی ًوَدى تطَیق ٍ تٌجیِ ثِ هٌظَر ارتقبء کیفیت اهَر ٍ ایجبد کبر فزٌّگی – هؼٌَی جْت ایجبد جَّ هطلَة ٍ ثب اًگیشُ ثزگشاری هٌبقصِ جْت ٍاگذاری ٍاحذ تکثیزٍ ثَفِ داًطکذُ ثِ ثخص خصَصی ثزگشاری هشایذُ جْت فزٍش اهَال اسقبطی داًطکذُ ٍاگذاری فؼبلیتْبی خذهبتی ثِ ضزکت ثزًذُ هٌبقصِ ثب ّوبٌّگی ستبد ٍاگذاری خذهبت سزٍیس تؼویز ٍ ًگْذاری تبسیسبت ثزٍدتی ٍ حزارتی داًطکذُ ثِ ضزکت خصَصی ثب ّوبٌّگی ستبد* منابع فیزیکی و تجهیزاتی
 ثبسسبسی فضبی سبلي اجتوبػبت داًطکذُ ایجبد فضبی کٌفزاًس در حَسُ ریبست ثْیٌِ سبسی فضبی فیشیکی کالسْب ٍ تجْیش آًْب ثِ صٌذلی ،پزدُ ٍ سیستن دیتب پزٍصکتَر ثْیٌِ سبسی فضبی فیشیکی سبلي ٍرسش داًطکذُ ثب ّوکبری حَسُ هؼبًٍت داًطجَیی ٍ فزٌّکی داًطگبُ تؼویزات اسبسی آضپشخبًِ ٍ سلف سزٍیس تْیِ تجْیشات هزثَطِ تؼویزات اسبسی سزٍیسْبی ثْذاضتی ٍ سیستن فبضالة ثْیٌِ سبسی فضبی سجش ٍ حیبط ٍ سبختوبى ًگْجبًی داًطکذُ -تغییزات کلی در جْت افشایص فضبّبی آهَسضی جذیذ در هحذٍدُ فضبّبی قجلی

 راُ اًذاسی سیستن اتَهبسیَى سلف سزٍیس جْت داًطجَیبى ٍ کبرکٌبى-

تؼویزات اسبسی ٍ ثْیٌِ سبسی فضبی هزکش تحقیقبت پزٍتئَهیکس

 تجْیش هزکش تحقیقبت پزٍتئَهیکس ثِ لَاسم اداری ٍ آسهبیطگبّی ایجبد اهکبى دستزسی آسبى ثِ ایٌتزًت اس طزیق ًصت سیستن ٍایزلس ثزرٍی ضجکِ ٍ ّوچٌیي ًصت آًتی ٍیزٍس تبهیي ثخطی اس تجْیشات کبهپیَتزی جْت داًطجَیبى تحصیالت تکویلی ٍ کبرکٌبى ٍاحذّبی هختلف ٍ اػضبء ّیئت ػلوی ثْیٌِ سبسی فضبی سبلي کتبثخبًِ ٍّوچٌیي تْیِ کتت هَرد ًظز ارائِ خذهبت پطتیجبًی جْت ثزگشاری سویٌبرّب ٍ ّوبیطْبی حَسُ هؼبًٍت آهَسضی ثْیٌِ سبسی فضبی ًوبسخبًِ ثب ّوکبری دفتز ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هؼظن رّجزی ثْیٌِ سبسی ًبٍگبى هَتَری ٍ پیگیزی درخصَظ ًَسبسی آى اجزائی ًوَدى تجویغ گزٍّْبی آهَسضی ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت آهَسضی داًطکذُ -راُ اًذاسی ٍ تجْیش آسهبیطگبّْبی جذیذ اس طزیق ثْیٌِ سبسی فضبّبی هَجَد

