
دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

شاه
کرمان

حوزه آموزش

توسعه کارآفرینی در بستر 

های نسل سوم دانشگاه
9

طراحی و استقرار نظام تامین و 

تخصیص مالی پایدار، عدالت محور 

و غیر بودجه ای آموزش عالی 

سالمت در راستای تحقق دانشگاه 

های هزاره سوم

20
تخصیص سهم آموزش از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه مطابق 

شیوه نامه های مربوطه
97/06/0197/12/25اسناد تخصیص و هزینه100

مشارکت در پروژه های نیازسنجی دبیرخانه های شورای آموزشی 

مرتبط
97/01/1597/05/31تعداد پروژه های مشارکتی25

مشارکت و همکاری در روند تدوین سند پیامدهای رشته های 

مختلف
97/01/1597/12/25تعداد اسناد مشارکتی25

97/01/1597/05/31فایل تعیین ولویت ها25تعیین اولویت های منطقه آمایشی برای تدوین گایدالینهای بالینی

ارائه گایدالین های بالینی دارای اولویت به معاونت آموزشی وزارت 

متبوع
97/01/1597/12/25تعداد گایدالینهای تدوین شده25

طراحی نظام نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی دانشگاهی 

بر اساس برنامه آموزشی کشوری
97/01/1597/06/30نظام نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی50

نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی دانشگاهی بر اساس 

برنامه آموزشی کشوری مبتنی بر پاسخگویی به جامعه
97/01/1597/12/25تعداد برنامه های نظارت شده50

شناسایی و تامین عرصه های آموزش مورد نیاز برای پیاده سازی 

مواجهه زود دانشجویان درعرصه های جامعه و آموزش مبتنی بر 

جامعه

97/01/1597/12/25تعداد عرصه های شناسایی شده25

-ایجاد بستر الزم برای ارتباط موثر دانشکده ها با مراکز بهداشتی

درمانی،راه اندازی مرکز آموزش پاسخگوی استاندارد، بهینه سازی 

فیلدآموزشی جامعه نگر با توجه به مراکز در دسترس به منظور 

تسهیل امر اموزش

97/01/1597/06/30تعداد دانشجویان آموزش دیده در مراکز جامعه نگر25

تدوین شیوه نامه های مرتبط با ارزشیابی و نظام پرداخت اعضای 

هیأت علمی در راستای تشویق اساتید فعال در زمینه آموزش در 

عرصه های جامعه

97/01/1597/06/30شیوه نامه تدوین شده25

پیش بینی منابع حمایتی الزم برای حضور دانشجویان و اساتید رشته 

های مختلف در عرصه های جامعه
97/01/1597/12/25میزان منابع اختصاص یافته25

برآورد و جذب منابع انسانی موردنیاز بخش سالمت در برش 

دانشگاهی مطابق الگوی کشوری
97/01/1597/03/31سند برآورد نیروی انسانی50

شناسایی نیاز به توانمندی های علمی، فرهنگی و اجتماعی برای 

رشد و شکوفایی دانشجویان منطقه
97/04/0197/09/30سند برآورد نیاز50

طراحی و استقرار نظام آموزش های 

مهارتی و حرفه ای در راستای 

ارتقای پاسخگویی نظام آموزش 

عالی سالمت

97/01/1597/03/31سند برآورد نیاز به آموزش های مهارتی100دانشگاهی به آموزشهای مهارتی/ برآورد نیازهای منطقه ای20

20

تدوین و بازنگری، ابالغ و ارزشیابی 

 (کوریکولوم ها)برنامه های آموزشی 

در راستای پاسخگویی به جامعه و با 

رویکرد آموزش مبتنی بر توانمندی

20

شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی 

مبتنی بر نیازهای جامعه حال و آینده 

بار بیماری ها، حوادث و )جامعه 

، فنآوری های مرتبط (ریسک فاکتورها

با پیشگیری، تشخیص، درمان 

مداخالت )پیشگیری در حوزه سالمت

و مرزهای دانش در حوزه  (سالمت

سالمت در کشور و مناطق آمایشی

20

9بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی 

و مدیریت تربیت نیروی انسانی 

علوم پزشکی

20

طراحی و استقرار نظام انگیزشی 

مناسب برای سیاستگذاران، 

ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه 

کنندگان خدمات به منظور تحقق 

هر چه بهتر پاسخگویی به نیازهای 

واقعی جامعه و توجه به تعیین 

کننده های اجتماعی سالمت

توسعه آموزش علوم پزشکی 

پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و 

ادغام یافته در ارائه مراقبت های 

سالمت
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