گزارش هم اندیشی منطقه  6آمایش کشور در دانشگاه علوم پزشکی قم
با حضور معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت
چهارم اسفند 1394

ابتدا جناب آقای دکتر ایرانی خواه خطاب به میهمانان ،مقدم ایشان را گرامی داشته و با ایرراد خرانانی کوهراه و
موجز ،به ظرفیتهای موجود در دانشگاه علوم پزشکی قم اشاره فرمودند .آقای دکتر بیگدلی رئیس دانشگاه علروم
پزشکی زنجان و رئیس منطقه  6آمایش خرزمینی بیان فرمودند مسئولیتهای واگذار شده به منطقره  6کشرور از
اهمیت ویژه ای برخوردار اخت که در صورت هحقق این وظایف اثررات ششرمگیری در پیشررفت هروزه آمروز
خواهد داشت .در ادامه آقای دکتر عادلی معاون محترم آموز

دانشگاه علوم پزشکی قم ضمن عرض خیر مقدم

به میهمانان ،اشاره فرمودند مأموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی قم ،راه انردازی دانشرکده خر مت و دیرن بروده
اخت .در ادامه رئوخا و معاونین آموزشی دانشگاه های منطقه گزار
هحول و نوآوری آموز

عملکرد دانشگاه خویش را در راختای طرح

ارائه نمودند.

گزارش دانشگاه علوم پزشکی قم:
 هأخیس دانشکده خ مت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم در خرداد ماه خال 93
 انعقاد هفاهم نامه با مراکز فقهی و دانشکده های ماتلف
 عقد هفاهم نامه با دانشگاه مجازی جامعة المصطفی العالمیه
 برگزاری جلسات متعدد جهت راه اندازی دانشکده
 بهره مندی از اخاهید برجسته به عنوان اخاهید وابسته
 نصب و راه اندازی نرم افزار های کاربردی ماتلف

 برگزاری کارگاه های مرهبط با طب و خ مت
 مأموریت ویژه هدوین کوریکولوم های بین رشته ای
 هعیین گروههای آموزشی و پژوهشی
 اختفاده از فعالیتهای هحقیقات دانشجویی
 انجام اعتبارباشی مؤخسه ای و مراکز آموزشی
 برگزاری دو جلسه عمومی با هضور ریاخت دانشگاه با اعضرای هیرأت علمری در خصروح طررح هحرول
آموز
 هشکیل دبیرخانه طرح هحول آموز

در دانشگاه

 هشکیل کارگروه های ماتلف متناظر با بسته های طرح هحول
 پیشنهاد  7پروژه در خصوح طرح هحول و نوآوری در آموز
 اجرای اعتبار باشی بیمارختانها بر اخاس هیطه های ماتلف
 اجرایی نمودن اعتبار باشی مؤخسه ای
 ارهقاء رهبه دانشگاه در طرح راد از رهبه  34به رهبه 21

گزارش دانشگاه علوم پزشکی اراک:
 هجهیز مرکز مهارههای بالینی دانشگاه
 برگزاری اولین دوره آزمون خنجش ص هیت بالینی
 راه اندازی مرکز آموزشهای مجازی علوم پزشکی در منطقه 6
 انعقاد قرارداد با دانشگاه پیام نور در خصوح مجازی خازی دانشگاه
 برگزاری جلسات مرهبط
 اختفاده از نیروهای متاصص در این هوزه
 خرید خامانه آموز

از راه دور LMS

 هدوین برنامه عملیاهی در خصوح راه اندازی دانشکده مجازی

 بین المللی خازی دانشگاه
 هماهنگی وزارت امور خارجه و دفتر هفاظت منافع ایران در امریکا
 اختفاده از یک شرکت دانش بنیان در خصوح همکاری در جهت دانشگاه های نسل خوم
 برگزاری دوره های  Start Up Weekendبرای دانشجویان
 انجام اعتبار باشی مراکز آموزشی و درمانی
 ارائه فیدبک به مراکز
 ارهقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی
 هشکیل گروه آموزشی اخ ق هرفه ای
 هوخعه راهبری هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموز

عالی خ مت

 پیگیری مشکل آالینده های هوا در اراک

گزارش دانشگاه علوم پزشکی البرز:
 اختفاده از پتانسیل باش غیر دولتی (خصوصی خازی) در بحث آموز
 ارائه مباهث علمی در خصوح بحث خصوصی خازی آموز
 گزار

و موانع پیش رو و ارائه راهکارهای ماتلف

دانشکده داروخازی کارآفرین دانشگاه علوم پزشکی البرز

 ارهباط دانشکده داروخازی با صنعت
 هعریف رشته های دکترری داروخرازی ،مهندخری دارو خرازی ،بازاریرابی دارویری ،هجهیرزات پزشرکی و
بازاریابی بین المللی در دانشکده داروخازی.
 ارائه خدمات فنی دارویی
 بین المللی خازی دانشگاه

گزارش دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

 برگزاری جلسات آشنایی و جلب مشارکت اعضای هیأت علمی در خصوح بسته های هحول آموز
 هشکیل کارگروههای ماتلف در راختای بسته های هحول آموز
 اختصاح فضای الزم برای Skill Lab
 اجرایی نمودن آموز

پاخاگو و عدالت محور

 برگزاری جلسات هعیین نیازهای دانشجویان و دختیاران با هوجه به نیاز
 برگزاری کارگاههای ماتلف در خصوح SDHهعیین کننده های اجتماعی خ مت
 هدوین کوریکولوم رشته ارشد آموز

بهداشت با رویکرد هعیین کننده های اجتماعی خ مت

 جلسات هم اندیشی در خصوح بین المللی خازی آموز

علوم پزشکی

 هعیین نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه در دانشگاه
 پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوح روابط بین دانشگاهی در راختای برین المللری خرازی
آموز

علوم پزشکی

 انجام اعتبار باشی مؤخسه ای در دانشکده بهداشت به صورت پایلوت

گزارش دانشگاه علوم پزشکی ساوه:
 هشکیل کمیته طرح هحول
 راه اندازی کارگروه های ماتلف
 انعقاد هفاهم نامه با دانشگاه مجازی و بهره مندی از امکانات خامانه آموز
 ارائه  %20از خرفصل ها از طریق آموز

مجازی

 هشکیل کمیته ارزیابی
 بازنگری کوریکولوم رشته پرختاری و مامایی در راختای آموز
 طراهی آزمون  OSCEبرای رشته پرختاری
 پیشنهاد راه اندازی مرکز آموزشی پژوهشی ملی

پاخاگو

از راه دور LMS

ارائه گزارش منطقه  6توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
 ارائه گزار

در خصوح هعداد دانشکده ها ،دانشجویان و اعضای هیأت علمی در دانشگاه های منطقه 6

 4 مأموریت ویژه بین دانشکده ها هوزیع شد.
 صدور اب غ ها
 طراهی وب خایت
 هعیین رابطین
 هدوین برنامه عملیاهی برای کلیه دانشگاهها و ارائه به دبیرخانه منطقه
 هدوین برنامه جامع راهبردی منطقه  6ها پایان خال
 ارزیابی درونی  3ماهه
 ارزیابی بیرونی  6ماهه

گزارش دکتر الریجانی (معاون آموزشی وزارت بهداشت):
 ایشان به نقش هأثیر گذار دانشکده ها در خصوح مرجعیت علمی اشاره نمودند مباهث طرح هحرول در
جلسات ماتلف اشاره و هکرار شود
 هدوین طرح هحول با در نظر گرفتن اخناد باال دختی انجام شده اخت.
 هرجمان برنامه از خوی دانشگاههای علوم پزشکی اخت.
 هوصیه معاون وزارت ،خرعت باشیدن به کارهاخت.
 راه اندازی مرکز هحقیقات راهبردی آموز

علوم پزشکی

 موضوع جشنواره شهید مطهری در راختای طرح هحول آموز
 اص ح کوریکولوم ها متناخب با آموز

جامعه نگر ( %20هغییر کوریکولوم )

 هدوین گایدالینها و اجرایی خازی راهنماهای بالینی
 اختانداردهای اعتبار باشی مراکز
 بازنگری کوریکولوم

اخت.

 طراهی نرم افزار جامع اط عات مناطق آمایشی
 هبادل رشته های ماتلف بین دانشگاهها
 هشکیل شورای عالی اخ ق در دانشگاه
 خامانه  Education Iranجهت اختفاده در پورهال دانشگاه
 انجام اعتبار باشی بین المللی
 مجازی خازی دانشگاهها با درجه بین المللی
 هوخعه مجازی خازی دانشگاهها در کشور
 الکترونیکی کردن آزمون پیش کارورزی
 آئین نامه اختاد وابسته اختفاده از این فرصت
 خبرنامه الکترونیکی جهت اط ع رخانی
 راه اندازی مراکز پژوهشی در زمینه فلسفه طب با دیدگاه اخ می
 پیگیری بحث اخ ق پزشکی با بینش الهی و اخ می

