
 

 

 بسمه تعالی

 

  بههر مایههاخ  هها ر بههاخ لتاههه بیهه خ    1400 آمههش پ ساگههدرش ال گهها   برنامههه لماتههاتی بسهه ه

 HOPلاا، لل  و برنامه لماتاتی و الت به ا ت، المان و آمش پ سز کی 

 پاسخگو آموزش سازی نهادینه و تقویت راستای در درسی های برنامه اجرای وضعیت هدف کلی: ارتقاء

 اجرای ساختاریافته و نهادینه سازی آموزش پاسخگو )پاسخگویی اجتماعی(هدف اختصاصی: 
 شاخص پایش چگونگی اجرا بازه زمانی پیش بینی شده مسئول فعالیت ردیف

1 

تشکیل کارگروه آموزش پاسخگو در سطح 

معاونت آموزشی و متشکل از نمایندگان هر 

 دانشکده

مسئول بسته 

آموزش 

 پاسخگو

 ابالغ اعضای کارگروه  ماهتا پایان فروردین 

2 
برگزاری جلسات آموزشی و برنامه ریزی منظم 

 و مستمر با کارگروه آموزش پاسخگو

مسئول بسته 

آموزش 

 پاسخگو

ابتدای 

 اردیبهشت
 صورتجلسات  پایان اسفند

3 

تشکیل جلسات آموزشی، هم اندیشی و برنامه 

بازبینی و نهایی  ریزی درون دانشکده ای جهت

 نقشه راه  سازی

مسئول و 

اعضای 

کارگروه 

آموزش 

 پاسخگو

ابتدای 

 اردیبهشت
  پایان اسفند

مستندات حاوی نقشه 

راه، صورتجلسات و 

 برنامه های دانشکده

 هدف اختصاصی:  جلب مشارکت و توانمندسازی اعضای هیات علمی جهت انجام پروژه های آموزش پاسخگو

 فراخوان  دعوت اعضای هیات علمی 1
بسته  مسئول

آموزش 

 /پاسخگو

واحد برنامه 

 ریزی درسی

ابتدای 

 اردیبهشت
 پایان اسفند

 
متن فراخوان و اعالم 

 اعضای عالقمند

 صورتجلسات  جلسات آموزشی و مشاوره منظم برگزاری  2

3 

پیگیری و مشارکت در راستای تدوین، اجرا و 

مبتنی بر  درسی/ارزشیابی برنامه های آموزشی

 پاسخگویی اجتماعی

 

 

جلسات آموزشی و  -

 مشاوره برگزار شده

 عناوین پروژه ها -

 هدف اختصاصی: اجرای محورهای مهم آموزش پاسخگو

1 
تعیین و شناسایی عرصه های مهم آموزش جامعه نگر 

 در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی

گروه های 

آموزشی با 

ابتدای 

 اردیبهشت
  پایان اسفند

ارائه گزارش فعالیت ه 

 و اقدامات انجام گرفته



2 

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی در 

عرصه های جدید )تدوین کوریکولوم های الزم بر 

 اساس نیاز جامعه(

هماهنگی 

 واحد

 

 

3 
تقویت سیستم انگیزشی فراگیران و اساتید در 

 آموزش پاسخگوراستای نهادینه سازی 
 

4 
تشکیل کمپین های دانشجویی آموزش سالمت در 

 جامعه در هر دانشکده
 

ابتدای 

 اردیبهشت
  پایان اسفند

 


