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بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی
 تشکیل کمیته خبرگان علمی در دانشکده
 بررسی توانمندی های علمی (اع ضا محترم هیات علمی) و ظرفیت های فیزیکی(بخش های بالینی و آزمایشگاهها و )...به
منظور شناسایی بستر مرجعیت علمی
 شناسایی حیطه های سرآمدی با توجه به نقاط قوت و فرصت های موجود در منطقه از جمله:


حیطه اعتیاد شناسی با محوریت واحد سالمت روان دانشکده



حیطه مسمویت حاملگی با محوریت دانشکده پرستاری و مامایی

بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم
 تشکیل کارگروه توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم
 حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در  startupبرگزار شده توسط دانشگاه والیت ایرانشهر
 راه اندازی مرکز رشد
 راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت

بسته آموزش پاسخگو
 تغییر کوریکولوم رشته بهداشت محیط و افزودن درس حشره شناسی به میزان 2واحد
 انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه والیت ایرانشهر جهت راه اندازی رشته بهداشت محیط گرایش گیاهان دارویی با توجه به
اینکه دانشگاه والیت ایرانشهر مرکز تحقیقاتی گیاهان دارویی دارد
 تدوین سند نیروی انسانی دانشگاه تا سال 4141
 تربیت نیروهای حد واسط یومی در رشته های کاردانی بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها
 حمایت از دانشجویان استعداد درخشان

بسته توسعه راهبردی ،هدفمند و ماموریت گرایی برنامه های آموزش عالی سالمت
 راه اندازی مجتمع آموزش عالی سالمت در نیکشهر برای تربیت نیروی بومی منطقه
 تخمین نیروی انسانی مورد نیاز تا سال 4141
 تشویق اعضای هیات علمی جهت شرکت در دوره های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
 پذیرش دانشجوی رشته پزشکی در سال 89
 پذیرش دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی در سال 89

بسته ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها در بستر آمایش سرزمینی
 تشکیل کارگروه آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی ،تمرکز زدایی و ارتقاء توانمدی های دانشگاه
 تدوین برنامه پنج ساله برای راه اندازی رشته تحصیلی جدید بر اساس مزیت ها ماموریت های محوله به دانشگاه
 برگزاری دوره های توانمند سازی کارکنان

بسته اعتالی اخالق حرفه ای
 تشکیل شورای عالی اخالق حرفه ای دانشگاه
 تشکیل کانون دانشجویی اخالق حرفه ای
 برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای ویژه حرفه مندان و اعضای هیات علمی در راستای آموزش مداوم
 نیاز سنجی دوره های آموزشی ضمن خدمت پرسنل
 برگزاری منظم دوره آموزشی ضمن خدمت و مداوم
 تشکیل کمیته اخالق حرفه ای در مراکز درمانی تابعه

بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
 انتصاب اعضای کارگروه و صدور ابالغ جهت اعضای بسته بین المللی سازی آموزشی
 معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در سامانه EducationIran
 ترجمه و بارگزاری لیست رشته مقاطع در سامانه EducationIran
 شناسایی ظرفیت های دانشگاه بین المللی چابهار برای جذب دانشجوی خارجی
 برگزاری کالس آموزش زبان انگلیسی ویژه اعضای هیات علمی

بسته اعتبار بخشی برنامه ها،موسسات و بیمارستان های آموزشی
 تشکیل کارگروه اعتباربخشی در موسسات و بیمارستانها جهت آموزشی کردن بیمارستانها
 انجام خود ارزیابی توسط تیم ارزیاب کالن منطقه  9آمایشی از دانشگاههای زابل و زاهدان
 انجام خود ارزیابی از بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه
 برگزاری جلسه با معاونت توسعه دانشگاه و روسای بیمارستانها جهت آموزشی کردن بیمارستانها
 اعالم نواقص به معاونت توسعه و روسای بیمارستانها جهت رفع نواقص
 پیگیری جهت رفع نواقص موسسه ای
 تشکیل جلسات هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص رفع نواقص با معاونت آموزشی دانشگاه
 تشکیل جلسات هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص رفع نواقص با روسای بیمارستانها جهت رفع نواقص

بسته آموزش مجازی
 برگزاری کارگاه  LMSویژه اعضای هیات علمی

 پیگیری جهت راه اندازی و خرید سخت افزارهای مورد نیاز مرکز آموزش مجازی دانشکده
 برنامه ریزی جهت اجرای حداقل چهار هفدهم برنامه آموزشی دانشجویان کارشناسی از ابتدای سال تحصیلی 89

بسته توسعه و ارتقا زیرساخت های آموزش علوم پزشکی
 تجهیز مرکز مهارت های بالینی
 تجهیز مرکز آموزش مهارت های پیش بیمارستانی برای تکنسین فوریت پزشکی
 توسعه و تجهیز کتابخانه
 راه اندازی سالن ویدئو کنفرانس جهت برگزاری وبینارها و کالس های آموزشی
 تجهیز آزمایشگاههای دانشگاه
 برگزاری کارگاههای آموزشی جهت توانمند سازی اعضای هیات علمی
 تشکیل جلسات متعدد جهت جذب دانشجوی پزشکی در سال89

