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 شال اخیر 4ىِيحریً جدّالت واخد در 

ویژه ةَ ةزرگ شعح از واخد ارجلاي   

ىجحيع دو در واخد ججيع /داٌظجّ 10000 ةر ةانؼ جيػیحي ةا داٌظکده 3 اشحلرار و اغظو پیاىتر ىجحيع جيهک 

رفاُي و اداري آىّزطي، فضاُاي ىصاخث ةراةري 4 افزایض 

غهيي ُیات ُرم ةِتّد ةا ُيراه غهيي ُیات اغضاي ةراةري 3 خدود افزایض 

واخد داٌظجّیان جػداد ةراةري 2/5 افزایض 

َارطد کارطٍاشي دوره جّشػَ و رطحَ 14 خدود در دکحري ىلعع اٌدازي راه كانب در جکيیهي جدصیالت جّشػ 
 طده دفاع ُاي ٌاىَ پایان جػداد ةراةري 14 افزایض ةا

اداري شاخحار اصالح و جيرکززدایي ، (داٌظکده 4) واخد ُاي داٌظکده اٌدازي راه 

َاٌدازي راه ُا، رایاٌَ ٌّشازي کارگاه، و آزىایظگاه37 اٌدازي راه كانب در پژوُظي ُاي زیرشاخث جّشػ 
 دیجیحال کحاةخاٌَ ىٍاةع ةراةري 30 افزایض و زةان 3 در واخد وةصایث ارجلاي و اجّىاشیّن

َرطد ىرکز 1 و جدلیلاجي ىرکز 2 اٌدازي راه كانب در پژوُظي ىراکز جّشػ 

َ30 و غهيي شخٍراٌي 50 ةرگزاري غهيي، جّنیدات ةراةري 6 افزایض كانب در پژوُظي ُاي فػانیث جّشػ 
 پژوُظي کارگاه

َغضّیث و ىػحتر ىرکز و شازىان 10 از ةیض ةا ٌاىَ جفاُو غلد كانب در داٌظگاُي ةرون ىراکز ةا ارجتاط جّشػ 
 غهيي ىػحتر اٌجيً 11 در
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غهيي شفرُاي ةراةري 6 افزایض ةا اشاجید پژوُظي ُاي فػانیث از خيایث   

َىّضّع 443 از ةیض اشحخراج ةا پزطکي جِران واخد كتیم از واخدُا شایر ةا غهيي ارجتاظات جّشػ 
  شالىث خّزه ُاي چانض خم جِث

َةیض ةرگزاري ةا کارةردي جخصصي ُاي آىّزش ىرکز جاشیس كانب در اي طِریَ ؽیر ُاي فػانیث جّشػ 
 اي طِریَ ؽیر درآىد درصد 20 جدلق و آزاد داوظهتان و داٌظگاُي ةرون ىراکز ةراي دوره 2000 از

داٌظجّیي کاٌّن و غهيي اٌجيً 30 خدود اٌدازي راه كانب در داٌظجّیان ةا شازٌده جػاىالت افزایض 

ىػحتر ُاي طرکث و ُا شازىان ىظارکث ةا آپ اشحارت 3 كانب در غيم  جا ایده رویدادُاي ةرگزاري 

در ورزطي ىصاةلات و داٌظجّیي غهيي ىصاةلَ 24 ةرگزاري كانب در ةرٌاىَ فّق ُاي فػانیث افزایض 
   اشحاٌي و ىهي شعح

َجّشط خّراك جظٍّاره ةرگزاري فرٍُگي، ٌظریَ 15 خدود فػانیث كانب در فرٍُگي ُاي فػانیث جّشػ 
 ةَ کَ رطث طِرداري و  پیاپي شال دو در اویً ُحم ىظارکث ةا ُحهداري و گردطگري غهيي  ُاي اٌجيً
 .اشث طده اٌحخاب یٌّصکّ ظرف از خّراك خالق طِر غٍّان

خرم، ىدافع طِید جّاٌحریً جيتر و شردیس از روٌيایي " جيهَ از فرٍُگي ىاٌدگار ُاي ظرح اجراي 
  "شالم و صهح کارگاُِاي و ُا جظٍّاره ُا، ُيایض ىجيّغَ" و "ىّشّي ىصعفي شید طِید

.... 
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 5 ُرم ُیات غهيي



 6 آىار جػداد داٌظجّیان



 7 آىار فضاُا ةَ جفکیک کارةري



 تَسػً زیرساخت ٌای پژوٌشی واحد 8
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 رشد تَلید غلم در واحد 9
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 رشد تجهیع شاخص ٌای پژوٌشی واحد



 11 دوره ُا و کارگاه ُاي آىّزطي



اقدانات اىجام شده و برىانً ٌای آیيده پیرانَن ىظام نَضَغات داىشگاه آزاد اسالنی 
 واحد تٍران غرب با رویکرد سالنت با ٌهکاری داىشگاه غلَم پزشکی آزاد اسالنی تٍران

 ۺياحذ دي ػلمی َیات اػضای ػضًیت بٍ کارگزيٌ ۶ تطکیل -۱

ٌسالمت ي صىؼت کارگزي 

ٌپشضکی مُىذسی کارگزي 

ٌاجتماػی سالمت کارگزي 

ٌپشضکی مذیزیت کارگزي 

ٌبیًتکىًلًصی کارگزي 

ٌغذا ي داري کارگزي 

 ۺ سالمت ي اوساوی ػلًم صىؼت، حًسٌ مًضًػات وظام تذيیه -۲

سالمت حًسٌ َای چالص حل جُت مًضًع ۴۴۳ اس بیص استخزاج 

اوذ داضتٍ مطارکت ساػت وفز ۱۰۰۰ قزیب میشان بٍ ػلمی َیات ۵۰ تؼذاد 

 گزدضگزی ي سالمت سزای تاسیس بزای السم تمُیذات اوجام -۳
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 مطارکت با گزدضگزی فضایی، بیمٍ، سالمت، َای حًسٌ در ػمل تا ایذٌ ريیذاد ۵ بزگشاری -۴

 ۺػىايیه تحت صىایغ، ي ضزکتُا

گزدضگزی 

اضیاء ایىتزوت 

تِك سیه 

ضُزی مذیزیت 

سیست محیط 

 پضيَطی تؼُذات اجزای -۵

 پضيَطی ي مالی ي اداری آمًسضی، َای حًسٌ در داوطجًیان بٍ رساوی خذمات چابکساسی -۶

  حًسٌ مسائل حل بٍ کمك جُت پضيَطی ي آمًسضی ي ػلمی َای بزوامٍ اجزای ي تذيیه -۷

 کطًر َتلذاری ي گزدضگزی

 داوطگاٌ کالن َای بزوامٍ ي سیاستُا تحقق جُت تالش -۸

 آساد آمًسضُای طزیق اس داوطجًیان اجتماػی تخصصی مُارتُای ي تًاومىذیُا ارتقاء -۹
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 و در پایان

خدوم واحد تيران غرب کو رشد   کارمندانتشکر ویژه از  
و توسعو واحد تيران غرب مرىون تالش ىا و مجاىدت ىای  

 .بی منت ایشان بوده و خواىد بود

 روزتان         
 مبارک                   
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