
در کالن منطقه با پیش توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سالمتبسته مقایسه وضعیت فعلی 

 از تدوین بسته مربوطه 
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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

1 

توسعه رشته های 

تکمیلیتحصیالت   

 

برگزاری جلسات همفکری 

در خصوص توسعه هدفمند 

مطابق با نیاز های هر 

دانشگاه در منطقه و نیز 

ماموریتهای کالن منطقه 

و بهره گیری از  3امایشی 

توانمندی های اعضای هیات 

علمی منطقه جهت توسعه 

 هدفمند

عدم همگرایی در توسعه 

 هدفمند

2 

توسعه رشته های 

 تحصیالت تکمیلی

 

بررسی اولویتهای توسعه 

رشته ای دانشگاه های  کالن 

در جلسات  3منطقه امایشی 

 مشترک

عدم همگرایی در توسعه 

 هدفمند

3 

توسعه رشته های 

 تحصیالت تکمیلی

 

ایجاد و تنظیم شیوه نامه 

همکاری مشترک جهت 

توسعه راهبردی و هدفمند 

رشته های تحصیالت 

 تکمیلی

عدم همگرایی در توسعه 

 هدفمند

4 

توسعه رشته های 

 تحصیالت تکمیلی

 

ایجاد و تنظیم متن تفاهم نامه 

همکاری مشترک جهت 

توسعه راهبردی و هدفمند 

رشته های تحصیالت 

 تکمیلی

عدم همگرایی در توسعه 

 هدفمند



 بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه

 

 )تشکیل کارگروه توسعه دانش داروسازی سنتی )اعضا: دکتر کامبیز حسن زاده، دکتر محمد رامان مولوی 

  تشکککیل کارگروه توسککعه دانش زیسککت فناوری کاربردی )اعضککا: دکتر فردین فتحی، دکتر علی جلیلی، دکتر

 رضایی، دکتر ابراهیم محمدی( دکتر سعید دهستانی اطهر، دکتر محمدرضا رحمانیجمال صیدی، محمدعلی 

  تشککککیل کارگروه بازنگری و ارتقاا راهبردی و ماموریت گرایی برنامه های زموزل علوم کزشککککی و

 توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم کزشکی مبتنی بر اسناد باالدستی در دانشکده کیراکزشکی

 دازی رشته های کارشناسی ارشد مدیریت کسماند و سم شناسی محیط و رشته سم شناسی اقدام به راه ان

 محیط و رشته دکترای زموزشی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت

  1395کمیته کشتیبان برنامه راهبردی روانپزشکی دانشگاه در سال 

  کزشکی کردستان بدون راه اندازی سامانه دانش زموختگان جهت ارسال مدارک دانش زموختگان علوم

 نیاز به حضور  در دانشگاه

 برگزاری جلسات در دانشکده کرستاری و مامایی در خصوص بسته 

 

 
 

 بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرای ، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها

 

  سئول کمیته امتحانات منطقه ضای هیات علمی ممتحنه و م ست اع سال لی شته ه 3ار شی ر ای زمای

 تخصصی بالینی

  ارسککال لیسککت اسککاتید و محققین دانشککگاه علوم کزشکککی کردسککتان در زمینه سککالمت باروری و

 بیولوژی تولید مثل

  مشکخصکات اعضکای کیشکنهادی کمیته های ماموریتهای مشکترک و وینه دانشکگاه علوم کزشککی

 کردستان

 اعالم ظرفیت دانشجویان بومی دندانپزشکی 



 های طرح تحول و نوزوری در  در زموزل علوم کزشکککی کالن  گزارل کیشککرفت اجرای بسککته

 دانشگاه علوم کزشکی کردستان 3منطقه 

  کیشککنهادات دانشککگاه علوم کزشکککی کردسککتان جهت گسککترل تحصککیالت تکمیلی در مقاطع

 و نیز دستیاری تخصصی بالینی Ph.Dکارشناسی ارشد و 

  اعالم اسامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کزشکی کردستان  در خصوص تشکیل کارگروه

 تخصصی بررسی و ارزیابی کوریکولوم های موجود در دانش سرطان 

  اعالم تکمیل ظرفیت کذیرل دانشکککجویانPh.D  اعالم نام مسکککئول، ززمون مصکککاحبه، گروه ،

 زموزشی و محل مصاحبه

 یاری، تعداد دستیاران، تعداد دستیاران در هر رشته و سال ارتقاا زناناعالم تعداد رشته های دست 

  ارسککال اطالعات در خصککوص راه اندازی رشککته های تحصککیالت تکمیلی کارشککناسککی ارشککد و
Ph.D 

 ارسال نامه در خصوص ضرورت هماهنگی منطقه ای در برگزاری ززمون صالحیت بالینی 

 صوص ماموریت وینه طب ت سال اطالعات در خ شور در  9سکینی به کالن منطقه ار شی ک زمای

 راستای تدوین برنامه جامع در این حوزه

  اعالم اسامی اعضای هیات علمی جهت شرکت در جلسه  کمیته علمی گزینش سواالت ززمون

 ارزیابی صالحیت بالینی

  شگاه علوم صالحیت بالینی در دان شده گزارل بازدید از دومین دوره ززمون  سال فرم تکمیل  ار

 زشکی همدانک

 ارسال گزارل نهایی برگزاری ززمون ارزیابی صالحیت بالینی کایان دوره کزشکی عمومی 

 اعالم اسامی اساتید و محققین در زمینه دانش گیاهان دارویی دانش کزشکی خانواده 

 تهیه کیش نویس الگوی خصوصی سازی و ارسال به دبیرخانه 

  جهت زموزل نحوه اسککتفاده از سککامانه معرفی کارشککناآ زموزل دسککتیاری دانشکککده کزشکککی

 ززمون دستیاری

 ارسال نامه و تعداد رشته های تخصصی کاندید ززمون ارتقاا گواهینامه تخصصی 

  شککرکت معاون زموزشککی، مدیر تحصککیالت تکمیلی، مدیرEDC اعضککای ماموریتهای وینه و ،

 مشترک در نشست های کرمانشاه، همدان، ایالم و کردستان



  توسعه راهبردی ، هدفمندی و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سالمت  "مقایسه وضعیت فعلی بسته" 

بسته مربوطه دانشگاه همدان با پیش از تدوین  

  

دیفر  وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت 

 

ابالغ عدم وجود  وجود ابالغ صدور ابالغ جهت اعضای کارگروه 1  

 

کارگروه تشکیل  2  عدم وجود کارگروه وجود کارگروه 

 

جلسه 3 برگزاری جلسه کارگروه 3  - 

 

  

 

 

 

 


