دانشکدهمجازی

ردیف

کد
راهبرد

راهبرد

برنامه

کد راهبرد یا برنامه باالدستی
در معاونتهای دانشگاه

راهاندازی رشتههای مشترک جدید با
سایر دانشکدهها در صورت

توسعه آموزش مجازی

توسعه کمی آموزشهای مجازی

درخواست

پذیرش دانشجوی مجازی در مقطع
دکترای تخصصی

توسعه آموزش مجازی

پذیرش دانشجو در رشته سالمت

اقدام (فعالیت)
 بازنگری تفاهم نامه و شیوه نامه اجرایی برای اجرایبرنامه عملیاتی رشتههای مشترک مجازی
 شناسایی و امکانسنجی رشتههای مناسب طراحی کوریکولوم به شیوه مجازی تشکیل کارگاههای توانمندسازی ارائه سرویس نرم افزار (سامانه آموزشی) برگزاری جلسات مشاوره حضوری و آنالین کمک در تددوین متتواهدای الکترونیکدی مناسدب(طراحی آموزشی)
 راهاندازی رشته جدید پددریرد دانشددجوی دکتددرای تاددددی یددادگیریالکترونیکی
-تدویب برنامه دکترای تاددی تکنولوژی آموزشی

شاخص عملکردی
(کمی یا کیفی)

راهاندازی حداقل یک رشته مجازی

پریرد  4دانشجوی دکتدرا در هدر
سال

درصد انتظار پیشرفت در سالهای برنامه

1397

%۱۰

%25

1398

%25

%5۰

1399

%5۰

%۷5

1400

%۱۰۰

%۱۰۰

پیگیددری تدددویب کوریکولددوم و ابددال ان ج دد
اجراییشدن مراحل پریرد دانشجو

الکترونیکی
امکانسنجی جذب دانشجو در

شناسایی رشته و امکانسنجی ارائه آن ا

برنامههای مصوبی که در دانشگاه

1

فراهمکردن امکان پریرد دانشجو

دایر نیستند.
تدوین کوریکولوم رشتههای فضای

تدوین ضرورتسنجی و پیگیری تدویب آن

تدوین حداقل یدک کوریکولدوم در
رشتههای مرتبط با فضای مجازی

استقرار نظام جامع ارزشیابی در

ارتقای منزلت آموزش در

دانشکده مجازی

گستره وسیع دانشگاه

پیگیری اجرای شیوههای ارزشیابی دانشکده در چ دار
سطح هیئ علمی ،دوره ،فراگیر و برنامه

استقرار کامل نظام جامع ارزشدیابی
 36۰درجه

ارزشیابی دروس و محتواهای

ارتقای منزلت آموزش در

الکترونیکی

گستره وسیع دانشگاه

بررسی تاریخ ایجاد برنامه و استقرار فرایندد بدازنگری
متتوا در دانشکده

استقرار برنامه بهروزرسانی متتواها

مجازی

ارتقای کیفی آموزشهای مجازی

بازنگری سامانههای آموزشی و
پیشنهاد روزآمد نمودن سامانهها در
جهت ارتقای برنامههای آموزشی

ارتقای منزلت آموزش در
گستره وسیع دانشگاه

برگزاری کارگاههای توانمندسازی

ارتقای منزلت آموزش در

مدرسین مجازی

گستره وسیع دانشگاه

تشکیل کمیته بازنگری و پیگیری مراحل اجرایی کار

اطالع رسانی برنامه کارگاهها و اجرای ان

اجرای طرحهای توسعهای و استقرار
روشهای نوین آموزشی در سطح
دانشکده

تدوین پروپوزال و اجرای طرح

بازنگری و به روز رسانی

ارائه  ۱۰کارگاه اموزشی در سال

%25

%5۰

%۷5

%۱۰۰

ردیف

کد
راهبرد

راهبرد

۲

آموزشهای مجازی

اهتمام به اعتالی فضای اخالق و تعهد حرفهای در

3

برنامه

در معاونتهای دانشگاه

(کمی یا کیفی)

1397

1398

1399

1400

خدمات آموزشی

ساماندهی

کمک در تدوین کدهای اخالق
حرفهای در فضای مجازی و
راهنمای رفتار حرفهای در فضای
مجازی
تدوین محتوای الکترونیکی در زمینه
فرامهارتها و نیازهای فرارشتهای
دانشجویان مجازی

اعتالی اخالق و تعهد
حرفهای

تدوین متتوای الکترونیکی متناسب با تع د حرفدهای
در فضای مجازی و انتشار آن

%25

%5۰

%۷5

%۱۰۰

پیشنهاد جهت اصالح ضوابط
آموزشی مغایر با تعهدات حرفهای
تدوین دستورالعمل استانداردهای
اخالق در تدوین محتواهای
الکترونیکی
یکپارچهسازی پرونده دانشجویان
در سیستم سیپاد

یکپارچهسازی پرونده

ارائه غیر حضوری خدمات آموزشی

دانشجویان

جرب نیروی انسانی
(کارشناس آموزشی)

%25

%5۰

%۷5

%۱۰۰

(الگ بوک و فرآیند فارغالتحصیلی)

برنامههای توسعه کیفی

R1200

R1200

ارائه الین پژوهشی و بهروزرسانی آن
ارائه مشاوره در رود و متتوای مقاالت
ارائه قالبهای رود تتقیق در حوزههای گروههای
آموزشی

R1200

تعامل با مراکز درمانی پژوهشی خارج از دانشدکده بدا
توجه به گروههای بین رشتهای
تعریف پروژه های عملیاتی بدا خروجدی پژوهشدی بده
صورت ضمنی

توسعه پژوهش

4

کد راهبرد یا برنامه باالدستی

اقدام (فعالیت)

شاخص عملکردی

درصد انتظار پیشرفت در سالهای برنامه

برنامههای توسعه کمی

جلسددات تددوجی ی و کارگدداههددای
تاددی:
برگددزاری سدداالنه جلسدده الیددن
پژوهشی گروههای آموزشی
برگزاری ساالنه دو کارگاه
تعداد مقاالت چاپ شده و تعداد
طراحهای پژوهشی:
متوسط ساالنه دو مقاله به ازای هر
هیئ عملی
متوسط ساالنه  ۱6طرح پژوهشی

%4۰

%۱5

%2۰

%25

%2۰

%3۰

%2۰

%3۰

ردیف

کد
راهبرد

هدفمند سازی پژوهش با رویکرد کارآفرینی

۵

R1300

اجتماعیفرهنگی عرصه سالمت

مجازیسازی فرایندهای

7

توسعه همکاری بین سازمانی

۶

راهبرد

برنامه

تعریف پروژههای پژوهشی-
توسعهای

پژوهش در قالب ارائه خدمات به
دیگر حوزهها

کد راهبرد یا برنامه باالدستی
در معاونتهای دانشگاه

اقدام (فعالیت)

(کمی یا کیفی)

1397

R1100, R1300

دریاف گرن ها
طرحهای پژوهشی بزرگ
پروژههای ارتباط با صنع

تعداد و مبلغ پروژهها:
متوسط ساالنه  2گرن
متوسددط سدداالنه ۱طددرح پژوهشددی
بزرگ
متوسدط سدداالنه  2طدرح ارتبدداطبددا
صنع

%۱5

R1100, R1300

خدمات آموزد الکترونیک
خدمات علوم داده
خدمات حوزه انفورماتیک

تعداد همکاریها:
ساالنه تعریف سه همکاری

%۱5

پروژههای انتقال تکنولوژی
همکاری در تولید پروتوتایپهای نو آورانه

تعداد همکاریها:
سدداالنه یکددی از پددروژههددا انتقددال
تکنولوژی را تامین کند.
ساالنه دو تدا از پدروژههدا در حدوزه
تولید پروتایپهای نوآورانه باشد.

%۱5

R1400, R1300

همکاری در حوزه رجیستری
همکاری در حوزه سالم الکترونیک
همکاری در حوزه اتوماسیونهای پزشکی

R1100, R1300

بستر بروز و رشد ایدههای نوآورانه

شاخص عملکردی

درصد انتظار پیشرفت در سالهای برنامه

بستههای تحول و نوآوری

1398

%25

%25

%25

1399

%3۰

%3۰

%3۰

1400

%3۰

%3۰

%3۰

تعداد همکاریها:
ساالنه سه همکاری جدید

%۱5

%25

%3۰

%3۰

R1400, R1300

همکدداری بددا دانشددگاههددای فنددی در حددوزههددای:
سا افزار
هود مدنوعی

تعداد همکاریها:
ساالنه یک همکاری جدید یا ادامه
همکاری قبلی

%۱5

%25

%3۰

%3۰

همکاری با سازمانها

R1400, R1300

وزارت ب داش
سازمانهای بیمه
شرک های خدوصی

همکاری بینالمللی

R1400, R1300

همکاری با بیمارستانها

همکاری با دانشگاههای دیگر
حوزهها

افزایش دانش سالمت آحاد جامعه
با استفاده از پلت فرمهای مختلف

( 2معاونت اجتماعیفرهنگی)

تعداد همکاریها:
ساالنه یک همکاری جدید یا ادامه
همکاری قبلی

%۱5

%25

%3۰

%3۰

تعریف پروژههای پژوهشی مشترک بدا دانشدگاههدای
بینالمللی

تعداد همکاریها:
هر دو سال یک همکاری

%۱5

%25

%3۰

%3۰

شناسایی حوزهها و موضوعات مورد نیاز برای ارتقدای
سواد سالم

کیفی

%۱۰۰

-

-

-

تشکیل تیم متادص (علمی و فنی) برای طراحدی و
تولید پل فرم مورد نیاز

کیفی

-

%3۰

%3۰

%۱۰

پایش و ارزیابی برنامههای تولید و تدوین شده

کمی و کیفی

-

%3۰

%3۰

%۱۰

ردیف

راهبرد

اجتماعیفرهنگی

در مجازیسازی فعالیتهای
فعالیت نشریات دانشجویی

9

الکترونیکی سالمت

کارآفرینی دانشجویی در حوزه کسب و کارهای

رشد نگرش ،دانش و مهارت برای نوآوری ،کارتیمی و

10

مشارکت دانشجویان دانشگاه

8

کد

راهبرد

برنامه

کد راهبرد یا برنامه باالدستی
در معاونتهای دانشگاه

فعالسازی و حمایت از کانون

( 1معاونت دانشجویی

انیمیشنسازی دانشگاه

فرهنگی)

راهاندازی مجله علمیفرهنگی با

( 1معاونت دانشجویی

محوریت فضای مجازی و سالمت

فرهنگی)

شاخص عملکردی

اقدام (فعالیت)

(کمی یا کیفی)

درصد انتظار پیشرفت در سالهای برنامه

1397

1398

1399

1400

شناسایی دانشجویان مسدتعد و عالقدهمندد در زمینده
فضای مجازی

کیفی

%5۰

%5۰

-

-

حمای از فعالی های کانونهای مورد نظر

کیفی

-

%3۰

%3۰

%۱۰

طراحددی و تدددوین برنامددههددای آموزشددی بددرای
توانمندسازی دانشجویان

کمی و کیفی

-

%3۰

%3۰

%۱۰

درخواس مجوز نشریه

کیفی

-

%۱۰۰

-

-

تشددکیل تددیم مجلدده (اعضددای هیئدد علمددی و
دانشجویان)

کیفی

-

%۱۰۰

-

-

انتشار مجله با متتوای علمدی و فرهنگدی بدا کمدک
متاددان فنداوری اطالعدات ،ب داشد و درمدان و
آمددوزد پزشددکی و مدددیران و سیاسددتگراران عرصدده
فضای مجازی بهصورت سالنامه

کمی و کیفی

شناسایی متاددان ،سیاس گراران و مدیران ارشدد
در زمینه کارآفرینی و صنع سالم

کیفی

-

-

%5۰

%5۰

%۱۰۰

-

-

-

بسته توسعه کارآفرینی در بستر
دانشگاههای نسل سوم

برگزاری استارت آپ ویکند و
حمایت از استارتاپهای شکلگرفته

اسناد باال دستی دانشگاه:
اقدامات عملیاتی

شناسددایی مربیددان در زمیندده کددارآفرینی ،سددالم و
فناوری اطالعدات بدرای آمدوزدهدا و مشداورههدای
تاددی

کیفی

%۱۰۰

-

-

-

(درون دانشگاهی)
برای اجراییسازی بستههای
تحول و نوآوری در آموزش علوم
پزشکی

تدوین برنامه عملیاتی برای برگزاری برنامه اسدتارتاپ
ویکیند دورهای در حوزه کسب و کارهای الکترونیکدی
سالم
سیاس گدراری در زمینده حماید از اسدتارتاپ هدای
برگزیده

کیفی

کیفی

%۱۰۰

%۱۰۰

-

-

-

-

-

-

راهبرد

مجازیسازی

ردیف

کد

راهبرد

برنامه

توسعه آموزش مجازی

کد راهبرد یا برنامه باالدستی
در معاونتهای دانشگاه

اقدام (فعالیت)
انعقدداد تفدداهمنامدده بددرای اجددرای برنامدده عملیدداتی
مجازیسازی دانشکدهها

راهاندازی رشتههای مجازی در دانشدکده مجدازی یدا
بهصورت مشترک با سایر دانشکدهها

E1500

11

ارائه سدرویس ندرم افدرازی بده روز و کداربر پسدند و
تس یل استفاده از آن
E1501

توانمندسازی اعضدای هیئد علمدی دانشدکدههدا در
حیطه مجازیسازی

شاخص عملکردی

درصد انتظار پیشرفت در سالهای برنامه

(کمی یا کیفی)

1397

ت یده و تنظدیم دسدتورالعمل جدامع
نظام جامع یادگیری الکترونیکی

%۱۰۰

1398

1399

1400

تدوین و طراحدی اندواع مددلهدای
پیشن ادی ایجاد رشتههای مجازی

%۱۰۰

-

-

-

ضددرورتسددنجی ،امکددانسددنجی و
پیشن اد رشته های مجازی دایدر در
دانشکده مجازی

%۱5

%5۰

%45

%6۰

بررسددددی برنامدددده چ ارسدددداله
دانشکدههای ماتلف و همکاری بدا
دانشددکدههددای متقاضددی برگددزاری
رشتههای مجازی

%۱5

%3۰

%45

%۱۰۰

اتدال به سامانه مدیری یدادگیری
الکترونیکی «نویدد» دانشدگاه علدوم
پزشکی مجازی

%۱۰۰

-

-

-

اتدال سامانه یدادگیری «نویدد» بده
سیپاد

%۱۰۰

-

-

-

استفاده  4۰درصد از اعضای هیئد
علمددی یددادگیری الکترونیکددی در
تدریس دروس

%25

%5۰

%۷5

%۱۰۰

برگزاری کارگاههای آشدنایی و کدار
بددا سددامانه یددادگیری الکترونیکددی
«نوید» در دانشکده مجازی

%۹۰

نیازسددنجی و ارائدده کارگدداههددای
آشددنایی بددا نددرمافزارهددای تولیددد
متتوای الکترونیکی آموزشی

%25

%5۰

برگزاری کارگاههای آشدنایی و کدار
بددا سددامانه یددادگیری الکترونیکددی
«نوید» در دانشکدههای متقاضی

%5۰

%۱۰۰

تولید اپلیکیشدن تولیدد متتواهدای
نوین الکترونیکی (تمنا)

%۷5

%۱۰۰

تولید کتابچه الکترونیکدی آمدوزد
متتواهای الکترونیکی و فلوچدارت
اجرایی

%۱۰۰

%۱۰۰

%۷5

%۱۰۰

راهبرد

مجازیسازی

ردیف

کد

راهبرد

برنامه

توسعه آموزش مجازی

کد راهبرد یا برنامه باالدستی
در معاونتهای دانشگاه

اقدام (فعالیت)

تس یل فرآیند تولید متتوای دروس و تامین اعتبار

E1500

11

ارتقای کمی و کیفی توان فنی موجود از لتاظ نیروی
انسانی و تکنولوژی بدرای تولیدد متتواهدای بدهروز و
کاربردی

توسعه برنامه آموزش مداوم
اینترنتی

مبتنی بر دانش

مالی و خلق منابع جدید

در راستای دولت الکترونیک

توسعه خدمات مبتنی بر وب

13

افزایش توان جذب منابع

1۲

E1501

بازاریابی و تجاریسازی
نرمافزارهای دانشکده ))CME

توسعه زیرساخت فنی

E1502

تدویب ،ابال و اجرای برنامه عملیاتی مجازیسدازی
دانشکدهها

اخر مجوزهای الزم
انتااب بازار هد و مراکره با مشتریان
بازاریابی

شاخص عملکردی

درصد انتظار پیشرفت در سالهای برنامه

(کمی یا کیفی)

1397

مشداوره تاددددی انددواع متتددوای
الکترونیکددی و پیشددن اد و انتادداب
نرمافزار براسداس اهددا درس بده
صورت حضوری ،آنالین و تلفنی

%25

طراحددی سددامانه درخواس د تولیددد
متتددوای الکترونیکددی در سددای
معاون آموزشی

%5۰

تولید متتواهای الکترونیکی منطبق
با استانداردهای تعیینشده از طدر
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

%5۰

1398

%5۰

1399

%۷5

1400

%۱۰۰

%۱۰۰

%۱۰۰

اسددتفاده از فندداوریهددای نددوین در
تولیدددد متتواهدددای الکترونیکدددی
آموزشی (انیمیشن ،موشن ،واقعید
افزوده و)...

%۱۰

%۱5

%2۰

%25

ارائدده  4۰برنامدده آمددوزد مددداوم
اینترنتی روی سامانه CME

%25

%5۰

%۷5

%۱۰۰

تعداد مجوزهای اخر شدده بده کدل
مجوزهای مورد نیاز

%5۰

%۱۰۰

تعداد مشتریان جرب شده بده کدل
مشتریان

%5۰

%۱۰۰

تعداد نرم افزار فروختهشده

%5۰

%۱۰۰

ارتقای سرور و سوئیچها

تعداد تج یزات خریداریشده

%5۰

%۱۰۰

تأمین تج یزات تله مدیسین

تعداد تج یزات خریداریشده

%25

%5۰

ایجاد مرکز آزمون الکترونیکی

افتتاح مرکز

%۱۰۰

%۷5

%۱۰۰

