برانمه معلیایت سال  1400حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زابل

خرداد ماه 1400

برنبمه عملیبتی  1400حوزه آموزش
ردیف

دفتر مسئول پبیص

برنبمه

هدف کمی

آیٌذُ ًگبری ٍ ظرفیت سبزی ثرای
وست هرجعیت علوی در علَم پسضىی

ًْبدیٌِ سبزی ادغبم عولىردی ًظبم آهَزش
ٍ ًظبم تحمیمبت ٍ فٌبٍری در حَزُ سالهت

افسایص رضتِ ٍ یب ثرًبهِ آهَزضی (ثیي رضتِ ای
) جذیذ ّذفوٌذ ٍ هجتٌی ثر اسٌبدثبالدستی وِ
راُ اًذازی هی ضًَذ

ثبزًگری آییي ًبهِ ّبی درٍى
داًطگبّی در حَزُ ّبی آهَزش ٍ
تحمیمبت ثب ّذف ّن افسایی ٍ
تمریت عولىردی دٍ حَزُ در
سطح لَاًیي ٍ دستَرالعولْبی
درٍى داًطگبّی

افسایص رضتِ ٍ یب ثرًبهِ آهَزضی (ثیي رضتِ ای
) جذیذ ّذفوٌذ ٍ هجتٌی ثر اسٌبدثبالدستی وِ
راُ اًذازی هی ضًَذ
2

تَسعِ وبرآفریٌی در ثستر داًطگبّْبی
ًسل سَم

خلك ثرٍت/ارزش داًص ثٌیبى ثب تىیِ ثر
ثَهی سبزی داًص ٍ فٌبٍری

جلت هطبروت جبهعِ ٍ غٌعت در
حل هطىالت ثَهی از هجرای
اًعمبد لراردادّبی پژٍّطی ٍ
فٌبٍری

تعذاد جلسبت ثرگسار ضذُ ثباغحبة غٌعت ٍ جبهعِ
_تعذاد لراردادّبی هٌعمذ ضذُ
_ارزش ریبلی لراردادّبی هٌعمذ
ضذُ

افسایص رضتِ ٍ یب ثرًبهِ آهَزضی (ثیي
رضتِ ای ) جذیذ ّذفوٌذ ٍ هجتٌی ثر
اسٌبدثبالدستی وِ راُ اًذازی هی ضًَذ
3

ثیي الوللی سبزی آهَزش علَم پسضىی

1

تٍسعِ ضجىِ تجبدالت علوی وطَر ٍ افسایص داًطگبُ ّبی علَم پسضىی ثجت
ثِ ول  Educatin Iranضذُ در پَرتبل
ثرًبهِ ّبی آهَزضی هطترن ثب
تعذاد داًطگبّْبی ّذف ثرًبهِ
داًطگبُ ّبی هعتجر جْبى

عنوان فعبلیت

نطبنگر

تبریخ ضروع

تبریخ پبیبن

تطىیل وبرگرٍُ هطترن آهَزش ٍ
تحمیمبت در سطح داًطگبُ

تطىیل وبرگرٍُ ٍ ثجت
غَرتجلسبت

1400/3/1

1400/6/31

تعذاد آییي ًبهِ ّبی ثبزًگری ضذُ

1400/04/01

1400/12/20

1400/03/01

1400/12/20

o
حوبیت از تَلیذ
هلی داًص ثٌیبى ثب تسْیل
استمرار ّستِ ّبی فٌبٍر/
ًَآٍر

تعذاد پتٌتْب ٍ گَاّی ّبی
ثجت ضذُ

1400/03/01

1400/12/20

جوع آٍری ٍ ثجت اطالعبت
توبهی داًطگبّْبی علَم
پسضىی وطَر در سبهبًِ
جْت EducationIran
ارائِ ثِ هخبطجبى

تعذاد داًطگبّْبی علَم
پسضىی ثجت ضذُ در سبهبًِ
ثِ تعذاد ول داًطگبّْبی
علَم پسضىی

1400/1/15

1400/12/20

برنبمه عملیبتی  1400حوزه آموزش
ردیف

دفتر مسئول پبیص

4

تَسعِ آهَزش هجبزی در علَم
پسضىی

5

ارتمبء ًظبم ارزیبثی ٍ آزهَى ّبی
علَم پسضىی

برنبمه

هدف کمی

عنوان فعبلیت

نطبنگر

تبریخ ضروع

تبریخ پبیبن

تٍسعِ زیرسبخت¬ّبی آهَزش هجبزی
در داًطگبُ¬ّب ٍ داًطىذُ¬ّبی علَم
پسضىی وطَر

افسایص تعذاد داًطىذُ ّبی آهَزش هجبزی
یب هراوس آهَزش هجبزی راُ اًذازی ضذُ ثب
هػَثِ ضَرای گسترش

تبسیس استَدیَی آوَستیه
غذا ثرداری ٍ تػَیرثرداری در
داًطگبُ/داًطىذُ ّبی علَم
پسضىی

تعذاد فضبی فیسیىی اختػبظ
دادُ ضذُ ثرای استَدیَی
آوَستیه غذا ثرداری ٍ تػَیر
ثرداری در داًطگبُ/داًطىذُ
ّبی علَم پسضىی

1400/1/15

1400/12/20

افسایص تعذاد داًطىذُ ّبی آهَزش
هجبزی یب هراوس آهَزش هجبزی راُ
اًذازی ضذُ ثب هػَثِ ضَرای گسترش

تَسعِ زیرسبخت¬ّبی آهَزش هجبزی در
داًطگبُ¬ّب ٍ داًطىذُ¬ّبی علَم پسضىی
وطَر

راُ اًذازی فرآیٌذ تَلیذ هحتَای
الىترًٍیىی ثر اسبس
استبًذاردّبی ضَرای عبلی
آهَزش هجبزی

تعذاد فرآیٌذّبی استمرار یبفتِ
ثرای تَلیذ هحتَای الىترًٍیىی
ثر اسبس استبًذاردّبی ضَرای
عبلی آهَزش هجبزی

1400/1/15

1400/12/20

تَسعِ زیرسبخت¬ّبی آهَزش هجبزی
در داًطگبُ¬ّب ٍ داًطىذُ¬ّبی علَم
پسضىی وطَر

افسایص تعذاد داًطىذُ ّبی آهَزش هجبزی
یب هراوس آهَزش هجبزی راُ اًذازی ضذُ ثب
هػَثِ ضَرای گسترش

راُ اًذازی فرآیٌذ ارزضیبثی
درٍس هجبزی ٍ ترویجی ثر
اسبس الساهبت هػَة ضَرای
عبلی آهَزش هجبزی

تعذاد فرآیٌذّبی استمرار یبفتِ
ثرای ارزضیبثی درٍس هجبزی ٍ
ترویجی ثر اسبس الساهبت
هػَة ضَرای عبلی آهَزش
هجبزی

1400/1/15

1400/12/20

ارتمبی فرآیٌذّبی آزهًَْبی
علَم پسضىی ثب ثْرُ گیری از
تجبرة ثیي الوللی

تعذاد فرآیٌذّبی اغالح ضذُ

1400/1/15

1400/12/20

ارتمبء ًظبم ارزیبثی ٍ آزهَى ّبی علَم
پسضىی

افسایص رضتِ ّبی آهَزضی تخػػی ٍ فَق
تخػػی هتػل ضذُ ثِ ضجىِ الىترًٍیه
وبرپَضِ ٍ وبرًوب

تَسعِ تجْیساتی هروس سٌجص
آهَزش پسضىی

تعذاد تجْیسات تبهیي ضذُ
ثراسبس ًیبزسٌجی

1400/1/15

1400/12/20

تَسعِ هراوس آزهَى الىترًٍیه
در داًطگبُ/داًطىذُ ّبی علَم
پسضىی

تعذاد غٌذلی ّبی الىترًٍیه
هَجَد در هراوس آزهَى
الىترًٍیه راُ اًذازی ضذُ

1400/1/15

1400/12/20

برنبمه عملیبتی حوزه آموزش
ردیف

دفتر مسئول پبیص

برنبمه

هدف کمی

عنوان فعبلیت

نطبنگر

تبریخ ضروع

تبریخ پبیبن

6

تَسعِ راّجردیّ -ذفوٌذ ٍ هبهَریت
گرای ثرًبهِ ّبی آهَزش عبلی سالهت

ثرًبهِ ضروت اعضبی ّیبت علوی ضروت
وٌٌذُ در دٍرُ ّبی آهَزش پسضىی ٍ ثرٍز
رسبًی اطالعبت

افسایص تعذاد اعضبی ّیبت علوی وِ
دٍرُ آهَزضی استفبدُ از هذل ّبی
جذیذ رضتِ آهَزش پسضىی را سپری
هی وٌٌذ

تذٍیي ثرًبهِ اجرایی گسارش تعذاد
اعضبی ّیبت علوی ضروت وٌٌذُ
ضروت اعضبی ّیبت علوی در دٍرُ
ّبی آهَزش پسضىی ٍ ثرٍز رسبًی
اطالعبت

فبیل گسارش ثرًبهِ

1400/03/01

1400/12/20

افسایص پَرتبل ّبی راُ اًذازی ضذُ
ٍ یب ارتمبء یبفتِ هعبًٍت آهَزضی ٍ یب
داًطگبُ/داًطىذُ ّبی علَم پسضىی

طراحی ٍ راُ اًذازی پَرتبل ّبی
هَردًیبز هعبًٍت آهَزضی ٍ
داًطگبُ/داًطىذُ ّبی علَم پسضىی

تعذاد پَرتبل ّبی طراحی ٍ راُ
اًذازی ضذُ /ارتمب یبفتِ ٍ
ثرٍزرسبًی ضذُ

1400/1/15

1400/12/20

تَسعِ ٍ ارتمبی زیرسبخت ّبی
آهَزش علَم پسضىی

طراحی ٍ اجرای سیستن اطالعبت
یىپبرچِ آهَزش علَم پسضىی وطَر

افسایص پَرتبل ّبی راُ اًذازی ضذُ
ٍ یب ارتمبء یبفتِ هعبًٍت آهَزضی ٍ یب
داًطگبُ/داًطىذُ ّبی علَم پسضىی

ارتمب ٍ ثِ رٍزرسبًی پَرتبل ّبی
هَردًیبز هعبًٍت آهَزضی ٍ
داًطگبُ/داًطىذُ ّبی علَم پسضىی

تعذاد پَرتبل ّبی ارتمبء یبفتِ ٍ ثِ
رٍزرسبًی ضذُ

1400/1/15

1400/12/20

افسایص پَرتبل ّبی راُ اًذازی ضذُ
ٍ یب ارتمبء یبفتِ هعبًٍت آهَزضی ٍ یب
داًطگبُ/داًطىذُ ّبی علَم پسضىی

تَسعِ ثبًه ّبی جبهع اطالعبتی
هَردًیبز حَزُ آهَزش عبلی سالهت

تعذاد ثبًه ّبی جبهع اطالعبتی
ایجبدضذُ /تَسعِ یبفتِ

1400/1/15

1400/12/20

تَسعِ اهَزش اخالق حرفِ ای

تَاًوٌذسبزی اعضب ّیبت علوی،
فراگیراى ٍ وبروٌبى ًظبم سبلوت

تعداد وبرگبّْبی آهَزضی/
ثبزآهَزی ثرگسار ضذُ ثرای اعضبی
ّیئت علوی
تعذاد وبرگبّْبی آهَزضی/
ثبزآهَزی ثرگسار ضذُ ثرای
اداًطجَیبى /دستیبراى
تعذاد وبرگبّْبی آهَزضی/
ثبزآهَزی ثرگسار ضذُ ثرایپرسٌل
داًطگبُ در زهیٌِ اخالق حرفِ ای

1400/11/20

1400/12/20

7

8

اعتالی اخالق حرفِ ای

تَسعِ آهَزش اخالق حرفِ ای هجتٌی
ثر ارزش ّبی ایراًی -اسالهی

ردیف
9

10

11

دفتر مسئول پبیص

برنبمه

هدف کمی

عنوان فعبلیت

نطبنگر

تبریخ ضروع

تبریخ پبیبن

اعتالی اخالق حرفِ ای

طراحی ٍ استمرار ًظبم دیذُ ثبًی-
ًیبزسٌجی -آسیت ضٌبسی ٍ ارتمبء
ارزش ّب ٍ اخالق حرفِ ای پسضىی در
ًظبم آهَزش عبلی سالهت

تَسعِ آهَزش اخالق حرفِ ای

پبیص ٍ ارتمبی اخالق حرفِ
ای اعضبء ّیبت علوی /اجرای
ثرًبهِ ارزیبثی

تعذاد گرٍُ ّبی آهَزضی وِ ارزیبثی
را اًجبم دادُ اًذ

1400/11/20

1400/12/20

ثستِ آهَزش پبسخگَ ٍ عذالت
هحَر

حروت در جْت جلت هطبروت
ًْبدّبی اجتوبعی در ثرًبهِ ریسیْبی
آهَزضی

حروت در جْت ارتمبی ًظبم
پبسخگَیی آهَزش

تطىیل وبرگرٍّْبی
پبسخگَیی اجتوبعی در سطح
داًطگبُ ثب حضَر ریٌفعبى از
ثطي جبهعِ

اثالغ تطىیل ٍ گسارش ثرگساری
جلسبت ٍ تذٍیي اّن هجبحث (ّر هبُ
)یه جلسِ

1400/7/1

پبیص ٍ ارزیبثی ثرًبهِ

طراحی ٍ اجرای ًظبم تبهیي ٍ تخػیع
هبلی پبیذار -عذالت هحَر ٍ غیر ثَدجِ
ای ثر هطبلعبت ّسیٌِ اثرثخطی-
ثبزگطت سرهبیِ ٍ افسایص ثْرُ ٍری

استراتژی ّبی ًْبدیٌِ سبزی
رٍیىردّبی تحَلی در داًطگبُ

ضفبف سبزی فرایٌذ ّب ٍ اهَرجبری

ًْبدیٌِ سبزی ثرًبهِ تحَل ٍ ًَآٍری
آهَزش

1400/12/20

جلت هطبروت ًْبدّبی
اجتوبعی در ثرًبهِ ریسیْبی
آهَزضی

تعذاد ثرًبهِ ّبی آهَزضی ثبزًگری
ضذُ ثب ًْبدّبی هرثَطِ

1400/7/1

1400/12/20

تأهیي ٍ تَزیع هٌبثع هبلی در
آهَزش عبلی سالهت ثب رٍیىرد
ثَدجِ ریسی عولیبتی هجتٌی ثر
عولىرد

گسارش هیساى اجرای ثَدجِ ریسی
عولیبتی هجتٌی ثر عولىرد در داًطگبُ
ّب/داًطىذُ ّبی علَم پسضىی

1400/1/15

1400/12/20

تَسعِ هذل جبهع درآهذزایی
داًطگبُ /داًطىذُ ّبی علَم
پسضىی

تعذاد هذل ّبی ًَیي طراحی ٍ پیبدُ
سبزی ضذُ ثرای تأهیي ٍ تَزیع هٌبثع
هبلی در آهَزش عبلی سالهت

1400/1/15

1400/12/20

طراحی هذل گراًت ّب ٍ ٍام
ّبی آهَزضی در
داًطگبُ/داًطىذُ ّبی علَم
پسضىی

گسارش هذل ّبی طراحی ضذُ ثرای
اعطبی گراًت ٍ ٍام ّبی آهَزضی

1400/1/15

1400/12/20

ضٌبسبیی استراتژی ّبی
ًْبدیٌِ سبزی تحَل

فبیل هذٍى استراتژی ّب

1400/4/1

1400/12/20

