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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

 معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

  برنامه  استراتژیک
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 دانشگاه

 
 

 

در یکصد و پنجاهمین جلسه شورای آموزش دانشگاه مورد بازنگری  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برنامه استراتژیک

  و تصویب قرار گرفت.
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  اعضاء تیم تدوین برنامه استراتژیک

 :ها جناب آقایان و سرکار خانم

 جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی پور )رئیس دانشگاه(

 ) معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه)جناب آقای دکتر محمد رضا رضایی منش 

 )ت و توسعه آموزش علوم پزشکیرئیس مرکز مطالعا)جناب آقای دکتر هاشم حشمتی 

 )مسئول واحد آموزش پاسخگو و آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد)سرکار خانم دکترسعیده عسکریان 

 )مسئول واحد برنامه ریزی درسی)علیزاده هادی جناب آقای دکتر 

  )مسئول واحد استعداد درخشان و المپیاد)ایل بیگی داود جناب آقای دکتر 

 جناب آقای دکتر محسن قریانی )مسئول واحد ارزیابی دانشجو(

 )مسئول واحد توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان)فیض عارفی مریم سرکار خانم مهندس 

 )مسئول واحد طرح های توسعه ای)دلشاد محمد حسین کتر جناب آقای د

 )مسئول واحد توانمندسازی اساتید)ی المغمعصومه سرکار خانم دکتر 

 )مسئول واحد ارزشیابی)شیخ الطایفه مصطفی جناب آقای دکتر 

 ) مسئول واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش)پورحاجی فاطمه سرکار خانم دکتر 

 )مسئول واحد آموزش بالینی)کاخکی انه سمسرکار خانم دکتر 

 (کارشناس توانمندسازی اساتید)پور  جناب آقای محمد جمعه

 (کارشناس پژوهش در آموزش)سرکار خانم زهرا قلیچی زاوه 

 )کارشناس ارزشیابی)جناب آقای حمید آزادی  

 سرکار خانم الهه محوالتی )کارشناس برنامه ریزی درسی(

 پور )کارشناس کمیته دانشجویی توسعه آموزش(سرکار خانم مریم عالئی 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدریه

 مقدمه

های متحول بیش از پیش خود را نشان داد و آنچه به  پس از جنگ جهانی دوم عدم اطمینان، عدم ثبات و محیط

ریزی استراتژیک بستر و چارچوبی برای عملی کردن مه. برنابود برنامه ریزی استراتژیک، حل ارائه شد عنوان راه

 ریزی باشد. به عبارتی برنامهتفکر استراتژیک و هدایت عملیات برای رسیدن به هدف و نتایج مشخص می

یری گگیری بنیادین و انجام اقدامات اساسی است که سرشت و سمتیافته برای تصمیم استراتژیک تالشی سازمان

برنامه ریزی استراتژیک اهداف، خطوط کلی و رسالت  .دهدی سازمان را در چارچوب قانونی شکل میفعالیتها

کند، جامعیت دارد، در سطح عالی سازمان می باشد، از نظر زمانی بلند مدت سازمان در بلند مدت را تعیین می

 عملیاتی است.است و چارچوبی برای برنامه ریزی تاکتیکی و

های کلی دانشگاه، تدوین برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  با عنایت به سیاست

دانشگاه در دستور کار قرار گرفت. در گام نخست برنامه های استراتژیک دانشگاه و برنامه معاونت آموزش، تحقیقات 

وزارت بهداشت درمان تژیک و فناوری دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و سپس بر اساس مدل برنامه ریزی استرا

برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم ، برنامه استراتژیک تدوین شد. و آموزش پزشکی ایران

برنامه استراتژیک دانشگاه در خصوص توسعه کمی و کیفی آموزش  10و  9پزشکی دانشگاه در راستای هدف کلی 

 5، 4، 1ظیم شده است. همچنین این برنامه در راستای اهداف و همچنین توسعه زیرساخت های حوزه آموزش تن

دانشگاه در خصوص توسعه امکانات و فضاهای فیزیکی آموزشی، تقویت  موزش، تحقیقات و فناوریمعاونت آ 9و 

نظام آموزشی علوم پزشکی، توسعه تعامالت آموزشی و تحقیقات بین المللی و توسعه مرکز مطالعات و توسعه 

 تدوین شده است. پزشکی دانشگاه آموزش علوم 

 :سوال در سازمان پاسخ می دهد7برنامه استراتژیک به 

 کی هستیم )رسالت(-1

 کجا قرار داریم )ارزیابی درونی(-2

 کنیم )ارزیابی بیرونی(در چه محیطی فعالیت می-3

 کجا می خواهیم برویم )دورنما(-4

 اهداف(استراتژی/ چگونه باید برویم )-5

 پیاده سازی اهداف(استراتژی/ چگونه است ) راه رسیدن-6
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 شود )شاخص های ارزیابی عملکرد(پیشرفت کار به چه طریقی سنجیده می -7

 

 فرایند برنامه ریزی استراتژیک

 مراحل پیش برنامه ریزی -

 برنامه ریزی -

 اجرا -

 ارزیابی -

داف اه، اصول، دورنما، مانی به رسالتمرحله پیش برنامه ریزی شامل ارزشیابی سازمان است که در ارزشیابی ساز

پس از توجه به تمامی این موارد تدوین برنامه آغاز می شود و با  .اختصاصی و استراتژی سازمان توجه می شود

ین اجرا و پس از اجرا پیشرفت کار حتکمیل برنامه به تخصیص منابع پرداخته و وارد مرحله اجرا می شویم. در 

 ا مشخص شود تا چه میزان به اهداف تعیین شده نائل آمده ایم.ارزیابی می شود ت پایش و

 

 (Terminologyواژه نامه )

ویژگی ها و ارزش های حاکم ، وظایف اصلی، مشخص کننده فلسفه وجودی سازمان بوده و شامل اهداف رسالت:

 بر آن سازمان می باشد.

 و باعث ایجاد انگیزش در مجموعه و گذارد تحقق رسالت سازمان را به نمایش می شرایط وقوع و چشم انداز:

 دریافت کنندگان خدمات می گردد.

م در تما نها شکل گرفته وآمجموعه قوانین ثابت و غیر متغیری است که کل استراتژی ها بر مبنای  ارزش ها:

 .ها به اجرا گذاشته می شود ها استراتژی نآبا تکیه و نگاه بر ، طول زمان اجرا

مجموعه منابع و توانمندی های داخل سازمان است که سازمان را در جهت نیل به اهداف خود یاری  نقاط قوت:

 می کند.

 گردند. مجموعه ای از عوامل داخلی است که مانع از تحقق اهداف سازمان می نقاط ضعف:

انمندی های سازمان نها توآمجموعه ای از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهره گیری از  فرصت ها:

 افزایش می یابد.
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مجموعه ای عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجرای برنامه ها وتحقق اهداف سازمان  تهدیدها:

 می گردند.

 عوامل داخلی می گویند. مجموعه نقاط قوت وضعف سازمان را عوامل داخلی:

 ان را عوامل خارجی می گویند.مجموعه فرصت ها و تهدیدهای سازم عوامل خارجی:

 ها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده خود می شوند. مجموعه از راه استراتژی:

استراتژی هایی که با استفاده از نقاط قوت در جهت بهره گیری از فرصت ها تدوین می  :SOاستراتژی های 

 .شود

 .رل تهدیدها ویا تبدیل آنها به فرصت می شونداستراتژی هایی که باعث کنت :STاستراتژی های

 .استراتژی هایی که جهت استفاده از فرصت ها و رفع کمبود ها تدوین می شوند :WOاستراتژی های

استراتژی هایی که ساز مان را در برابر تهدیدها حفظ کرده و توانمندی سازمان را جهت  :WTاستراتژی های

 فزایش می دهد.کنترل و یا تبدیل تهدید به فرصت ا

 مدل برنامه ریزی استراتژیک  مورد استفاده در مطالعه حاضر

 مرکز مطالعات و توسعهریزی مدل برنامه ریزی استراتژیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران که برنامه

 نشان داده شده است.  ذیلبر مبنای آن صورت گرفته است در شکل   آموزش علوم پزشکی دانشگاه
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 
 

  (Vision) چشم انداز

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بر آن است تا در پنج سال 

 .های همتراز قرار گیرد دانشگاه آینده جزء پنج مرکز برتر

 (Mission) رسالت

 و ارزشیابی در جهت رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدریه سیاستگزاری، اجرا

آموزشی دانشگاه و مدیریت فرآیند آموزشی سیستم های مرتبط آموزش علوم  توسعه و ارتقای کمی و کیفی ابعاد

قمند و مجرب و بهره گیری از علم و فن آوری الع پزشکی می باشد. این مرکز با همکاری اساتید و کارشناسان
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

و تربیت نیروی  در راستای ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی آموزشی مناسب و نوین، نظام آموزشی دانشگاه را

 .انسانی توانمند متناسب با استانداردهای ملی و بر اساس نیازهای جامعه هدایت می کند

 (Values) ها ارزش

 قی و حرفه ایالپایبندی به تعهدات و اصول اخ -1

  مشارکت فعال با سایر حوزهها بر پایه اعتماد و احترام و کار گروهی -2

  حفظ کرامت و جایگاه اعضای هیأت علمی، دانشجویان و همکاران -3

 ارتقای مستمر کیفیت فعالیت های آموزش در علوم پزشکی -4

  نگرش سیستمی -5

  ها با ارتقای انگیزه درونی بهبود فعالیت -6

  تعهد به رعایت حق مالکیت در کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی -7

  پویایی و نوگرایی -8

  دادهاپرورش خالقیت و استع -9

 ان(ضاء هیأت علمی و دانشجویاع ) توجه به اصل مشتری مداری -10

  پاسخگویی به نیازهای جامعه -11

 (Stakeholderن )ذینفعا

 داخلی

  دانشجویان  -1

  اعضای هیأت علمی دانشگاه -2

  ریاست و معاونین دانشگاه -3

  روسا و معاونین آموزشی دانشکدهها -4

 شورای آموزشی دانشگاه -5

 شورای فرهنگی دانشگاه -6

 (EDUا )ه و بیمارستان( EDOا )ه مراکز توسعه آموزش دانشکده -7

تکمیلی، مدیریت  التمدیریت امور آموزشی و تحصی)های حوزه معاونت آموزشی  سایر مدیریت -8

 )آموزش مداوم، مرکز آموزش مجازی

 خارجی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -1

 المت و...(بیمارستان، مراکز جامع س)مراجعه کنندگان به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی  -2

 سطوح مختلف جامعه -3

 هیأت امناء دانشگاه -4
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 نقاط قو( تStrengths) 

S1 :اهتمام رئیس دانشگاه به موضوع ارتقاء کمی و کیفی آموزش 

S2 :موزشاهتمام معاون آموزشی دانشگاه به موضوع ارتقاء کمی و کیفی آ 

S3 :قمند، توانمند و مجربالمندی از اساتید ع بهره  

S4 :قمند و توانمندالمندی از کارشناسان ع بهره  

S5 :وجود روحیه مشارکت و همکاری 

S6 :وجود کمیته های مختلف از جمله پژوهش در آموزش 

S7 :وجود آیین نامه ها و دستورالعمل ها مدون 

S8 : در آموزش در آیین نامه ارتقاءلحاظ شدن دانش پژوهی و نوآوری 

S9 :همکاری دانشکده ها 

S10 :های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی سابقه و تجربه مناسب در برگزاری دوره  

S11 :ت(پزشکی، پرستاری، مامایی و بهداش) وجود مراکز مهارتهای بالینی 

S12 :وجود نیروهای متخصص در زمینه آموزش علوم پزشکی  

S13 :سابقه و تجربه برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور توانمندسازی اعضای هیأت علمی 

S14 :شرکت فعال در همایش های آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری  

S15 :داخل و خارج در زمینه آموزش پزشکی التمتعدد در مج االتتوانمندی و تجربه چاپ و انتشار مق 

S16 : نفرانس، وب مثل اتوماسیون اداری، دستگاه ویدیو ک) ها و رسانه های ارتباطی فناوریدر اختیار داشتن

 یت(سا

S17 :سالن اختصاصی کنفرانس در EDC 

S18 :وجود زیرساخت شبکه ای و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری برای گسترش فعالیت ها 

S19 :وجود اعضای هیأت علمی جوان، فعال و پویا 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 نقاط ضع( فWeaknesses) 

W1 :کمبود پست های سازمانی مرتبط 

W2 :عدم آشنایی کامل اعضاء هیأت علمی به جایگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

W3 :ضعف در سیستم نظارت و پایش و ارزشیابی عملکرد زیرسیستم ها 

W4 : دهای تدریسسقف واح باالبودننظیر  دالیلیفرصت ناکافی برخی اعضای هیأت علمی به 

W5 :فقدان نیروی کارشناس ثابت  

W6 :عدم حضور دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی PhD و MPH 

W7 :عدم ثبت کامل مستندات فعالیت ها و برنامه ها 

W8 :کمبود هیأت علمی تمام وقت مرتبط با رشته آموزش پزشکی  

W9 :عدم وجود فضای فیزیکی مناسب  

W10 : مالی و عدم تخصیص در ردیف های مصوبکمبود اعتبارات EDC 

W11 : عدم آشنایی علمی کافی کارشناسان مرکز با مبانی آموزش علوم پزشکی و اصول و روش های پژوهش

  های کاربردی در آموزش پزشکی

W12 :عدم مهارت کافی کارکنان مرکز در خصوص زبانهای خارجی بین المللی  

W13 :د کارکنان و مکانیسم بازخورد متناسب با فعالیتهاعدم وجود نظام ارزشیابی کارآم  

W14 :ضعف در برقراری ارتباط اثر بخش با دانشگاههای داخلی و خارجی  

W15 :برنامه ریزی و سازماندهی ضعیف در وضعیت موجود آموزش علوم پزشکی پاسخگو  

W16 :فعالیت ناکافی واحد برنامه ریزی درسی 

W17 :ی آموزشی بیمارستانضعف تجهیزات و زیرساخت ها  

W18 :کمبود کتب و نرم افزارهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 فرصت ه( اOpportunities) 

O1 :کشورقمند در زمینه آموزش علوم پزشکی در الوجود اساتید مجرب و ع  

O2 :های کشورهای مجاور مثل افغانستان امکان برقراری ارتباط علمی با برخی دانشگاه 

O3 :حالص ارتباط با مسئولین وزارت متبوع و سازمانهای ذی  

O4 :وجود سیاست های مناسب و پشتیبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت متبوع 

O5 : برگزاری سالیانه همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری 

O6 :ه هاوجود بستر مناسب جهت همکاری با مراکز مطالعات سایر دانشگا 

O7 :تصویب شرح وظایف EDC و EDO ها در سطح وزارت  

O8 :جهانی العاتیوجود منابع علمی قابل دسترس در شبکه اط 

O9 :های دانشگاهی و کشوری حضور مدیر مرکز مطالعات در جلسات و کمیته  

O10 : آموزش های الکترونیکی درامکان بهره برداری از جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  

O11 :های کشور قمند به آموزش علوم پزشکی در سطح دانشگاهالاعضای هیات علمی و پژوهشگران توانمند و ع  

O12 : توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان بخش آموزش علوم پزشکی درسطح کشور و اهمیت توجه به کیفیت

  آموزش علوم پزشکی

 ( تهدید هاThreats)  

T1 : زم جهت جذب نیرو و منابع انسانیالارائه اختیارات عدم 

T2 :دانش پژوهی، ارتقاء، استعدادهای )ها بدلیل عدم انجام کار کارشناسی کافی  عدم ثبات مقررات و آیین نامه

 و...( درخشان

T3 :عدم وجود برنامه عملیاتی شفاف برای مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

T4 :های نیازسنجی،  علمی مشترک بین حوزه پژوهشی و آموزشی دانشگاه در مورد طرح نداشتن دیدگاه

  آموزشی های سنجش وضعیت و مداخله

T5 :نی امور اداری و مالی دانشگاهالروند طو  

T6 :حجم زیاد و پراکنده امور محوله به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

T7 :وره های آموزشی و بکارگیری نامناسب در فیلدهای آموزشیضعف مهارتهای کسب شده دانش آموختگان د 
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T8 :ت خارجیالت آموزشی برای چاپ در مجالدشواری در پذیرش مقا  

T9 :کشور های کوتاه مدت آموزشی در خارج از دوره دشواری شرکت اعضای هیأت علمی در  

T10 :محدود بودن اعتبارات مرکز  
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (SWOT)تحلیل

 تحلیل عوامل داخلی

 نقاط قوت

  وزن  امتیاز

(4-3) 
 (Strengths) قوت نقاط (0-1) ضریب اهمیت

 اهتمام رئیس دانشگاه به موضوع ارتقاء کمی و کیفی آموزش 0.040 4.0 0.16

 اهتمام معاون آموزشی دانشگاه به موضوع ارتقاء کمی و کیفی آموزش 0.040 4.0 0.16

  ، توانمند و مجربالقمنداز اساتید عمندی  بهره 0.040 3.0 0.12

  قمند و توانمندالمندی از کارشناسان ع بهره 0.040 3.0 0.12

 وجود روحیه مشارکت و همکاری 0.030 2.0 0.06

 وجود کمیته های مختلف از جمله پژوهش در آموزش 0.045 4.0 0.18

 وجود آیین نامه ها و دستورالعمل ها مدون 0.020 4.0 0.08

 لحاظ شدن دانش پژوهی و نوآوری در آموزش در آیین نامه ارتقاء 0.040 4.0 0.16

 همکاری دانشکده ها 0.005 3.0 0.02

  های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی سابقه و تجربه مناسب در برگزاری دوره 0.020 3.0 0.06

 ت(مامایی و بهداشپزشکی، پرستاری، ) وجود مراکز مهارتهای بالینی 0.030 4.0 0.12

  وجود نیروهای متخصص در زمینه آموزش علوم پزشکی 0.045 3.0 0.14

 سابقه و تجربه برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور توانمندسازی اعضای هیأت علمی 0.005 4.0 0.02

  شرکت فعال در همایش های آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری 0.020 3.0 0.06

ت داخل و خارج در زمینه آموزش المتعدد در مج مقاالتتوانمندی و تجربه چاپ و انتشار  0.010 2.0 0.02

 پزشکی
مثل اتوماسیون اداری، دستگاه ویدیو ) ها و رسانه های ارتباطی در اختیار داشتن فناوری 0.020 3.0 0.06

 یت(کنفرانس، وب سا
 EDC سالن اختصاصی کنفرانس در 0.010 4.0 0.04

 وجود زیرساخت شبکه ای و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری برای گسترش فعالیت ها 0.010 3.0 0.03

 وجود اعضای هیأت علمی جوان، فعال و پویا 0.030 3.0 0.09

 مجموع 0.500 63.0 1.690
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 نقاط ضعف

  امتیاز
 وزن

 (2-0) 

 ضریب اهمیت 

(1-0) 
 (Weaknessنقاط ضعف )

 کمبود پست های سازمانی مرتبط 0.045 1.50 0.068

عدم آشنایی کامل اعضاء هیأت علمی به جایگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش  0.040 1.00 0.040

 علوم پزشکی
 ضعف در سیستم نظارت و پایش و ارزشیابی عملکرد زیرسیستم ها 0.050 1.50 0.075
 سقف باالبودن نظیر  دالیلیفرصت ناکافی برخی اعضای هیأت علمی به  0.030 1.00 0.030

 واحدهای تدریس
  فقدان نیروی کارشناس ثابت 0.020 2.00 0.040

 MPH و PhD عدم حضور دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی 0.010 2.00 0.020

 عدم ثبت کامل مستندات فعالیت ها و برنامه ها 0.015 1.50 0.023
  کمبود هیأت علمی تمام وقت مرتبط با رشته آموزش پزشکی 0.015 1.00 0.015
  عدم وجود فضای فیزیکی مناسب 0.015 0.05 0.001
 EDC کمبود اعتبارات مالی و عدم تخصیص در ردیف های مصوب 0.10 1.50 0.150
علوم پزشکی و عدم آشنایی علمی کافی کارشناسان مرکز با مبانی آموزش  0.020 1.50 0.030

  اصول و روش های پژوهش های کاربردی در آموزش پزشکی
  های خارجی بین المللی عدم مهارت کافی کارکنان مرکز در خصوص زبان 0.015 1.50 0.023
عدم وجود نظام ارزشیابی کارآمد کارکنان و مکانیسم بازخورد متناسب با  0.015 1.00 0.015

  فعالیتها
  های داخلی و خارجی ضعف در برقراری ارتباط اثر بخش با دانشگاه 0.010 1.50 0.015

برنامه ریزی و سازماندهی ضعیف در وضعیت موجود آموزش علوم پزشکی  0.020 0.50 0.010

  پاسخگو
 فعالیت ناکافی واحد برنامه ریزی درسی 0.030 1.00 0.030
  بیمارستانضعف تجهیزات و زیرساخت های آموزشی  0.020 1.00 0.020
 کمبود کتب و نرم افزارهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی 0.030 1.00 0.030
 مجموع 0.50 22.05 0.633
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 تحلیل عوامل خارجی

 فرصت ها

-حاصل

 ضرب
 ضریب اهمیت (2-4) وزن

(1-0) 
 (Opportunities) ها فرصت

  کشورقمند در زمینه آموزش علوم پزشکی در الوجود اساتید مجرب و ع 0.060 4.00 0.32
های کشورهای مجاور مثل  امکان برقراری ارتباط علمی با برخی دانشگاه 0.030 3.50 0.21

 افغانستان
  حالص ارتباط با مسئولین وزارت متبوع و سازمانهای ذی 0.070 3.00 0.15

مطالعات و توسعه آموزش وجود سیاست های مناسب و پشتیبانی مرکز  0.070 4.00 0.20

 علوم پزشکی وزارت متبوع
 برگزاری سالیانه همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری  0.050 3.00 0.09

 وجود بستر مناسب جهت همکاری با مراکز مطالعات سایر دانشگاه ها 0.020 2.00 0.06

  ها در سطح وزارت EDO و EDC تصویب شرح وظایف 0.020 4.00 0.03

 جهانی العاتیوجود منابع علمی قابل دسترس در شبکه اط 0.025 4.00 0.11

  های دانشگاهی و کشوری حضور مدیر مرکز مطالعات در جلسات و کمیته 0.020 3.00 0.11

 درامکان بهره برداری از جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  0.020 3.00 0.05

 آموزش های الکترونیکی 
قمند به آموزش علوم الاعضای هیات علمی و پژوهشگران توانمند و ع 0.015 3.00 0.05

  های کشور پزشکی در سطح دانشگاه

توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان بخش آموزش علوم پزشکی درسطح  0.100 4.00 0.06

  کشور و اهمیت توجه به کیفیت آموزش علوم پزشکی
 مجموع 0.500 40.50 1.770
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 تهدیدها

 (0-2وزن ) امتیاز
 ضریب اهمیت

(1-0) 
 (Threatsتهدیدها )

 زم جهت جذب نیرو و منابع انسانیالعدم ارائه اختیارات  0.090 1.5 0.135

ها بدلیل عدم انجام کار کارشناسی کافی  عدم ثبات مقررات و آیین نامه 0.040 1 0.040

 و...( دانش پژوهی، ارتقاء، استعدادهای درخشان)
عدم وجود برنامه عملیاتی شفاف برای مراکز مطالعات و توسعه آموزش  0.040 1 0.040

 علوم پزشکی
نداشتن دیدگاه علمی مشترک بین حوزه پژوهشی و آموزشی دانشگاه در  0.035 1.5 0.053

  آموزشی های های نیازسنجی، سنجش وضعیت و مداخله مورد طرح
  مالی دانشگاهنی امور اداری و الروند طو 0.050 1.5 0.075

 حجم زیاد و پراکنده امور محوله به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 0.060 1.5 0.090

ضعف مهارتهای کسب شده دانش آموختگان دوره های آموزشی و  0.015 1 0.015

 بکارگیری نامناسب در فیلدهای آموزشی
  ت خارجیالمج ت آموزشی برای چاپ درالدشواری در پذیرش مقا 0.030 1 0.030

های کوتاه مدت آموزشی در  دوره دشواری شرکت اعضای هیأت علمی در 0.045 2 0.090

  کشور خارج از
  محدود بودن اعتبارات مرکز 0.095 1.5 0.143

 مجموع 0.50 13.50 0.710
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 داخلی وماتریس وضعیت موجود مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی )ارزیابی عوامل 

 خارجی(

 

 نتیجه گیری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ر اساس تحلیل وضعیت و ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ب

از  مرکزواقع شده است. بدین مفهوم که این  (SO)تهاجمیعلوم پزشکی تربت حیدریه در موقعیت استراتژیک 

همچنین از لحاظ ارزیابی محیط . ب بوده و دارای نقاط قوت زیادی استمناس نسبتاًلحاظ عوامل داخلی در شرایط 

اما فرصت  ،را تحت شعاع قرار می دهد دستیابی به اهداف و چشم انداز مرکز مطالعات خارجی اگر چه تهدیدهایی

( SOی)که یک مجموعه در موقعیت استراتژیک تهاجم قرار دارد. در صورتی مرکز مطالعاتهای زیادی در اختیار 

ارجی های خ به اهداف تعیین شده برای دستیابی به موفقیت، الزم است از فرصت رسیدنباشد، جهت  شتهقرار دا

در  . بهره گیری از نقاط قوت داخلیشودبرداری  با تمرکز بر نقاط قوت شناسایی شده به بهترین شکل ممکن بهره

انشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه را د مطالعاتمرکز کنار فرصت های خارجی می تواند دستیابی به چشم انداز 

 .محقق نماید
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 اهداف کلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدری( هGOALS) 

 ه ماتریس وضعیت موجودشده در ناحی استراتژی اخذ راستایبه فهرست عوامل درونی و بیرونی و در  عنایتبا 

اهداف کلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  ،اه گیری از فرصت رهها و به قوتنقاط مشمول بر تقویت  ، مرکز

  به شرح ذیل تدوین شد. علوم پزشکی دانشگاه

G1 :های توانمندسازی اعضای هیأت علمی توسعه و ارتقای برنامه  

G2 :ت تکمیلی آموزش پزشکیالهای تحصی تاسیس و گسترش دوره  

G3 : الکترونیکی در زمینه آموزش علوم پزشکیارتقای کمی و کیفی جایگاه آموزش  

G4 :های پژوهشی مرتبط با آموزش پزشکی توسعه کمی وکیفی و حمایت از فعالیت 

G5 :ت در حوزه آموزش علوم پزشکی الهای کاربردی در جهت شناسایی مشک های پژوهش گسترش انجام طرح

 زمالت الو انجام مداخ

G6 : های پژوهش در آموزش و دانش  ت علمی دانشگاه در انجام طرحأهیارتقاء توانمندی پژوهشگران و اعضاء

 پژوهی آموزشی

G7 :های خارج از کشور های مشترک با دانشگاه ها و برنامه طراحی و برگزاری دوره  

G8 :ع رسانی علمی پژوهشی مرکزالارتقاء کیفیت و کمیت خدمات اط  

G9 :تقویت بودجه اختصاص یافته به مرکز  

G10 : ه(درج 360ارزشیابی ی )های ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علم حیطهگسترش 

G11 :ها ارتقاء سطح استانداردهای کمی و کیفی آزمون  

G12 :ها و نظارت بر انجام آنها های آموزشی دانشکده برنامه ریزی جهت ارزشیابی درونی گروه 

G13 :هماهنگی و همکاری جهت ارزشیابی بیرونی دانشگاه  

G14 :ها اء عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکدهارتق  

G15 :ت علمیأاجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هی  

G16 :های آموزش پاسخگو و جامعه نگر دانشگاه گسترش و ارتقای برنامه  

G17 :ینالهای آن ارتقاء کیفیت دوره 

G18 :ارتقاء کمی و کیفی محتواهای آموزشی 
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G19 : با موضوع آموزش علوم پزشکیراه اندازی مجله  

G20 :تشکیل کمیته علمی، طرح سوال، کمیته آزمون و برگزاری ی )ارتقاء سطح کیفی و کمی المپیاد دانشجوی

  ن(دانشجویا های توانمندسازی برای دوره

G21 :ترالافزایش درصد دانشجویان استعدادهای درخشان پذیرفته شده در سطوح تحصیلی با 

G22 :های نوآورانه کیفی طرح ارتقاء کمی و 

G23 :ها های استاندارد بارگذاری شده بر روی وب سایت های دانشکده ارتقاء درصد طرح درس و طرح دوره 

G24 :های یادگیری یاددهی مبتنی بر شواهد علمی ترویج روش  

G25 :ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی 

G26 :دانشجویان توانمندسازی دانشجویان و ارتقاء مشارکت آموزشی 

G27 :گسترش طرح های توسعه ای 

G28 :گسترش رشته های تحصیلی دانشگاهی 

G29پیشبرد بسته های طرح تحول بر اساس اهداف ابالغی وزارت متبوع : 

 

 

 اهداف اختصاص( یObjectives)  

G1 :های توانمندسازی اعضای هیأت علمی توسعه و ارتقای برنامه  

G1O1 : انجام نیاز سنجی، تحلیل نیاز سنجی و تدوین گزارش ) اعضای هیأت علمیتعیین نیازهای آموزشی

  ی(نیازسنج

G1O2 :های آموزشی طراحی و برگزاری کارگاه 

G1O3ستخداماالهای آموزشی برای اعضای هیأت علمی جدید  ها و کارگاه رتقای کیفیت برگزاری دوره: ا  

G1O4 :آکادمیک برای اعضای هیأت علمیهای زبان  اندازی دوره های آموزشی کارگاه راه  

G1O5های مختلف آموزش علوم پزشکی های تخصصی مدرسین در زمینه یجاد تیم: ا  

G1O6های آموزش های آموزشی دانشگاه به منظور بهبود شیوه رتقاء تعامل با گروه: ا 

G1O7رزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده و تدوین گزارش آن: ا  
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G2 : ت تکمیلی آموزش پزشکیالهای تحصی دورهتاسیس و گسترش  

G2O1 :پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  

G2O2 :های کوتاه مدت آموزش در سطح استان و کشور طراحی و اجرای دوره  

 

G3 :ارتقای کمی و کیفی جایگاه آموزش الکترونیکی در زمینه آموزش علوم پزشکی  

G3O1 : دانشجویانارتقاء استفاده از وب جهت آموزش  

G3O2 :ترویج تولید محتواهای آموزش الکترونیکی  

 

G4 :های پژوهشی مرتبط با آموزش پزشکی توسعه کمی وکیفی و حمایت از فعالیت 

G4O1 :گسترش و بهبود کمیت وکیفیت طرح های پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی 

G4O2 :مشارکت فعال در طرح های نیازسنجی و اولویت بندی دانشگاه  

G4O3 :معتبر علمی و پژوهشی التت خارجی و داخلی در مجاالافزایش چاپ و انتشار مق  

G4O4 :های آموزش پزشکی داخلی و خارجی افزایش شرکت در کنگره  

G4O5 :تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی 

 

G5 :ه آموزش ت در حوزالهای کاربردی در جهت شناسایی مشک های پژوهش گسترش انجام طرح

 زمالت العلوم پزشکی و انجام مداخ

G5O1 :های آموزش  ت و چالشالهای درون بخشی و برون بخشی در جهت شناسایی مشک توسعه همکاری

  علوم پزشکی

G5O2 :های پژوهشی جهت بهبود  ت علمی و پژوهشگران در جهت طراحی و اجرای طرحأترغیب اعضاء هی

 فرآیندهای آموزش جاری

G5O3 :ها در سطح کشور طرح های پژوهشی موفق و حمایت از این طرح شناسایی  
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G6 :های پژوهش در  ت علمی دانشگاه در انجام طرحأارتقاء توانمندی پژوهشگران و اعضاء هی

 آموزش و دانش پژوهی آموزشی

G6O1های داخلی و خارجی  ت علمی و پژوهشگران در همایشأیجاد بستر مناسب جهت شرکت اعضاء هی: ا

 ط با آموزش علوم پزشکیمرتب

G6O2 :قمندالت علمی و پژوهشگران عأهای آموزشی توانمندسازی ویژه اعضاء هی ها و کارگاه برگزاری دوره 

G7 :های خارج از کشور های مشترک با دانشگاه ها و برنامه طراحی و برگزاری دوره  

G7O1های خارج از کشور ازدانشگاههای مشترک آموزشی با همکاری برخی  راحی واجرای برنامه: ط  

G7O2های خارجی های آموزشی با همکاری دانشگاه راحی و اجرای مطالعات و پژوهش: ط 

G7O3های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت  های دوره عزام هدفمند بعضی از اعضای هیأت علمی به کنفرانس: ا

 خارج از کشور

G8 :ی پژوهشی مرکزع رسانی علمالارتقاء کیفیت و کمیت خدمات اط  

G8O1ع رسانی مستقل برای مرکزالیجاد پایگاه اط: ا  

G8O2یجاد صفحات اختصاصی: ا EDO ها در سایت دانشکده  

G8O3یجاد صفحات اختصاصی: ا EDU در سایت بیمارستان های آموزشی درمانی 

 

G9 :تقویت بودجه اختصاص یافته به مرکز  

G9O1لب امتیا: ج( زGrant )دانشگاه از مراکز داخل  

G9O1 :لب امتیاج( زGrant ) خارج از دانشگاهاز مراکز  

 

G10 :ه(درج 360ارزشیابی ی )های ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علم گسترش حیطه 

G10O1ت علمی از طریق دانشجویان، همکاران، مدیرانأظارت بر ارزشیابی اعضای هی: ن  

G10O2رگزاری جلسات کمیته ارزشیابی: ب  

G10O3ظارت برتحلیل نتایج ارزشیابی: ن  

G10O4ها های ارزشیابی دانشکده ظارت بر بهبود کیفی فرم: ن  
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G10O5ظارت و مشارکت بر بهبود برنامه های آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی: ن  

 

G11 :ها ارتقاء سطح استانداردهای کمی و کیفی آزمون  

G11O1شکیل کمیته ارزیابی دانشجو: ت 

G11O2ها در بهبود نقاط ضعف آزمون شارکت: م  

G11O3ها توسط دانشکده ها ظارت بر تحلیل آزمون: ن 

G11O4هیه و به روز رسانی نرم افزار مربوطه: ت 

G11O5وسعه روشهای ارزیابی بالینی: ت  

G11O6رتقاء توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه طراحی آزمون های استاندارد: ا 

 

G12 : ها و نظارت بر انجام آنها های آموزشی دانشکده ارزشیابی درونی گروهبرنامه ریزی جهت 

G12O1رتقاء توانمندی گروه های آموزشی جهت ارزشیابی درونی: ا  

G12O2و تدوین  ه(بر اساس مصوبات کمیته ارزشیابی دانشگاا )یجاد فرمت و روش یکسان در دانشکده ه: ا

  دانشکده ها ها و معیارهای یکسان در شاخص

G12O3یکسان در دانشکده ها العتدوین ابزارهای گردآوری اط: ت  

G12O4ستفاده از نتایج ارزشیابی درونی جهت بهبود وضعیت آموزشی دانشکده ها: ا 

 

G13 :هماهنگی و همکاری جهت ارزشیابی بیرونی دانشگاه  

G13O1مع بندی و تدوین گزارش نتایج ارزشیابی بیرونی: ج  

G13O2حدید کمیته ارزشیابی دانشگاهالنتایج ارزشیابی بیرونی طبق صنتشار گزارش : ا  

G13O3ستفاده از نتایج ارزشیابی بیرونی جهت بهبود برنامه آموزشی گروه های آموزشی: ا 

 

G14 :ها ارتقاء عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده  

G14O1غ مدیرالیگیری جهت صدور اب: پ EDO دانشکده ها 
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G14O2دوین فرم ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها: ت  

G14O3ماه 3ازدید و برگزاری جلسات منظم با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها هر : ب  

G14O4ماه 3شکیل جلسه های شورای توسعه آموزش هر : ت  

G15 :ت علمیأاجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هی  

G15O1گواهی برنامه ضیافت اندیشه طبق برنامه دفتر نهاد رهبری دانشگاه بت نام و اجراء و صدور: ث 

G15O2رزشیابی برنامه و تجزیه و تحلیل آن: ا 

G15O3دوین گزارش نتایج و برگزاری دوره: ت 

 

G16: های آموزش پاسخگو و جامعه نگر دانشگاه گسترش و ارتقای برنامه  

G16O1وزش پاسخگووانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه آم: ت 

G16O2فزایش طرح های پژوهشی در زمینه موضوع آموزش پاسخگو: ا 

G16O3ارتباط نزدیک بین معاونت های مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای  یجاد و ارتقاء تعامل و: ا

  جامعه

G16O4براساس های ضروری آموزشی  های آموزشی به منظور تعیین فعالیت شکیل جلسات منظم با گروه: ت

 تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و معاونت درمان ت منطقه و اولویت هایالمشک

G16O5های تعیین شده با تاکید بر  ت منطقه و اولویتالاساس مشک ح کوریکولوم های آموزشی مربوطه برالص: ا

  کارآموزی در عرصه

G16O6اولویت های تعیین شده با مشارکت و ت منطقه و الکید بر مشکأرتقاء آگاهی و توانمندی مردم با ت: ا

  استانی از جمله صدا و سیمای استان همکاری رسانه های محلی و

G16O7ت منطقه و اولویت های تعیین شده با مشارکت و الکید بر مشکأرتقاء آگاهی و توانمندی مردم با ت: ا

 سازمان های مردم نهاد و دانشگاه همکاری گروه های آموزشی

G16O8منطقه و اولویت های تعیین شده با مشارکت و  التکید بر مشکأگاهی و توانمندی مردم با ترتقاء آ: ا

 دانشجویی همکاری انجمن های علمی

G16O9های مربوط به نیازهای منطقه رتقاء مشارکت با مرکز آموزش مداوم دانشگاه جهت برگزاری کارگاه: ا  
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G17 :ینالهای آن ارتقاء کیفیت دوره 

G17O1ینالتوانمندی اساتید در زمینه آموزش آن رتقای: ا 

G17O1ینالرتقای توانمندی دانشجویان در زمینه آموزش آن: ا 

G17O1ین به اساتیدالرتقای کیفیت بازخوردهای دوره های آن: ا 

 

G18 :ارتقاء کمی و کیفی محتواهای آموزشی 

G18O1تولید محتوای آموزشی استاندارد موزشی برای طراحی،آت علمی گروههای أرتقای توانمندی اعضای هی: ا 

G18O2رتقای مشارکت دانشجویان و انجمن های علمی جهت تولید محتوای آموزشی مورد نیاز دانشگاه: ا  

G18O3های مورد نیاز تولید محتوای آموزشی استاندارد ها و فرم راحی چک لیست: ط 

 

G19 :راه اندازی مجله با موضوع آموزش علوم پزشکی  

G19O1مجوز برای راه اندازی مجلهخذ : ا  

G19O2پژوهشی -خذ مجوز موافقت اصولی و رتبه علمی: ا  

 

G20 :تشکیل کمیته علمی، طرح سوال، کمیته آزمون و ی )ارتقاء سطح کیفی و کمی المپیاد دانشجوی

  ن(دانشجویا های توانمندسازی برای برگزاری دوره

G20O1شرکت در المپیادقمند و مستعد جهت الناسایی دانشجویان ع: ش 

G20O2وانمند سازی دانشجویان در زمینه موضوعات و حیطه های المپیاد: ت 

G20O3رتقای مشارکت اساتید جهت توانمندسازی دانشجویان: ا 

G20O4رتقای کیفیت المپیاد دانشجویی در بخش درون دانشگاهی: ا 

 

G21 : ترالسطوح تحصیلی باافزایش درصد دانشجویان استعدادهای درخشان پذیرفته شده در 

G21O1رتقای آگاهی دانشجویان در زمینه آیین نامه استعداد درخشان: ا 
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G21O2سهیل استفاده دانشجویان استعدادهای درخشان از امتیازات درج شده در آیین نامه مربوطه: ت 

G21O3تعداد درخشانهمکاری با معاونت آموزشی دانشکده ها جهت هدایت بهتر دانشجویان اس رتقاء تعامل و: ا 

G21O4رتقای وضعیت صدور گواهی و بهره مندی دانشجویان از مزایای موجود در آیین نامه ها: ا 

G21O5ترال، بررسی مدارک و ارسال اسامی دانشجویان مربوطه جهت تحصیل در مقطع تحصیلی باالمستع: ا 

G22 :های نوآورانه ارتقاء کمی و کیفی طرح 

G22O1توانمندی اساتید و دانشجویان جهت ارائه، اجرا و ارزشیابی طرح های نوآورانه رتقای سطح انگیزه و : ا

 آموزشی

G22O2های دانش پژوهی به منظور ایجاد  مکاری با اعضای هیات علمی جهت تهیه، تدوین و اجرای طرح: ه

 محیط آموزش واحد تابعه و ترجمان دانش تغییرات مثبت در شرایط و

G22O3توانمندی اساتید و دانشجویان جهت ارائه، اجرا و ارزشیابی فرایند های آموزشی  رتقای سطح انگیزه و: ا

 جشنواره شهید مطهری 

G22O4رتقای سطح مشارکت و همکاری اساتید جهت ارائه درخواست ارزشیابی دانش پژوهی: ا 

G22O5آموزشرتقای سطح توانمندی دانشکده ها و گروه های آموزشی جهت ارائه طرح های پژوهش در : ا 

G22O6ینوآورانه آموزش در سامانه فعالیت های سطح توانمندی اساتید جهت ثبت فعالیت های نوآورانه یرتقا: ا 

(MEDED)  دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری ، 

G22O7سیستم پایش و نظارت بر برنامه های واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش در دانشکده ها یرتقا: ا 

G22O8فرآیند مشاوره در گروه ها و دانشکده ها در زمینه فعالیت های نوآورانه، دانش پژوهی و جشنواره  یرتقا: ا

 شهید مطهری 

G22O9روند تدوین مستندات مربوط به فعالیت های نوآورانه، دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری  یرتقا: ا 

G22O10های نوآورانه، دانش پژوهی و جشنواره شهید ساختار و برنامه ها و راهنماهای واحد فعالیت  یرتقا: ا

 مطهری 

G22O11سیستم پایش و نظارت بر برنامه های واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش در دانشکده ها یرتقا: ا 

G22O12سیستم بازخورد به گروه ها و دانشکده ها در زمینه دانش پژوهی و پژوهش در آموزش یرتقا: ا 

 



 

25 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

G23 : های استاندارد بارگذاری شده بر روی وب سایت های  درس و طرح دورهارتقاء درصد طرح

 ها دانشکده

G23O1اماندهی دفتر واحد برنامه ریزی درسی: س 

G23O2درصد 100کمیل طرح درس و طرح دوره های های تدوین نشده به میزان : ت 

G23O3رتقاء استانداردهای طرح درس ها و طرح دوره ها: ا 

G23O4درس و طرح دوره های تدوین شده بر روی وب سایت مربوطهارگذاری طرح : ب  

G23O5های درسی رزشیابی برنامه: ا 

G23O6توانمندی دانشکده ها و گروه های آموزشی در زمینه برنامه ریزی درسی ءرتقا: ا 

G23O7روز رسانی ساختار و برنامه ها و راهنماهای واحد برنامه ریزی در وب سایت مرکز: ب  

G23O8روند تدوین مستندات مربوط به واحد برنامه ریزی درسی ءارتق: ا 

G23O9سیستم پایش و نظارت بر برنامه های درسی گروه آموزشی در دانشکده ها ءرتقا: ا 

G23O10سیستم بازخورد به گروه ها و دانشکده ها در زمینه برنامه ریزی درسی ءرتقا: ا 

G23O11کده هافرآیند مشاوره در گروه ها و دانش ءرتقا: ا 

 

G24 :های یادگیری یاددهی مبتنی بر شواهد علمی ترویج روش  

G24O1رویج برنامه های آموزشی دانشگاه در جهت راهبردهای دانشجو محوری: ت  

G24O2رویج برنامه های آموزشی دانشگاه در جهت راهبرد یادگیری به روش حل مسأله در کلیه رشته: ت  

G24O3دانشگاه در جهت راهبردهای ادغام، پاسخگوئی به جامعه، توسعه یادگیری رویج برنامه های آموزشی : ت

 دانش و مهارت فراگیران در کلیه رشته ها ءهدف ارتقا مبتنی بر تعامل همتایان با

 

G25 :ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی 

G25O1رتقاء توانمندی های اساتید در زمینه آموزش بالینی: ا 

G25O2استانداردهای فضای فیزیکی در زمینه آموزش بالینیرتقاء : ا 

G25O3رتقاء وضعیت تجهیزات آموزشی در زمینه آموزش بالینی: ا 
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G25O4رتقاء وضعیت پیاده سازی و نظارت بر استانداردهای آموزش بالینی: ا 

G25O5(ه و...وشگ بوک، کارپی )الرتقاء وضعیت ثبت و مستندسازی فعالیت های آموزشی در آموزش بالین: ا 

G25O6رتقاء وضعیت ارزشیابی دانشجویان در آموزش بالینی: ا 

 

G26 :توانمندسازی دانشجویان و ارتقاء مشارکت آموزشی دانشجویان 

G26O1قمند به موضوعات آموزشیالناسایی دانشجویان ع: ش 

G26O2رتقاء توانمندی دانشجویان در موضوعات آموزشی: ا 

G26O3ح فرآیندها و ارزشیابیالاز دریافت بازخورد از دانشجویان، انجام مداخله و اصیجاد یک سیستم دقیق : ا 

 

G27 :گسترش طرح های توسعه ای 

G27O1نجام نیاز سنجی و تهیه لیست طرح های توسعه ای: ا 

G27O2لب مشارکت اعضای هیأت علمی جهت انجام طرح های توسعه ای: ج 

G27O3های توسعه ای لب مشارکت دانشجویان جهت انجام طرح: ج  

 

G28 :گسترش رشته های تحصیلی دانشگاهی 

G28O1عیین رشته های تحصیلی قابل گسترش در دانشکده ها: ت 

G28O2 : تهیه الزامات راه اندازی رشته های تحصیلی قابل گسترش در دانشکده ها مبتنی بر استانداردهای

 مربوطه

G28O3های تحصیلی مورد نظر به صورت مستقلدوین برنامه عملیاتی برای راه اندازی رشته : ت 

 

G29پیشبرد بسته های طرح تحول بر اساس اهداف ابالغی وزارت متبوع : 

G29O1ایجاد دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در مرکز مطالعات : 

G29O1 :ارتقاء فرآیند اجرای بسته ها طرح تحول 


