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تاريخچه دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان فعاليت آموزشی خود را از سال  6431با نام آموزشکده بهياری بويه در منطقه گرگان و
دشت آغاز کرد ،در سال  6431با پذيرش دانشجو در رشته پرستاری مقطع کاردانی به آموزشکده پرستاری بويه تغيير
نام يافت ،در سال  6411به مجتمع پرستاری بويه و درسال  6411به دانشکده پرستاری بويه تغيير کرد،در سال
 6416دانشکده پزشکی با پذيرش دانشجو در رشته پزشکی فعاليت خود را آغاز نمود  ،درسال  6411دانشکده
پرستاری با پذيرش دانشجو در رشته مامايی به دانشکده پرستاری و مامايی بويه تغيير نام يافت ،درسال 6411
دانشکده های پزشکی وپرستاری و مامايی بويه از دانشگاه علوم پزشکی مازندران جدا شد و دانشکده علوم پزشکی
گرگان تاسيس گرديد  ،سپس در مهر ماه  6413آموزشکده پيراپزشکی راه اندازی گرديد و و در سال 6411همزمان با
تشکيل استان گلستان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان تغيير نام يافت و در سال 6431
آموزشکده پيراپزشکی به دانشکده پيراپزشکی وبهداشت ارتقا يافت،در سال  6431دو دانشکده دندانپزشکی و فن
آوريهای نوين علوم پزشکی تأسيس و دانشکده پيراپزشکی و بهداشت به دو دانشکده پيراپزشکی و دانشکده
بهداشت تفکيک شد.در سال  6411واحد پرديس خودگردان تشکيل گرديد .

مقدمه
برنامه ريزی فعاليتی پويا و هدفمند می باشد که از ويژگی هايی مانند تداوم ،جامعيت ،قابليت اجر ا و تناسب با
توانمندی های سازمانی و همچنين مبتنی بر آگاهی ،دقت ،تجزيه و تحليل از شرايط بيرونی و درونی سازمان می باشد .
از خصوصيات اصلی يک برنامه ريزی استراتژيک قابليت تطابق با نيازهای آينده و پاسخگويی به تحوالت و انتظارات
محيط بيرونی سازمان است.
برنامهريزی وظيفه ای نيست که يکبار انجام گرفته و برای مدتی مسکوت بماند ،بلکه فعاليتی است فرآيندی ،يعنی از
ويژگی هايی چون تداوم ،استمرار ،پويايی و جامعيت برخوردار است .از اين رو مديران به منظور احيای سازمان ،پيوسته
در حال برنامهريزی و طراحی هستند و اين وظيفهای است که تعطيل شدنی و منقطع نيست .برنامهريزی فعاليتی است
آگاهانه ،دقيق ،مبتنی بر تجزيه و تحليل واقعی از زمان و شرايط درونی و بيرونی سازمان.
به عبارتی برنامه ريزی استرتژيک فرآيند تعيين هدف سازمان و اتخاذ تصميم درباره طرح های جامع عملياتی و اجرايی
برای تحقق آن اهداف است .با وجود اهميت برنامه ريزی استراتژيک هنوز در بسياری از سازمانها تاثير حياتی آن در
رسيدن به اهداف سازمانی بخوبی درك نشده است .حتی در بعضی مواقع مديران آن را يک امر تجملی و پرهزينه می
دانند به عقيده بعضی انديشمندان برنامه ريزی استراتژيک بيانگر قدرت خالقيت مديران و ساختن آينده است .به
عبارتی مديران از طريق برنامه ريزی استراتژيک به امر آينده سازی می پردازند.
توجه به دانش مديريت يکی از برجسته ترين ويژگی های کشورهای توسعه يافته ،و يکی از ضروريات بالمنازع
پيشرفت و توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی است .آنچه به عنوان اصلی ترين کاربرد مديريت هر کشور مورد بحث
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است ،برنامه ريزی و تالش برای نيل به اهداف پيش بينی شده است .رخدادهای چند دهه گذشته به همراه نيازهای
جديد توجه مديران اجرايی و صاحبنظران را به سمت برنامه ريزی های بلند مدت بويژه برنامه ريزی استراتژيک جلب
نموده است .کليه سازمان ها در معنای وسيع کلمه از شالوده های اصلی اجتماعات امروزی هستند و همگان معترفند
که مديريت صحيح مهمترين عامل در حيات رشد و بالندگی سازمان هاست .در حقيقت مدير ،روند حرکت از (وضع
موجود) به سوی (وضع مطلوب) را هدايت می کند و در هر لحظه برای ايجاد آيندهای بهتر در تکاپو و تفکر است و بر
همين اساس مديريت و برنامه ريزی مهمترين مقوله هايی هستند که بايد برای رشد و تعالی فرهنگی ،اقتصادی،
سياسی و اجتماعی جامعه مورد توجه قرار می گيرد .در شرايط کنونی در همه جوامع و در همه بخش ها بويژه دانشگاه
ها که نقش آموزشی و پژوهشی ويژه ای دارند با مسائل جديدی از قبيل تغييرات سريع ،باز سازی شرايط کاربرد
تکنولوژی استفاده از انبوه دانش های قديم و جديد ،تربيت نيروی انسانی و مديريت و سازماندهی آن روبرو هستند
.در اين ميان آموزش عالی مستثنی نيستند و نمی توانند بدون داشتن برنامه های شفاف از آينده خود و بدون آگاهی از
نقاط قوت و ضعف سيستم خود و فرصت و تهديد هايی که از بيرون سازمان برنامه را تحت الشعاع قرار می دهد،
موفق به ترسيم راهی روشن در اعمال مديريت مناسب و کارا گردند  .دانشگاه علوم پزشکی گلستان درصدد است که
با استفاده از همت و تالش مضاعف مسوولين ،اعضای هيات علمی ،کارکنان و دانشجويان خود در توسعه و ارتقا کمی
و کيفی آموزش و پژوهش گام بردارد .لذا تدوين برنامه ريزی راهبردی آموزش عالی به عنوان يک ضرورت مورد توجه
قرار گرفت ،اميد است تدوين برنامه مذکور عليرغم کاستی ها بتواند چشم انداز روشنی را در زمينه دستيابی به اهداف
آموزشی ،پژوهشی و درمانی فراهم آورد.
امروزه هيچ سازمانی نيست که بدون تعامل با محيط بيرونی بتواند به حيات خود ادامه دهد و تغييرو تحوالت در محيط
بيرونی بنحوی است که بدون قدرت انعطاف پذيری باال در سازمان امکان حيات سازمان وجود نخواهد داشت و يا
سازمان را به يک الشه بيجان تبديل ميسازد.با مشاهده دستاوردهای جوامع پيشرفته يکی از مهمترين نکات حائز
اهميت در رسيدن به قله های رفيع را می توان داشتن يک برنامه مدون و دقيق در جهت نيل به اهداف دانست .
همچنين بارويکرد فعلی مسئولين نظام و اجرای چندين برنامه کوتاه مدت و ميان مدت و ابالغ سياست های کلی نظام
توسط مقام معظم رهبری در قالب سند چشم انداز ،تدوين برنامه و حرکت هدفمند برای تمام سازمان ها ضروری می
باشد.
پزشکی نوين را بايد مرهون ابتکارات خالقانه ای دانست که طی نيم قرن گذشته از سوی محققان ارائه شده است،
اما شايدچندين دهه پيش بندرت به ذهن خطور ميکرد که انسان بتواند با استفاده از تکنيکهای نوين تشخيصی و
درمانی به راحتی به گوشه گوشه بدن بيماران و حتی انسانهای سالم راه پيدا کرده وگامهای مطمئنی برای افزايش
طول عمر برداشته شود.نگاهی به دستاوردهای نوين علم پزشکی در يک دهه گذشته و ثمردهی آنها در سالهای پيش
رو،گواه روشنی بر اين اطمينان خاطر دارد که در دهه های آتی نسل نوينی از تکنيکهای درمانی صرفامبتنی بر فناوری
های نوين پزشکی ديگری نظير ريزرباتها و  ...به دنيای پزشکی ارائه گردد .تمامی اين تالشها بر يک هدف واحد
متمرکز است و آن چيزی نيست جز بهبود کيفيت زندگی و به نوعی به روز کردن سالمت بدن انسان که اين امر
نيازمند تالش مستمر و برنامه ريزی جامع و دقيق می باشد.
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تعريف برنامهريزي استراتژيكStrategic Planning :
واژه « استراتژيک » معنی هر آنچه را به استراتژی مربوط باشد در بر دارد .واژه « استراتژی » از کلمه يونانی «
استراتگوس » گرفته شده است که به معنای رهبری است .برنامه ريزی استراتژيک کوششی است هدفمند برای اتخاذ
تصميمهای اساسی و انجام اعمالی که ماهيت سازمان ،نوع فعاليتها و دليل انجام آن فعاليتها توسط سازمان را شکل
داده و جهت می بخشد .همانطور که استراتژی نظامی پيروزی در جنگ است ،برنامه ريزی استراتژيک نيز طرق انجام
مأموريتهای سازمان را دنبال می کند.
مفاهیم برنامه ريزي استراتژيك :
برنامه ريزي:
برنامه ريزی يعنی انتخاب هدفی" درست "و سپس انتخاب مسير ،راه ،وسيله يا روش" درست ومناسب "برای
تامين اين هدفها .هر دو جنبه برنامه ريزی در فرايند مديريت اهميت حياتی دارند.گاهی برنامه ريزی در واقع به آن
دسته از اقداماتی اطالق ميشود که مشتمل بر پيش بينی هدف هاو اقدامات الزم برای رويارويی با تغييرات و مواجه
شدن با عوامل نامطمئن از طريق تنظيم عمليات آينده است.از نظر برخی از صاحب نظران  ،برنامه ريزی فرايندی
است که سازمان در قالب آن  ،همه فعاليتها وتالشهای خود را در مورد وضعيت مورد انتظار ،راه رسيدن به آن و
چگونگی طی مسير را در يکديگرترکيب کرده و ادغام می کند .برنامه ريزی استراتژيک نوعی برنامه ريزی است که
مستلزم تنظيم آگاهانه اهداف مطلوب سازمان با توجه به مقتضيات محيطی و بکارگيری رويکردی مناسب ،برای تامين
اين اهداف است .بطور خالصه برنامه ريزی عبارت است از ترسيم شمايی از گذشته برای تصميم گيری در زمان حال
به منظور انجام آنچه که در آينده بايد صورت گيرد و يا تصميم گيری در زمان حال برای آنچه که در آينده انجام
خواهد شد و کسی که بايد آنرا انجام دهد.

مزاياي برنامه ريزي استراتژيك
برنامه ريزی استراتژيک دارای مزايای زيادی است که از جمله می توان به موارد زير اشاره نمود:
• قبل از پيش آمدن مشکالت احتمالی از وقوع آنها خبر می دهد.
• به عالقمند شدن مديران به سازمان کمک می کند.
• تغييرات را مشخص کرده و شرايط عکس العمل در برابر تغييرات را فراهم می کند.
• هر نيازی را که برای تعريف مجدد سازمان ضروری است تعيين می کند.
• برای دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده بستر مناسب ايجاد می کند.
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• به مديران کمک می کند که درك روشن تری از سازمان داشته باشند.
• شناخت فرصتهای بازارهای آينده را آسان تر می سازد.
• ديدی هدفمند از مسائل مديريت ارائه می دهد.
• قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعاليتها ارائه می دهد.
• به مديران کمک می کند که تا در راستای اهداف تعيين شده تصميمات اساسی را اتخاذ کنند.
• به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت های تعيين شده تخصيص می دهد.
• هماهنگی در اجرای تاکتيکهايی که برنامه را به سرانجام می رسانند بوجود می آورد.
• زمان و منابعی را که بايد فدای تصحيح تصميمات نادرست و بدون ديد بلندمدت گردند ،به
حداقل می رساند.
• قالبی برای ارتباط داخلی بين کارکنان به وجود می آورد.
• ترتيب دهی اولويتها را در قالب زمانی برنامه فراهم می آورد.
• مزيتی برای سازمان در مقابل رقيبان به دست می دهد.
• مبنايی برای تعيين مسئوليت افراد ارائه داده و به موجب آن افزايش انگيزش را باعث می شود.
• تفکر آينده نگر را تشويق می کند.
• برای داشتن يک روش هماهنگ ،يکپارچه همراه با اشتياق الزم از سوی افراد سازمان در برخورد با
مسائل و فرصتها ،انگيزش ايجاد می کند
ويژگی هاي برنامه ريزي استراتژيك
فرايند برنامه ريزی استراتژيک اساساً فرايندی هماهنگ کننده بين منابع داخلی سازمان و فرصتهای و تعيين فرصتهای
« پنجره استراتژيک » خارجی آن می باشد .هدف اين فرايند نگريستن از درون است که سازمان از آنها سود می برد يا
به آنها پاسخ می دهد .بنابراين فرايند برنامه ريزی استراتژيک ،يک فرايند مديريتی است شامل هماهنگی قابليتهای
سازمان با فرصتهای موجود .اين فرصتها درطول زمان تعيين شده و برای سرمايه گذاری يا عدم سرمايه گذاری منابع
سازمان روی آنها ،مورد بررسی قرار می گيرند .حوزه ای که در آن تصميمات استراتژيک اتخاذ می گردند شامل ( )6
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محيط عملياتی سازمان )1 ( ،مأموريت سازمان و (  )4اهداف جامع سازمان می باشد .برنامه ريزی استراتژيک
فرايندی است که اين عناصر را با يکديگر در نظر گرفته و گزينش گزينه های استراتژيک سازگار با اين سه عنصر را
آسان می سازد و سپس اين گزينه ها را بکار گرفته و ارزيابی می کند.
بايد توجه داشت که هر فرايند برنامه ريزی استراتژيک زمانی با ارزش است که به تصميم گيرندگان اصلی کمک کند
که به صورت استراتژيک فکر کرده و عمل کنند .برنامه ريزی استراتژيک به خودی خود هدف نيست بلکه تنها مجموعه
ای از مفاهيم است که برای کمک به مديران در تصميم گيری استفاده ميشود.می توان گفت که اگر استراتژيک فکر
کردن و عمل کردن در فرايند برنامه ريزی استراتژيک به صورت عادت درآيد ،آنگاه فرايند می تواند کنار گذاشته شود.
چشم انداز() Vision
معاونت آموزشی دانشگاه با ارتقا سطح علمی دانشگا ه بر آن است از طريق ارائه خدمات آموزشی مناسب و تربيت
نيروی انسانی کار آمد موجبات ارتقاء سطح سالمت جامعه را فراهم نمايد تا با عنايت به ارزش ها ی اسالمی و تحقق
مبانی علمی در چهار چوب سياست های کالن وزارت متبوع طی  3سال اينده جزء  61دانشگاه برتر کشور قرار گيرد.
ماموريت (:)mission
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ماموريت دارد با استعانت از خداوند متعال و تاکيد بر تحکيم اخالق حرفه ای با فراهم
سازی و استفاده از امکانات مادی ،انسانی ،پژوهش های کاربردی و همچنين بهره گيری از فن آوری های مناسب،
هماهنگی های درون بخشی و با توسعه رشته های تخصصی و تحصيالت تکميلی پايه ،دانش آموختگانی ،توانمند،
مسئوليت پذير و پاسخگوی نياز های در حال تغيير تربيت نمايد تا در حفظ و ارتقای سالمت جامعه و گسترش
مرزهای دانش روز دنيا و توليد و توسعه علم اقدام نمايد
ارزش ها ( )Values
دانشگاه علوم پزشکی گرگان با درك حضور هميشگی ذات اقدس الهی در همه شوون و جنبه های حيات و با تاسی
به ارزش های متعالی دين مبين اسالم و با در نظر گرفتن عدالت در سالمت براساس رويکرد آموزشی جامعه نگر و
التزام به اخالق پزشکی و تعهد به فضايل انسانی ،صداقت ،امانت داری ،وجدان کاری ،اخالق حرفه ای ،مسئوليت
پذيری ،قانونمندی ،جديت در امور محوله و التزام به وظايف اجتماعی مانند شايسته ساالری و برقراری عدالت ،تکريم
ارباب رجوع و تالش در جهت بهره وری ،بهينه سازی و پويايی در سازمان و توجه و التزام به وصايای امام راحل (ره)
و دستورات مقام معظم رهبری و با به کارگيری اصول علمی و دانش و فناوری روز در راستای تحقق و تضمين منشور
علمی نظام مقدس جمهوری اسالمی به تربيت دانشجويان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دوره دکتری عمومی
پزشکی و دندانپزشکی ودکتری تخصصی Ph.Dو دستياران رشته های جراحی ،داخلی ،زنان ،کودکان و روان پزشکی
با رعايت ارزش های ذيل بپردازد و به هدف نهايی خود که همان خدمت به جامعه و ارتقا سالمتی آن است دست يابد.
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 .6خدا محوری با تاکيد بر حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نيروی انسانی در تمامی ابعاد
 .1شفافيت و پاسخگويی دانشگاه در قبال جامعه ،اعضای هيات علمی ،دانشجويان و کارکنان رعايت اخالق حرفه
ای ،پژوهشی و آموزشی(رعايت اخالق حرفه ای در تمامی سطوح در روابط بين مديران ،اعضاء هيأت علمی،
کارکنان و دانشجويان)
.4

انجام کار گروهی ) (team workدر تمامی سطوح دانشگاه

 .3تقويت تعامالت آموزشی در سطح ملی
 .3تفکر استراتژيک در حل مسايل
 .1نوگرايی و پرورش خالقيت و استعدادها و پويايی
 .1پاسخ گويی به نيازهای جامعه و مشتری مداری و احترام به ذينفعان
 .3تاکيد بر شايسته ساالری در انتصابات و بهره مندی از همه ظرفيت های منابع انسانی
 .1توانمند سازی کارکنان و تقويت و توسعه مشارکت های آنان
 .61در جهت رشد و تعالی کارکنان در تالشيم تا با ايجاد محيطی مناسب ،آنها بتوانند با ابتکارات و نوآوريها
شايستگی های خود را بروز داده و حداکثر کارآيی الزم را برای سيستم داشته باشند.
 .66ثبات و پايداری در اصول
 .61تصميم گيری بر پايه پژوهش و نظر خبرگان
 .64توجه و التزام به وصايای امام راحل (ره) و دستورات مقام معظم رهبری و با به کارگيری اصول علمی و دانش و
فناوری روز در راستای تحقق و تضمين منشور علمی نظام مقدس جمهوری اسالمی
 .63برقراری عدالت ،تکريم ارباب رجوع و تالش در جهت بهره وری ،بهينه سازی و پويايی در سازمان
 .63در جهت رشد و تعالی کارکنان در تالشيم تا با ايجاد محيطی مناسب ،آنها بتوانند با ابتکارات و نوآوريها
شايستگی های خود را بروز داده و حداکثر کارآيی الزم را برای سيستم داشته باشند.
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ذينفعان ):(Stakeholders
ذينفعان درونی

ذينفعان بیرونی

رياست دانشگاه

مردم جامعه

معاونت توسعه منابع

بيماران

معاونت بهداشتی

سازمان انتقال خون استان

معاونت دارو و غذا

اداره کل بهزيستی استان

معاونت دانشجويی و فرهنگی

هالل احمر استان

معاونت آموزشی

اداره کل آب و فاضالب استان

معاونت تحقيقات وفناوری

مسکن و شهرسازی استان

معاونت درمان

شوراهای شهرو روستا استان

اعضای هيات علمی ،اساتيد و مربيان

شهرداريها وبخشداريهای استان

مديران گروهها آموزشی

اداره کل تربيت بدنی استان

دانشجويان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی

صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران

گلستان
کارکنان مراکز آموزشی ،کادر اداری ،آموزشی و خدماتی
مددجويان و دريافت کنندگان خدمات بهداشتی
درمانی
پرسنل بهداشتی و درمانی شاغل در مراکز بهداشتی

نيروی انتظامی استان
سازمان فنی و حرفه ای استان
شرکت منطقه ای برق استان
شرکت گاز استان

درمانی وابسته به دانشگاه

استانداری و فرمانداری های گلستان

پرسنل بهداشتی و درمانی شاغل در مراکز بهداشتی

امامان جمعه استان

درمانی بخش خصوصی

اداره کل ميراث فرهنگی استان
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مديران بخش بهداشت و درمان ( معاونت های
پژوهشی -آموزشی -درمان -دانشجويی و
فرهنگی -بهداشتی و )...
بيمارستانهای دولتی ودرمانگاههای دولتی  ،گروههای
صنفی دانشجويی ،گروههای آموزشی دانشکده ها و
ساير اعضاء هيات علمی وابسته به دانشگاه
مراکز آموزشی و درمانی
مراکز بهداشت شهرستان ها
مراکز بهداشتی درمانی
دانشکده ها
مراکز تحقيقات تحت پوشش دانشگاه
نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
بسيج دانشجويی
انجمن اسالمی دانشجويان
انجمن علمی دانشجويان
کميته تحقيقات دانشجويی
مرکز  EDCدانشگاه
حراست دانشگاه
کميته انظباطی دانشگاه
گزينش دانشگاه
دفتر بازرسی دانشگاه

بسيج جامعه پزشکی استان
سازمان نظام پزشکی استان
سپاه پاسداران استان
اداره اطالعات استان
بانک های استان
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
رياست جمهوری
ساير دانشگاههای علوم پزشکی کشور
وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوری
سازمان جهاد کشاورزی استان
اداره کل راه و ترابری استان
سازمان مديريت برنامه ريزی استان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
اداره کل صنايع و معادن استان
سازمان ايرانگردی و جهانگردی استان
اداره کل بيمه خدمات درمانی استان
سازمان اقتصادو دارايی استان
سازمان بيمه تأمين اجتماعی استان
سازمان پزشکی قانونی استان
دانشگاه آزاد اسالمی استان

12

دانشگاه پيام نور
اداره کل محيط زيست استان
سازمان آموزش و پرورش استان
اداره مخابرات استان
ديوان محاسبات
استانداری استان
دادگستری استان
کميته امداد امام خمينی استان
فرمانداری های استان
ساير دانشگاههای غيرپزشکی سراسرکشور
خانواده دانشجويان
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استفاده از مدل  SWOT 5براي تدوين استراتژي ها
در SWOTبا استفاده از مدل تجزيه و تحليل نيروهای پنجگانه رقابتی ،محيط خارجی سازمان مورد بررسی قرار می
گيرد .تجزيه و تحليل  SWOTدر راستای شناسايی نقاط قوت و ضعف سازمان بوده تا بتواند به درستی در فرصتهای
محيطی سرمايه گذاری کند و اثر تهديدات را به حداقل برساند .مدل تجزيه و تحليل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهديدات محيطی SWOT=STRENGTHS WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATSدر
واقع موقعيت استراتژيک سازمان را در يک زمان معين به تصوير می کشد.
نقاط قوت(:)Strengths
نقطه قوت يک سازمان يک کاربرد موفق از يک شايستگی يا بهره برداری از يک عامل کليدی درجهت توسعه رقابت
پذيری شرکت می باشد.
مزيت های شما چيست؟
چه چيزی را خوب انجام می دهيد؟
 -S6وجود اعضای هيأت علمی توانمند و با تجربه
 -S1وجود شوراهای پژوهشی و آموزشی فعال و وجود شوراها و کميته های تخصصی مجرب و کارآمد
 -S4وجود کارشناسان با تجربه در حوزه های آموزش  ,پژوهش و امور اداری و مالی
 -S3وجود مجالت علمی پژوهشی
 -S3وجود رشته های تحصيالت تکميلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دستياری و Ph.Dو پزشک خانواده
 -S1وجود سيستم سم ا  ،اتوماسيون ،نرم افزارارزشيابی دانشجو و اساتيد با سيستم سما
 -S1فعال بودن وب سايت دانشگاه
 -S3وجود روند رو به رشد ارتقاء مرتبه اعضای هيأت علمی
 -S1وجود مراکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی برای آموزش بالينی
 -S61وجود مراکز آموزش مهارتهای بالينی ( )Skill labاستاندارد و وجود تجهيزات کمک آموزشی مناسب
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 -S66برگزاری برنامه های بازآموزی و سمينارهای علمی پژوهشی ساالنه کشوری
 -S61وجود تنها بيمارستان تخصصی جراحی قلب در شمال کشور
 -S64وجود هيات امنا در دانشگاه
 -S63قدمت بيش از  31سال ( نيم قرن ) از زمان تاسيس دانشکده پرستاری و مامايی بويه گرگان تا به امروز
 -S63وجود زمينه های مثبت برای انجام پژوهش در آموزش
-S61وجود کتابخانه با برخورداری از کتابهای متنوع و تخصصی به روز وتسهيالت الزم برای دسترسی به منابع
الکترونيکی و دسترسی به منابع آموزشی و کتب مرجع و کتابخانه ديجيتال
-S61فعال بودن هسته پيشرفت تحصيلی و فرايند اساتيد مشاور در دانشکده ها
-S63محيط فيزيکی مناسب و امکانات و تجهيزات مناسب برای آموزش
 -S61وجود زمينه مناسب برای گذراندن دوره های آموزشی بلندمدتPhD ,
-S11وجود مراکز تحقيقاتی در دانشگاه
-S16وجود فضاهای آموزشی متناسب با تحصيالت تکميلی
-S11اشتغال به تحصيل تعدادی از اعضای هيات علمی دانشکده در مقطع PhD
 -S14حمايت مسوولين دانشگاه از برنامه های توسعه آموزشی و پژوهشی
 -S13وجودهمدلی در بين اعضای هيات علمی و کارکنان دانشکده
 -S13وجود برنامه برای ايجاد رضايتمندی اعضای هيات علمی ،کارکنان و دانشجويان
 -S11درصد باالی اشغال تخت های بيمارستانی در بيمارستان های آموزشی
 -S11حمايت مسولين دانشگاه در رابطه با شرکت فعال در کنگره ها و سمينارها و برگزاری آن ها
 -S13جذب اعضای هيات علمی جوان و با انگيزه
 -S11برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی و پژوهشی به منظور توانمندسازی اعضای هيات علمی
 -S41اعضای هيات علمی و دانشجويان نخبه و توانمند
 -S46پايين بودن نرخ دانشجويان مشروطی و اخراجی
 -S41انتشار مقاالت در مجالت معتبر
 -S44گرايش معاونت و مديريت آموزشی به ايجاد تغيير و نوآوری
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 -S43استفاده از فن آوری های نوين آموزش پزشکی
 -S43توانايی پذيرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد توانايی برقراری ارتباط با کشورهای آسيای ميانه برای
تبادل استاد و دانشجو و پژوهشهای علمی
 -S41وجود آزمايشگاههای مستقل برای رشته های علوم پايه و بالينی
 -S41قرار داشتن در رده اولين دانشکده های فن آوری و بهره وری از امکانات حمايتی وزارتخانه وساير نهاد های
علمی
 -S43نسبت دانشجويان دکتری به کارشناسی ارشد در وضع مناسبی است
 -S41امکان استفاده کليه دانشجويان متقاضی خوابگاه از خوابگاه
 -S31وجود سرويسهای رفت و آمد منظم در دانشگاه
 -S36وجود تعداد کافی دانشجوی بورس به منظور جبران کمبود های احتمالی
 -S31سرعت عمل اخذ تصميمات مديريتی

نقاط ضعف(:)Weakness
نقطه ضعف يک سازمان يک کاربرد ناموفق از يک شايستگی يا عدم بهره برداری از يک عامل کليدی که رقابت پذيری
شرکت را کاهش می دهد.
چه چيز می تواند بهبود داده شود؟
چه چيز بطور نامناسبی انجام می شود؟
از چه چيزی می توان اجتناب کرد؟
 -W6ضعف سيستم نظارت و راهنمايی آموزشی
 -W1ضعف در دسترسی نامناسب به سيستم های رايانه ای به اينترنت در مراکز آموزشی درمانی
 -W4چند شغلی بودن برخی مسوولين و اعضای هيات علمی
 -W3کمبود انگيزه در دانشجويان و اساتيد بصورت پيش رونده وضعف انگيزه بين دانشجويان جهت انجام امور
آموزشی و پژوهشی
 -W3روزمرگی حاکم بر سيستم
 -W1ضعف پشتيبانی (مالی ،اداری) از برنامه های آموزشی دانشگاه
 -W1جامعه نگرنبودن اغلب برنامه های آموزشی
 -W3ضعف در اجرای مناسب برنامه های درسی
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 -W1استفاده ناکافی از فن آوری اطالعات ) (ITدر آموزش
 -W61ارتباط غير شفاف بين دروس و کاربرد آن ها در آينده
 -W66ضعف در ضمانت اجرای ضـوابط و مقـررات آموزشـی و نا کـافی بـودن حمايـت و قاطعيت مديران دانشگاه
در اجرای تصميمات مربوط به آموزش
 -W61ضعف در وجود ساز و کاری مدون و مستند برای انتخاب و تغيير مديران
 -W64کمبود دوره آموزش مديريت برای مديران
 -W63پايين بودن سابقه مديريت برخی مديران
 -W63ضعف در بودجه مستقل در دانشگاه جهت اجرای برنامه آموزشی
 -W61ضعف وجود برنامه ای مدون جهت ارزيابی مستمر از نحوه تامين و هزينه بودجه و ارايه گزارش ،ميزان انطباق
بودجه با نياز مالی حوزه
 -W61ضعف در وجود ساز و کار مدون و مناسب برای مشارکت افراد ذيربط در تدوين اهداف
 -W63مشخص نبودن شيوه انتخاب گروه های منتخب دانشجويان جهت عضويت در کميته های تدوين رسالت و
اهداف
 -W61ضعف در وجود ساز و کار مشخص و مدون برای ارزشيابی ميزان تحقق اهداف و بازنگری آن ها
 -W11پايين بودن سرانه تاليف يا ترجمه کتاب و ارايه مقاله
 -W16نا متناسب بودن تعداد دانشجويان و فضاهای آموزشی (آزمايشگاه ،کتابخانه و بخش های بيمارستان)
 -W11پايين بودن سرانه نوآوری ها ،اختراعات و ابداعات فراگيران هر دوره
 -W14پايين بودن ميزان استفاده اساتيد از روش های متنوع تدريس متناسب با موضوعات درسی
 -W13نبود تنوع روش های سنجش فراگيران
 -W11کافی نبودن بيماران برای آموزش فراگيران در طی يک دوره آموزشی (از نظر تعداد و تنوع)
 -W11ضعف در وجود ساز و کار مشخص برای ارتباط با دانش آموختگان و استفاده از نظرات دانش آموختگان در
بازنگری برنامه آموزشی
 -W13نبود تفکر استراتژيک به صورت همه گير
 -W11کمبود فرصت های مطالعاتی جهت اعضای هيات علمی
 -W41وجود ضعف در يکپارچگی بين آموزش و درمان
 -W46ضعف در ارتباط موثر با بخش صنعت
 -W41ضعف در اعمال مديريت علمی
 -W44نهادينه نشدن تفکر کار گروهی
 -W43کمبود فضای فيزيکی آموزشی در بعضی از گروههای آموزشی
 -W43کافی نبودن نيروی انسانی اداری و آموزشی و اعضای هيئت علمی مطابق چارت تشکيالتی پيشنهاد شده
 :W41عدم تناسب عضو هيئت علمی به دانشجو
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 :W41باال بودن حجم فعاليت های درمانی و آموزشی اعضای هيات علمی
 :W43عدم تناسب چارت تشکيالتی با روند رشد و توسعه در دانشکده
 :W41عدم دسترسی آسان اعضای هيات علمی به بانکهای اطالعات علمی
 :W31پايين بودن سرعت اينترنت
 :W36محدوديت در ارائه تسهيالت رفاهی به اعضای هيات علمی
 :W31ضعف در تدوين فرآيندهای تشويقی برای کارکنان و اساتيد با هدف ايجاد انگيزه
 -w33کمبود تجهيزات آموزشی (کتابخانه ای  ،کامپيوتر و  )...در مراکز آموزشی و درمانی جهت استفاده اساتيد و
دانشجويان دانشکده
 -W31عدم وجود کارشناس متخصص برای هريک از گروههای آموزشی
 -W31وجود نداشتن فضای انبار مناسب برای تجهيزات و مواد مصرفی
 -W33عدم وجود آزمايشگاه برای رشته نانو
 -W31پايين بودن سطح نوآوری و خالقيت اساتيد
 -W31عدم موفقيت درصد مناسبی از دانشجويان دکتری در امتحان جامع
 -W36غير مرتبط بودن رشته های دانشجويان در مقطع قبلی
 -W31تعداد واحد های کم تدريس شده توسط هر عضو هيات علمی
 -W34پايين بودن تعداد اختراعات توسط اساتيد
 -W33پايين بودن فعاليتهای آموزشی اساتيد

فرصت ها(:)opportunities
يک فرصت يک حالت خارجی است که می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثير گذاشته و مزيت
رقابتی که ايجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد .از جمله فرصتهای پيش روی يک شرکت می
توان به بازارهای توسعه يافته همچون اينترنت و نيز حرکت به سمت بخش جديدی از بازار که سود بيشتر دارد و يا
بازارهای رها شده توسط رقبا اشاره کرد.
در چه جايی با تغييرات مثبت روبرو هستيد؟
چه روندهايی جالب و مورد توجه می باشند؟
 :O6وجود سند چشم انداز توسعه  11ساله کشور و نقشه جامع علمی به عنوان مبنا و راهنمايی در جهت تدوين برنامه
استراتژيک
 :O1سياستگذاری وزارت متبوع بر گسترش کمی و کيفی تحصيالت تکميلی
 :O4وجود فرصت های علمی تحقيقاتی و وجود بستر مناسب برای برنامه های آموزشی و پژوهشی
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 : O3سياستگذاری معاونت آموزشی وزارت متبوع بر ارتقاء کمی و کيفی توليدات علمی توسط اساتيد دانشگاهها
 :O3اجرای برنامه آمايش سرزمين در سطح وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 :O1وجود هيات مميزه در دانشگاه
O1وجود منبع طبيعی خاص و اقوام مختلف  -موقعيت مناسب جغرافيايی ،اقتصادی ،اجتماعی گلستان
 :O3توجه عمومی مردم به سالمت ,افزايش آگاهی و تقاضای جامعه برای دريافت خدمات کيفی سالمت
 :O1موقعيت مناسب جغرافيايی جهت آموزش و توريسم درمانی
:O61وجود NGOها در استان
 -O66افزايش تعداد دانش آموختگان عالقه مند به تحصيل در مقاطع تحصيالت تکميلی
 -O61وجود هيات امنا و تعيين اختيارات آن
 -O64عنايت رهبری به دانشگاه و دانشگاهيان
 -O63وجود ادغام بين آموزش پزشکی و بخش سالمت
 -O63رشد تعداد دانش آموختگان متقاضی همکاری با دانشگاه
 -O61استقبال عمومی جامعه به آموزش عالی در گروه پزشکی
 -O61تاکيد و دسترسی به فن آوری پيشرفته برای آموزش
 -O63امکان استفاده از تجربيات ساير دانشگاه های پزشکی
 -O61امکان استفاده از تکنولوژی نوين اطالعات
 -O11عضويت اعضای هيات علمی در هيات های ممتحنه ارزشيابی و تخصصی در وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی
 -O16نگرش مثبت وزارت بهداشت و درمان به توسعه رشته های آموزشی
 -O11نگرش مثبت استانداری و عوامل اجرايی به توسعه آموزش عالی در استان از جمله در گروه پزشکی
 -O14وجود ارتباط مثبت درست با همسايگان جمهوری اسالمی ايران بخصوص کشورهای تازه استقالل يافته
 -O13اتحاد و همبستگی و همدلی اقوام مختلف ساکن در استان برای پيشبرد کليه امور استان
 -O13وجود قوانين حمايتی در دانشگاهها برای توليد علم
 -O11امکان تعامل سازنده با ساير دانشکده های فن آوری های نوين
 -O11وجود مراکز علمی و صنعتی داخل و خارج کشور و ارتباط مناسب با آنها
 -O13وجود خيرين بخش سالمت
 -O11امکان استفاده از آزمايشگاه های مجهز بصورت متمرکز و يک پارچه
 -O41وجود و همکاری نيروهای متخصص دربين دانشکده ها
 -O46امکان تبادل نيروهای متخصص از ساير واحد ها در بين دانشکده ها
 -O41حمايت رياست دانشگاه و تامين منابع مالی ونظر مثبت دانشگاه برای گسترش رشته های جديد
 -O44امکان استفاده دانشجويان از کتابخانه تمام دانشکده ها در دانشگاه
 -O43احداث کتابخانه مرکزی دانشگاه
 -O43تامين بودجه ساليانه جهت خريد کتاب از نمايشگاه بين المللی کتاب و نمايشگاه تخصصی
مناسب
 -O41وجود قوانين حمايتی مناسب جهت شرکت در همايشهای خارجی
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 -O41حمايت مناسب از طرح های تحقيقاتی
 -O43وجود قوانين و منابع مالی مناسب جهت انجام طرح های تحقيقاتی
 -O41امکان افزايش پذيرش دانشجويان مقطع دکتری
 -O31حمايت وزارت متبوع از رشته های تحصيالت تکميلی
 -O36وجود گرانت های پژوهشی برای دانشجويان تحصيالت تکميلی در ستادهای توسعه فن آوری
 -O31وجود امکانات حمايتی در وزارتخانه و نهاد رياست جمهوری و ساير نهادهای علمی کشور
 -O34امکان اجرای فرآيندهای دوره های آموزشی و پژوهشی فرادانشگاهی
 -O33وجود فارغ التحصيل در رشته های مورد نياز جهت جذب عضو هيات علمی
 -O33وجود جذابيت برای انتقال اساتيد از ساير دانشگاهها به سبب وضعيت جغرافيايی مناسب شهر
 -O31امکان تدريس اساتيد دانشکدهها در ساير دانشکده ها
 -O31وجود قوانين حمايتی جهت اختراعات و ثبت
 -O33وجود تعداد کافی عضو هيئت علمی در دانشگاه
 -O31توانايی اضافه شدن ساير رشته های نوين به دانشگاه
تهديدها(:)Threats
يک فرصت يک حالت خارجی است که می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی دانشکده تاثير گذاشته و
مزيت رقابتی که ايجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد .از جمله تهديدات می توان به ظهور
رقبای جديد ،معرفی محصول جديد توسط رقبا ،ماليات و غيره اشاره کرد.
 :T6ناکافی بودن نامشخص بودن روند و زمان تخصيص اعتبارات آموزشی به دانشگاه
 :T1نبود سياست جامع و مدون در خصوص امور رفاهی اعضاء هيات علمی در سطح وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی
 : T3تمرکز بيشتر آئين نامه ارتقاء اعضاء هيات علمی به انجام فعاليتهای پژوهشی در مقايسه با آموزش
 :T3عدم تطابق سرانه آموزشی با هزينه کرد دانشگاه
 :T1عدم تناسب تعداد مجوز ها و تعداد پستهای جذب هيأت علمی با روند توسعه دانشگاه
 :T1عدم تناسب تعداد مجوز های نيروی انسانی غير هيأت علمی با روند رو به رشد دانشگاه
:T3نبود آمادگی کافی برای مديريت بحران
 :T61سبک زندگی ناسالم در جامعه
 :T64هرم سنی نامناسب جمعيتی درکشور
 :T63وجود نگرش درمان محور به جای سالمت محور درجامعه
 :T63محدوديت پوشش بيمه ای درارائه خدمات
 -T63فقدان نظام پايش و ارزشيابی و اعتبار سنجی مستقل
 -T61عدم تحقق قانون تفويض اختيارات به دانشگاه
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 -T61گسترش روحيه مدرك گرايی در دانش آموختگان و جامعه
 -T63ناتوانی فارغ التحصيالن در طراحی کسب و کار
 -T61فقدان امکان مشارکت دانشگاه در پذيرش فراگيرندگان
 -T11سيستم نظارت و ارزشيابی نامناسب در وزارتخانه
 -T16نا مناسب بودن وضعيت معيشتی کارکنان؛ دستياران و دانشجويان تحـصيالت تکميلـی دانشگاه
 -T11طرح خودگردانی و نظام نوين اداره امور بيمارستان ها
 -T14حاکميت روابط بر ضوابط در جامعه
 -T13ضعف در تعامل ارتباط مابين مسوولين آموزشی ،بهداشتی و درمانی
 -T13سرعت کند روند تامين اعتبار مالی در برنامه های نيازمند بودجه
 -T11کمبود فضاهای آموزشی مناسب در بيمارستان ها
 -T11تفوق فعاليت های درمانی بر برنامه های آموزشی
 -T13ضعف نسبی بنيه علمی پذيرفته شدگان در مقايسه با دانشگاه های مادر
 -T11عدم ثبات سياست های کالن در مورد آموزش پزشکی در سطح کشور
 -T41عدم صدور مجوز برای تکميل پست های خالی
 -T46نا کافی بودن تعداد متخصص در بعضی از رشته های مورد نياز
 -T41تفاوت قابل توجه سطح درآمد در بخش خصوصی و بخش دولتی
 -T44کمبود امکانات رفاهی برای جذب نيروهای متخصص
 -T43عدم وجود شفافيت در تخصيص بودجه دانشگاه
 -T43تخصيص ناکافی اعتبارات جهت اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی
 -T41عدم تناسب تعداد دانشجويان پذيرفته شده با امکانات موجود دانشگاه
 -T41جابجايی مديريت های درسطح باال
 -T43غيرمرتبط بودن رشته ی تحصيلی دانشجو در مقطع قبلی
 -T41عدم تامين منابع مالی جهت خريد تجهيزات
 -T31کمبود مراکز صنعتی مرتبط با رشته های تخصصی دانشکده در استان
 -T36کاهش بودجه خريد کتاب
 -T31عدم ساخت کالسهای جديد متناسب با افزايش تعداد دوره های آموزشی
 -T34تغيير در قوانين و عدم حمايت از شرکت در همايشهای خارجی
 -T33عدم تخصيص منابع ارزی جهت شرکت در همايش های خارجی
 -T33تغيير در قوانين و کاهش حمايت از طرح های تحقيقاتی
 -T31عدم جذب فارغ التحصيالن دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در مشاغل مناسب و کاهش
انگيزه دانشجويان
 -T31کاهش بودجه های پژوهشی جهت انجام پايان نامه های دانشجويان
 -T33عدم اجرای قوانين رفاهی اعضای هيئت علمی بويژه توسط بانکها
 -T31تغيير در سياست های جذب نيرو توسط وزارت متبوع و دانشگاه
 -T31تغيير در سياست جذب نيروهای بورسيه
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تعیین موضوعات يا مسايل استراتژيك و اولويت بندي آن ها بر مبناي تحلیل عوامل داخلی و خارجی

بر اساس نقاط قوت و ضعف و همچنين فرصت ها و تهديدهای مندرج در فوق تحليل وضعيت دانشگاه در کميته تدوين
برنامه استراتژی دانشگاه انجام و وضعيت دانشگاه ارزيابی ،موضوعات استراتژيک و اهداف دانشگاه مشخص گرديد.

موضوعات استراتژيك بر مبناي تحلیل عوامل داخلی و خارجی
موضوعات استراتژيک SO
 -6وضعيت مقاطع مختلف تحصيلی در دانشکده پزشکی /پرستاری ومامايی/پيراپزشکی /بهداشت /دندانپزشکی /فن
آوريهای نوين علوم پزشکی
 -1وضعيت مراکز تحقيقاتی در دانشگاه علوم پزشکی
 -4وضعيت برنامه های آموزش سرپائی و بالينی و بازآموزی
 -3تحقيق و توسعه طرح های کاربردی
 -3وضعيت نيروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی
 -1تحصيالت تکميلی برای اعضای هيات علمی و کارکنان
 -1وضعيت سايت دانشگاه علوم پزشکی
 -3مشارکت دانشجويان در کيفيت خدمات

موضوعات استراتژيك ST
 -6سيستم نظارت و ارزشيابی
 -1سيستم های پرداختی و تشويقی
 -4سطح علمی پذيرفته شدگان
 -3هماهنگی و همکاری بين بخشی در معاونت آموزشی
 -3توجه به پژوهش در آموزش
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موضوعات استراتژيك WO
 -6فضای فيزيکی دانشگاه علوم پزشکی
 -1امکانات ،فن آوری نوين و تحقيقات کاربردی
 -4وضعيت مهارت در زبان انگليسی در سطح دانشگاه علوم پزشکی
 -3وضعيت آموزش بالينی
 -3منابع و اعتبارات مالی دانشگاه علوم پزشکی
 -1طرح ادغام در آموزش پزشکی
موضوعات استراتژيك WT
 -6وضعيت فعاليت های فرهنگی دانشگاه
 -1نظام تشکيالتی دانشگاه
 -4فرايند کار گروهی در محيط بالينی و تعامالت بين دانشگاه ای
 -3اصالح و نظارت بر فرايند بکارگيری مصوبات
 -3جايگاه و منزلت اساتيد نخبگان و محققين
 -1انگيزه کارکنان اساتيد و دانشجويان

اهداف کلی معاونت آموزشی :

 -G6ارتقا کمی و کيفی آموزشی و پژوهشی دانشگاه با هدف تربيت دانش آموختگان متعهد ،متخصص و خالق
 -G1ارتقا کمی و کيفی و بهينه سازی و ساماندهی ساختار و تشکيالت سازمانی ,اصالح ساختار سازمانی و چارت
تشکيالتی هيات علمی به تفکيک گروه های آموزشی و کادر نيروی انسانی مورد نياز به ميزان  31درصد
 -G4ارتقا توانمندی های اعضای هيات علمی در ابعاد آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و اجرايی
 -G3توسعه همکاری های بين بخشی و فرابخشی با دانشگاه های معتبر
 -G3توسعه فضای فيزيکی و تجهيزات آموزشی و پژوهشی
 -G1توسعه و ارتقا تحصيالت تکميلی ،علوم پايه (کارشناسی ارشد و  )Ph.Dو علوم بالينی (دستياری ) و راه اندازی
رشته های دستياری راديولوژی  ،ارتوپدی  ،راديو تراپی ،قلب وعروق ،عفونی و طب اورژانس و فوق تخصصی انکولوژی
 ،هماتولوژی و نوزادان ورشته های کارشناسی ارشد در رشته های پرستاری سالمندی  ،پرستاری بهداشت مادران و
نو زادان ،پرستاری داخلی و جراحی ،پرستاری اورژانس ،آموزش مامايی ،بهداشت مادر و کودك ،بهداشت باروری و
 phdبهداشت باروری وکارشناسی ارشد قارچ شناسی و انگل شناسی تا پايان برنامه  3ساله
 :G3توسعه کمی و کيفی تحقيقات در دانشگاه
 :G1ارتقاء سطح انگيزش نيروهای انسانی دانشگاه
 :G61ارتقاء سطح توانمندی دانش آموختگان دانشگاه
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 :G66توسعه کمی و کيفی فناوری اطالعات
 :G61ارتقاء کيفيت خدمات سالمت ارائه شده توسط دانشجويان و اساتيد دانشگاه
 : G64ايجاد نظام پايش ونظارت وارزيابی عملکرد گروه ها و تکميل نظام پايش و ارزيابی عملکرد در سطح گروههای
آموزشی
 :G63تامين و بهبود وضعيت مواد ومنابع مورد نياز گروههای آموزشی
 :G63حفظ و ارتقا گروه های آموزشی وگسترش گروههای آموزشی جديد
 :G61راه اندازی رشته ها و گسترش تحصيالت تکميلی و اخذ مجوز پذيرش دانشجو در رشته های مرتبط جديد
 :G61ايجاد ارتباط با مراکز توليدی و صنعتی بر اساس رشته های موجود در دانشگاه
 :G63افزايش رضايتمندی دانشجويان از روند اجرايی  ،اداری  ،آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 :G61ارتقاء کمی و کيفی تربيت نيروی انسانی کارآمد در زمينه حرفه ای
:G11ايجاد ارتباط با مراکز توليدی و صنعتی بر اساس رشته های موجود در دانشگاه
:G16افزايش استفاده از توان علمی موجود در دانشگاه
:G11ترغيب گروههای آموزشی به راه اندازی مراکز تحقيقات جديد مطابق با نياز دانشگاه
:G14افزايش طرح های پژوهشی پيشنهاد شده و مقاالت علمی چاپ شده
:G13افزايش سطح آگاهی دانشجويان با مرزهای نوين دانش
:G13افزايش طرح های تحقيقاتی و پايان نامه های مشترك با ساير مراکز معتبر
:G11برگزاری سمينارهای علمی کشوری و بين المللی
:G11انجام پژوهشهای توليد محور بر اساس رشته های موجود در دانشگاه
:G13ايجاد فضای فيزيکی مستقل برای دانشکده ها
: G11جذب منابع مالی وزارتی  ،استانی  ،دانشگاهی وجذب منابع مالی از طريق خيرين ،جذب منابع مالی از مراکز
حمايت کننده طرح های پژوهشی،حمايت از طرح های آموزشی  ،پژوهشی  ،کارگاهها و ساير ايده های علمی در امد
زابرای دانشگاه
 :G41تکميل نظام پايش و ارزيابی عملکرد در سطح گروههای آموزشی :
:G46اصالح و ارتقاء روند ارزشيابی دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجويان
 :G41بهينه سازی و ساماندهی ساختار و تشکيالت سازمانی در غالب بازنگری و پيشنهاد تغيير عناوين برخی از
رديفهای تشکيالت
 :G44حفظ و ارتقاء وضعيت دانشکده ها در زمينۀ امور عمومی و خدمات آموزشی دانشجويی
 :G43افزايش مشارکت اعضاء هيات علمی و دانشجويان در فعاليت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 :G43تقويت جايگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش در تصميم گيری های حوزه آموزش عالی
 :G41ارتقاء توانمندی های نيروی انسانی شاغل در مرکز مطالعات و توسعه آموزش و واحدهای تابعه
 :G41ساماندهی نظام پايش و ارزشيابی عملکرد
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 :G43ارتقاء کمی و کيفی پژوهش های کاربردی مرتبط با آموزش پزشکی
 :G41گسترش فضای فيزيکی و امکانات و تجهيزات مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 : G04افزایش تعداد برنامه های مدون ،کنگره ،سمینار ،کارگاه ،کنفرانس
:G04افزایش برنامه های آموزش از راه دور آموزشی (مجازی) و خودآموز
 :G04بهبود فرایند اطالع رسانی به مشمولین آموزش مداوم
 :G04ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی مداوم
 :G00بهبود فرایند ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم
 :G04هماهنگی میان کمیته آموزش مداوم با گروهها ،بخش ها و سازمان های خارج از مرکز
:G04اصالح و افزایش منابع و تسهیالت آموزشی برنامه های آموزش مداوم
:G04تسهیل در امور اداری (ثبت نام و صدور گواهی نهایی)
:G04حفظ پوشش باالی  04درصد آموزش مداوم مشموالن در پایان برنامه
:G00ارتقاء رتبه آموزشی دانشگاه در بین دانشگاه های هم تراز کشور
:G44بکارگیری شیوه های نوین آموزشی در دانشگاه
:G44پیاده سازی سامانه مدیریت آموزش مداوم استان از طریق شبکه داخلی دانشگاه
:G44اجرای تفاهم نامه های مشترک با دانشگاه های معتبر(شش تفاهم نامه در هر سال)
:G44سامان دهی مراحل ترفیع ساالنه (تشکیل جلسات ترفیع به ازای هر فصل یکبار)
:G40سامان دهی مراحل ارتقاء مرتبه
:G44برگزاری برنامه های تحققی آموزش مداوم با همکاری انجمن های علمی استان
 :G44برگزاری برنامه های بازآموزی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران
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