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 باهمکاری :

 معاونت آموزشی -

 مرکز مطالعات وتوسعه -

 رئیس دانشکده پزشکی -

 مدیران گروه های آموزشی دانشکده پزشکی -

 

 



 بسمه تعالی

 تدوین کنندگان:

 سمت اسامی

 و مدیرگروه بیوشیمیدانشگاهمعاون آموزشی  جناب آقای دکتر اباذر روستازاده

 و مدیر گروه آموزش پزشکی مدیر مرکز مطالعات وتوسعه سرکارخانم صدیقه نجفی پور

 رئیس دانشکده پزشکی سرکارخانم دکتر مرضیه حق بین

 معاون توسعه مدیریت و منابع دکتر مهدی مصلی نژاد

 معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی سرکارخانم دکتر سارامتین

 آموزش مجازی مرکز مدیر سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

 علوم پایه دانشکده پزشکی یمعاون آموزش سرکارخانم دکتر شکوفه آتش پور

 رئیس بیمارستان پیمانیه جناب آقای دکتر رعیت دوست

 رئیس بیمارستان مطهری جناب آقای دکتر زارع

 بیمارستان پیمانیهی معاون آموزش سرکارخانم دکتر پورختاری

 ی بیمارستان مطهریمعاون آموزش سرکارخانم دکتر مصلی نژاد

 مدیر گروه میکروب شناسی جناب آقای اکبر کاظمی

 مدیرگروه علوم آزمایشگاهی جناب آقای دکتر اکبر هاشمی طیر

 دانشگاه بالینی مدرس سرکارخانم دکتر نرگس رحمانیان

 توسعه بیمارستان پیمانیه مسئول دفتر سرکارخانم دکتر عبیری

 معاون دانشجویی و فرهنگی دکتر محسن حجتجناب آقای 

 انگل شناسی مدیرگروه جناب آقای دکتر صلح جو

 عضو هیات علمی گروه داخلی دکتر خاطره دهقانیسرکارخانم 

 عضو هیات علمی گروه انگل شناسی جناب آقای دکتررضانژاد

 هیات علمی گروه فیزیولوژیعضو  دکترافسانه رنجبرسرکارخانم 

 بهداست عمومی مدیرگروه جناب آقای دکتر شریفی

 آناتومی مدیرگروه جناب آقای دکتر پوراحمد

 فیزیولوژی مدیرگروه جناب آقای دکتر جوشقانی



 زبان مدیرگروه جناب آقای دکتر ثامنی

 معارف مدیرگروه جناب آقای دکتر مدبر

 پزشکی اجتماعی مدیرگروه رحمانیانجناب آقای دکتر کرامت اله 

 توانبخشی مدیرگروه جناب آقای دکتر بمانا

 جراحی مدیرگروه جناب آقای دکتر سپیدکار

 داخلی مدیرگروه جناب آقای دکتر شاکری

 اطفال مدیرگروه جناب آقای دکتر مقرب

 زنان مدیرگروه سرکارخانم دکتر البرزی

 طب اورژانسمدیرگروه  جناب آقای دکتر رعیت دوست

 پزشکی چشم مدیرگروه جناب آقای دکتر یزدچی

 بیهوشی مدیرگروه جناب آقای دکتر رستگاریان

 اورولوژی مدیرگروه جناب آقای دکتر اینالو

 پاتولوژی مدیرگروه جناب آقای دکتر هوشمند

 رادیولوژی مدیرگروه سرکارخانم دکتر پیلبان

 پوست مدیرگروه سرکارخانم دکترغفارپور

 ارتوپدی مدیرگروه جناب آقای دکتر فخری نیا

 ENTمدیرگروه  جناب آقای دکتر شکوهی

 مسئول درس عفونی جناب آقای دکتر رئوفی

 مسئول درس گوارش جناب آقای دکتر عزیزی

 مسئول درس غدد سرکارخانم دکتر آهی

 کارشناس مرکز مطالعات وتوسعه  سرکارخانم عاطفه کرم زاده

 عضو گروه میکروب شناسی ریحانه روحیسرکارخانم 

 

 

 



 (  Mission   statement ) پزشكی جهرم بيانيه رسالت دانشكده

براساس اسناد پزشكي جهرم به عنوان يك دانشكده مستقل تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي دانشكده 

ماموريتهای ذيل برنامه ملي پزشكي عمومي و ماموريت های ويژه کالن منطقه و بسته های طرح تحول 1404باالدستي سال

 را بر عهده دارد : 

  بهداشت عمومي  کارشناس -زمايشگاهي آعلوم  کارشناس-تربيت نيروی انساني پزشك  .1

 يار تخصصيو دستکارشناسي ارشد تربيت نيروی تحصيالت تكميلي  .2

  درمنطقهارائه خدمات بهداشتي درماني با بكار گيری نيروهای متخصص  .3

 بهداشتي و درماني به منظور ارتقاء سطح سالمت جامعه-انجام پژوهش های مورد نياز در حوزه های علوم پزشكي  .4

 نياز جامعه حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرين با تاکيد بر توسعه مراکز اختصاصي متناظر بر .5

 

دانشكده با انجام ماموريت های فوق با تكيه بر اصول ارزشهای اسالمي ، جلب رضايت خدمت گيرندگان ، ترويج 

عدالت اجتماعي در حوزه بهداشت و درمان ، حفظ شأن و مقام اعضای هيئت علمي ، دانشجويان و کارکنان ، وجدان کاری و 

 انضباط اداری ، اهداف ذيل را دنبال مي کند : 

 پژوهش  يهويت روحقتو  سطح آموزشارتقاء  .1

آموزش پاسخگو و دانشگاههای –تالش در جهت نهادينه سازی بسته های طرح تحول و به خصوص بسته مرجعيت علمي  .2

 نسل سوم

 با ترويج زندگي بهتر ، سالمتر ، با نشاط تر برای مردم منطقه  و کيفيت زندگي ارتقاء سطح سالمت جامعه .3

 حرفه ای پزشكي منطبق بر اصول و معيارهای اسالمي  و تعهد گسترش اخالق .4

 



 ارزشهاي حاکم در این دانشكده شامل :

 ارج نهادن به جايگاه علم و مقام استاد و دانشجو -1

و جامعه مي ايجاد تعهد در دانش آموختگان در امر درمان بيماران و تامين سالالتما ااراد جامعه با توجه به ايه ه مرور همه اين اعاتيتها بيمار  -2

 باشد بهابراين هدف اصلي را تامين ستما و كاهش درد و رنج بيماران مي داند.

 ارج نهادن اختق پژوهشي مطابق آئين نامه و ضوابط بيانيه ها  و ارز ش هاي استمي  -3

  دانش ده پزش يارج نهادن به نيازهاي رااهي اساتيد ، دانشجويان و كاركهان  -4

 بر اساس رساتا و قوانين  دانش ده پزش يپاسخگويي به نيازهاي ذيهفعان) دانشجويان ، اساتيد و كاركهان (  -5

 استفاده از ديدگاه اساتيد در تصميم گيري هاي كتن آموزشي  -6

  نقش اتگوئي اعضاي هيات علمي -7

 اختق مداري و عداتا مروري -8

 پرورش ختقيا و استعدادها -9

 مروري مشتري-10

 استانداردگرايي-11

 پاسخگويي به نيازهاي جامعه-12

 

 

 

 

 



 پزشكی جهرم  دانشكده(  Vision) دورنما

دانشكده پزشكي جهرم به منظور افزايش کارآيي و اثر بخشي خدمات خود مصمم است در چند سال آينده با تربيت نيروی      

در مسير دانشگاه های نسل سوم ،با گسترش رشته های علوم و تحقق حرکت دانشگاه  انساني متخصص در گروههای پزشكي

در توسعه تحقيقات مرتبط با نياز سالمت و ارتباط آن با ،  *نوين،دستيابي به مرجعيت علمي و ماموريت های ويژه کالن منطقه

در جهت اعتالی دانش آموختگان و مقام و منزلت اعضای هيات علمي  تالش نموده و با افزايش رضايتمندی خدمت گيرندگان

 . حرکت کندآموزش متناسب با نياز جامعه و پاسخگو  ،به جايگاه اعتالی علمي و فن آوری و دستاوردهای جديد پزشكي 

 : دنبال مي کند کالن منطقه پنجزير را درماموريت های ويژه در اين راستا *

 لوژی و طب بازساختي توسعه دانش بيوتكنو -1

 توسعه دانش طب سنتي   -2

 توسعه برنامه پزشك خانواده -3

 توسعه دانش های زيست دريايي -4 

 توسعه دانش مرتبط با ايمني محيط زيست-5 

 ...(توسعه دانش بين رشته ای مرتبط با علوم انساني و علوم پزشكي ) جامعه شناسي علوم پزشكي و -6

 

 

 

 

 

 

 :پزشکیدانشکده ذینفعان 



 بیرونی ه ریاست دانشگا .1

 بیرونی معاونت آموزشی دانشگاه .2

 درونی دانشکده یاستر .3

 درونی معاون آموزشی علوم پایه و بالینی .4

 درونی شورای آموزش دانشگاه .5

 درونی شورای دانشگاه .6

 درونی اعضای هیات علمی .7

 درونی دانشجویان .8

 درونی مدیران گروه های آموزشی .9

 درونی (EDOواحدهای آموزش دانشگاه )دفاتر توسعه در  .10

 بیرونی بیمارستان های آموزشی دانشگاه .11

 بیرونی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  .12

 بیرونی ارتزمعاونت آموزشی و .13

 بیرونی وزارت بهداشت)وزیر( .14

 درونی کارکنان آموزشی دانشگاه .15

 درونی مراکز تحقیقاتی دانشگاه .16

 درونی کارشناسان آموزشی  .17

 بیرونی حوزه پژوهشی دانشگاه .18

 درونی آموزشی مدیریت امور .19

 

 



اولو نقاط قوت 

 يت

 1 تعامل، همفکری و حمايت مسئولین ارشد از فعالیت های دانشکده پزشکی

 2 نگرش مناسب اعضاء هیات علمی در راستای ارتقای دانشکده

 3 حضور موثر اعضاء هیات علمی در کمیته های مرتبط با دانشکده پزشکی

 4 همکاری اعضاء علمی در فرايند اجرای دوره های توانمندسازی اساتید

 5 وجود مرکز توسعه فعال و کارآمد آموزش پزشکی

 6 بهره مندی از اعضای هیئت علمی مجرب و کارآمد

 7 نشجويان عالقمند به آموزش پزشکیوجود فضای تعاملی و همکاری از مرکز توسعه جهت جذب دا

 EDCوجود کمیته پژوهشی مستقل با اعضای فعال و عالقمند، کمیته پژوهش در آموزش 

 کمیته پژوهشی علوم پايه کمیته پژوهش های بالینی،

8 

 9 بستر مناسب جهت انجام طرح های پژوهشی ، بستر مناسب جهت فعالیت و آموزش مجازی

 10 آموزش پزشکی مجازی رشتهتمايل و عالقه اساتید به مشارکت در 

 11 وجود مسئول اساتید مشاور در سطح دانشکدهو  دانشجو  10تخصیص استاد مشاور به ازای هر 

 12 حضور تمام وقت مدير و کارشناسان ذيربط در دانشکده پزشکی

 13 پاسخگويی و تعامل سازنده ی مديريت، رياست دانشکده يا مراجعین

 14 لحاظ نمودن اهداف و سندهای باال دستی در تدوين برنامه های استراتژيک دانشکده پزشکی 

 15 وجود کمیته های فعال در مرکز توسعه و دانشکده پزشکی

 16 ارزيابی کیفیت تدريس اساتید به صورت ترمی در علوم پايه

به تحصیل به دوره های  آموزش  تمايل و عالقه مندی اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشکده پزشکی

 مجازی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی جهت استفاده به روز از روش های تدريس فعال

17 

 18 حضور فعاالنه اساتید در کمیته های برنامه ريزی، ارزشیابی

  بکارگیری از نرم افزارها و تکنولوژی جديد در ارزشیابی اسناد در آموزش اساتید

 19 های ارزشیابیوسط دانشجويان از طريق سامانه ابی کیفیت تدريس اساتید تانجام ارزي

 edc 20مشارکت فعاالنه اساتید در بسته های طرح تحول مرتبط با 

 21 انجام ارزيابی درونی بخش ها بر اساس استانداردها در راستای ارتقای کیفی فعالیت ها

 22 اساتید در سطح دانشکده و دانشگاهبرگزاری دوره های کوتاه مدت آموش پزشکی جهت 

و   edcبرگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش پزشکی پايه و پیشرفته جهت دستیاران تخصصی توسط 

 edoهمکاری 

23 

 24 طراحی و برگزاری طرح های نوآورانه در آموزش

 25 طراحی و اجرای روش های تدريس نو

 26 روش کالس وارونهینگ اساتید به طراحی و اجرای برنامه ترين

 27 انجام ارزيابی بیرون ودرون دانشگاهی گرو های علوم پايه و بالینی

 28 حضور دانشجويان در درمانگاه های تخصصی آموزشی



اری گراند راند، تومور برد در بخش جراحی، گزارش ش های آموزشی فعال در بالین )برگزاستفاده از رو

 ژورنال کالب(صبحگاهی،

29 

 30 ری کارگاه های آموزشی و کالس زبان بر حسب نتايج نیازسنجی جهت اساتید و دانشجويانبرگزا

 31 وجود مرکز مهارت های بالینی مجهز و فعال در دانشگاه و بیمارستان های آموزشی

برگزاری کالس های مهارت آموزشی و کارگاه های آموزشی بر حسب نیاز دانشجويان در اسکیل لب 

(skill lab) 

32 

 33 توسط اسکیل لب برگزاری دوره های آموزش تکمیلی و مهارت آموزی جهت دانشجويان مقاطع تحصیلی

 34 راه اندازی و تقويت مراکز مهارت های بالینی در هر دو بیمارستان آموزشی

 35 ايجاد دفاتر توسعه در هر دو بیمارستان آموزشی

 36 وجود زمینه و بستر انجام پژوهش های آموزشی

 37 کسب فرايندهای برتر کشوری در جشنواره شهید مطهری در سطح دانشکده و دانشگاه

 38 96ورودی  ادغام ازاجرای کوريکولوم 

پیش بینی اجرای مواجه زودرس با فضای آموزشی بیمارستان از ترم اول در دروس آداب پزشکی و 

 آشنايی با اسکیل لب

39 

 40 عالوجود شورای آموزشی دانشکده پزشکی ف

 41 برخورداری از بنیه علمی مناسب جهت ارائه برنامه های آموزشی برای سازمان های ديگر

 42 توانايی راه اندازی رشته های علمی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

 43 بستر مناسب برگزاری آسکی اخالق حرفه ای

حرفه ای آسکی کشوری و درون دانشگاهی )در برگزاری آزمون های آنالين، برگزاری آزمون صالحیت های 

 سطح دکتری و تخصصی( ، پیش کارورزی آنالين

44 

سال يکبار، برگزاری کنگره اخالق حرفه ای 2برگزاری کنگره اخالق و ناباروری به صورت متوالی هر 

 کشوری در دانشگاه

45 

 46 پیگیری و به اتمام رساندن فضای فیزيکی دانشکده و بیمارستان جديد

 47 کامپیوتر 50توسعه فضای فیزيکی جهت برگزاری آزمون آنالين به تعداد 

 48 راه اندازی مرکز تولید محتوای مجازی در سطح دانشکده و دانشگاه

 49 از اساتید برتر ساالنه در سطح دانشکده و دانشگاه تقدير وجود شیوه نامه و اجرای بندهای

 50 ی )تحصیالت تکمیلی : کارشناسی ارشد، انگل شناسی (ه رشته ها در سطح دانشکده پزشکتوسع

 51 پذيرش دستیاری تخصصی بیهوشی و اطفال

 52 های طرح تحول در سطح دانشگاه و دانشکدهود کمیته های فعال متناسب با بسته وج

 53 جذب اساتید نخبه جهت توسعه رشته ها از جمله نانوتکنولوژی

 54 دانشکده همچون زئونوزتحقیقاتی قوی در وجود مراکز 

 55 ارتباط مستمر و مطلوب گیرندگان خدمات )مشتری مداری(

 56 تحلیل مرکز رشد فناوری سالمت و دفتر ابداعات و اختراعات با دانشگاه و دانشکده پزشکی

 57 وجود ابزارهای تشخیص و کیت های مرتبط جهت سم شناسی در سطح دانشگاه و دانشکده



 58 توانمند و با تجربه جهت توسعه رشته ها در راستای اخالق حرفه ایوجود نیروی 

 59 برگزاری کارگاه در زمینه درمان های جديد ، يورولوژی توسط اساتید دانشکده

 60 وجود مرکز فعال غربالگری سرطان زنان توسط اساتید بالینی دانشکده پزشکی

 61 در راستای بسته های تحول وجود مراکز تحقیقاتی فعال جهت غربالگری سرطان و

 62 راه اندازی کلینیک پیمانیهتوسعه فضای فیزيکی بالینی مانند بلوک زايمان،

 MRI 63وجود مراکز تشخیص درمانی فعال ماند آنژيوگرافی و 

 64 وجود متخصصین فعال رشته طب اورژانس در مراکز درمانی

 65 نگرش مناسب هیأت علمی و مديريت جهت ارتقاء دانشکده 

 66 استفاده از فن آوری در اتوماسیون اداری

 67 ساختارمناسب عرضه خدمات با توجه به امکانات موجود

 68 ارتباط مستمر ومطلوب با گیرندگان خدمات ) مشتری مداری (

 69 دسترسی به تکنولوژی جديد در زمینه اطالع رسانی

 70 وجود اعضای هیأت علمی توانمند و با تجربه 

 71 گرايش مديران به ارتقاء کیفی دانشکده 

 72 احساس نیاز در مديران و کارکنان برای ارتقاء آگاهی و توانمندی شغلی و سازمانی  وجود

 73  در دانشکدهحضور منظم و تمام وقت ـ برخی مديران 

 74 هماهنگی مطلوب و متقابل بین مديران و کارکنان در بعضی از حوزه های دانشکده 

 75 استفاده از نیروی انسانی جوان و کار آمد 

 76 وجود شورا و کمیته های تخصصی در سطح دانشکده 

 77 وجود زمینه اعتباری و مالی مناسب در داخل دانشکده جهت پژوهش

 78 افزايش رشته تحصیلی جديد 

 EDC  79انجام ارزيابی ساالنه استاد توسط مرکز 

 EDC  80انجام ارزيابی درونی بخش های بالینی و علوم پايه توسط 

 81 دسترسی به منابع جديد تکنولوژی واينترنت 

 82 موقعیت ممتاز دانشکده در بین ادارات و سازمانهای شهرستان

 83 توسعه فضای خدماتی درمانی 

 84 ارتباط مناسب دانشکده با مراکز غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی 

 85 ارتباط مناسب استاد و دانشجو

 86 امکان اجرای کارگاههای آموزشی ـ پژوهشی 

 87 افزايش ضريب اشغال تخت های بیمارستان



 88 وجود هیات علمی و کادر آموزشی توانمند 

ـ کودکان ـ  واحدهای تابعه بخصوص گروههای هدف)مادران توسطارائه شده  باالبودن کیفیت خدمات

 سالمندان (

89 

 90 تفويض اختیار کافی به مديران در چارچوب شرح وظايف

 91 طراحی و تدوين برنامه ريزی استراتژيک

 92 وجود بستر مناسب جهت آموزش ضمن خدمت نیروها ) پرسنل ـ کارشناسان ـ اعضای هیئت علمی ( 

 edo 93و  edcنگرش مناسب دانشجويان به کمیته های مشورتی 

 94 ايجاد زمینه مشارکت دانشجويان در المپیاد دانشجويی 

 95 ايجاد زمینه مشارکت دانشجويان و اساتید در جشنواره شهید مطهری در سطح دانشگاه و دانشکده

 96 دانشگاه و دانشکدهوجود دفتر استعداد درخشان و کمیته المپیاد فعال در سطح 

 97 رتبه قبولی دانشجويان فارغ التحصیل دانشگاه در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و رزيدنتی کسب

 98 وجود شیوه نامه و اجرای بندهای تقدير از دانشجويان المپیادی در سطح دانشکده و دانشگاه

 99 کشور فرهنگیوجود دانشجويان مستعد کسب عناوين برتر مسابقات علمی،

 100 استفاده از مراکز درمانگاهی شهری و روستايی جهت آموزش دانشجويان پزشکی

 101 جهت دانشجويان جديدالورود و معرفی رشته ها Open dayبرنامه 

 102 وجود برنامه معرفی دانشگاه جهت دانشجويان جديدالورود

 103 برگزاری جشن روپوش سفید

 104 التحصیلی جهت دانشجويان دانشکدهبرگزاری برنامه جشن فارغ 

 105 مشارکت فعاالنه رئیس دانشکده در شورای آموزشی دانشجويان

 106 افزايش سرانه دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولويت نقاط ضعف 

 1 مسئولین ، کارکنان و دانشجويان با يکديگر نامناسب تعامل و همفکری



 2 با دانشکده پزشکی تعامل ناکافی اساتید بالینی

 3 دانشکده پزشکیمشغله اساتید بالینی و حضور ناکافی در کارگاه ها و جلسات ذيربط 

 4 ناآشنايی تعدادی از اساتید با منابع آموزش ترکیبی و روش های نو در آموزش

 edc 5 نداشتن اعضاء هیات علمی خبره آموزش پزشکی در 

 6 ند مديريت زمانعدم آشنايی برخی از مديران با فرآي

 7 بی ثباتی مديريت

 8 فعال در سطح دانشکده پزشکی EDOنبود 

 9 نبود گروه های آموزشی مصوب در سطح دانشکده

 10 عدم وجود دفاتر مستقل در دانشکده پزشکی جهت مديرگروه های علوم پايه

 11 عدم وجود دفاتر مستقل در بیمارستان های آموزشی جهت مديرگروه های بالینی

 12 و کارشناس در فرايند آموزشنداشتن پرسنل خبره آموزش 

 13 دانشکده پزشکیدر و کمبود نیروی انسانی تعداد بسیار کم پرسنل آموزش ديده و خبره 

 14 عدم تناسب تحصیالت پرسنل با وظايف محوله

 15 عدم وجود مرکز سنجش آزمون ها در سطح دانشگاه و دانشکده

 16  دانشگاه در مسیر رسیدن دانشگاه های نسل سومکند بودن حرکت 

 17 نهادينه نشدن سیستم تشويق، ترغیب و تنبیه

 18 مستقل در سطح دانشکده و دانشگاه ITعدم وجود 

 19 ( جهت انجام تحقیقات تجربی animal houseفضای فیزيکی ) ناکافی توسعه 

 20 (  ICU)بخش جراحی مغز و اعصاب و بخش های تخصصی در بیمارستان پیمانیه  ناکافی توسعه

 21 کمبود امکانات در زمینه های ابزارهای آموزشی

در  متناسب با نیازهای موجود و قابلیت انعطاف ساختار مالیاختصاصی وجود بودجه عدم 

 دانشکده پزشکی

22 

 23 عدم وجود مديريت های مالی مستقل در دانشکده پزشکی

 24 بهینه از اعتبارات مالیوجود فرهنگ استفادة عدم 

 25 عدم وجود مديريت اداره خدمات آموزشی مستقل در دانشکده پزشکی

 26 موازی کاری در حوزه های مختلف دانشکده

 27 کمبود امکانات رفاهی کارکنان، اعضای هیات علمی ، دانشجويان 

 28 ضعف در اولويت بندی منابع 

 29 وجود مقاومت در برابر تغییر 

 30 ضعف در استفاده بهینه از بودجه مصوب 

 31 ضعف در روابط عمومی واحدها

 

 

 اولويت  فرصتنقاط 



 1 بالینی به تحصیل در رشته آموزش پزشکی عالقمندی اساتید رشته های علوم پايه و

 2 هیات علمی های مختلف ی جوان و فعال در گروههاوجود نیرو

 3 دانشکدهوجود نگرش مثبت مديران ارشد در رياست و معاونت آموزشی نسبت به جايگاه 

 4 دانشکده بالینی نسبت به همکاری فعالیت درنگرش مثبت مديران گروه های آموزشی 

 5 وجود ديدگاه مديريتی مبتنی بر شواهد در وزارت متبوع

دانشگاه در راستای تقويت بستر مناسب همکاری با معاونت ها و مديريت در مختلف 

 همکاری بین بخشی

6 

 7 تاکید بر اجرای بسته های طرح تحول و پايش آن براساس نشانگرها توسط وزارت خانه

قق اهداف بسته های طرح تحول در سطح امکان تدوين پروژه های توسعه ای در راستای تح

 دانشکده

8 

 9 جهت ارائه کوريکولوم آداب پزشکیارائه کوريکولوم جديد پزشکی عمومی و ايجاد فرصت 

تدوين استانداردهای آموزش بالینی توسط وزارت خانه و ايجاد فرصت جديد جهت برنامه 

 در سطح دانشکده ريزی در راستای استاندارد

10 

 11 جهت تدوين جهت تغییر در کوريکولوم پروژه های پژوهش در آموزشفرصت در انجام 

 edc 12با  دانشکده پزشکیتقويت تعامل 

 13 برگزاری ساالنه جشنواره شهید مطهری، افزايش طرح های فرآيندی در زمینه آموزش

 14 برگزاری ساالنه المپیاد دانشجويی سبب افزايش همکاری دانشجويان و اساتید

 15 و سمینارهای آموزش پزشکی برگزاری ساالنه همايش آموزش پزشکی

 16 برگزاری جلسات کمیته های تخصصیامل بین بخشی با عتقويت همکاری و ت

 17 پژوهشی در دانشگاه جهرم-وجود مجالت علمی

 18 وجود تعامل سازنده با واحد مديريت آموزش مجازی دانشگاه

توسعه رشته های تخصصی مقطع تحصیالت تکمیلی و استفاده از رشته های مختلف علوم 

 پزشکی جهرم 
19 

 20 حرفه ایتوسعه رشته ها در راستای اخالق 

 21 امکان انتقال دانش سم شناسی به ساير دانشگاه ها

 22 انتقال دانش در زمینه درمان چشم پزشکی به ساير دانشگاه ها

 23 انتقال دانش در زمینه درمان يورولوژی به ساير دانشگاهها

 24 فرصت پذيرش دستیاری تخصصی زنان و دخلی

دانشکده در زمینه های مختلف علمی،پژوهشی و وجود دانشجويان عالقمند به همکاری با 

 فرهنگی

25 

 26 وجود تعامل سازنده با مديريت ارشد دانشکده های علوم پزشکی

 27 5وجود ماموريت های ويژه در منطقه قطب 

مسئولین منطقه وجود تعامل نشست های متعدد بین دانشکده های بین روسای مسئولین و 

 5قطب 

28 



 29 نگرش مثبت مسئولین سیاسی و مذهبی شهرستان نسبت به دانشکده

 30 وجود افراد خیر و فرهنگ و ايثار در جامعه

 31 وجود مراکز دانشگاهی و آموزشی فعال در شهرستان و استان

 32 وجود نیروهای بومی در سطح وزارتخانه

 33 ارتباط با ساير دانشکده های کشور امکان استفاده از تسهیالت بانکی ،

 34 وجود خیرين در سطح شهرستان

 35 تقاضای جامعه جهت دريافت خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی با کیفیت مناسب 

 36 نگرش مثبت مسئولین سازمانها و موسسات ديگر نسبت به دانشکده

 37 دانشکدهتعامل خوب ساير معاونت های دانشگاه با معاونت آموزشی و 

موقعیت ويژه جغرافیايی دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده پزشکی در جنوب استان 

 در جهت ارائه آموزش 

38 

 39 وجود هیات امنای فعال و هماهنگ

 30 وجود متخصصین رشته های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در شهرستان

 

 

 اولويت  تهديداتنقاط 

 1 دانشکدهموازی کاری در حوزه های مختلف معاونت آموزشی با 

 2 عدم تناسب درآمدهای متخصصین بخش دولتی با بخش خصوصی 

توجه و تاکید بیش از حد آيین نامه ارتقای اعضای هیات علمی در امر پژوهش و فرهنگی در مقايسه با 

 آموزش

3 

 4 معاونین دانشکده و مسئوالن شهرستان، رياست، بی ثباتی در مديريت های ارشد دانشگاه

 5 آشنايی ناکافی مديريت حوزه های مختلف نسبت شرح وظايف

 6 عدم استقرار نظام شايسته ساالری و بکارگیری مديران با تجربه

 7 جذب ناکافی اعضاء هیات علمی در تخصص های مختلف

 8 در دانشگاه pub Medپژوهشی -نداشتن مجالت علمی

 9 بودن انگیزه در کارشناسان و کادر آموزشی دانشگاهپايین 

 10 تخصص ناکافی منابع به دانشگاه

 11 عدم تخصیص اعتبارات مناسب 

 12 

 13 جذب اعضای هیات علمی و کارشناسان مجرب توسط دانشگاه های بزرگ

 14 کمبود امکانات رفاهی و معیشتی دانشجويان و هیات علمی در سطح دانشگاه

 15 افزايش ظرفیت پذيريش دانشجو در سطح دانشکده از سوی وزارت متبوع



 16 ورود دانشجويان با سطح علمی پايین از طريق جابجايی

 17 پايین بودن سرانه بهداشت درمان 

 16 افزايش آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر

 17 افزايش نرخ بیکاران تحصیل کرده 

 18 درمان در جامعه -نامناسب در رابطه با آموزشوجود برخی باروهای 

 19 جايگزين روابط بجای ضوابط

 20 ناهماهنگی تعرفه های بخش دولتی و خصوصی

 21 تدوين دستورالعمل ها و بخشنامه های نامتناسب با شرايط اجرايی 

 22 تاثیر بحرانها و شرايط سیاسی بر تصمیم گیری های مديريتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات استراتژیک:



 توانمندسازی اساتید)اول طرح ترينینگ اساتید( -1

 توانمندسازی دانشجويان -2

 توانمند سازی دانشجويان علوم پايه -3

 فعال سازی کمیته های دانشجويی در توسعه آموزش -4

 توسعه طرح های پژوهش در آموزش -5

 فعالیت های دانش پژوهی -6

 روش های تدريس ترکیبی  -7

 روش های ارزيابی مبتنی بر بالینی -8

 روش های ارزيابی مبتنی بر محیط شبیه سازی با استفاده از اسکیل لب  -9

 استانداردهای اعتبار بخشی -10

 دفاتر توسعه در دانشگاه  -11

 تامین منابع دفاتر توسعه دانشکده و بیمارستان  -12

 در بین مراکز و دفاتر توسعه کشور EDOوEDC رتبه  -13

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

 توانمندسازی اساتید)اول طرح ترينینگ اساتید(موضوع استراتژیک: 



 نیازسنجی و تعیین اولويت ها ارتقاء برنامه اهداف:

  استراتژی:

 ترينینگ اساتید در زمینه روش تدريس در گروه های کوچک به روش کالس وارونه -

 به روش کالس وارونه -B.L.ترينینگ  اساتید در خصوص روش تدريس- 

 به روش کالس وارونه -P.Bترينینگ  اساتید در خصوص روش تدريس - 

 به روش کالس وارونه Interactive Lectureترينینگ  اساتید در خصوص روش سخنرانی تعامل  -

 جهت اساتید برگزاری کارگاه آموزشی بازانديشی، ارزيابی و بازخوردی -

 تقويت و حمايت از اساتید جهت تحصیل در دوره های آموزش پزشکی -

  
  

 دانشجويانتوانمندسازی موضوع استراتژیک: 

 آموزشی بالینی های استاندارد  افزايش اهداف:

 

  استراتژی:

گذراندن  -کنفرانس بخش -بررسی وضعیت موجود فرايندهای آموزشی در حال اجرا در بالین)مانند: ژورنال کالب -

 آموزش درمانگاهی (

 به روش بررسی مقايسه وضعیت موجود با استانداردهای آموزش بالینی از ايده دانشجويان و اساتید-

 تدوين پرسشنامه ارزيابی وضعیت فرايندهای آموزش بالینی بر اساس استانداردهای بالینی-

 ارائه بازخورد نتايج بررسی به اساتید-

 ارگاه های مورد نیاز جهت اساتید در خصوص برگزاری ک-

  

 

  

 برنامه عملیاتی و استراتژیک



 توانمند سازی دانشجويان علوم پايهموضوع استراتژیک: 

 تقويت بنیه دانشجويان علوم پايه با بهره گیری از توانمندی اساتید و دانشجويان مقاطع باالتر اهداف:

 

  استراتژی:

 اجرای پروژه آموزش تکمیلی دانشجويان علوم پايه  -

 سال اخیر 10بررسی ترند نمرات علوم پايه -

 اجرای پروژه اقدام پژوهشی به منظور برگزاری کالس های مورد نیاز دانشجويان علوم پايه-

 اجرای کالس های تکمیلی توسط اساتید علوم پايه-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه عملیاتی و استراتژیک



 علوم پايهتوانمند سازی دانشجويان موضوع استراتژیک: 

  با محیط بالینی و آشنايی دانشجويان مواجهه زودرستوسعه آموزش بالینی با اجرای برنامه  اهداف:

  استراتژی:

در ترم اول ورود  آموزش مهارت های عملی پروسیجرال به دانشجويان مقطع علوم پايه توسط مرکز مهارت های بالینی-

 دانشجويان

آموزش مهارت های عملی و پروسیجرال بحران و مهارت های ارتباطی. ارتباط پزشک با بیمار و ارتباط تیم درمان جهت -

 دانشجويان مقطع فیزيوپاتولوژی

 از ترم دوم  اجرای برنامه بازديد دانشجويان از بخش های بالینی ماژور در برنامه درس آداب پزشکی -

 اجرای برنامه بازديد دانشجويان از يک راند بالینی  برحسب بخش های ماژور از ترم سوم و چهارم  -

دانشجويان برتر ورودی ها جهت آموزش ديگر دانشجويان به عنوان آموزش همتا به همتا در بهره گیری از توانمندی -

 مقطع علومپايه

زشکی و زير کمیته های وابسته به آن از جمله مرکز آموزش راه اندازی کمیته دانشجويی در توسعه آموزش علوم پ-

 در مرکز توسعه همتايان دانشجويی

 اکسترنی در زمینه دانش پزشکی، مديريت بیمار توسط همتايان -توانمند سازی دانشجويان بالینی مقاطع استیودنتی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه عملیاتی و استراتژیک



 دانشجويان علوم پايهتوانمند سازی موضوع استراتژیک: 

  ارتقای توانمندی بالینی دانشجويان اهداف:

  استراتژی:

 برگزاری کالس های آموزش مهارت های پروسیجرال توسط اساتید فعال و عالقمند در ساعات آزاد دانشجويان در بخش -

 با همکاری دفاتر توسعه بیمارستان ها برگزاری کالس های عملی به صورت دوره ای در بیمارستان -

 برگزاری کالسهای تقويتی و فوق برنامه کالسهای زبان با همکاری معاونت آموزشی و مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی-

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

 دانشجويی در توسعه آموزشفعال سازی کمیته های موضوع استراتژیک: 

طبق کوريکولوم پزشکی با استفاده از  مورد انتظارتوانمندی های دانشجويان درجنبه های مختلف بنیه ارتقای  اهداف:

 همکاری دانشجويان عضو کمیته و عالقمند

 

  استراتژی:

 با انجام انتخابات دانشجويی دانشجويی در توسعه آموزشکمیته  تعیین دبیر -

 آموزش پزشکیکمیته مرکزی در مرکز مطالعات وتوسعه ايجاد ساختار -

 با مشارکت دانشجويان رشته های مختلف فعالیت زير کمیته های وابسته -

 دانشجويی در توسعه آموزشتدوين اهداف و برنامه های کمیته -

 فعال نگه داشتن مرکز آموزش همتايان -

 ر يا عضو کمیتهآماده نمودن دانشجويان مقطع علوم پايه با برگزاری کالسهای فوق برنامه توسط دانشجويان همکا-

 مشارکت دانشجويان عضو کمیته يا همکار در کمیته در کنگره و همايشهای مرتبط-

 انجام نیازسنجی از دانشجويان جهت برنامه ريزی کارگاههای مورد نیاز-

-یمهارتهای بالین-حمايت از کمیته دانشجويی در راستای تقويت توانمندی ها)مهارتهای برقراری ارتباط با تیم درمان-

استدالل بالینی و...( با برگزاری -تعهد حرفه ای-مهارت برقراری مراقبت بیمار از جنبه تشخیصی، درمانی و بازتوانی

 کارگاه و دورههای مرتبط

 



 

 

 

 توسعه طرح های پژوهش در آموزشموضوع استراتژیک: 

 در آموزشايجاد انگیزه در اساتید و دانشجويان در راستاس تدوين طرح های پژوهش  اهداف:

 ستراتژی: ا

 طرح پژوهش در آموزش در ترفیع ساالنهشدن امتیاز  پررنگ-

 با اساتید گروه های مختلف در راستای تدوين طرح های پژوهش در آموزش تعامل مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی-

 آشنايی اساتید با جنبه های مختلف پژوهش در آموزش-

 ح های پژوهش در آموزش آشنايی و ترغیب دانشجويان با طر-

 طرح های پژوهش در آموزش تحول در آموزش نسبت به اهمیت نگارشطرح  هایترغیب مسئولین بسته -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت های دانش پژوهیموضوع استراتژیک: 



 افزايش فعالیت های دانش پژوهی آموزشی اهداف:

 ستراتژی: ا

های نوآورانه در آموزش از طريق برگزاری کارگاه و ارائه مشاوره توسط آشنايی اعضای هیات علمی با تدوين طرح  -

 مرکز مطالعات و توسعه

 حمايت مالی از طرح های نوآرانه در آموزش -

ارائه مشاوره به اساتید در خصوص چگونگی ثبت طرح های نوآورانه در سامانه ثبت فعالیتهای نوآورانه در وزارت  -

 هبهداشت توسط مرکز مطالعات وتوسع

 حمايت از اساتید درخصوص انجام مداخالت هدفمند و دارای معیارهای گالسیک در آموزش به منظور ارتقای آموزش -

 آشنايی اساتید با شیوه نامه فعالیت های دانش پژوهی -

 انش پژوهی در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمیاهمیت انجام فعالیت های دتاکید بر -

 منظور دريافت گرنت جهت طرح های نوآورانه در آموزشآشنايی اساتید با سامانه نصر به  -

 درخصوص ارائه طرح های نوآورانه در آموزش آشنايی اساتید با جشنواره ساالنه شهید مطهری -

 تعامل اعضای کمیته دانش پژوهی دانشگاه با مرکز مطالعات و توسعه  -

 تعامل اعضای کمیته دانش پژوهی دانشگاه با کمیته ارتقای دانشگاه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه عملیاتی و استراتژیک



  روش های تدريس ترکیبی موضوع استراتژیک:

 توسعه روش های تدريس ترکیبی اهداف:

  استراتژی:

 مرکز آموزش های مجازی باحمايت استفاده از روش نوين ترکیبی در کالس های درس -

 مديران گروه های علوم پايه و بالینی-توسعهدفاتر –و مرکز مطالعات وتوسعه تعامل مرکز آموزش های مجازی -

 مرکز آموزش های مجازی برگزاری کارگاه در خصوص روشهای آموزش ترکیبی باحمايت-

 مرکز آموزش های مجازی باحمايت حمايت از اساتید درخصوص چگونگی تولید محتوای مجازی-

 مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و کمیته ترفیع بااهمیت استفاده از روشهای تدريس ترکیبی در ترفیع ساالنه اساتید -

 مرکز آموزش های مجازی معرفی سامانه نويد جهت بارگذاری فعالیت های انجام شده باحمايت -

 

 بالینیروش های ارزيابی مبتنی بر موضوع استراتژیک: 

 بالینی باهدف ارائه بازخورد محیطتوسعه روش های ارزيابی مبتنی بر اهداف:

  استراتژی:

 از طريق برگزاری کارگاه های آموزشی mini-cex ,DOPS مانند :آموزش روش های ارزيابی مبتنی بر محیط کار -

 ی يا پايان نامه دانشجويیبرگزاری پروژه های ارزيابی مبتنی بر محیط کار در قالب طرح های پژوهش-

 اهمیت اجرای ارزيابی داپس و مینی سی ايکس جهت ارائه بازخورد به دانشجويان در محیط بالین -

نهادينه شدن روشهای ارزيابی داپس و مینی سی ايکس در سیستم ارزيابی از توانمندی دانشجويان از محیط کار با حمايت -

 مديران و اساتید بالینی

 توسط اساتید گروه دانشجويان پزشکی کس درپايان دوره های بالینیاجرای روشهای ارزيابی داپس و مینی سی اي-

 

 

  

 



 محیط شبیه سازی با استفاده از اسکیل لبروش های ارزيابی مبتنی بر موضوع استراتژیک: 

محیط شبیه سازی با استفاده از اسکیل لب جهت آموزش مهارتهای مورد نیاز توسعه روش های ارزيابی مبتنی بر  اهداف:

 دانشجويان بالینی

 

  استراتژی:

از طريق برگزاری کارگاه های آموزشی با همکاری کلیه اساتید و آشنايی اساتید بالینی با اجرای يک آزمون آسکی استاندارد -

 مرکز مطالعات و توسعه

 آموزشی دانشگاهتقويت مراکز مهارتهای بالینی در بیمارستان ها از نظر فضا و امکانات، موالژ با حمايت معاونت -

 استفاده از اساتید عالقمند جهت آموزش مهارتها در مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان ها و دانشکده -

 اکسترنی و اينترنی جهت دانشجويان بالینی-برگزاری کالسهای آموزش مهارتهای مورد نیاز برحسب دوره های استیودنتی-

 انمندیتوانمندشدن دانشجويان در حوزه های مختلف تو-

 سال اجرا گرديده است(2آمادگی توسط مرکز مطالعات وتوسعه يکبار درسال)تاکنون  برگزاری آزمون آسکی-

 ی يا پايان نامه دانشجويیدر قالب طرح های پژوهش آسکیبرگزاری پروژه های ارزيابی مبتنی بر -

 در محیط بالین و اساتید طراح سواالت ايستگاه جهت ارائه بازخورد به دانشجويان  آسکیاهمیت اجرای ارزيابی -

 با اجرای آن در پايان دوره های آموزش بالینیدر سیستم ارزيابی از توانمندی دانشجويان  نهادينه شدن روش ارزيابی آسکی-

 کشوری قبل از آزمون صالحیت بالینی  آمادگی برگزاری آزمون آسکی-

 خريداری موالژهای مختلف و حمايت و آموزش به بیمارنما آمادگی دانشگاه جهت آزمون آسکی کشوری با-

 آشنايی دانشجويان مقاطع مختلف پزشکی با آزمون آسکی در مرکز مهارت های بالینی-

 آسکی دستیاری برگزاری آزمون آنالينامکان -

 

 

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی و استراتژیک

  استانداردهای اعتبار بخشی موضوع استراتژیک:

 

 و برنامه دوره پزشکی عمومی توسعه استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای و بیمارستان اهداف:

 

  استراتژی:

-ضعف-و علوم پايه به منظور تحلیل وضعیت موجود)تعیین نقاط قوت درونی بخش های بالینی ماژور و مینور ارزيابیانجام -

 فرصت و تهديدها( از ديدگاه اساتید هرگروه براساس شاخص های استانداردهای اعتباربخشی

گروه های علوم پايه و بالینی ازديدگاه اساتید درون دانشگاهی و خارج از گروه دانشگاهی  ارزيابی بیرونی درونانجام -

 شاخص های استانداردهای اعتباربخشیبراساس 

شاخص های  اهمیت دستیابی بهدر خصوص  دانشجويان و مسئولین و...(-کلیه ذينفعان )اساتیدآموزش اطالع رسانی و -

 و برنامه دوره پزشکی عمومی به سمت يک دانشگاه استاندارد بیمارستان ،استاندارد موسسه 

 ها توسط مسئولین ارشد دانشگاهحمايت از راهکارهای رفع نقاط ضعفو تهديد-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

 دفاتر توسعه در دانشگاهموضوع استراتژیک: 

 

 تقويت ساختار دفاتر توسعه اهداف:

 

  استراتژی:

 توسعه فضای فیزيکی دفاتر توسعه در دانشکده ها و بیمارستان ها -

 ها و بیمارستان هاتوسعه تجهیزات دفاتر توسعه در دانشکده -

 جذب نیروی فعال)کارشناسان( جهت دفاتر توسعه-

 برگزاری دوره های آموزشی آشنايی با اهداف دفاتر توسعه-

 تعیین شرح وظايف دفاتر توسعه طبق شرح وظايف ارسالی از وزارت متبوع-

 EDCتقويت ساختار ارتباطی دفاتر توسعه با -

 از دفاتر توسعه در راستای تحقق وظايف EDCحمايت -

 EDCنظارت و ارزيابی فعالیت های جاری در -

 بررسی رضايت ارباب رجوع-

 حمايت از راه اندازی سايت دانشکده پزشکی و دفاتر توسعه جهت تعامالت درون دانشگاهی و خارج از دانشگاه-

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

  دفاتر توسعه دانشکده و بیمارستانتامین منابع موضوع استراتژیک: 

  دفاتر توسعه دانشکده و بیمارستانمنابع  افزايش اهداف:

  استراتژی:

 تعیین جايگاه دفاتر توسعه در ساختار دانشگاه توسط مسئولین ذيربط-

 EDOبه کارگیری افرادی با تخصص های مرتبط با آموزش پزشکی در -

 به فعالیت های مرتبط EDO تخصیص رديف های اعتباری-

 شناسايی افراد توانمند و خالق در زمینه آموزش پزشکی-

 به منظور اجرای شرح وظايف مرتبط و با کیفیت و پیشگیری از موازی کاری  EDCبا EDOتعامل -

 از دفاترتوسعه نوبنیاد EDCحمايت -

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

 توسعه کشور و دفاتر بین مراکزدر  EDOوEDC رتبه موضوع استراتژیک: 

 توسعه کشور و دفاتر در بین مراکز EDOوEDCتالش در راستای ارتقای رتبه  اهداف:

  استراتژی:

 EDOوEDCتحلیل موفقیت وضعیت موجود -

 برنامه ريزی جهت تقويت نقاط قوت و استفاده از فرصت ها و کاهش ضعف ها و تهديدات-

 به صورت چند نفر در هسته EDOوEDCجذب اساتید فعال و عالقمند به همکاری در کمیته های -

 دانشجويان(-نیازسنجی از ذينفعان )اساتید-

 برگزاری کارگاه های دوره های آموزشی جهت اساتید-

 اعتباربخشیارتقای شاخص های استانداردهای -

 و دفاتر توسعه اصالح ساختار مرکز توسعه-

  

 

 



 

 در بسته مرجعیت علمی علوم پزشکی جهرم دانشگاه و توانمندیهایمدیها آمرتبط به سر استراتژیک اتموضوع

 دانشگاه تولید محور و کار آفرين موضوع استراتژيک و يا ماموريت :
 

 اهداف کمی )شاخصهای دسترسی( استراتژی ها اهداف

راه اندازی شرکت های -1

 دانش بنیان
 

استفاده از نیروی خالق و -1

 جوان دانشجو

درصد از دانشجويان ورودي هر رشته   10جذب حداقل  
 در هر سال

هدايت، راهنمايی و حمايت  -2

 دانشگاه از پروژه های  کار افرين

هدايت و راهنمايي و حمايت دانشگاه از پروژه هاي  

تعداد  %5دانشجويان جذب شده حداقل به ميزان 

 دانشجويان 

ايجاد فرصت و تعامل با منابع  -3

 خارج از دانشگاه

همكاري با حداقل ساالنه يك مركز تعامل و  برقراري 

 دانشگاهي معتبر  

تقويت  و توجه به بازار و   -4

جامعه هدف بر اساس نیاز سنجی 

 از جامعه هدف

تعامل و همكاري و نشستهاي اقتصادي و علمي   برقراري 

 دانشگاه با بازار كار در جامعه  بصورت فصلي 

اصالح تشکیالت دانشگاه بر -5 

و پژوهشی يا اساس مدل انستت

 مدل دو گذرگاهی

نشست درون دانشگاهي جهت تعيين و ارزيابي مدل به صورت 

 فعلي

 چشم پزشکیتوانمندی درمانهای   موضوع استراتژيک

 استراتژی ها اهداف

  
طراحی و تدوين برنامه انتقال دانش و تجربیات، 

توانمندی درمانهای چشم پزشکی به ساير 
 دانشگاهها

 
 
 
 

 برقراری تعامل با ساير مراکز دانشگاهی به منظور انتقال تجارب

مشارکت اعضای هیئت علمی در همايش های کشوری و بین اللملی و انتقال 

 تجارب

مهارتی توسط اساتید خبره دانشگاه برای -برگزاری کارگاههای آموزشی -

  ذينفعان ساير دانشگاهها در قطب / کشور

 امکانات با توجه به تکنولوژی روزتوسعه منابع و 

برگزاری سمینار/ همايش های يک روزه جهت معرفی توانمندی موجود به ساير 

 ذينفعان

انتقال توانمندی به دانشجويان و دستیاران پزشکی رشته چشم پزشکی از ساير 

 دانشگاهها

تیم درمانی بیماران تحت درمان چشم پزشکی توسط -پیگیری فرايند مراقبتی 

 درمان



 دانشگاه توليد محور و كار آفرين موضوع استراتژيک و يا ماموريت :
 

 اهداف کمی )شاخصهای دسترسی( استراتژی ها اهداف

استقرار و راه اندازی ، : 2هدف 

توسعه رشته بیوتکنولوژی 

 پزشکی

 
 

تعیین نیاز سنجی مبتنی بر  -1

مدل منطقی )ورودی 

(Input) ،هافعالیت 

(Activities)،  بازده

(Outputs ) وoutcomes 

Impact  است(در خصوص

 راه اندازی رشته

، مورد نياز كاركنانتعداد بودجه،  تعيين رديف و ميزان

 (Input).  درمرحله )ورودي رهيو غ ،يادار يفضا

 مانند فعاليتهايي شامل ،(فعاليتها)اثر بخشي  تعيين 

آموزشي  برحسب انجام هر فعاليت  مشاورههاي دريافت

  و تعداد افراد شركت كننده 

 خدمات و ها، فعاليت  شدن اجرا ميزان( بازده) تعيين -3

 ها برنامه اين در ذينفعان مشاركت ميزان  واقعي و

 برحسب هر فعاليت انجام شده به ميزان ماهيانه

تامین منابع مالی و انسانی  -2

 مورد نیاز 

درصد منابع جهت  برخورداري از منابع  80تامين حداقل  

 انساني و غير انساني

توسعه زير ساخت های الزم   -3

 راه اندازی رشته

درصد زير ساختها اعم از  انساني، فيزيكي  70تامين حداقل 

 و نرم افزاري

جذب اعضای هیئت علمی  -4

 متخصص و مرتبط

درصد اعضاي هيئت علمي متخصص  80تامين حداقل 

 و مرتبط 

 منابع با تعامل برقراری -5

 توانمند و مجرب انسانی

 به جهان دانشگاهی مراکز

 استفاده از تجارب در منظور

 کاربردی تنظیم و طراحی

 مرتبطبا اعضاي هيئت علمي متخصص و  تعامل برقراري

 حداقل يك بار در سال جهان دانشگاهي مراكز



 و آموزشی های برنامه ترين

 رشته مذکور پژوهشی

 های شاخص تدوين و طراحی -6

 و تئوری آموزشی استاندارد

 ايجاد عملی در راستای

 دانشگاههای ساير با رقابت

 کشور داخل

 شاخصبررسي  و مقايسه  وضعيت موجود دانشگاه با 

 سايرعملي  و تئوري آموزشي استاندارد هاي

 در هر سال كشور داخل دانشگاههاي

 

 دانشگاه تولید محور و کار آفرين موضوع استراتژيک و يا ماموريت :
 

 اهداف کمی )شاخصهای دسترسی( استراتژی ها اهداف

استقرار و راه اندازی ، : 3هدف 

تکنولوژی نانوتوسعه رشته 

 پزشکی

 
 

تعیین نیاز سنجی مبتنی بر -1

، (Input)مدل منطقی )ورودی 

بازده  ،(Activities) هافعالیت

(Outputs ) وoutcomes 

Impact  است(در خصوص راه

 اندازی رشته

مورد  كاركنانتعداد بودجه،  تعيين رديف و ميزان

.  درمرحله )ورودي رهيو غ ،يادار ي، فضانياز

(Input) 

 مانند فعاليتهايي شامل ،(فعاليتها)اثر بخشيتعيين 

آموزشي  برحسب انجام هر  هاي مشاوره دريافت

  فعاليت و تعداد افراد شركت كننده 

 و ها، فعاليت  شدن اجرا از ميزان( بازده) تعيين -3

 اين در ذينفعان مشاركت ميزان  واقعي و خدمات

 برحسب هر فعاليت انجام شده   ها برنامه

تامين منابع مالي و انساني مورد -2 

 نياز 

درصد منابع جهت  برخورداري از  80تامين حداقل  

 منابع انساني و غير انساني

توسعه زير ساخت هاي الزم راه  -3

 اندازي رشته

درصد زير ساختها اعم از  انساني  70تامين حداقل 

 فيزيكي



جذب اعضاي هيئت علمي -4

 متخصص و مرتبط

درصد اعضاي هيئت علمي  80تامين حداقل 

 متخصص و مرتبط 

 انساني منابع با تعامل برقراري-5

 دانشگاهي مراكز توانمند و مجرب

استفاده از تجارب  منظور به جهان

 ترين كاربردي تنظيم و طراحي در

 پژوهشي و آموزشي هاي برنامه

 رشته مذكور

با اعضاي هيئت علمي متخصص و  تعامل برقراري

حداقل يك بار در  جهان دانشگاهي مراكز مرتبط

 سال

 هاي شاخص تدوين و طراحي-6

عملي  و تئوري آموزشي استاندارد

 ساير با رقابت ايجاد در راستاي

 كشور داخل دانشگاههاي

 شاخصبررسي  و مقايسه  وضعيت موجود دانشگاه با 

 سايرعملي  و تئوري آموزشي استاندارد هاي

 كشور در هر سال داخل دانشگاههاي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غربالگری سرطانتوانمندی   موضوع استراتژيک

 اهداف کمی )شاخصهای دسترسی( استراتژی ها اهداف

تقويت مراکز تحقیقات 

غربالگری سرطان در 

راستای آينده نگاری و 

 مرجعیت علمی

  

بهره گیری از توانمندی فعاالنه 

 اساتید جراح 

 

 طور هفتگي در مركز حضور حداقل يك جراح به

توانمند سازی دانشجويان بالینی 

اکسترنی در  -مقاطع استیودنتی 

مشارکت انان فرايند غربالگری و 

 در مديريت بیماران فوق

 

 نفر دانشجو در ماه 15وجود 

حمايت از بیماران با تشکیل 

برگزاری  جلسات مشاوره و

مراقبتی با -جلسات آموزشی

 های آنانحضور بیمار و خانواده 

 

 مشاوره ماهيانه

ارائه الين سوم درمان فوق 

تخصصی در درمان سرطان 

 سینه

 دو هفته يكبار

حضور فلوشیب جراحی سرطان 

 و مچاری ادراری

 يكبار در هفته

تشکیل پرونده جهت هر بیمار و 

وجود سیستم ثبت کامپیوتری و 

 سیستم پیگیری

 تشكيل پرونده جهت تمامي بيماران

 طرح تحقيقاتي 5تعداد  پژوهشی در درمانگاه عملکرد

وجود برنامه آموزشی جهت 

 پرستاران و خانواده ها

 برگزاري كالسهاي آموزشي هر دوماه يكبار

 

 

 

 



 

 

 

 

 دانشجويان توانمند و فارغ التحصیالن پاسخگو به نیازهای جامعه  موضوع استراتژيک

 اهداف کمی )شاخصهای دسترسی( استراتژی ها اهداف

تربیت دانشجويان آموزش و 

توانمند و فارغ التحصیالن 

 پاسخگو به نیازهای جامعه

جذب اعضاي هيئت علمي -1

 توانمند و متعهد

جذب اعضاي هيئت علمي توانمند و متعهد متناسب 
 با نياز دانشگاه در هر سال 

تقويت بنيه اعضاي هيئت -2

علمي  در راستاي استفاده از روش 

 هاي نوين آموزش

گاههاي دوره يا كارمشاركت اعضاي هيئت علمي  در 

 روش هاي نوين آموزش حداقل دو بار در يك ترم

ايجاد زمينه ارتقاي دانش و -3

عملكرد دانشجويان پزشكي در 

 رعرصه برخورد با بيما

پايش و ارزيابي مهارت و دانش دانشجويان با استفاده  

 از آزمونهاي  صالحيت باليني داخل دانشگاهي

و پايش نتايج آزمون صالحيت باليني دانشگاهي 

 كشوري  هر سال 

 

توسعه نگرش بيمار محوري و -4

اخالق حرفه اي  در طول دروان 

 تحصيل دانشجويان

لحاظ نمودن ارايه  مطالب مرتبط به اخالق حرفه اي   

 دركوريكولوم در طي دوران تحصيل 

در  توجه  اساتيد به  الگو بودن  با مشاركت اساتيد 

 كارگاههاي اخالق حرفه اي

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 توانمندی مرکز ناباروری در زمینه ارائه خدمات و مرجعیت علمی  موضوع استراتژيک
 اهداف کمی )شاخصهای دسترسی( استراتژی ها اهداف

طراحی و تدوين برنامه انتقال 

دانش و تجربیات، توانمندی 

به ساير  ناباروریدرمانهای 

 دانشگاهها

بهره گیری از توانمندی اساتید 
 مجرب

 حضور هفتگي اساتيد

ارائه خدمات نوين درمانی نظیر 

 فريز تخمک

 تعداد مراجعه كننده در هفته

 تعداد طرح در ماه انجام پروژه های تحقیقاتی

آشنايی دانشجويان مقاطع بالینی با 

 فرايند درمان ناباروری

 ماه يكبار3هر دانشجو  15حضور 

برگزاری دوره آموزشی توسط اساتید 

دانشگاه برای ذی نفعان ساير 

 دانشگاهها

هاي  اساتيد ساير دانشگاهها در دوره %85مشاركت 

 آموزشي

همکاری مشترک با ساير مراکز 

 ناباروری

 تعداد پروژه مشترک انجام شده در سال

برگزاری سمینار/ همايش های 

 يک روزه جهت معرفی

توانمندی موجود به ساير 

 ذينفعان
 

برگزاري سمينار هاي داخل دانشگاهي حداقل بصورت 

فصلي و برگزاري همايش هاي يك روزه جهت معرفي 

توانمندي موجود به كليه ذينفعان حداقل  يكبار در 

 سال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مرکز رشد فن آوری سالمت  موضوع استراتژيک

 )شاخصهای دسترسی(اهداف کمی  استراتژی ها اهداف

توسعه و تجهیز مرکز رشد فن آوری 

سالمت و طراحی و تدوين برنامه 

 انتقال دانش و تجربیات

حمايت و توسعه دفتر ابداعات و  
 و اختراعات

 يك واحد در دانشگاه

بستر مناسب برای شرکتهای 

 دانش بنیان

 تعداد شركت دانش بنيان

 1400اختراع تا سال   %5افزايش  افزايش اختراعات ثبت شده

تقويت مرکز استريل جنوی 

 کشور

 يك واحد در مركز

 يك اتاق تميز استقرار اتاق عمل تمیز و مرکز

تقويت قطب تجهیزات پزشکی 

 5کالن منطقه 

 ساخت يك ابزار پزشكي در سال

 درصدي  گياهان جديد كشت شده در سال 5افزايش  توسعه کاشت گیاهان دارويی

دفتر ثبت اختراعات و تقويت 

 نوآوريها

 درصدي طرح بررسي شده در سال  10افزايش 

رشد فعالیتهای دانش بنیان 

 دانشگاه

 1400درصدي طرح دانش بنيان تا سال  5تعداد 

تجهیز مرکز رشد فن آوری 

 سالمت

 درصدي ابزار خريداري شده در سال 5افزايش 

ارتقای تعداد نیروی انسانی 

 مرکز

 مورد نياز مركز در هر سال جذب نيروي

ارتقای کیفیت ارزيابی اختراعات 

 حوزه سالمت کشور

درصدي طرحهاي كيفي بررسي شده در  5افزايش 

 سال 

  

 

 

 



 اخالق پزشکی توانمندی در زمینه   موضوع استراتژيک

 اهداف کمی )شاخصهای دسترسی( استراتژی ها اهداف

انتقال طراحی و تدوين برنامه 

دانش و تجربیات اخالق 

 به ساير دانشگاههاپزشکی 

تعامل با ساير دانشگاهها برای 
 انتقال تجارب

برگزاري جلسات تعاملي با دانشگاههاي قطب به 
 صورت فصلي

مشارکت اعضای هیات علمی در 

 همايشها

اعضاي هيات علمي در همايشهاي داخلي   %70شركت 

 هر سال اعضاء در %50و حضور بين المللي 

پیشهاد اضافه و ادغام  دروس 

فقه و حقوق پزشکی در برنامه 

درسی دوره دستیاری پزشکی 

 قانونی

درصد موارد مورد نياز اصول فقه و  80پوشش دهي 

حقوق پزشكي در طول دوره دستياري در قالب دو 

 واحد درسي

ارائه کوريکولوم کارشناسی 

 ارشد اخالق حرفه ای

 طراحي شده ارائه يك  كوريكولوم

  

های برگزاری کنگره اخالق و شیوه

 نوين ناباروری
ای در تم طولی ارائه اخالق حرفه

 در برنامه

 برگزاري كنگره هر دو سال يكبار

طراحی روش نوين پزشکی برای 

 تدريس درس اخالق پزشکی

همراه با روشهاي استاندارد جهاني و   jumsروش

 كشوري

 

 

 توکسیکولوژی توانمندی در زمینه   موضوع استراتژيک

 اهداف کمی )شاخصهای دسترسی( استراتژی ها اهداف

انتقال طراحی و تدوين برنامه 

به ساير دانش سم شناسی 

 دانشگاهها

ارتقای کیفیت کیتهای 
 تشخیصی

 %10افزايش تعداد روش بهينه شده به ميزان 

 %5شده به ميزان افزايش ابزار جديد خريداري  ارتقای ابزارهای شخصی

 %5افزايش ابزار كنترل كيفي شده به ميزان  ارتقای کیفیت ابزارهای موجود

 %10افزايش تعداد روش جديد به ميزان  ارتقای روشهای تشخیصی

 %10افزايش تعداد كيت جايگزيني شده به ميزان  ارتقای کیتهای تشخیصی

 

 

 

 



 

 توسعه کمی و کیفی واحد توسعه تحقیقات بالینی  موضوع استراتژيک

 اهداف کمی )شاخصهای دسترسی( استراتژی

 توسعه کمی تحقیقات
 

 1401تا پايان سال  pub medو  ISIمقاله  100انتشار حداقل 

 

 1401ثبت حداقل يك پتنت در هر سال تا پايان سال 

 

 درصدي طرحهاي تحقيقاتي در سال 20افزايش 

 

 1401پژوهشگر تا پايان سال 3جذب حداقل  سازی نیروی انسانی مرکزبهینه 

  

مركز تحقيقات در راستاي اهداف قطب و يك پژوهشكده تا پايان  3تاسيس  توسعه کمی مرکز

 ساله 5برنامه 

 راه اندازي حداقل يك مركز توسعه تحقيقات باليني در هر بيمارستان

كل  %5تدوين طرحهاي مشترک با صنعت به ميزان ساليانه حداقل تعاول جهت  توسعه طرحهای دانش بنیان

 طرحهاي مصوب

جلب مشارکت درون بخشی و برون 

 بخشی

 در سال %5افزايش جذب اعضاي هيات علمي و كاركنان مرتبط با مركز به ميزان 

 در سال %5جلب مشاركت اساتيدديگر دانشگاهها به ميزان 

تفاهم %5انعقاد تفاهم نامه با مراكز تحقيقاتي و بيمارستانهاي هم جوار به ميزان 

 نامه در طول برنامه

توانمندی اعضای هیات علمی، 

 فراگیران و کارکنان

 كارگاه روش تحقيق در هر سال 5برگزاري حداقل 

 كارگاه مقاله نويسي در هر سال2برگزاري 

 علمي در كارگاههاي توانمندسازي اعضاي هيات %90شركت دادن حداقل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منابع مورد استفاده جهت تدوين برنامه استراتژيک دانشکده پزشکی :*** 

 
 تحت سرپرستي معاونت آموزشي دانشگاهمرجعيت علمي  طرح تحول نتايج جلسات بسته .1

دانشگاه براساس  نقشه راه و تدوين  سرآمديهای یبررس  "پروژه  مرجعيت علمي تحت عنوان  نتايج اجراي .2

: گامی  96، در سال (کارشناسان ن،یمسئول)معاونتهای مختلف ،   نفعانيذ دگاهياز د تحلیل موقعیت

 توسط مركز مطالعات وتوسعه  "بسوی آينده نگاری

 97و96نتايج جلسات ارزيابي دروني گروههاي باليني و علوم پايه طي سال .3

 97دانشگاهي گروههاي علوم پايه طي سالنتايج جلسات ارزيابي بيروني درون  .4

 نتايج جلسات گروه هاي مختلف با رياست دانشگاه و معاونت آموزشي درخصوص مسائل و مشكالت آموزشي  .5

 نتايج جلسات شوراي آموزشي دانشگاه .6

 براساس ماموريتهاي ويژه كالن منطقه .7

 1404براساس اسناد باالدستي .سند .8

 رسالي از وزارتخانهبراساس برنامه عملياتي دانشگاهي ا .9

-دانشگاه هاي هزاره سوم-آموزش پاسخگو-براساس اهداف و نتايج شاخص هاي بسته هاي نظام ارزيابي آزمون .10

 آموزش مجازي و بسته طرح تحول اعتباربخشي –توسعه راهبردها -زيرساخت-مرجعيت علمي

 دانشگاهاستفاده از برنامه استراتژيك و عملياتي مركز مطالعات وتوسعه آموزشي  .11


