برنامه عملیاتی سال  96آموزش پزشکی پاسخگودانشگاه زابل
وزن

برنامه

تاریخ ضروع

فعالیت
وزن

طراحی و استقرار نظام ضناسایی و

100

تذٍیي ترًاهِ اجرایی ّستِ هطالؼاتی

نیازهای آموزضی مبتنی بر نیاز

تذٍیي سٌذ شٌاسایی ٍ ارزیاتی ًیاز ّای آهَزشی هثتٌی تر ًیاز ّای جاهؼِ

9.9

9.9

فایل هجوَػِ هذٍى استخراج ٍ تحلیل ًیاز ّای
آهَزشی در هٌطقِ آهایشی

های جامعه (بار بیماری ها و
ریسک فاکتورها )فناوری های

مرتبط با پیطگیری  ،تطخیص و

تذٍیي اٍلَیتْای پصٍّشی تا رٍیکرد ًیاز ّای آهَزشی هٌطقِ تر اساض تیواریْای ٍ
ریسک فاکتَرّای هَجَد در هٌطقِ آهایشی
فرا خَاى ٍ ارزیاتی پرٍ پَزال ّای پصٍّشی تر اساض ًیازّای آهَزشی

سالمت)مرزهای دانص در

حوزه سالمت و مرزهای دانص در

اجرای هطالؼات ًیاز سٌجی

96/01/15

96/01/15

96/03/31

96/03/31

9.9

-1فایل ػٌاٍیي پصٍّشی هصَب شذُ در ّستِ
هطالؼاتی  -2آدرض صفحِ ای کِ ػٌاٍیي را ًشاى
هی دّذ

96/04/1

96/06/31

9.9

 -1تصَیر هستٌذ صَرتجلسات  -2فایل پرٍ پَزالِ
ّای تصَیة شذُ

96/04/1

96/06/31

درمان در حوزه سالمت (مذاخالت
اًؼقاد قرارداد اجرا تا هجری اصلی طرح ّای پصٍّشی (کَتاُ هذت ٍ تلٌذ
هذت)هصَب

نطانگر ها
-1فایل ترًاهِ اجرایی  -2خالصِ صَرتجلسات
ثثت شذُ ّستِ هطالؼاتی

ارزیابی

تاریخ پایان

9.9

تصَیر قرارداد هٌؼقذ شذُ

96/04/1

96/06/31

9.9

فایل گسارش ػولکرد

96/04/1

96/06/31

حوزه سالمت در کطور
****جامعه دانطگاه های کالن
منطقه 10کل

کطور و در سطح ملی می
باضذ****

تشکیل کارگرٍُ تذٍیي/تازًگری ترًاهِ ّای آهَزشی تر اساض ًتایج حاصل از هطالؼات
ًیاز سٌجی

9.9

-1احکام ّریک از اػضای کارگرٍُ -2صَرتجلسات
کارگرٍُ

96/07/01

96/09/30

سفارش تازًگری ترًاهِ ّای آهَزشی هَجَد(درچارچَب اختیارات داًشگاّی )یا
تذٍیي ترًاهِ ّای جذیذ در قالة دٍرُ ّای کَتاُ هذت تر اساض ًتایج حاصل از
هطالؼات ًیاز سٌجی هٌطقِ آهایشی

9.9

فایل ترًاهِ تازًگری شذُ تر اساض ًتایج هطلَب
ًیاز سٌجی

96/07/01

96/09/30

تؼییي اٍلَیتْای هٌطقِ آهایشی ترای تذٍیي گایذالیٌْای هَرد ًیاز در پاسخ تِ
ًیازّای هٌطقِ

9.9

هستٌذات هرتَط تِ اٍلَیت تٌذی پرٍشُ ّا

96/10/1

96/12/25

ارایِ گایذالیي ّای تالیٌی دارای اٍلَیت تِ هؼاًٍت آهَزشی ٍزارت هتثَع

9.9

گسارشی خالصِ از تجوغ هستٌذات هرتَطِ

96/10/1

96/12/25

تذٍیي گسارشْای هٌظن از رٍش ٍ ًتیج ًیازسٌجی ّا ٍ ارسال تِ هؼاًٍت
آهَزشی ٍزارت هتثَع

9.9

فایل گسارش های مربوطه

96/10/1

96/12/25

