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 برنامه استراتژیک    اعضاء کمیته تدوین

  یآموزشحوزه معاونت 
 :به ترتیب حروف الفبا 

 
  

 معاون آموزشی دانشکده پرستاري و مامایی  مرضیه  ابراهیمی 
 رییس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی مهدي  دکتر اسکندري 

 رییس دانشکده پزشکی  نادر  دکتر پاشاپور
 ن آموزشی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکیمعاو  رحیم  دکتر خلیل زاده

 معاون آموزشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی   فرخ دبیري
 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   بهلول    رحیمی

  معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی طالقانی  تورج   دکتر رشیدي
 کننده و راهنماي تدوین برنامه  رئیس آموزش دانشکده پزشکی و هماهنگ    مهناز  کفیلی

 رییس دانشکده پرستاري و مامایی   مهین   کهنکاري 
 معاون آموزشی دانشگاه    خدیجه  دکتر مخدومی

 معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی مطهري دکتر میرزا طلوعی فردین
 هنماي تدوین برنامه ننده و را و هماهنگ هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  مکاري رقیه

  معاون آموزشی علوم بالینی دانشکده پزشکی  سید جواد  دکتر موسوي
 معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی  فرحناز  نیا دکتر نوروزي
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 Vision              چشم انداز
 

، مسئولیت پذیري و زشیما بر آنیم با تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد کشور با محوریت ارتقاء کیفیت آمو
رعایت اخالق و ارزشهاي اسالمی، سهم بیشتري در آموزش و تولید علم و فن آوري و تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار 

 .استان و کشور داشته باشیم

  
            بیانیه ماموریت

 Mission Statement  
 

هاي تخصصی و فوق وجهی عضو هیات علمی در رشتهحوزه معاونت آموزشی دانشگاه با دارا بودن تعداد قابل ت
در جهت ارتقاء دانشگاه به منظور تربیت  تخصصی و توان تربیت نیروي انسانی در مقاطع مختلف از کاردانی تا تخصصی

ایجاد زمینه براي افزایش پذیرش دانشجو  و هاي آموزشیها، گسترش رشتهدستیار تخصصی و فوق تخصصی در تمام رشته
هایی هاي مدون به انجام فعالیتاین معاونت تاکنون با هدایت، پشتیبانی و نظارت برنامه. کندهاي مختلف تالش میتهدر رش

نظیر آموزش دانشجویان در رشته هاي دستیاري، پزشکی عمومی، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی بهداشت و 
برگزاري  ،هاي تحقیقاتی مربوط به آموزشارشناسان، انجام طرحپیراپزشکی، آموزش مداوم اعضاي هیات علمی، پزشکان و ک

حوزه . هاي مدون مختلف ارائه خدمات آموزشی مختلف به مشتریهاي داخلی و خارجی اقدام نموده استکارگاهها برنامه
خشیده و معاونت آموزشی مصمم است با تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد، سطح دانش و سالمت جامعه را ارتقاء ب

 :در این راستا از اصالح ساختار آموزش با محوریت. زمینه تبادالت علمی مطلوب را فراهم آورد
 کیفیت خدمات -1
 مسئولیت پذیري -2
هاي اطالعاتی جدید و تکنولوژي پیشرفته آموزشی و ایجاد فرصت براي افراد خالق و پاسخگویی، از فناوري - 3

تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد و ارتقاء سالمت کشور قدم موثر  مبتکر بهره خواهد گرفت تا بتواند در
 .بردارد
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 مشتریان و ذینفعان 

 :واحد

 نوع تعامل درجه اثر گذاري موقعیت عنوان ذینفع
 منفی مثبت  کم  متوسط شدید  خیلی شدید بیرونی  درونی 

         هیات امناء
         هیات رییسه

         نت آموزشی وزارت بهداشتمعاو
         شوراي دانشگاه

آموزش، پژوهش، تحصیالت (شوراهاي دانشگاه 
 )…تکمیلی و 

        

         اعضاء هیات علمی
         دانشجویان

         مدیران حوزه هاي مختلف دانشگاه
         کارکنان

         …ی و مراکز آموزشی و درمان
         مراکز تحقیقات منطقه اي

سازمانهاي دولتی و غیر دولتی مستقر در منطقه 
 نظام پزشکی

        

         پزشکی قانونی
         آموزش و پرورش

         بهزیستی
         استانداري

         بیمه
         صدا و سیما

         رانبیما
         مراکز آموزش عالی استان

         جامعه –توده مردم 
         انجمن هاي علمی

         سازمان هاي بین المللی

 شوراهاي برنامه ریزي استان و کار گروهها
 تحقیقات آموزش  
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 بیانیه ماموریت يجدول اجز
:خدمت قلمرو  :نوع خدمت    یمحل یمل يمنطقه ا 

 آموزش ذي نفعان داخلی و توانمندسازي نیروي انسانی داخلی * * *

 آموزش مداوم گروه پزشکی * * *
 تربیت دانشجویان در مقاطع مختلف * * 
 آموزش اعضاي هیئت علمی *  
 موزشیآارزشیابی اساتید و برنامه هاي  *  
 موزشیو کارگاه هاي آ سمینارهابرگزاري  *  *
 آموزشیمدیریت امور  * * 
 ش در آموزش تقویت و ایجاد مشارکت در امور پژوه * * *

 مصرف کنندگان
 اعضاي هیئت علمی و کارکنان دانشگاه –دانشجویان 

  گروه هاي داوطلب و افراد جامعه –سازمان هاي دولتی، غیر دولتی  

 )عمومی و تخصصی(فارغ التحصیالن گروه پزشکی 

کالن و نهائی اهداف  
 مدیریت تولید دانش

 ارتقاء تولید دانش و استفاده از تکنولوژي
 تامین بخشی از نیروي انسانی متخصص و کارآمد در کشور

 توانمند سازي نیروي انسانی
 در آموزش پژوهشجهت بستر سازي مناسب 

 ارزشهاي محوري
 احترام ، عدالت ، صداقت، مسئولیت پذیري ، پاسخگوئی

 جه به نوآوري، خالقیت ، کیفیتتو
 ویژگی یا ویژگیهاي ممتاز

 )هم جواري با چند کشور(موقعیت جغرافیائی 
 وجود مرکز پژوهشی درمانی امید

 وجود مرکز فعال پیوند کلیه
 هم جواري با دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 وجود مراکز آموزشی متعدد در منطقه
 کانون توجه سازمان

 انشگاه در تولید و استفاده از دانش و فن آوري افزایش سهم د
 توسعه آموزش 

 ارتقا و توانمند سازي  اعضاي هیات علمی
 تکنولوژي دانشگاه

 توسعه سیستم اطالع رسانی
 تسهیل برقراري ارتباط 

 تقویت مشارکت جویی –هدف گرائی  –حمایت و تشویق 
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 رتبه  اهمیت  عوامل داخلی 

 یت عمومی سازمانگروه مدیر 

 +1 10 مدیریت توسط اعضاء هیات علمی
 0 10 استقالل مدیریت

 -1 10 گرایش به مدیریت علمی
 -2 10 نظام صحیح براي تشویق و تنبیه اعضاء هیات علمی

 -2 9 فرهنگ رودربایستی در حوزه آموزش
 -2 10 ساختار در گرداندن آموزش رشته هاي پیراپزشکی

 -1 9 علمی در مدیریت دخالت اعضاء هیات
 -1 10 آزمون هاي استاندارد در گروه بالینی

 -1 10 تطابق آموزش و ارزیابی نهایی دوره بالینی
 -1 10 پیگیري مسئولین در انجام تصمیمات

 -1 10 روند محتوي ارزشیابی اعضاء هیات علمی
 -1= میانگین  108 جمع

 گروه نظام اطالعاتی 

 -1 9 زش دانشکده هاسیستم کامپیوتري آمو
 +1 7 سیستم بایگانی آموزش

 0 10 اجراي شرح وظایف مشخص شده براي مسئولین
 -1 10 اطالع بعضی از مدیران از علم مدیریت
 0 10 وقت کافی براي برنامه ریزي آموزشی

 0 10 نظارت و کنترل صحیح در امور آموزشی
 0 9 تدوین و بازنگري اهداف آموزشی

 1 10 برنامه هاي آموزشیاجراي دقیق 

 0= میانگین  75 جمع
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 رتبه  اهمیت  عوامل داخلی 

  نیروي انسانی 
 0 9 وجود انگیزه در اعضاي هیات علمی جهت رفع مشکالت آموزشی دانشجویان

 +1 9 وجود پتانسیل ویژه در گروههاي آموزشی
 +1 9 در تدریس پیراپزشکی گروه پزشکی یتکمیل شدن واحدهاي موظف اعضاي هیات علم

 -2 10 ادغام آموزش با درمان
 -1 7 جذب اعضاء هیات علمی در دانشگاهروند 

 0 10 )بالینی –اعضاي هیات علمی علوم پایه (مرتبه علمی باالتر در دانشگاه 
 0 9 وجود دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه

 -14/0= میانگین  63 جمع
 نظام مالی   

 +2 8 دوره هاي شبانه وجود
 +1 8 آزاد -امکان درآمدزدایی حوزه آموزش انتفاعی

 0 10 مالیمشکالت 
 +1 7 پشتیبانی در امور مالی بیمارستانهاي آموزش از نظر تهیه خرید وسایل مورد نیاز

 +1= میانگین  33 عجم
 امکانات فیزیکی   

 0 8 وجود امکانات فیزیکی مناسب در حوزه آموزش
 0 5 مت دانشکده پزشکیقد

 0= میانگین  13 جمع
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 رتبه  اهمیت  یعوامل بیرون

 عوامل سیاسی، قانونی و حاکمیتی 
 +1 8 مشارکت دانشگاههاي علوم پزشکی در وزارتخانه جهت برنامه هاي آموزش

 -1 10 نگرش سیستماتیک به موضوعات آموزشی در سطح وزارت
 +1 10 دانشگاههابهاعالمودانشگاههاآموزشیتمواضع وزارت درموردمشکال

 0 8 مشارکت دادن دانشگاهها در برنامه هاي آموزشی 
 -3 9 دخالت سایر معاونتها در آموزش 

 -3 8 اري در وزارتخانه ذگسیاست
 -1 7 پیاده شدن سیاست وزارتی در برنامه هاي دانشگاه

 -1 7 یک دانشگاه و ایجاد استقالل   ساختار وزارت در خصوص دانشکده هاي تحت پوشش
 -1 9 شفافیت گزینش هاي اخالقی  

 -1 6 هاي  مختلف رشتهدانشجو دردرونی پذیرشوشفافیت معیاري اخالقی
 +1= میانگین  82 جمع
  عوامل رقابتی 

 +1 7 دانشکده پزشکی در منطقه از نظر آموزش دانشجویان سایر ارگانها 
 +2 9 )زایش سرانه دانشجواف(پذیرش دانشجو 

 +1 5 دانشکده پزشکی در استانهاي همجوار 
 -1 7 دانشگاه آزاد 
 -2 8 دوري از مرکز

 +2/0= میانگین  36 جمع 
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 رتبه  اهمیت  یعوامل بیرون 
 تکنولوژي 

 +2 10 اینترنت 
 +1 8 )امکانات و تجهیزات پیشرفته(پیشرفت تکنولوژي آموزشی 

 -1 10 جالت و ژورنالها و مقاالت به صورت اشتراك الکترونی دسترسی به م
 -1 6 وجود منابع علمی و ژورنال درکتابخانه 

 +25/0= میانگین 34 جمع

 -3 8 گذاري در وزارتخانه سیاست
 -1 7 پیاده شدن سیاست وزارتی در برنامه هاي دانشگاه

 -1 7 اه و ایجاد استقالل  ساختار وزارت در خصوص دانشکده هاي تحت پوشش یک دانشگ
 -1 9 شفافیت گزینش هاي اخالقی  

 -1 6 شفافیت معیاري اخالقی و درونی پذیرش دانشجو در رشته هاي  مختلف 
 +1= میانگین  82 جمع

  عوامل اجتماعی و فرهنگی 

 +1 8 دارا بودن شرایط فرهنگی و خوب اجتماعی در استان 
 -2 6 کشور همجوار 3ب استان و همجواري با دارا بودن شرایط جغرافیایی خو

 -3 10 انگیزه یادگیري آموزشی کل دانشجویان 
 -1 3 فرهنگ و گویش هاي مختلف بیماران در بیمارستانهاي آموزش 

 -25/1= میانگین  27 جمع 
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 رتبه  اهمیت  یعوامل بیرون
  عوامل آموزشی 

 -1 10 ایه پعلوم براي رشته هاي  Ph.Dسهمیه بورسیه 
 +1 8 برنامه فولتایمی از دیدگاه آموزش 
 -2 10 اعضاي درمانی در گروه آموزشی 

 -2 9 نگرش مناسب به افت تحصیلی دانشجویان 
 -1= میانگین  37 جمع 

 عوامل اقتصادي   

 -3 10 استقالل مالی آموزش 
 -2 9 کارانه 

 -2 9 هماهنگی حقوق اساتید با توجه به تورم 
 -1 7 صیص نهایی بودجه در وزارت تخ

 -1 7 جذب اعتبار آموزشی در وزارت 
 -8/1= میانگین  42 جمع 
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 یعوامل درون ینهای یامتیاز ده

 
 نمره نهائی رتبه ضریب اهمیت نمره اهمیت عنوان گروه

 -23/0 -1 23/0 81/9 عوامل مدیریت عمومی سازمان 
 0 0 22/0 37/9 عوامل نظام اطالعاتی
 -028/0 -14/0 20/0 9 عوامل نیروي انسانی

 19/0 +1 19/0 25/8 عوامل نظام مالی 
 0 0 15/0 5/6 عوامل امکانات فیزیکی 
 -068/0  1 93/42 جمع 

 
 یعوامل برونی نهای یامتیاز ده

 
 ینمره نهائ رتبه ضریب اهمیت نمره اهمیت عنوان گروه

 +17/0 1 17/0 2/8 قانونی و حاکمیتی  -عوامل سیاسی
 +03/0 +2/0 15/0 2/7 عوامل رقابتی

 +042/0 +25/0 17/0 5/8 عوامل تکنولوژي
 -175/0 -25/1 14/0 75/6 عوامل اجتماعی فرهنگی 

 -19/0 -1 19/0 25/9 عوامل آموزشی  
 -306/0 -8/1 17/0 4/8 عوامل اقتصادي

 -429/0  1 3/48 جمع
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 اهمیت  : (S)نقاط قوت 

S10 ط اعضاي هیات علمیمدیریت توس ١ 

S10 استقالل مدیریت ٢ 

S10  مدیریت علمی ٣ 

S۴  8 دوره هاي شبانه 

S۵  9 انگیزه  اعضاي هیات علمی جهت رفع مشکالت دانشجویان 

S۶ 9 پتانسیل هاي ویژه در بعضی از گروههاي آموزشی 

S10 اجراي دقیق برنامه هاي آموزشی در دانشکده پرستاري ٧ 

S9 )دانشکده پرستاري(بازنگري اهداف آموزشی  تدوین و ٨ 

S8 …درآمد زایی حوزه معاونت آموزشی از طریق انتفاعی، شبانه، آزاد و  ٩ 

S8 امکانات فیزیکی مناسب ١٠ 

S5 قدمت دانشکده پزشکی ١١ 

S١٢ 
شکده در علوم پایه جهت تدریس در دان تکمیل واحدهاي موظف اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی به خصوص

 هاي غیر پزشکی
9 



 

  ١٢  

  

  
 اهمیت  : (W) نقاط ضعف

W10 نظارت و کنترل صحیح امور آموزشی ١ 

W10 وقت کافی براي برنامه ریزي آموزشی ٢ 

W10 اطالع بعضی از مدیران از علم مدیریت ٣ 

W۴  10 ادغام آموزش با درمان 

W۵  10 اجراي شرح وظایف مشخص شده براي مسئولین 

W۶ 10 راي تشویق و تنبیه اعضاي هیات علمی نظام صحیح ب 

W7 روند جذب اعضاء هیات علمی در دانشگاه  ٧ 

W10 )محدودیت مالی(مشکالت مالی  ٨ 

W10 روند محتوي ارزشیابی اعضاي هیات علمی ٩ 

W10 )بالینی -علوم پایه(تعداد کم مرتبه علمی باالتر در دانشگاه  ١٠ 

W9 دانشگاهفرهنگ  رودربایستی در جامعه  ١١ 

W10 تطابق آموزش و ارزیابی نهائی در دوره بالینی ١٢ 

W9 دوره هاي تحصیالت تکمیلی در بعضی رشته ها ١٣ 

W١۴ 9 دخالت اعضاي غیر هیات علمی در مدیریت 

W١۵ 9 ثبات مدیریت 

W١۶ 7 سیستم بایگانی آموزش 

W10 آزمونهاي استاندارد در گروه بالینی ١٧ 

W8 در مراکز آموزشی غیر از بیمارستان امام فضاي آموزشی  ١٨ 

W7 پشتیبانی امور مالی بیمارستان هاي آموزشی از نظر تهیه و خرید وسایل مورد نیاز ١٩ 

W9 سیستم کامپیوتري آموزش دانشکده ها  ٢٠ 

W10 ساختار دانشکده ها درهمکاري با آموزش رشته هاي پیراپزشکی  ٢١ 

W10 تصمیمات پیگیري مسئولین در انجام ٢٢ 



 

  ١٣  

  
 اهمیت  : (O)نقاط فرصت 

O8 هاي آموزشمشارکت دانشگاههاي علوم پزشکی باوزارتخانه جهت برنامه ١ 

O10 نگرش سیستمی به موضوعات آموزشی در سطح وزارت  ٢ 

O٣ 
 شفاف بودن مواضع وزارت در مورد مشکالت آموزشی دانشگاهها و 

 اعالم به دانشگاهها
10 

O۴  سهمیه بورسیه براي رشته هاي علوم پایه(phD) 10 

O۵ 8 مشارکت دانشگاهها در برنامه هاي آموزشی 

O۶ 7 انحصاري بودن دانشکده پزشکی در منطقه از نظر آموزش دانشجویان سایر ارگانها 

O9 )افزایش سرانه دانشجو(افزایش پذیرش دانشجو  ٧ 

O8 برنامه فولتایمی از دیدگاه آموزشی ٨ 

O5 دانشکده پزشکی در استان هاي همجوار ٩ 

O10 دسترسی به  اینترنت ١٠ 

O8 )امکانات و تجهیزات پیشرفته(پیشرفت تکنولوژي آموزشی  ١١ 

O10 مجالت و ژورنال و مقاالت به صورت اشتراك الکترونیک ١٢ 

O8 شرایط فرهنگی و اجتماعی خوب در استان ١٣ 

O١۴ 6 سه استان و کشورهاي  همسایه موقعیت جغرافیایی همجواري با 
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 اهمیت  : (T)نقاط تهدید 

T9 دخالت سایر معاونت ها در آموزش ١ 

T8 گذاري متغیر در وزارتخانه سیاست ٢ 

T7 پیاده شدن سیاست وزارتی در برنامه هاي دانشگاه  ٣ 

T۴ 
هاي تحت پوشش یک دانشگاه و ساختار وزارت در خصوص جدا کردن دانشکده

 استقالل ایجاد
7 

T۵  7 دانشگاه آزاد 

T۶  10 اعضاي درمانی در گروه آموزشی 

T10 انگیزه یادگیري آموزشی دانشجویان کشور  ٧ 

T9 پذیرش دانشجو در سهمیه هاي مختلف ٨ 

T9 نگرش مناسب به افت تحصیلی دانشجویان  ٩ 

T9 شفافیت گزینش هاي اخالقی  ١٠ 

T6 نشجو در رشته هاي مختلف معیارهاي اخالقی در پذیرش دا ١١ 

T10 استقالل مالی آموزشی  ١٢ 

T9 طرح  کارانه  ١٣ 

T١۴  9 هماهنگی حقوقی اساتید با توجه به تورم 

T١۵  7 تخصیص نهایی بودجه در وزارت 

T١۶  7 روند جذب اعتبار آموزشی در وزارت 

T8 )وزارتخانه(دوري از مرکز ١٧ 

T6 کتابخانه دانشگاه  منابع علمی و ژورنال ها در ١٨ 

T3 فرهنگ و گویش هاي مختلف بیماران در بیمارستان هاي آموزشی  ١٩ 
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  یرونیعوامل ب      

                  (External) 
 
 
 
 

  یعوامل درون
(Internal) 

Oمشارکت دانشگاههاي علوم پزشکی با وزارتخانه جهت  -١
  برنامه هاي آموزش

Oنگرش سیستماتیک به موضوعات آموزشی در سطح  -٢
 وزارت 

Oوزارت درمورد مشکالت آموزشی مواضع بودنشفاف -٣
 دانشگاهها و اعالم به دانشگاهها

O۴-پایههايرشتهبرايبورسیهسهمیهوجود(PhD)   
O۵- هاي آموزشی دانشگاهها در برنامهمشارکت 
O۶- ر منطقه از نظر آموزش انحصاري بودن دانشکده پزشکی د

 دانشجویان سایر ارگانها 
Oافزایش سرانه دانشجو(افزایش پذیرش دانشجو  -٧( 
Oاجرا برنامه فولتایمی از دیدگاه آموزشی  -٨ 
Oدانشکده پزشکی در استان هاي همجوار  -٩ 

Oاینترنت  -١٠ 
Oامکانات و تجهیزات (پیشرفت تکنولوژي آموزشی  -١١

 )پیشرفته
Oه مجالت و ژورنال و مقاالت به صورت دسترسی ب -١٢

 اشتراك الکترونیک 
Oشرایط فرهنگی و اجتماعی خوب در استان  -١٣ 
O١۴-  استان همجوار و  3شرایط جغرافیایی خوب استان با

  کشورهاي همسایه

Tدخالت سایر معاونت ها در آموزش  -١ 
Tاري متغیر در وزارتخانه ذگسیاست -٢ 
Tدانشگاه  هايبرنامه در زارتیو سیاست شدن پیاده-٣ 
T۴-هاي تحت پوشش یک دانشگاه  کردن دانشکدهجدادرخصوصوزارتساختار

 و ایجاد استقالل 
T۵-  دانشگاه آزاد 
T۶-  اعضاي درمانی در گروه آموزشی 
Tدانشجویان کشور کلآموزشییادگیريانگیزه-٧ 
Tپذیرش دانشجو در سهمیه هاي مختلف -٨ 
Tناسب به افت تحصیلی دانشجویان نگرش م -٩ 

Tشفافیت گزینش هاي اخالقی  -١٠ 
Tمعیارهاي اخالقی در پذیرش دانشجو در رشته هاي مختلف  -١١ 
Tاستقالل مالی آموزشی  -١٢ 
Tطرح کارانه  -١٣ 
T١۴-  هماهنگی حقوقی اساتید با توجه به تورم 
T١۵-  تخصیص نهایی بودجه در وزارت 
T١۶-  آموزشی در وزارت روند جذب اعتبار 
Tوزارتخانه(دوري از مرکز -١٧( 
Tوجود منابع علمی و ژورنال ها در کتابخانه دانشگاه  -١٨ 
Tفرهنگ و گویش هاي مختلف بیماران در بیمارستان هاي آموزش  -١٩ 

Sمدیریت توسط اعضاي هیات علمی  -١ 
Sاستقالل مدیریت – ٢ 
Sگرایش به مدیریت علمی  -٣ 
S۴- نه دوره هاي شبا 
S۵-  انگیزه در اعضاي هیات علمی جهت رفع مشکالت دانشجویان 
S۶-آموزشیازگروههايدربعضیویژههايپتانسیل 
Sاجراي دقیق برنامه هاي آموزشی در دانشکده پرستاري  -٧ 
Sدانشکده پرستاري(تدوین و بازنگري اهداف آموزشی  -٨( 
Sی، شبانه، درآمد زایی حوزه معاونت آموزشی از طریق انتفاع-٩

 …آزاد و 
Sامکانات فیزیکی مناسب  -١٠ 
Sقدمت دانشکده پزشکی -١١ 
Sتکمیل واحدهاي موظف اعضاء هیات علمی دانشکده  -١٢

پزشکی به خصوص در علوم پایه به تدریس در دانشکده هاي غیر 
   پزشکی

 
SO1به تیپ  2ارتقاء دانشگاه از تیپ  ١ 

S۶- O١- O٢- O۵ 
 

SOي آموزشیبهبود بکارگیري فضا ٢ 
S۵- S۶- S١٠- O١٠- O١١- O١٢ 

 
SOتوسعه تحصیالت تکمیلی ٣ 

S٩- S۶- O۴- O٣- S١٠- O٩- O١١- O١٣- O١٠- 
S١١- O٢- S١٢- O١۴ 

 
SO۴ تقویت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

S١٠- O١١- O١٢- O٨-S٢- S۵- S٧ 

 

 
STتقویت انگیزه هیات علمی ١ 

T١۴- T١٣- T١٢- T٩- T١- S٢- S۵ 
 

STاصالح سیستم مالی معاونت آموزش ٢ 
T١٢- T١١- T١۵- T١۶- S١٠- S۴ 

 
STاستقرار مدیریت بر مبناي مدیریت شایسته ساالري ٣ 

T١- T٢- S١- S٢- S٣- T۶ 
 

ST۴ تعدیل دستورالعمل هاي وزارتی در جهت نیازهاي معاونت آموزشی 
T٢- T۶- T٩- S٢- S٣- T١٧- T١٩ 

 

Wموزشی نظارت و کنترل صحیح امور آ -١ 
Wوقت کافی براي برنامه ریزي آموزشی  -٢ 
Wاطالع بعضی از مدیران از علم مدیریت  -٣ 
W۴-  ا درمان یادغام آموزش 
W۵-  اجراي صحیح شرح وظایف مشخص شده براي مسئولین 
W۶-  نظام صحیح براي تشویق و تنبیه اعضاي هیات علمی 
Wروند جذب اعضاء هیات علمی در دانشگاه  -٧ 
Wمحدودیت مالی(کالت مالی مش -٨( 
Wروند محتوي ارزشیابی اعضاي هیات علمی  -٩ 

Wعلوم پایه(کم بودن مرتبه علمی باالتر در دانشگاه  -١٠- 
 )بالینی
Wفرهنگ رودربایستی در جامعه دانشگاه  -١١ 
Wنهائی دردوره بالینیارزیابیوآموزشتطابق -١٢ 
Wها هرشتبعضیدرتکمیلیتحصیالتهايدوره-١٣ 
W١۴- علمی در مدیریت هیاتغیر اعضايدخالت 
W١۵-  ثبات مدیریت 
W١۶-  سیستم بایگانی آموزش 
Wآزمونهاي استاندارد در گروه بالینی  -١٧ 
Wفضاي آموزشی در مراکز آموزشی غیر از بیمارستان امام  -١٨ 
Wپشتیبانی امور مالی بیمارستان هاي آموزشی از نظر تهیه و  -١٩

 ایل مورد نیازخرید وس
Wسیستم کامپیوتري آموزش دانشکده ها  -٢٠ 
Wساختار دانشکده ها در همکاري آموزش رشته هاي  -٢١

 پیراپزشکی 
Wپیگیري مسئولین در انجام تصمیمات  -٢٢ 

 

 
WOهیات علمی(جذب و حفظ نیروي متخصص و کارآمد  ١( 

W١- W۴- W٧- W١٠ – W١٣- W١۴- W١۵- W٢٢ 
- O١- O٣- O۴- O٧- O٨- O١٠- O١٢- O١٣- O١۴ 

 
 

WOتقویت و کاربرد موثر تکنولوژي اطالعات و ارتباطات در  ٢
 آموزش

W١- W٢- W٨- W١٢- W١۶- W١٩- W٢٠- O١- 
O۵- O١٠- O١١- O١٢ 

 

 
WTفرایند نظارت و کنترل روند آموزشی ١ 

T١- T٣- T٧- T٨- T٩- T١٣- T١٨- W١- W٢- W٣- W۴- W۵- 
W۶- W٩- W١١- W١٢- W١۶- W١٧- W٢٠ 

 
WTاصالح ساختار آموزشی ٢ 

T۴- T۵- T۶- T٨- T٩- T١٠- W١٠- W١٢- W١٣- W٢١ 
 

WTفرایند اجراي طرح نظام نوین ٣ 
T١- T٩- T١٣- T١۴- T۶- W١- W۴- W٣ - W١١- W١۴- W١٨- 

W٢٢ 
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ی نوشته شد و سپس اهداف کلی و اختصاص SO ،WO ،ST ،WTموضوع هاي استراتژیک  SWOTبا استفاده از ماتریس 
 نوشته شده است

  
    
  SSOO      توسعه يها ياستراتژ  
  

SO١   به تیپ 2ارتقاء دانشگاه از تیپ 
 1 S۶- O١- O٢- O۵ 

SO٢  بهبود بکارگیري فضاي آموزشی 
 S۵- S۶- S١٠- O١٠- O١١- O١٢ 

SO٣  توسعه تحصیالت تکمیلی 
S٩- S۶- O۴- O٣- S١٠- O٩- O١١- O١٣- O١٠- S١١- O٢- S١٢-O١۴ 

SO۴  ت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیتقوی 
 S١٠- O١١- O١٢- O٨-S٢- S۵- S٧  

  
  

  SSTT   تمرکز يها ياستراتژ  
  

ST١  تقویت انگیزه هیات علمی 
 T١۴- T١٣- T١٢- T٩- T١- S٢- S۵ 

ST٢  اصالح سیستم مالی معاونت آموزشی 
  T١٢- T١١- T١۵- T١۶- S١٠- S۴ 

ST٣  ت شایسته ساالرياستقرار مدیریت بر مبناي مدیری 
 T١- T٢- S١- S٢- S٣- T۶ 

ST۴  تعدیل دستورالعمل هاي وزارتی در جهت نیازهاي معاونت آموزشی 
  T٢- T۶- T٩- S٢- S٣- T١٧- T١٩ 

 
 
 
 
 
 

  WWOO   تنوع يها ياستراتژ  
  

WO١   هیات علمی(جذب و حفظ نیروي متخصص و کارآمد( 
  W١- W۴- W٧- W١٠  W١٣- W١۴- W١۵- W٢٢ - O١- O٣- O۴- O٧- O٨- O١٠- O١٢- O١٣- O١۴  

WO٢   ویت و کاربرد موثر تکنولوژي اطالعات و ارتباطات در آموزش تق 
W١- W٢- W٨- W١٢- W١۶- W١٩- W٢٠- O١- O۵- O١٠- O١١- O١٢ 

  
 

WWTT       تدافع يها ياستراتژ  
  

WT١  ایند نظارت و کنترل روند آموزشی فر 
T١- T٣- T٧- T٨- T٩- T١٣- T١٨- W١- W٢- W٣- W۴- W۵- W۶- W٩- W١١- W١٢- W١۶- W١٧- 
W٢٠ 

WT٢  اصالح ساختار آموزشی 
  T۴- T۵- T۶- T٨- T٩- T١٠- W١٠- W١٢- W١٣- W٢١ 
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WT٣  فرایند اجراي طرح نظام نوین 
  T١- T٩- T١٣- T١۴- T۶- W١- W۴- W٣ - W١١- W١۴- W١٨- W٢٢ 

  
  ییاهداف کلاهداف کل

  
  Gعلمی  ارتقاء سطح کیفی اعضاي هیات ١ 

G٢   اصالح ساختار آموزشی دانشگاه 
G٣    تکمیلی پایه و توسعه تحصیالت 
G۴   ارتقاء و کاربرد تکنولوژي اطالعات و ارتباطات در آموزش 
G۵  تقویت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی    
G۶   توسعه و بهبود فضا و امکانات و تجهیزات آموزشی 
G٧  و کارآمد  جذب و حفظ نیروي متخصص 
G٨  اصالح سیستم مالی آموزش  

 
  یواختصاص یاهداف کل

  
 .به منظور تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز کشور اهداف کلی و اختصاصی به شرح زیر می باشد

G١  ارتقاء سطح کیفی اعضاي هیات علمی 
G١O١  ٨۶لاستقرار نظام تشویق و تنبیه اعضاي هیات علمی تا پایان سا 
G١O٢   ٨٩حمایت رفاهی از اعضاء هیات علمی تا پایان سال 
G١O٣   89حمایت علمی و پژوهشی از اعضاء هیات علمی تا پایان سال 
G١O۴   ٨٩انتخاب مدیران شایسته در مراکز آموزشی تا پایان سال 

  
G٢  اصالح ساختار آموزشی دانشگاه  

G٢O١   88معاونت آموزشی تا پایان سال موجود دانشکده ها تشکیالتی  از جمله چارتبازنگري ساختار آموزشی 
G٢O٢   86اصالح فرایند اجرایی طرح نظام نوین اداره امور بیمارستانها در مراکز آموزشی تا پایان سال  

 
G٣   تکمیلیپایه و توسعه تحصیالت  

G٣O١   و پرستاري مراقبتهاي ویژه تا پایان شناسی نگل ا، آناتومی ،راه اندازي دوره هاي کارشناسی ارشد فیزیولوژي
87 

G٣O٢   عفونی -بیماریهاي اعصاب -جراحی مغز و اعصاب –قلب   –راه اندازي رشته هاي دستیاري ارتوپدي- ENT-  
  89پوست تا پایان سال  -رادیولوژي  -روانپزشکی                 

G٣O٣  89پرستاري تا پایان سال و  اخذ مجوز پذیرش دانشجوي دکتري بیوشیمی بالینی 
 G١O۴  رشته  4راه اندازيMPH  89تا پایان سال 

5 G١O  86رشته فوریت هاي پزشکی تا پایان راه اندازي 
6 G١O  حشره شناسی -ارگونومی   -بهداشت محیط - بهداشت حرفه ايارشد راه اندازي رشته کارشناسی-  

 -باکتري شناسی -تغذي  -مدیریت خدمات بهداشتی -پزشکیر شاخه کتابداري د  -شناسیس ویرو                 
  89بهداشت و ایمنی مواد غذایی تا پایان سال   -مامایی                 

7 G١O  88ایجاد دانشکده داروسازي تا پایان سال 
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8 G١O  87ایجاد دانشکده دندانپزشکی تا پایان سال 
9 G١O 88و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تا  پایان سال  ایجاد رشته هاي کارشناسی تغذیه 
 

G۴  ارتقاء و کاربرد تکنولوژي اطالعات و ارتباطات در آموزش  
G۴O١   88توسعه تکنولوژي خدمات آموزشی در حوزه معاونت آموزشی تا پایان سال 
G۴O٢   هسال آیند 5بهبود و کاربرد تکنولوژي نوین آموزشی در آموزش دانشجویان در 

  
G۵  تقویت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

G۵O١   87ارتقاء مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تا پایان سال 
G۵O٢   87تدوین برنامه هاي اجرایی مرکز تا پایان سال 

G۶  توسعه و بهبود فضا و امکانات و تجهیزات آموزشی 

G۶O١   88آموزشی تا سال برنامه ریزي مناسب در استفاده از فضاي 
  

G٧  جذب و حفظ نیروي متخصص و کارآمد  

G٧O١   86اصالح روند جذب اعضاي هیات علمی تا پایان سال 
G٧O٢   سال آینده 4تقویت ارتقاء مرتبه علمی اعضاي هیات علمی موجود در 
G٧O٣   86پایان سال تقویت دانشگاه در جهت تشکیل هیات ممیزه تا  
G٧O۴  85ي مناسب جهت فولتایمی اعضاي هیات علمی تا پایان سالسیاست گذار 

  
 G٨  اصالح سیستم مالی آموزش  

G٨O١   87استقرار عاملیت ذیحساب مستقل در معاونت آموزشی تا پایان سال 
G٨O٢   87سیاست گذاري جهت هزینه کرد بهینه بودجه هاي آموزش تا پایان سال 
G٨O٣  87پایان سال ی حوزه آموزش تا سیاست گذاري در جهت درآمدزدای  

 
 



 

  ٢٠  

با تحلیل وضعیت حوزه معاونت آموزشی و در نظر گرفتن عوامل درونی و بیرونی موضوع هاي استراتژیک به شرح زیر   
 .اولویت بندي شده است

 
 فرایند نظارت و کنترل روند آموزشی  -1
 اصالح ساختار آموزشی -2
 ت و ارتباطات در آموزش تقویت و کاربرد موثر تکنولوژي اطالعا -3
 تقویت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  -4
 ) هیات علمی(جذب و حفظ نیروي متخصص و کارآمد  -5
 تقویت انگیزه هیات علمی  -6
 بهبود بکارگیري فضاي آموزشی  -7
 1به تیپ  2ارتقاء دانشگاه از تیپ  -8
 توسعه تحصیالت تکمیلی  -9

 ونت آموزشیاصالح سیستم مالی معا -10
 تعدیل دستورالعمل هاي وزارتی در جهت نیازهاي معاونت آموزشی -11
 استقرار مدیریت بر مبناي مدیریت شایسته ساالري -12
 با دیدگاه آموزش محور فرایند اجراي طرح نظام نوین  -13

 
 

   


