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كميته بازنگري برنامه ريزي اسرتاتژيك

رسالت

): (Mission

حوزه معاو نت آموز شي دان شگاه ع لوم پز شكي شهركرد در را ستاي ر سالت
دان شگاه و معاو نت آموز شي و ا مور دان شگاهي وزارختا نه مت بوع با ا جراي
ر هربي پو يا و با ا ستفاده از تكنيك هاي آموز شي و پژوه شي نوين و اع ضاء
هئ يت عل مي برج سته و مديران جمرب با رعا يت م قررات ا قدام به ترب يت
نيوي ان ساني متخ صص ،كار آ مد ،متع هد و متخ لق به ا خالق حر فه ای از بني
دان شجويان در گروه هاي آموز شي پز شكي در مق طع كارشنا سي ،كارشنا سي
ارشد و دكرتاي حرفه ای،دستيار ختصصی و Phdمنوده و نيز در ارتقاء و به
روز ن گه دا شنت م هارت هاي عل مي و عم لي فارغ التح صيالن شاغل در سطح
استان چهارحمال و خبتياري اقدام مي منايد و ضمن توجه به نوآوري ها در
عر صه آ موزش و ارت قاء و تو سعه فردي اع ضاي هئ يت عل مي دان شگاه درر شد
كمي و كيفي رشته هاي دانشگاهي اهتمام مي ورزد .

دور منا ): (Vision
حوزه معاو نت آموز شي دان شگاه در را ستاي سند چ شم ا نداز  02ساله
كشور ،نق شه جامع عل می ک شور و نق شه سالمت مج هوری ا سالمی ا يران م صمم ا ست
با ارتقاء كيفيت مستمر آموزش و با تاکيد به جنبش نرم افزاری و توليد
ع لم و با تو جه به م فاهيم عدالت آموز شی،مرجعيت عل می و جاي گاه واالی
ا خالق حر فه ای عالوه بر ترب يت ن يروی ان سانی توامن ند و پا سخگو به
نياز های سالمت جام عه و متخ لق به ا خالق حر فه ای و ک سب جاي گاه منا سب
ک شوری در رت به های امتح ا نات جامع ع لوم پا يه و پيش کارورزی و ق بولی
بيش از ني می از فارغ التح صيالن ا ين دان شگاه در ر شته های حت صيالت
تکمي لی و ختصصی ،سهم خود را در تول يد ع لم و حتقي قات کاربردی و ارت قاء
سهم سالمت آ حاد جام عه ا فزايش د هد و با ارت قاء رت به آموز شی دان شگاه
ا ين دان شگاه را بع نوان ي كي از ق طب هاي آ موزش و حتقي قات در عر صه
هبدا شت و در مان و آ موزش پز شكي در ک شور م بدل منا يد و با تاک يد بر
بيماري های دارای بار باال و مع ضالت بومی و آ موزش الگو های سامل منط بق
با آ موزه های ا سالمی ،باالترين سطح سالمت ج سمی،روانی،اجتماعی و مع نوی
ور ضايت را براي آ حاد مردم ا ستان  ،كارك نان دان شگاه ،اع ضاي هئ يت
علمي و دانشجويان فراهم سازد .

ارزشها ): (Values
 -9تو جه به آ موزه های ا سالمی به من ظور فراهم سازی شرايط الزم برای
آمووزش و تربيوت نيروهوای کارآمد،مسوووليت پورير و پاسوخگو بوه
نيازهای جامعه
 -0تو جه و ح فظ منز لت و قدا ست آ موزش پز شکی و خدمات هبدا شتی و
درمانی
 -3توجه به اصل کرامت انسانی و اخالق پزشکی و حرفه ای
 -4توجه به اصل عدالت در سالمت و عدالت آموزشی
 -9توجه به اصل اولويت پيشگيری بر درمان در برنامه های آموزشی
 -6ح فظ و ارت قاء منز لت اع ضای ه يات علمی،کارک نان و دان شجويان و
توجه به امور معيشتی و رفاهی آنان

 -7رعايت و احرتام به مقررات آموزشی و سازمانی
 -8ح فظ و ارت قاء سالمت اعتقادی،اخالقی،اجتماعی،سيا سی،روانی اع ضای
هيات علمی ،دانشجويان و کارکنان
 -5علم گرايی و علم حموری
رضايت مردم و تکريم ارباب رجوع
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جمموعه نقاط قوت  ،ضعف  ،فرصتها و هتديدها
نقاط قوت

((Strengths

وجود عرصه هاي مناسب آموزشوي  ،درمواني جهوت آمووزش وپوژوهش
: S1
متناسب با نياز جامعه ودانشگاه
 : S2وجود اعضاي هيئت علمي توامنند  ،متخصص و متوام وقوت در حود نيواز
اکثريت گروههاي آموزشي
 : S3وجود شوراها و کميته های آموزشی پژوهشوی فعوال در دانشوکده هوا
،مراکز حتقيقاتی و دانشگاه
كسب رتبه ممتاز دانشجويان رشته پزشكي در مقطع علوم پايه و پيش
: S4
کارورزی
راه يابي چشمگي فارغ التحصيالن به مقاطع باالتر
: S5
 : S6داشنت وقت كايف اعضاي هيئت علمي به منظور مطالعه وحتقيق بدليل عدم
ً در هيئت علمي علوم پايه
وجود فعاليتهاي انتفاعي خصوصا
 : S7وجود زمينه مناسب جهت اسوتفاده از فرصوتهاي مطالعواتي و بوور
حتصيلي اعضاي هيئت علمي
 : S8وجود ارتباط علمي مناسب و كايف استاد با دانشجو
 : S9وجود زمينه تشويق اساتيد و دانشجويان منونه
 :S10فعال بودن دفرت آموزش مداوم دانشگاه ووجود زمينه وامكانوات الزم
براي برگزاري كارگاههاي آموزشي
 :S11وجود نسبی امكانات وجتهيزات آموزشي در دانشگاه
 :S12وجود مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي فعال در دانشگاه
 :S13وجود برخی از دوره های کارشناسی ارشد Phd،و دستياری
 :S14اجرای دقيق دستورالعمل کشوری شيوه انتخاب اعضاي هئيت علمي
 :S15وجود مراکز حتقيقاتی جمهز،کارآمد و اثرخبش
 :S16وجود ارتباط صوميمانه بوين مديران،مسووالن،اعضوای هيوات علموی و
کارکنان،دانشکده ها و مراکز حتقيقاتی
:S17اهتمام هيات رئيسه و مديريت ارشد دانشگاه در مرتفع سازی مشکالت و
ارتقاء سطح آموزش
 :S18ارائه طرح دوره مطابق با سرفصلها توسط اکثر اعضای هيات علمی
: S19وجود و اجنام ارزشيابی درونی در اکثر گروههای آموزشی
 : S20شروع اصالح فرايندهای آموزشی مانند ارزشيابی دانشجويان به طريق
آسکی

 :S21اهتمام به توامنند سازی اعضای هيات علمی،کارکنان و دانشجويان در
زمينه های آموزشی
 :S22ثبات مديريت در حوزه آموزش
:S23دسرتسی به منابع الکرتونيکی جديد بورای دانشوجويان و اعضوای هيوات
علمی
 :S24گسرتش فضاهای آموزشی درمانی ختصصی و فوق ختصصی

نقاط ضعف

((Weakness

 : W1عدم وجود برخي از رشته هاي كارشناسي ارشد و  Ph.Dبا توجه به
نيازها و توامننديهای استان
ناکارآمدی و ضعف تشکيالتی در سيستم نظارت وارزشيابي آموزشي
: W2
 :W3ضعف در نظام اطالعات مديرييت وكمبود سيستم نرم افزاري مناسب
جهت برنامه هاي آموزشي
 :W4دور بودن دانشكده ها از حمدوده شهر وو احدهاي ستادي
 : :W5كمبود فضاهای آموزشی،آزمايشگاهی،آموزش بالينی و سالنهای
مطالعه و امتحانات
 : W6ناکارآمدی سيستم تشويق و تنبيه اعضای هيات علمی،کارکنان و
دانشجويان
 : W7كايف نبودن آگاهی و پايبندی پرسنل خدمات آموزشي  ،اساتيد
راهنما ودانشجويان از قوانني  ،مقررات و آئني نامه هاي آموزشي
 : W8كمبود پرسنل خدمات آموزشي جمرب در واحدهاي ذيربط
 : W9ساختار نامتناسب تشكيالت آموزش دانشگاه (مرکز مطالعات،گروهها
و واحدهای آموزشی)
 : : W10عدم تناسب تعداد اعضاي هيئت علمي نسبت به نياز برخي
گروههاي آموزشي
 : W11تقدم درمان به آموزش در دانشگاههاي کوچک با توجه به شرايط خاص
فرهنگی اجتماعی اين مناطق
 : W12نا كايف بودن ارتباط بيمارستاهناي آموزشي با دانشكده هاي مربوطه
 : W13کمبود اعتبارات و بودجه آموزشی
 : W14توجه بيشرت به کميت به جای کيفيت و ضعف کيفيت آموزش دانش
آموختگان (تربيت درمان نگر جبای سالمت نگر)
:W15ناکافی بودن سيستم پاسخگويی اجتماعی يه عنوان يک وظيفه اساسی
 :W16نگرش ناکافی سيستم آموزشی به انتقال مهارهتا
:W17توجه به آموزش  inpatientدر مقابل outpatient
 :W18نداشنت ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه
 :W19عدم وجود ادغام افقی و عمودی و ادغام در کوريکولومها
:W20کمبود انگيزه در اعضای هيات علمی  ،دانشجويان و کارکنان
 :W21ناکارآمدی روشهای آموزشی در آموزش مداوم
:W22استفاده ناکافی اساتيد از روشهای روزآمد تدريس به داليل خمتلف از
مجله نبود وقت کافی جهت پوشش دادن به سرفصلها
 :W23در حاشيه رفنت آموزش در برابر ساير فعاليتهای اعضای هيات علمی
از مجله پژوهش و درمان

 :W24عدم توجه به اولويتهای منطقه ای در توسعه برنامه های آموزشی و
حمتوای آموزشی دانشگاهها
 :W25کم رنگ شدن ارزشهای اخالق حرفه ای در سطوح خمتلف

فرصتها

((Opportunities

 : O1توجه مناسب مسئولني سياسي اجتماعي و اقتصادي كشور به اين استان
در جهت حمروميت زدايي سريع
 :O2وجود حميط كاري مناسب و كارشناسان خربه مهكار در برنامه هاي
كارآموزي وكارورزي در خبش هبداشت ودرمان
 : O3وجود مشاركت و مهكاري بني خبشي در سازماهنا  ،ادارات وهنادهاي مرتبط
در استان
 : O4دسرتسي سريع و آسان به مسئولني دانشگاه و استان
 :O5امكان استفاده از سهميه بورسهاي حتصيلي وفرصت هاي مطالعاتي و
مسينارها از طرف وزارت متبوع
:O6وجود پيشينه حتقيقاتي پروژه هايي نظي  BDN= Basic Development Needsو
HFA= Health for allوشبكه جامع سالمت
: O7موقعيت جغرافيايي مناسب استان

هتديد ها

((Threats

 : T1كايف نبودن و عدم ختصيص به موقع اعتبارات آموزشي دانشگاه
 : T2بي انگيزه بودن بعضي دانشجويان در امر حتصيل با توجه به آينده
شغلي
 : T3نا متناسب بودن سر فصل درو با نيازهاي واقعي جامعه
وپيشرفتهاي علمي
 : T4كمبود بعضي از  Caseهاي آموزشي با توجه به مجعيت استان
: T5تاثيرگراری مسائل سياسي واجتماعي در اجراي قوانني ومقررات آموزشي
ً مغاير با آيين نامه های آموزشی از مراکز باالتر
و فشارهای خمتلف بعضا
و خارج دانشگاهی
 : T6ورود دانشجويان با رتبه هاي پائني تر كنكور در اين دانشگاه نسبت
به دانشگاههاي تيپ 9
 : T7كمبود سطح درآمد مردم استان وعدم امكان استفاده از كمكهاي مادي
آنان توسط دانشگاه
 : T8كمبود جاذبه هاي كايف جهت جرب اعضاي هيئت علمي مورد نياز
 : T9نامناسب بودن فرايند برآورد،تامين و ختصيص بودجه آموزش
 : T10ناکافی بودن ارتباطات بين دانشگاهی در سطح استانی ،ملی و بين
املللی
 :T11ناکافی بودن ارتباطات بين خبشی در برنامه های توسعه سالمت
 :T12عدم توجه به استقالل دانشگاهها
 :T13نداشنت امنيت کامل شغلی پزشکان و مسوولين به خصوص در برخی از
مناطق استان

 :T14مشکالت ناشی از مهجواری با دانشگاههای بزرگ در توسعه رشته های
حتصيالت تکميلی ،نقل و انتقال دانشجويان و دستياران و متايل اساتيد به
انتقال به اين دانشگاهها

اسرتاتژيها :
اسرتا تژيهاي : SO
 -1بسرت سازي الزم جهت توامنندسازي و اجياد خالقيت دردانشجويان
،اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه
S1- S2-S3-S6-S7-S8-S9-S10-S11-O1-O2-O3-O4-O5-O6-O7
- 0متركززدايي وتفويض اختيار به واحدهاي آموزشي ذيربط
S2-S3-O3-O4-O5
 -3استفاده از فن آوري اطالعات و ارتباطات منطقه اي و فرا
منطقه اي در ارتقاء كيفيت آموزش دانشگاه
S1-S2-S3-S7-S11-S23-O 1-O2-O3-O4-O5 -O7
 -4تسهيل استفاده از فضا و امکانات دانشگاه و کليه واحدهای
تابعه جهت آموزش
S1-S11-S15-S17-S23-S24-O1-O2-O3
 -9محايت و تالش بر انتقال و توليد دانش با استفاده از برگزاری
کنگره ها و مسينارهای علمی استانی،ملی و بين املللی
S1-S2-S3-S11-S15-O1-O3-O4-O5-O6-O7

اسرتا تژيهاي : WO
– 9اجياد رشته هاي جديد در مقاطع خمتلف حتصيالت تكميلي
W1-W3-W5-W8-W10-W13-O1-O2-O3-O4-O5-O6-O7
 -0هببود وارتقاء سطح نظارت وارزشيابي فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيئت
علمي وگروههاي آموزشي
W2 -W11-W16-O3-O4-O5-O6

—3توامنندسازي مديران و كارشناسان در حيطه مهارهتاي شغلي ,فين
واطالعاتي رده مديران وكارشناسان آموزش دانشگاه
W3-W5-W9-W13-W20-O1-O4-O5-O6-O7
 -4اصالح چارت تشكيالت آموزش دانشگاه (مرکز مطالعات،گروهها و واحدهای
آموزشی)
W2-W8-W9-O1-O2-O4
 -9ا ستفاده از ظرفي تهای خبش خصوصی ،سازماهنای ع مومی و اجرايی ،صنايع و
مهچنين کمکهای مردمی و خيريه برای توسعه آموزش
W1-W5-W13-W15-W24-O1-O2-O3-O4
 -6شناسايی،جرب و محايت از خنبگان و استعدادهای درخشان
W2-W5-W6-W7-W8-W9-W13-W20-O1-O2-O3-O4
اسرتا تژيهاي : ST
 - 9ارتقاء كيفيت فرآيند آموزش دانشجويان
S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S11-S17-S18-S19-S20-S23-S24-T1-T2-T3-T4-T6-T7-T15
ارتقاء مستمر اطالعات علمي و مهارهتاي شغلي اعضاي هيئت علمي
-0
S1-S2-S6-S7-S9-S10-S11-S12-S21-S23-S24-T3-T4-T5-T8-T14
 - 3اصالح روشها و قانومنند منودن نظام تشويق وتنبيه گروههاي آموزشي
 ،اعضاي هيئت علمي و كاركنان و دانشجويان
S1-S2-S3-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S19-T1-T5
 -4تقويت دانش پژوهی و نوآوری های آموزشی و مشارکت و محايت از
حمصوالت رسانه ای برای ارتقاء سالمت آموزش
S1-S2-S3-S6-S7-S11-S23-T1-T2-T7-T9
 -5آموزش و باز آموزی نيروی انسانی با توجه به اصل پاسخگويی به
نيازهای سالمت جامعه و اولويتهای ملی و منطقه ای
S1-S2-S10-S11-S21-S22-T1-T3-T11

اسرتا تژيها ي : WT
 -1تامين تسهيالت و امکانات رفاهی مانند تاسيس مدار
جرب وحفظ نيوهاي متخصص وكارآمد دانشگاهی
W1-W2-W3-W5-W6-W9-W10-T1-T5-T8-T13-T14
 -0ضابطه مند منودن انتخاب مديران حوزه آموزشي دانشگاه ودانشكده ها
بر نظام مدون شايسته ساالري و طي مسي ارتقاي شغلي
W6-W9-W25-T1-T5-T8-T13
دانشگاهی جهت

 -3پيگيي اصالح فرايند بودجه ريزي به منظور برآورد ،تامني اعتبار و
ختصيص نيازهاي واقعي
W13-T1-T9-T11-T12
 -4تقويت علوم پايه سالمت و تقويت ارتباط علوم پايه و بالينی
W1-W3-W4-W11-W12-W14-W19-T3-T8-T14
 -9ترويج و آموزش اخالق حرفه ای در سطوح خمتلف
W6-W7-W14-W20-W25-T2-T3

فهرست اهداف کلی (،)Goalاهداف عینی ( )Objectiveو اهداف جزيی ( )Targetدر
حوزه معاونت آموزشی:

 : G1 رشد کمی و کيفی رشته های دانشگاهی

 : G1O1 افزايش رشته های جديد دانشگاهی





 : G1O1T1کارشناسی  9رشته (فوريتها،هبداشت
حرفه ای،HIT،کاردرمانی،گفتار درمانی)
 : G1O1T2کارشناسی ارشد  9رشته
(پرستاری،فيزيک
پزشکی،فيزيولوژی،اپيدميولوژی،آموزش هبداشت)
 Phd : G1O1T3يک رشته (پرستاری)
 : G1O1T4دکرتای حرفه ای يک رشته (دندانپزشکی)

 : G1O2 ارتقاء و هببود سطح آموزش رشته های
خمتلف دانشگاهی







 : G1O2T1هتيه طرح در و دوره متناسب با
سرفصلهای آموزشی توسط مهه اعضای هيات علمی
 : G1O2T2بازنگری حمتوای آموزشی بر اسا
نيازهای موجود و اولويتهای منطقه ای
 : G1O2T3ارتقاء شاخصهای آموزشی (مانند کاهش
تعداد دانشجويان مشروطی)
 : G1O2T4استفاده از نتايج ارزشيابی درونی
جهت رفع نواقص و اصالح فرايندها
 : G1O2T5مترکز بر يادگيری و افزايش مهارت و
عملکرد و صالحيت حرفه ای دانشجويان
 : G1O2T6يادگيری برمبنای حل مساله و پزشکی
مبتنی بر شواهد

 : G1O3 استاندارد سازی و جرب متناسب هيات
علمی و نيروی انسانی
 : G1O3T1 جرب هيات علمی متناسب با نيازهای هر
گروه آموزشی
 : G1O3T2 پيگيری اصالح و تصويب چارت تشکيالتی
دانشکده ها و حوزه معاونت آموزشی

 : G1O4 استاندارد سازی فضای آموزشی،امکانات
و جتهيزات






 : G1O4T1افزايش سرانه فضای آموزشی دانشجويان
در دانشکده های خمتلف و مراکز آموزشی،درمانی
 : G1O4T2استفاده از ظرفيتهای خبش
خصوصی،سازماهنای مهسو،صنايع و کمکهای مردمی
برای توسعه فضا و امکانات و جتهيزات آموزشی
 : G1O4T3راه اندازی و جتهيز آزمايشگاههای
مورد نياز
 : G1O4T4تامين کتب و منابع ختصصی مورد نياز
گروههای آموزشی

 : G1O5 استاندارد سازی نظام ارزشيابی





 : G1O5T1هببود کيفيت برگزاری آزموهنا بر اسا
دستورالعمل ها و مصوبات
 : G1O5T2ارزشيابی درونی کليه گروههای آموزشی
(پايه،بالينی،ختصصی)
 : G1O5T3هببود وضعيت ارزشيابی آزموهنا
 : G1O5T4ارتقای کمی ارزشيابی اساتيد

 : G2 توامنند سازی اعضای هيات علمی،دانش آموختگان و
کارکنان آموزشی متناسب با دستاوردهای جديد و منطبق با
نيازهای جامعه

 : G2O1 افزايش کمی و کيفی برنامه های توامنند
سازی اعضای هيات علمی بر اسا شرح و ظايف
 : G2O1T1 افزايش برنامه های حضوری آموزشی
 : G2O1T2 برگزاری برنامه های آموزشی غيرحضوری
 : G2O1T3 هتيه بسته ها و کتب آموزشی

 : G2O2 افزايش کمی و کيفی دوره های آموزشی
ضمن خدمت کارکنان
 : G2O2T1 برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت
 : G2O2T2 برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نياز

 : G2O3 افزايش کمی و کيفی برنامه های باز
آموزی جهت دانش آموختگان
 : G2O3T1 افزايش برنامه های حضوری بازآموزی
 : G2O3T2 افزايش برنامه های آموزشی غيرحضوری

 : G3 محايت از اساتيد خنبه و دانشجويان استعداد درخشان

 : G3O1 هببود کمی و کيفی فرايند ارائه تسهيالت
و خدمات به اساتيد خنبه
 : G3O1T1 ارائه خدمات الکرتونيک و اينرتنت به
اساتيد خنبه
 : G3O1T2 هتيه کتب و منابع مورد نياز اساتيد
خنبه

 : G3O2 افزايش دانش و مهارت دانشجويان
استعداد درخشان
 : G3O2T1 برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی
 : G3O2T2 هتيه کتب و نرم افزارهای آموزشی

 : G3O3 هببود کمی و کيفی ارايه تسهيالت و خدمات
به دانشجويان استعداد درخشان
 : G3O3T1 افزايش آگاهی و اطالع رسانی در مورد
دستورالعملها و آئين نامه های مربوط به
دانشجويان استعداد درخشان
 : G3O3T2 معرفی دانشجويان به وزارختانه جهت
استفاده از تسهيالت آنان برای ورود به مقاطع
باالتر
 : G3O3T3 تسهيل در جرب دانش آموختگان استعداد
درخشان واجد شرايط به عنوان عضو هيات علمی
 : G3O3T4 ارائه امکانات و تسهيالت مورد نياز
جهت اجنام حتقيقات کاربردی

