
وزنبرنامهوزنکمی هدفوزنکلی هدف
 ابعاد در جانبه همه سالمت ارتقای

اجتماعی و روانی جسمی،
30

 ارائه بهداشت های خانه درصد افزایش

سنتی طب شده تایید خدمات دهنده
25

 پزشکی موسسات و ها مطب درصد افزایش

100دولتی غیر درمانی مراکز در خدمات فراهمی25سنتی طب خدمات دهنده ارائه خصوصی بخش

 دهنده ارائه دولتی های کلینیک تعداد افزایش

انسانی نیروی سازی توانمند30سنتی طب خدمات

35

دولتی درمانی مراکز در خدمات فراهمی

30

35مکمل طب خدمات فراهمی

 گروه شده بازنگری های برنامه تعداد افزایش

100افزایی دانش منابع تولید50سالمت نظام نیازهای بر مبتنی پزشکی

 طب ای حرفه و مهارتی آموزش های کوریکولوم تهیه

100ایرانی

 حرفه و مهارتی آموزش های برنامه افزایش

اعتباربخشی ای

 پزشکی علوم آموزش توسعه

 و عادالنه نگر، جامعه پاسخگو،

 های مراقبت ارائه در یافته ادغام

سالمت

 فراورده دهنده ارائه مراکز تعداد افزایش

گیاهی و سنتی طبیعی، های
20

100بهداشتی واحدهای در خدمات فراهمی

40

 و طبیعی های فراورده عرضه واحدهای در خدمات فراهمی

سنتی

100



50

 جهت در سالمت سازی اجتماعی

 فرد، فعال و ساختارمند مشارکت

 مشارکت جلب و جامعه و خانواده

 و حفظ تامین، در بخشی بین

30سالمت ارتقای

 طب های آموزه با سالم زندگی سبک ترویج

 پایان تا کشوری برنامه 5 اجرای) ایرانی

100(ششم برنامه

 طب های آموزه با سالم زندگی سبک ترویج از حمایت

100(ایرانی طب فرهنگی گسترش) ایرانی

100

 حرفه و مهارتی آموزش های برنامه افزایش

اعتباربخشی ای

40



پایان تاریخشروع تاریخنشانگرهاپایش مسولوزنفعالیتپایش مسول

50موجود دانشگاهی های داروخانه از گزارش ارائهایرانی سنتی داروسازی گروه مدیر

 سنتی داروسازی گروه کارشناس

ایرانی
گزارش ارائه

1399/10/011399/10/30

ایرانی سنتی داروسازی گروه مدیر

 دانشگاهی های داروخانه داروهای کیفی سطح ارزیابی

50موجود

 سنتی داروسازی گروه کارشناس

ایرانی
گزارش ارائه

1399/10/011399/10/30

 منظور به هدف گروههای آموزش از گزارش ارائهدانشکده آموزشی معاون

100مکمل و ایرانی طب توسعه

گزارش ارائهآموزش اداره مسئول

1399/011/011399/11/30

دانشکده آموزشی معاون
50افزایی دانش های کارگاه برگزاری از گزارش ارائه

گزارش ارائهآموزش اداره مسئول
1399/11/011399/11/30

دانشکده آموزشی معاون

 بین های کارگاه یا جلسات برگزاری از گزارش ارائه

 کدام هر ایرانی طب گروه دارای های دانشگاه ) گروهی

50(نشست 5

گزارش ارائهآموزش اداره مسئول

1399/11/011399/11/30

سالمتکده فنی مسئول

 تیپ، غیر تیپ، های سالمتکده از گزارش ارایه

50بیمارستانها و درمانگاهها در ایرانی طب واحدهای
گزارش ارائهسالمتکده مسئول کارشناس

1399/11/011399/11/30

50مدرک بدون خبرگان ساماندهی از گزارش ارائهسالمتکده فنی مسئول
گزارش ارائهسالمتکده مسئول کارشناس

1399/11/011399/11/30

دانشکده آموزشی معاون
 توانمند و آموزش کارگاه برگزاری از گزارش ارائه

35مکمل طب سازی
گزارش ارائهآموزش اداره مسئول

1399/11/011399/11/30

سالمتکده فنی مسئول

 ارائه مرکز از برداری بهره و تجهیز از گزارش ارائه

35مکمل طب خدمات
گزارش ارائهسالمتکده مسئول کارشناس

1399/11/011399/11/30

سالمتکده فنی مسئول

 طب خدمات مرکز برای متخصص انسانی نیروی تامین

30مکمل
گزارش ارائهسالمتکده مسئول کارشناس

1399/11/011399/11/30

دانشکده آموزشی معاون

100شده تولید های آموزشی مجموعه در بازنگری

گزارش ارائهآموزش اداره مسئول

1399/06/011399/06/31

 های دوره های کوریکولوم اجرای و پیشنهاد طراحی،

1001399/11/011399/11/30ایرانی طب ای حرفه و مهارتی آموزش آزاد  تاریخ مطالعات موسسه رییس

مکمل و اسالمی طب پزشکی،

 تاریخ مطالعات موسسه رییس

مکمل و اسالمی طب پزشکی،
گزارش ارائه

1399/10/30 100آموزشی دوره برگزاریدانشکده آموزشی معاون
 دفتر مسئول/ آموزش اداره مسئول

آموزش توسعه
1399/10/01گزارش ارائه



 عمومی آموزش های کالس برگزاری از گزارش ارایهدانشکده آموزشی معاون

 فرهنگسراها، مساجد، در) مختلف گروههای برای

35(...و ادارات و مدارس

گزارش ارائهآموزش اداره مسئول

1399/11/011399/11/30

دانشکده آموزشی معاون

 حوزه در فرهنگی محصوالت تولید از گزارش ارائه

30(فرهنگی محصول یک حداقل تولید) ایرانی طب های

آموزش اداره مسئول

 و گزارش ارائه

 محصول تصویر

شده تولید

1399/11/011399/11/30

 شبکه و مجازی فضای در موثر حضور از گزارش ارائهدانشکده آموزشی معاون

 های آموزه با زندگی سبک اصالح برای اجتماعی های

35ایرانی طب

آموزش اداره مسئول

 با گزارش ارائه

 شبکه آدرس ذکر

 و اجتماعی های

مجازی فضای
1399/11/011399/11/30

 تاریخ مطالعات موسسه رییس

مکمل و اسالمی طب پزشکی،

 تاریخ مطالعات موسسه رییس

مکمل و اسالمی طب پزشکی،
گزارش ارائه


