
کمیته تکریم ارباب رجوع دانشکده بهداشت : کلی اقدامات  

 

  تشكيل و راه اندازي كميته تكريم ارباب رجوع و تحول اداري به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده به مراجعين و

 برنامه ريزي هاي منظم در اين زمينه

  پيگيري موارد شكايات ايشانتقويت و توسعه برنامه جمع آوري نظرات ارباب رجوع و توجه كامل و 
  درورودي اتاقها جهت اطالع ارباب رجوعنصب نام و نام خانوادگی و پست سازمانی متصدي انجام كار 
  كارشناسان جهت اطالع ارباب رجوعشرح وظايف پست سازمانی قراردادن 
  تهيه و تنظيم و نصب تابلوهاي منشور اخالقی كاركنان 
 دانشجوياننشور حقوق تهيه و تنظيم و نصب تابلوهاي م 
 در اختيار گذاشتن فرم نظر سنجی به ارباب رجوع بمنظور ارائه نظرات و پيشنهادات و انتقادات خود 
 انتخاب پرسنل برتر با استفاده از فرم هاي نظرسنجی ارباب رجوع و اعطاي تشويقی كتبی به ايشان . 
  پيگيري مصوبات جلسه تتشكيل جلسات ماهيانه كميته طرح تكريم و تحول اداري و 

      و نام گذاري اتاقها جهت آشنايی و جلوگيري از سردرگمی مراجعين  ورودي هانصب تابلوهاي راهنما در 

  پيگيري و نصب و راه اندازي دستگاه خودپرداز بانک ملت جهت رفاه حال مراجعين 

 

 

 

  دانشكده براي دسترسی بهتر دانشجويانميليون تومان جهت كتابخانه  11خريد كتاب به مبلغ 

  عدد اسكنر جهت استفاده دانشجويان در كتابخانه 1عدد پرينتر و  1-عدد رايانه  5خريد 

  دستگاه آبسردكن جهت دانشجويان  سهخريداري 

  عدد پنكه جهت نصب در كالسهاي آموزشی دانشجويان 10خريداري 

  درصد تخفيف 45برگزاري نمايشگاه كتاب با 

 برگزاري جشن اعياد شهبانيه و تجليل از رزمندگان و جانبازان 

 تقدير از دانشجويان و مقام اورندگان مسابقات ورزشی 

 ساخت حوضچه مخصوص شستشوي تی در سلف سرويس بمنظور رعايت بهداشت 

 برگزاري جشن بمناسبت هفته سالمت 

 برگزاري جلسات مشاوره دانشجويان در باغ ياس 

 راهنماي ورودي دانشكده تعويض و نصب تابلو 

  2پدالی كردن شيرهاي سرويس بهداشتی ساختمان شماره 

 خريد دستگاه دست خشک كن و نصب در سرويس بهداشتی دانشجويان 

  سيستم كامپيوتر جهت استفاده دانشجويان 10جايگزين كردن 

 :1395 سال 

 



 تلويزيون و ....  –روتختی  –پتو -تجهيز مهمانسراي دانشكده به امكانات رفاهی شامل مايكروفر 

  خريداري كولر گازي جهت اتاق دانشجويانphd 

 خريداري دستگاه باركد خوان و باركد جهت كتابخانه 

  تجهيز كالسها بهLCD 

 رنگ آميزي ساختمان اداري و گروههاي آموزشی در راستاي نظام آراستگی 

  ديواركوب نمودن و تجهيز سالن كنفرانس 

  2و  1شماره نصب درب اتوماتيک جهت ساختمان 

 گسترش فضاي فيزيكی قرائتخانه دانشكده 

 تعمير و بازسازي سلف سرويس دانشجويان 

  عدد ميكروسكوپ و تجهيزات عكسبرداري ميكروسكوپی جهت آزمايشگاه حشره شناسی 2تهيه 

 خريداري يخچال جهت آزمايشگاه شيمی بمنظور نگهداري مواد شيميايی 

 يدالورودبرگزاي جشن استقبال از دانشجويان جد 

 ساخت مجتمع فرهنگی جهت استقرار تشكل هاي دانشجويی و انجمن هاي علمی دانشجويی 

 بهسازي و توسعه ساختمان انتظامات و نقليه چ 

 توسعه و بهسازي فضاي پراتيک 

 تجهيز و راه اندازي اتاق آموزش مجازي 

 برگزاري مراسم روز دانشجو 

 وراي صنفی دانشجوياناختصاص صندوق نظرسنجی به دفتر نهاد رهبري و ش 

 خريداري گلدانهاي گل طبيعی براي كالسها و فضاي آموزشی 

 تجهيز سالن كنفرانس مركز تحقيقات دانشكده به دستگاه اكسس پوينت  

 

 

 

 برپايی غرفه هفته سالمت جهت ارائه خدمات رايگان به ارباب رجوع 

  ميليون ريال  13خريداري كتاب جهت كتابخانه به مبلغ 

  عدد يخچال جهت دانشجويان 1عدد اسكنر و  1عدد پرينتر و 1دستگاه رايانه  2خريداريPHD 

 خريد تجهيزات سرويس غذاخوري جديد جهت سلف سرويس 

 تجهيز و راه اندازي اتاق مانيتورينگ انتظامات 

  آزمايشگاه بهداشت حرفه ايخريداري دستگاه جی سی مس جهت 

 رنگ آميزي ساختمان گروه حشره شناسی 

 تهيه سيستم خنک كننده جهت مهمانسرا دانشكده 

 برگزاري مراسم استقبال از دانشجويان جديدالورود 

 برگزاري مراسم روز دانشجو و تكريم دانشجويان 

 راه اندازي آسانسور ساختمان گروه بهداشت محيط  

 :1396 سال 

 



 

 

 

 برگزاري هفته سالمت و برپايی غرفه مختلف جهت ارائه خدمات 

 بركزاري مراسم روز استاد در باغ موزه نورانی وصال 

 برگزاري مراسم ميالد امام زمان )عج( و تقدير از كارگران دانشكده به مناسبت روز كارگر 

 برپايی غرفه آموزشی 

 ديوار آرايی محوطه دانشكده با استفاده از كاشی شكسته 

 رگزاي مراسم استقبال از دانشجويان جديد الورودب 

 خريداري و راه اندازي ويترين آثار علمی پژوهشی و تاليف اساتيد دانشكده بهداشت 

  راه اندازي كالس دوم مجازي 

 

 

 

  

 

 

 :1397 سال 

 


