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 مقدمه

برنامه استراتژيك، بستر يا چارچوبي است كه يراي عملي ساختن تفكر استراتژيك و هدايت 

مشخص و برنامه ريزي شده گردند، مي باشد.برنامه ريزي عمليات كه منجر به تحقق نتايج 

استراتژيك فرآيندي است كه طي آن مديران ارشد اجرايي و عملياتي برنامه ريزي استراتژيك 

سازمان را طراحي مي كنند. مهمترين ويژگي اين فرآيند در ماهيت كار گروهي آن نهفته است. 

ه اعتقاد و باور به استراتژي سازمان شكل مي زيرا در قالب چنين فرآيند و كارگروهي است ك

گيرد و افراد درگير در اين فرآيند، احساس تعلق و مالكيت نسبت به آن پيدا مي كنند. بعالوه چنين 

 فرآيندي باعث تسهيل مرحله استقرار استراتژي سازمان مي گردد.

و خارجي است كه با  يكي از جنبه هاي ويژه برنامه ريزي استراتژيك ارزيابي محيط هاي داخلي

توجه به رسالت و اهداف سازمان ديدگاه روشني از وضع موجود سازمان مي دهد. مديران براي 

نشان دادن عكس العمل كارساز در قبال تغييرات و تحوالت محيط خود بايد هر روز بيش از پيش 

اين سازمان ها  "يوگي برا"محيط هاي داخلي و خارجي خود را مورد ارزيابي قرار دهند. به قول 

 بايد مراقب رويدادها باشند و در ضمن آنچه را مشاهده مي كنند، تفسير نمايند.

با عنايت به عدم ابالغ برنامه استراتژيك كالن در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشكي، و با توجه به پيگيريهاي مستمر معاونت پشتيباني دانشگاه، برنامه استراتژيك حوزه 

 آموزشي بر اساس سياست هاي داخلي تدوين گرديد.معاونت 
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 اعضای کمیته تدوین برنامه استراتژیک حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

 معاون آموزشی دانشگاه                    خدیجه مخدومیدکتر  -1

 مدیر امور آموزشی دانشگاه  رحمان عباسی وشدکتر  -2

 تکمیلی دانشگاهمدیر تحصیالت   کتر فرحناز نوروزی نیا د -3

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی   دکتر آرام فیضی  -4

مدیریت خدمات    PhD -عضو هیات علمی دانشکده بهداشت  دکتر بهرام نبی لو  -5

 بهداشتی

و عضو هیأت علمی گروه پزشکی قانونی   دبیر آموزش مداوم دانشگاه  دکتر بهزاد بوشهری  -6

 و مسمومیت ها

 دبیر ستاد شاهد و ایثارگران  کیخانیدکتر عابد  -7

 معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی  دکتر حسن صابری  -8

 معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی  دکتر سورنا نظرباغی  -9

 معاون آموزشی دانشکده بهداشت   چاوشیندکتر  -11

 معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی  مریم مصطفویدکتر  -11

 معاون آموزشی دانشکده داروسازی  دکتر زهرا مرادپور -12

 معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه  دکتر معصومه همتی مسلک پاک -13

 خانم مهناز کفیلی                             کارشناس مسئول برنامه ریزی دانشکده پزشکی -14

 کارشناس حوزه معاونت آموزشی دانشگاه   هه گوزلیخانم ال -15

 رییس اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه  قای علی بنی آدمآ -16

 رییس اداره دانش آموختگان آقای احسان کاروانی -17

 

 

 

 



4 
 

 

 

 چشم انداز

 

با تربيت نيروي انساني  حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشكي اروميه بر آن است كه

 وانايي هاي بومي وبه ت بااتكاء در علوممرتبط با سالمت جامعه، متخصص و توانمند

كيفيت آموزشي، مسئوليت پذيري و رعايت اخالق و ارزشهاي حرفه  محوريت ارتقاي

،اقتصاد علوم پزشكيو فن آوريعلم در آموزش و توليد سهم بيشتري  اي و اسالمي،

پايدار استان و كشور داشته  تحقق عدالت آموزشي و اجتماعي و توسعه دانش بنيان،

 .باشد
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 رســــــالت

دانشكده،  ۶حوزه معاونت آموزشي دانشگاه به عنوان يكي از دانشگاه هاي تيپ يك با دارا بودن 

(  هيأت علمي در 33۵مجتمع آموزش عالي سالمت و واحد پرديس بين الملل؛ بهره مندي از ) ۵

رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي، تربيت دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي )از كارداني تا 

 فلوشيپ( 

ر رشته هاي علوم پايه و باليني و آموزش مداوم در راستاي نيازهاي جامعه و گسترش كمي و د

 كيفي رشته هاي آموزشي به ويژه تحصيالت تكميلي، فعاليت مي كند. 

اين معاونت مديريت و رهبري آموزشي دانشگاه را كه شامل سياست گذاري، برنامه ريزي، اجرا، 

ه هاي آموزشي، آموزش مداوم شاغلين حرف پزشكي، پژوهش هدايت، نظارت و ارزشيابي برنام

 بر عهده دارد.  سطح منطقه و كشور در آموزش، برگزاري كارگاه هاي توانمند سازي، در

حوزه معاونت آموزشي مصمم است از طريق تربيت نيروي انساني متعهد و متخصص مطابق با 

سالمت جامعه را ارتقاء بخشيده و زمينه استانداردهاي  ملي و بين المللي، سطح دانش مرتبط با 

تبادالت علمي مطلوب را فراهم آورد. در اين راستا با اصالح ساختار آموزش با محوريت بسته 

هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي و رعايت ارزش هاي سازماني چون نظم، عدالت، 

از اصول حاكم بر فعاليتهاي پايبندي به قوانين، اخالق حرفه اي، پاسخگويي و مسئوليت پذيري 

 ساله و نقشه جامع علمي كشور، قدم موثر بردارد. 02اين حوزه و منطبق بر اهداف چشم انداز 
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 تعریف عناصر و مفاهیم اصلی در برنامه ریزی استراتژیک

 .ر آرزوي دست يافتن به آن مي باشددسازمان آنچه كه دورنما: 

 .)چرائي( را رسالت سازمان مي نامندفلسفه وجودي سازمان رسالت:

ه سازمان به دنبال چه چيزي كننده اين است كمشخص  اهداف اهداف استراتژیک:

 ار چيست؟كنتيجه نهائي و جا است؟كاست؟جهت سازمان 

چگونگي دستيابي به اهداف استراتژيك را با توجه به فرصت ها و تهديدهاي  :استراتژی

 محيطي و نقاط ضعف و قوت دروني سازمان بيان مي كنند.

 شامل فرصت ها و تهديد ها هستند. عوامل بیرونی:

شامل نقاط قوت )توانايي ها( و نقاط ضعف موجود مي باشند كه در  عوامل درونی:

 ژيك موثر مي باشند.رسيدن به اهداف استرات

اصولي كه از نظر فردي و اجتماعي در سازمان نوعي رفتار مناسب و برتر ارزش ها:

 شمرده مي شوند و در هر حال معيارهاي ثابت سازمان براي تصميم گيري ها هستند.
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 تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی و خارجی

SWOT Analysis 

ابزاري كارآمد براي شناسايي شرايط محيطي و توانايي هاي دروني سازمان  SWOTتحليل 

 برگرفته از اين لغات مي باشد: SWOTاست. واژه 

Strengthبه معني قوت 

Weakness به معني ضعف 

Opportunity  به معني فرصت 

Threat به معني تهديد 

 تهديد معموال محيطي است.ماهيت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط مي شود و فرصت و 

 :ها قوت

در اختيار دارد و مي تواند از سازمان قوت هاي سازمان، همان منابع و توانايي هايي است كه 

 يك مزيت رقابتي استفاده كند. آنها به منظور ايجاد

 ضعف ها:

نبودن بعضي از توانايي هاي كليدي در سازمان مي تواند به عنوان يك ضعف در سازمان تلقي 

 شود.

 فرصت ها:

شناسايي و بررسي دقيق محيط خارجي مي تواند فرصتهاي جديدي را براي مديران سازمان 

 نمايان سازد و همين فرصتها مي توانند آغازگر مسير جديدي براي توسعه و رشد باشند.
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 تهديدها:

 باشد.تغيير در متغيرهاي خارجي و محيطي مي تواند تهديدهايي را براي سازمان در پي داشته 

 تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی 

 Strength factor -نقاط قـــوت  

 داخلیعوامل استراتژیک 

 )نقاط قوت(
 وزن

امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز وزن 

 دار

شوراهاي آموزشي در سطح  و موثر تشكيل منظم -1

 اهگدانش
12 ۴ ۴2 

 ۴۴ ۴ 10 وجود هيأت مميزه مستقل در دانشگاه -0

 3۳ 3 13 لمي اعضاي هيأت علميعبهبود رتبه  -3

اشتياق و توانمندي اعضاي هيأت علمي در برگزاري  -۴

 آموزش بين المللي
۴ 1 ۴ 

 0۴ 0 10 قرار گرفتن در رديف دانشگاههاي تيپ يك -۵

 32 0 1۵ وجود تحصيالت تكميلي در دانشگاه -۶

 اشتياق و توانمندي گروه هاي آموزشي در طراحي و راه -7

 اندازي دوره هاي  آموزشي بين رشته اي
۴ 1 ۴ 

 0۴ 3 ۴ تربيت نيروي انساني متخصص منطبق بر نيازهاي منطقه -۴

 1۴ 1 1۴ وجود جو خالقيت و نو آوري در دانشگاه -۳

   122 جمع
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 ه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلیتجزی

 Weakness factor–نقاط ضعف 

 داخلیعوامل استراتژیک 

 ضعف()نقاط 
 وزن

امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز وزن 

 دار

 1۴ 0 ۳ آموزشي  و تجهيزاتضعف در مديريتفضاها  -1

 ۴2 ۴ 12 استاد محور بودن آموزش -0

استاد و استفاده كم رنگ از روش هاي نوين ارزيابي -3

 دانشجو
۳ ۴ 3۶ 

اعضاي هيأت علمي و توزيع نامتوازن و نامتناسب  -۴

 هاي آموزشي  ها و رشته، گروهكاركنان
۳ 0 1۴ 

نهادينه نبودن فرهنگ خود ارزيابي در گروه هاي  -۵

 آموزشي
11 3 33 

فعاليت هاي نداشتن ساختار پاداش و انگيزش براي -۶

 علميو كاركنان هيأتاعضاي حوزه آموزش 
11 3 33 

تمام وقت  باليني از اعضاي هيأت علمي برخيكمترگرايش -7

 آموزشيفعاليتهاي  به جغرافيايي
10 3 3۶ 

هاي  پايش و نظارت مستمر بر فرايندها و برنامه كمبود-۴

 آموزشي دانشگاه
13 3 3۳ 

 آموزش مجازيبراي بستر مناسب  فقدان-۳

 
۳ ۴ 3۶ 

 7 1 7 در حوزه آموزشبرنامه درآمد زايي ضعف  -12

 ۳۰۳  ۰۱۱ جمع
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 خارجیتجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک 

 Opportunity Factors -نقاط فرصت

 عوامل استراتژیک خارجی

 )نقاط فرصت(
 وزن

امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز وزن 

 دار

همجووواري اسووتان بووا كشووورهاي همسووايه بووراي   -1

 تبادالت علمي

12 3 32 

 ۴2 ۴ 12 تشكيل منظم جلسات شوراي دانشگاه -0

ابالغ بسته هواي تحوول و نووآوري در آمووزش از      -3

 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكيطرف 

1۵ ۴ ۶2 

مأموريت محور شدن توسعه آموزش بور اسواس    -۴

 سند آمايش سرزميني

11 ۴ ۴۴ 

سواير   و پتانسيل برقراري ارتباط با بخش صنعت -۵

 ها سازمان

۳ 3 07 

در منطقووه و امكووان بهووره بوورداري   اقليموويتنووو  -۶

 *آموزشي از آنها

12 ۴ ۴2 

اعتبووار بخشووي آموزشووي مراكووز آموزشووي  ابووالغ -7

 درماني

13 ۴ ۵0 

 ۵0 ۴ 13 بندي آموزشي دانشگاهطرح رتبه -۴

 07 3 ۳ بودن دانشگاه تيپ يك -۳

 370  122 جمع
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 خارجیتجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک 

 Threat Factors -نقاط تهدید

 عوامل استراتژیک خارجی

 (تهدید)نقاط 

امتیاز  وزن

وضع 

 موجود

امتیاز وزن 

 دار

ان بوور آموووزش در سووطح وزارت و  درموو اولويووت-1

 اهدانشگ

۶ 1 ۶ 

حوزه آمووزش در سياسوت   جايگاه به ندادن اهميت-0

 كالن دانشگاهو تصميم گيري گذاري 

7 1 7 

بو  بدون فزايش ظرفيت دانشجو توسط وزارت متا -3

 در نظر گرفتن زيرساختها

۵ 0 12 

 شفاف نبودن بودجه ريزي ونارسايي در سيستم  -۴

 آموزشيتخصيصهاي الزم به برنامه هاي 

7 1 7 

و عدم ايجاد انگيزه رقابت  بومي گزيني دانشجويان-۵

 علمي در بين دانشجويان

3 0 ۶ 

فضاهاي فيزيكي و تجهيزات آموزشي كمبود -۶

 هاي مصوب آموزشيمتناسب با برنامه

۵ 1 ۵ 

 ۴ 0 ۴ طرح آمايش سرزميني -7

تناسووب چووارت تشووكيالتي بووا رونوود رشوود و عوودم -۴

 توسعه آموزش

۵ 1 ۵ 

نبود سياست جامع و پايدار در خصوص -۳

ابالغي از سيستم  دستورالعملها و قوانين آموزشي

 باالدستي

۴ 0 ۴ 

دور بودن پرديس نازلو از مراكز آموزشي -12

 درماني

۴ 0 ۴ 

 72  ۵2 جمع
 **مقايسه با ساير معاونتهاپايين بودن دريافتي كاركنان آموزشي در ***
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*

 وجود دریاچه و گونه های مختلف گیاهی و جانوری
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 عوامل درونی
 

 

 

 عوامل بیرونی
 

 (T)تهدیدها  (O)فرصت ها
 استان با کشورهای همسایه برای تبادالت علمیهمجواری  -1

 تشکیل منظم جلسات شورای دانشگاه -۲

ابالغ بسته های تحول و نوآوری در آموزش از طرف وزارت بهداشت و درمان و  -۳

 آموزش پزشکی

 مأموریت محور شدن توسعه آموزش بر اساس سند آمایش سرزمینی -۴

 سایر سازمان ها پتانسیل برقراری ارتباط با بخش صنعت و -۵

 تنوع اقلیمی در منطقه و امکان بهره برداری آموزشی از آنها-6

 ابالغ اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی -7

 طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاه )طرح راد(-8

 تیپ یک بودن دانشگاه -9

 اولویت درمان بر آموزش در سطح وزارت و دانشگاه-1

 حوزه آموزش در سیاست گذاری و تصمیم گیری کالن دانشگاهاهمیت ندادن به جایگاه-۲

 افزایش ظرفیت دانشجو توسط وزارت متبوع بدون در نظر گرفتن زیرساختها -۳

 نارسایی در سیستم بودجه ریزی و شفاف نبودن تخصیصهای الزم به برنامه های آموزشی -۴

 ین دانشجویانبومی گزینی دانشجویان و عدم ایجاد انگیزه رقابت علمی در ب-۵

 های مصوب آموزشیکمبود فضاهای فیزیکی و تجهیزات آموزشی متناسب با برنامه-6

 طرح آمایش سرزمینی -7

 عدم تناسب چارت تشکیالتی با روند رشد و توسعه آموزش-8

 نبود سیاست جامع و پایدار در خصوص دستورالعملها و قوانین آموزشی ابالغی از سیستم باالدستی-9

 بودن پردیس نازلو از مراکز آموزشی درمانیدور -1۱

 (Sنقاط قوت )
 تشکیل منظم و موثر شوراهای آموزشی در سطح دانشگاه -1

 وجود هیأت ممیزه مستقل در دانشگاه -۲

 بهبود رتبه علمی اعضای هیأت علمی -۳

 اشتیاق و توانمندی اعضای هیأت علمی در برگزاری آموزش بین المللی -۴

 در ردیف دانشگاههای تیپ یکقرار گرفتن  -۵

 وجود تحصیالت تکمیلی در دانشگاه -6

 اشتیاق و توانمندی گروه های آموزشی در طراحی و راه اندازی دوره های  آموزشی بین رشته ای -7

 تربیت نیروی انسانی متخصص منطبق بر نیازهای منطقه -8

 وجود جو خالقیت و نو آوری در دانشگاه -9

 (S.Oاستراتژی رشد )

1. SO1 ( گسترش و ارتقای رشته های تحصیالت تکمیلیS3,4,6,7-O3,4,5,9) 

۲. SO2 ( ارتقای رتبه آموزشی دانشگاهS1,2,3,5,6-O2,3,7,8) 

۳. SO3 افزایش تعامل دانشگاه در سطح ملی و بین المللی(S4,5,6,7,8-

O1,2,3,5,7,8,9) 
۴. SO4  ایجاد آموزش مجازی در دانشگاه(S3,4,7,9-O1,3,4,8) 

 (S.Tتنوع )استراتژی 

1. ST1  اصالح و بازنگری سیستم مالی و تخصیص بودجه به معاونت آموزشیS1,5,6,7-

T1,2,4,6)) 

۲. ST2  ۲مشارکت در تصمیم گیریهای آموزشی منطقه آمایشی (S1,2,5,7,8-T2,5,6,7,8,9) 

۳. ST3 ( ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه متناسب با توسعه کمی دانشگاهS1,3,6,9-

T1,2,3,4,5,6,8,10) 

 (Wاط ضعف )نق
 ضعف در مدیریت فضاها و تجهیزات آموزشی  -1

 استاد محور بودن آموزش -۲

 استفاده کم رنگ از روش های نوین ارزیابیاستاد و دانشجو -۳

 های آموزشی  ها و رشتهتوزیع نامتوازن و نامتناسب اعضای هیأت علمی و کارکنان، گروه -۴

 گروه های آموزشینهادینه نبودن فرهنگ خود ارزیابی در  -۵

 نداشتن ساختار پاداش و انگیزش برای فعالیت های حوزه آموزش اعضای هیأت علمی و کارکنان-6

 گرایش کمتربرخی از اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی به فعالیتهای آموزشی -7

 های آموزشی دانشگاه کمبود پایش و نظارت مستمر بر فرایندها و برنامه-8

 ن بستر مناسب برای آموزش مجازیفقدا-9

 

 (W.Oاستراتژی تغییر )

WO1  باز تعریف سیاست های حوزه آموزش بر اساس بسته های تحول و نوآوری در

 (O1,3,4,8-W1,2,3,8,9)آموزش

WO2 ارتقای استانداردهای کمی و کیفی در حوزه آموزش(O2,3,7,8,9-

W1,2,3,4,5,67,8) 

 

 (W.Tاستراتژی تدافعی )

WT1 تمرکز بر تحقق استانداردهای ضروری رشته ها و دانشکده های موجود(W1,3,4,5,7-

T1,2,3,4,6,8,10) 

WT2 تبیین جایگاه آموزش در دانشگاه(W1,2,3,5,7,8,9-T1,2,5,6,8,10) 
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 (S.Oستراتژی رشد )ا

SO1 رشته هاي تحصيالت تكميلي گسترش و ارتقاي 

(S3,4,6,7-O3,4,5,9) 

 SO2رتبه آموزشي دانشگاه  ارتقاي 

(S1,2,3,5,6-O2,3,7,8) 

 SO3در سطح ملي و بين المللي افزايش تعامل دانشگاه 

(S4,5,6,7,8-O1,2,3,5,7,8,9) 

SO4  در دانشگاهآموزش مجازي ايجاد 

(S3,4,7,9-O1,3,4,8) 

SO5 توسعه فضاهاي آموزشي متناسب با رشته هاي تحصيلي دانشگاه 

(S1,2,5,6,7-O2,4,8,9) 
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 (S.Tاستراتژی تنوع )

ST1اصالح و بازنگري سيستم مالي و تخصيص بودجه به معاونت آموزشي 

)(S1,5,6,7-T1,2,4,6 

 ST2  0منطقه آمايشي مشاركت در تصميم گيريهاي آموزشي 

 (S1,2,5,7,8-T2,5,6,7,8,9) 

ST3  ارتقاء كيفيت آموزشي دانشگاه متناسب با توسعه كمي دانشگاه 

(S1,3,6,9-T1,2,3,4,5,6,8,10) 
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 (W.Oاستراتژی تغییر )

WO1باز تعريف سياست هاي حوزه آموزش بر اساس بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش 

(O1,3,4,8-W1,2,3,8,9) 

WO2 كمي و كيفي در حوزه آموزشارتقاي استانداردهاي 

(O2,3,7,8,9-W1,2,3,4,5,67,8) 

WO3 واقعي نمودن بودجه آموزشي دانشگاه با توجه به توسعه آموزشي صورت

 (O2.3.9-W6,10گرفته

WO4توسط متقاضيان خارج از  بهره گيري از امكانات آزمايشكاهي و تخصصي گروهها تسهيل

 (O1,4,5-W1,8,10)دانشگاه
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 (W.Tتدافعی )استراتژی 

WT1 تمركز بر تحقق استانداردهاي ضروري رشته ها و دانشكده هاي موجود(W1,3,4,5,7-

T1,2,3,4,6,8,10) 

WT2 دانشگاه تبيين جايگاه آموزش در(W1,2,3,5,7,8,9-T1,2,5,6,8,10)  

WT3 استفاده بهينه از فضاها و تجهيزات آموزشي موجود(W1,8,9-T3,6,10) 

WT4  اصالح سيستم نظارت و كنترل فرايندهاي كيفي و كمي آموزشي 

(W1,2,3,5,8,9-T1,2,3,5,8,9,10) 
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 اهداف کلی

 G1توسعه و بهبود فضا و امكانات و تجهيزات آموزشي 

 G2 توسعه تحصيالت تكميلي باليني و پايه دانشگاه 

 G3حوزه معاونت آموزشي  بازنگري ساختار فرايندهاي بودجه ريزي، مالي و امور درآمدي

 دانشگاه

G4 علمي، كاركنان و دانشجويان هيأتاعضاي بهبود عملكرد 

G5بهبود برنامه ها و خدمات آموزشي 

 G6تقويت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

G7 تقويت تعامل علمي آموزشي دانشگاه با مراكز دولتي و غيردولتي و فرا منطقه اي 

 G8 آموزشي دانشگاه التي حوزهتشكي ساختاراصالح 

G9 در دانشگاه توسعه آموزش مجازي 

G10 ارتقاي جايگاه اخالق حرفه اي در آموزش 

G11 آموزش مداوم دانشگاهتقويت 

 اهداف اختصاصی

G1 د فضا، امکانات و تجهیزات آموزشیتوسعه و بهبو 

G1O1احداثدانشكده دندانپزشكي 

G102  داروسازي احداث دانشكده 

G1O3  بهبود و توسعه فضاهاي فيزيكي دانشكده پزشكي، پرستاري 

G1O4احداث ساختمان جديدي جهت تفكيك فيزيكي دانشكده هاي بهداشت و پيراپزشكي 
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G1O5 دانشكده داروسازي دانشگاه به عنوان داروخانه هاي آموزشيداروخانه هاي اختصاصمجوز 

G1O6 ايجاد ساختمان كالسها در پرديس نازلو و مراكز آموزشي درماني 

G1O6  پرستاريخوي متناسب در دانشكدهايجاد فضاهاي فيزيكي 

 

G2 دانشگاه در بالینی و پایه  کمی و کیفی آموزش توسعه 

G2O1 13۳۳تا سال دستياري رشته جديد  3سيس أت 

G2O2 13۳۳رشته جديد فلوشيپ تا سال  0سيس أت   

G2O3رشته جديد  ۶سيستأPhD 13۳۳تا سال 

G2O4 13۳۳تا سال كارشناسي ارشدرشته جديد  12سيس أت 

G2O5  13۳۳رشته جديد كارشناسي تا سال  ۵تأسيس 

G2O6 موجود آموزش در رشته هاي تحصيليكيفيت  يارتقا 

G2O7  درصد ۵به ميزان ساالنه علمي هيأتاعضاي افزايش جذب 

 

G3 آمدی حوزه معاونت ریزی، مالی و امور دربازنگری ساختار فرایندهای بودجه

 آموزشی دانشگاه

G3O1آموزشي دانشگاه ات ماليحوزه معاونتاعتبار افزايش سهم 

G3O2درصد ۵به ميزان ساالنهدرآمدزايي حوزه آموزش افزايش 

G3O3 هاتا سقف كل درآمد آموزشي اختصاصي هاي درآمدهزينه كرد 

G3O4  استقالل و تقويت عامليت ذيحسابي 

G3O5كاركنان حوزه آموزش مزاياي غير مستمرپرداخت  بهبود 
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G4اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان بهبود عملکرد 

G4O1 درصد ساالنه 12افزايش سطح انگيزش اعضاي هيات علمي و كاركنان و دانشجويان به ميزان 

G4O2  درصد 12افزايش سطح رضايتمندي اعضاي هيات علمي و كاركنان و دانشجويان به ميزان 

G4O3 درصد 12اعضاي هيات علمي و كاركنان و دانشجويان به ميزان افزايش توانمندي 

G4O4  مشاركت دادن اعضاي هيات علمي در تصميم گيريهاي كالن دانشگاه 

G4O5 مشاركت دادن كاركنان در تصميم گيريهاي فرايندهاي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه 

G4O6  تعامل و بهره گيري از دانشجويان در تصميم گيريهاي آموزشي 

G4O7پرداخت بموقع حق محروميت از مطب و كارانه اعضاي هيات علمي 

G5 آموزشی  خدماتبهبود برنامه ها و 

G5O1درصد ساالنه 12آموزش دانشجويان به ميزان نوين در  يتكنولوژي ها افزايش استفاده از 

G5O2 درصد ساالنه 1۵به ميزان آموزشي افزايش استفاده از روش هاي نوين 

G5O3  درصد در طول برنامه 122افزايش پياده سازي كوريكولوم هاي آموزشي به ميزان 

G5O4 ارتقاي كيفي ارزشيابي تحصيلي دانشجويان 

G5O5  امكانات و تجهيزات آموزشي و كمك آموزشيافزايش 

 

G6تقویت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

G6O1مركز مطالعات و تعامل آنهابا اهتوانمندي دفاتر توسعه آموزش علوم پزشكي در سطح دانشگافزايش 

G6O2مطالعات و توسعه آموزش علوم فعاليت هاي مركز چارت تشكيالتي و نيروي انساني متناسب با  افزايش

 پزشكي

G6O3اعتبارات متناسب با فعاليت مركزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي تخصيص 
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G7  تقویت تعامل علمی آموزشی دانشگاه با مراکز دولتی و غیردولتی و فرا

 منطقه ای

G7O1راه اندازي رشته هاي مشترک(Joint) با دانشگاه هاي علوم پزشكي 

G7O2 رشته همه گيري شناسي و پيشگيري از مصدوميت هاي  رشته بين رشته اي 3تدوين كوريوكولوم(

 ترافيكي، بيوتكنولوژي دارويي، سالمت و توسعه(

G7O3رشته همه گيري شناسي و پيشگيري از مصدوميت هاي ترافيكي،  راه اندازي رشته هاي بين رشته اي(

 بيوتكنولوژي دارويي، سالمت و توسعه(

G7O4مرتبط با صنايع دانشگاهافزايش تعامل 

G8 تشکیالتی حوزه آموزشی دانشگاه ساختاراصالح 

G8O1گروه  72به  ۴7گروه هاي آموزشي دانشگاه از  و بازنگري افزايش 

G8O2بازنگري پست هاي مديريتي با رويكرد توسعه تحصيالت تكميلي 

G8O3 نگري چارت تشكيالتي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي باز 

G8O4چارت تشكيالتي مركز آموزش مداوم تدوين و پيشنهاد 

G8O5 نهايي سازي چارت تشكيالتي دانشكده داروسازي 

G8O6 نهايي سازي چارت تشكيالتي دانشكده دندانپزشكي 

G8O7 نهايي سازي چارت تشكيالتي دانشكده پيراپزشكي 

G8O8 اد دانشكده علوم پزشكي خويايج 

 

 

G9 توسعه آموزش مجازی در دانشگاه 

G9O1مجازي علوم پزشكي آموزشافزايش توانمندي اعضاي هيات علمي و كاركنان در اجراي 
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G9O2  در سال اول برنامه در دانشگاهمجازي  نرم افزار آموزشراه اندازي و استقرار 

G9O3  در سال درصد دروس نظري ۵افزايش آموزش به صورت مجازي به ميزان 

 

G10 ارتقای جایگاه اخالق حرفه ای در آموزش 

G10O1اعضاي هيات علمي، براي  برگزاري كارگاه هاي آموزشي ارتقاي ارزش ها و اخالق حرفه اي

 سالكارگاه در هر  3،دانشجويان

G10O2 كوريكولوم پنهان براي نهادينه سازي ارزش ها و اخالق حرفه اي مديريت تدوين و اجراي برنامه جامع

 در دانشگاه

G11 آموزش مداوم دانشگاهتقویت 

G11O1 برنامه ساليانه ۵برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم در ارتقاي ارزش ها و اخالق حرفه اي در 

G11O2   در آموزش مداومراه اندازي و استقرار آموزش مجازي 

G11O3 ارتقاي كيفيت آموزش مداوم 

G11O4  برنامه هاي آموزش مداوم مّيكافزايش 

G11O5  12افزايش برگزاري برنامه هاي مشترک آموزش مداوم با مراكز دولتي و غيردولتي به ميزان ساالنه 

 درصد 

G11O6  درصد ۵افزايش درآمد زايي برنامه هاي آموزش مداوم به ميزان ساالنه 
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