فلوچارت اجرایی برنامه راهبردی
قطب علمی پزشکی جامعه نگر
تدوین و طراحی برنامه
راهبردی قطب براساس بسته
تحول و نوآوری آموزشی
وزارت

ارسال به معاونت آموزشی
وزارت

معرفی اهداف قطب در سطح
دانشگاه به ریاست دانشگاه در حضور
معاون محترم آموزشی وقت

تدوین برنامه عملیاتی برای پیشبرد

تدوین کوریکولوم آموزشی

اهداف برنامه راهبردی

قطب براساس Come

واگذاری مسئولیت

تدوین برنامه عملیاتی ارتقاء

ندوین برنامه عملیاتی ارتقاء

تدوین برنامه عملیاتی ارتقاء کمی و

ساماندهی طب سرپایی

کمی و کیفی آموزش طب

کمی و کیفی آموزش

کیفی گروه پزشک اجتماعی بنا به

دانشگاه به مسئول قطب

سرپایی

پزشکی جامعه نگر

دانشگاه

تقبل مسئولیت بسته

ارائه بسته های پیشنهادی از

قطب

تدوین اولین کوریکولوم come
در سطح دانشگاه براساس

پاسخگو در سطح

استانداردهای آموزش پزشکی

سوی قطب مطابق با اهداف

دانشگاه

مندرج در برنامه راهبردی

 -1معرفی برنامه ها و اهداف قطب به حوزه های ذیربط
مندرج در برنامه با انجام مکاتبات و رایزنی

و در حیطه اختیارات

اقدامات در سطح کالن

معاونت محترم آموزشی

منطقه آمایشی 3

 -2جلب حمایت بصورت دریافت سهمیه

 -2معرفی برنامه های قطب به مسئولین دانشکده پزشکی

دانشگاه و گروه پزشکی

دانشجویی جهت انجام برنامه

 -3جلب حمایت بصورت دریافت سهمیه دانشجویی جهت

اجتماعی

دانشکده پزشکی

قطب و معاونت آموزشی

آموزشی در سطح دانشگاه متناسب با

حفظ مرجعیت علمی قطب

وضعیت :برنامه تدوین شده

 -1معرفی برنامه های قطب به مسئولین

معرفی برنامه در سطح سایت

سفارش معاونت محترم آموزشی

پیشبرد اهداف بسته تحول و نوآوری

اقدامات در سطح
دانشگاه

انجام برنامه

 -1ورود قطب به سیاست های آموزشی
در حال اجرای گروها های آموزشی
 -2فعالسازی مراکز آموزشی مرتبط با
این برنامه در سطح دانشگاه بعنوان
ظرفیت های یادگیری
 -3انجام پروژه ها و فرآیندهای
آموزشی

1ـ تشکیل جلسات پاسخگو و
 -1توسعه برنامه های آموزشی قطب در زمینه

 -1شرکت در جلسات بسته پاسخگو در سطح کالن
منطقه

پزشکی جامعه نگر
 -2استفاده از سهمیه دانشجویی از گروه های

 2ـ نهادینه کردن اهداف بسته پاسخگو در سطح

آموزشی
 -3فعالسازی مراکز آموزشی مرتبط با این برنامه

 3ـ کارشناسی پروپوزال پاسخگویی اجتماعی از

3ـ تدوین برنامه عملیاتی و

دانشگاه ایالم

شیوه نامه ها برای اجرای

 4ـ تهیه خوراک برای سایت قطب

اهداف بسته مندرج در بند 6

در سطح دانشگاه بعنوان ظرفیت های یادگیری

 -1فعالسازی  5کلینیک ویژه در خدمت آموزش طب

 -1به خدمت گرفتن معاونت بهداشتی در

سرپایی

خدمت آموزش

 -2فعالسازی داروخانه شبانه روزی در خدمت اموزش -

 -2به خدمت گرفتن معاونت غذا و دارو در

در سطح دانشگاه
 -4فعالسازی مرکز توانبخشی بیمارستان امام علی
 -5فعالسازی مرکز تغذیه  -دیابت بیمارستان طالقانی
 -6فعالسازی مرکز تغذیه بیماران قلبی بیمارستان امام
علی
 -7فعالسازی واحد پانسمان و مراقبت بیماران ترومایی

جذام  -درمانگاه حاج دایی

فرهنگیان

حاج منصوبی

 -9فعالسازی مرکز غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیل

 -7انجام پروژه آموزش به مردم

کتونوری درمانگاه حافظیه

 -11برگزاری  workshopهای آموزشی در موضوعات
مرتبط با برنامه

پزشکی جامعه نگر

 -3نحوه رتبه بندی دانشگاه ها

قطب جهت بهره برداری در
سیاستگزاری های آموزشی

 -6نحوه اجرایی سازی بسته تحول
و نوآوری آموزشی

درمانگاه

 -8مستقر نمودن انترن ها در مدارس جهت
آموزش دانش آموزان
 -9برگزاری  workshopهای آموزشی در
موضوعات مرتبط با برنامه

 -1ندوین بسته سیانتی قطب علمی

 -5تحصیالت تکمیلی

 -5فعالسازی مرکز مشاوره سالمندان درمانگاه

 -8واحد انجام  ECGاز بیماران قلبی بیمارستان امام علی

ریسک فاکتورها  -با استخراج و در اختیار گذاشتن منابع

جامعه

از تجربیات

سازی در موضوعات ذیل:

 -1ترویج نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر بار بیماری ها و

 -4معرفی فرآیند های آموزشی

 -4فعالسازی مرکز مشاوره تاالسمی درمانگاه

رفعتیه

فلوچارت

 -2توسعه دانش سرطان

 -3فعالسازی مرکز هاری  -وبا -سالک -

بیمارستان طالقانی

در سطح معاونت آموزشی وزارت

در سطح کالن منطقه آمایشی  3به نهادینه

در سطح دانشگاه

ها و اهداف) در زمینه طب سرپایی و یادگیری در

 5ـ معرفی سایت قطب به آنان برای بهر برداری

خدمت آموزش

 -6فعالسازی مرکز مشاوره HIV

 -10افزایش برنامه های ویزیت سرپایی

معرفی آن به دیگر حوزه های

کالن منطقه  3در جلسات  -تهیه منابع برای اعضا

5ـ بارگذاری تجبریات قطب (فزآیند ها -پروژه

یک مورد

2ـ فرموله کردن اهداف بسته و
دانشگاه با مکاتبات

 -4انجام پروژه ها و فرآیندهای آموزشی

 -3فعالسازی مراکز فیزیوتراپی بیمارستان های آموزشی

معرفی اهداف بسته

 -1تهیه و تدوین بسته

 -2ترویج عدالت در سالمت (استخراج منابع مرتبط) -

پیشنهادی مختص ارتقاء

معرفی منابع با مکاتبات

برنامه سمیولوژی
 -2تهیه و تدوین بسته
پیشنهادی مختص برنامه

 -3تدوین

برنامه عملیاتی برای ترویج مولفه های

اجتماعی سالمت

کارورزان

-4تدوین برنامه تقسیم کارگروه ها برای ترویج مولفه

 -3تهیه و تدوین بسته

های اجتماعی سالمت

پیشنهادی

تحصیالت

تکمیلی
 -4تهیه و تدوین بسته در
موضوع پدافند زیستی

 -5معرفی منابع مرتبط با موضوع مولفه های اجتماعی
سالمت
 -6تدوین شیوه نامه فراخوان و ارزیابی پروپوزال های
پژوهشی کوتاه مدت و بلند مدت بر روی بار بیماری ها و
ریسک فاکتور ها

