برنامه عملیاتی بلند مدت
ردیف

اهداف کلی

اهداف ویژه

شاخص

الزامات

فعالیت

1

صدور گواهی نهایی 5

تشویق مشمولین جهت

تعداد گواهی های

اینترنت

آموزش و آشنایی مشمولین

ساله جهت پزشکان و ...

شرکت دروبینارها و دوره های

صادر شده در

آماده سازی زیر ساخت

با قوانین جدید پس از

غیر حضوری و اخذ امتیاز

طول سال

وب کم

پاندمی کرونا

میکروفن

پاسخ به سواالت و

فضای مناسب

راهنمایی کلیه مشمولین به

لپ تاپ و ...

صورت غیر حضوری تا حد

تلفن مجزا

ممکن

برگزاری وبینار های

ارتقا سطح علمی و آموزش

میزان رضایت

وب کم

هماهنگی با اساتید محترم

بیشتر با کیفیت بهتر و

بهتر جهت کلیه مشمولین

شرکت کنندگان و

اینترنت پر سرعت

هیات علمی (سخنران)

مشاهده همزمان

ارائه مطالب علمی جدید و به

تعداد آنها

میکروفن

اخذ مجوز از وزارتخانه

سخنران و شرکت کننده

روز و مورد نیاز مشمولین

فضای مناسب

برنامه ریزی و اولویت بندی

لپ تاپ و ...

اطال ع رسانی (ساخت

الزم برای صدور گواهی نهایی

2

پوستر و )..در سامانه
3

برگزار ی تعداد بیشتر

عدم اتالف وقت و هزینه

میزان رضایتمندی

اینترنت پر سرعت

هماهنگی و ارسال نامه به

دوره های آموزشی

مشمولین در شهرهای دیگر.

شرکت کنندگان.

داشتن فضای مناسب

کالن منطقه جهت اطالع

مهارتی و حرفه ای با

به روز رسانی اطالعات گروه

تعداد برنامه های

طبق آخرین پروتکل های

رسانی به مشمولین گروه

امکانات بیشتر ،کیفیت

هدف و توانمند سازی عملی

اجرا شده .

بهداشتی

هدف در شهر های مجاور.

بهتر و مطالب جدید و به

آنها.

تعداد شرکت

داشتن امکانات حرفه ای و

تدوین و برنامه ریزی جهت

کنندگان.

علمی الزم.

زمان بندی اجرای دوره ها .

روز
استفاده از اساتید

جلوگیری از تداخالت

شهرهای بزرگتر که

برنامه ها و سر در گمی

تجربه کارهای بیشتری

شرکت کنندگان

در این زمینه داشته اند.

آموزش الزم به مشمولین
از طریق تلفن و پیامک و .

4

تولید محتوای مجازی با

کسب امتیاز الزم با توجه به

کیفیت طبق استاندارد با شرایط موجود و راحتی بیشتر
تعداد بیشتر و پوشش
دهنده تمام گروه ها

مشمولین در این زمینه

آموزش کارشناسان اجرایی

تعداد شرکت
کنندگان و میزان

فراهم کردن امکانات الزم

رضایتمندی آنها

جهت تولید محتوا

در زمینه تولید محتوا
تشویق اساتید هیات علمی
به ایجاد محتوا

