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  اعضای کمیته برنامه ریزی استراتژیک

 

 نمایندگان گروههای آموزشی و نمایندگان واحد آموزش و واحد امور عمومی ؛

 

 مریم چهره گشام خان، سید یعقوب جعفری  آقای

 اشکان قدس مفیدی ، بهروز کرد ، قربان محمد کوچکی ،یعقوب یزدانی دکتر  تر فرهاد نیک نژاد ،کد  آقایان
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 اهداف استراتژیک کالن :

 دانشکدهحفظ و ارتقاء شاخص های آموزشی  -1

 پژوهشی دانشکدهحفظ و ارتقاء شاخص های  -2

 و نظارت و ارزیابی عملکرد گروه ها ایجاد نظام پایش -3

 حفظ و ارتقاء وضعیت دانشکده در زمینۀ امور عمومی و خدمات آموزشی دانشجویی -4

 

 

 : )کوتاه مدت( اهداف اختصاصی

 تأمین و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز گروههای آموزشی

 گروههاحفظ و ارتقای شاخص های آموزشی 

 مینه تولید علمدر ز ژوهشیپحفظ و ارتقای شاخص های 

 در زمینه ارتباط با صنعت ژوهشیپحفظ و ارتقای شاخص های  

 تأمین و بهبود وضعیت مواد و منابع مورد نیاز گروهها

 گسترش تحصیالت تکمیلی و اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط جدید

 ودانشکده تکمیل نظام پایش و ارزیابی عملکرد در سطح گروههای آموزشی

 سازی و ساماندهی ساختار و تشکیالت سازمانی دانشکده بهینه

 ارتقاء سطح علمی کارکنان اداری در ز مینه شغلی

 رتقاء وضعیت دانشکده در زمینه روابط عمومیا
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 مقدمه 

علاوم با اخذ مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته بهداشت خاانواده و  1374دانشکده پیراپزشکی گرگان در سال      

آزمایشگاهی در مقطع کاردانی از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی تحت نام آموزشاکده پیراپزشاکی کاار 

آغاز نمود. متعاقب آن تشکیل آموزشکده پیراپزشکی گرگان نیز مورد تصویب شورای ماذکور قارار گرفات و را خود 

و پیوساتن آنهاا باه  1375و مامایی در سال  سپس با جدا شدن دورشته هوشبری و اتاق عمل از دانشکده پرستاری

آموزشکده پیراپزشکی عمالً در چهار رشته به کار خود ادامه داد. با اخذ مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته مبارزه با 

بیماریها و بهداشت محیط در مقطع کاردانی تعداد رشته های موجود در آموزشکده به شاش رساید و باا توجاه باه 

احد در امر آموزش مکاتبات الزم جهت اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطاع کارشناسای باا وزارت پتانسیل باالی و

رشته  دودر وناپیوسته  بهداشت صورت پذیرفت. نتیجه کار اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته 

ط بوده است. بر این اساس اتاق عمل و کارشناسی ناپیوسته بهداشت محی کارشناسیعلوم آزمایشگاهی ، هوشبری ، و

 آموزشکده پیراپزشکی به دانشکده پیراپزشکی و بهداشت تغییر یافت. 1386از سال  شورای گسترشبا موافقت 

آنچه مسلم است این واحد در راستای اهداف دانشگاه خدمات خود را به منظور تأمین، حفاظ و ارتقااء ساالمت      

مد در بخش پیراپزشکی و بهداشات اراهاه داده و توانساته اسات در کال آحاد جامعه از طریق آموزش نیروهای کارآ

را کسب کند. الزم به تذکر است آخارین جایگااه آموزشاکده ساابق و دانشاکده  مناسبی جایگاه ،کشور از این حیث

 فعلی دربین دانشکده های پیراپزشکی سراسر کشور رتبه هفتم بوده است.

 

 : (Vision)چشم انداز یا دور نما 

ارتقاء سطح علمی دانشکده و تبدیل کردن آن به یک مرکز تخصصی تربیت نیرو در مقاطع مختلا  از طریاق        

افزایش دوره های کارشناسی جدید و پذیرش دانشجو درمقاطع کارشناسی ارشد در رشته هایی که توانایی آن وجود 

 دارد.

ر جهت تربیت نیروهای انسانی متخصص باه حاداک ر این دانشکده تالش می کند کارآیی و اثربخشی خود را د      

ممکن رسانده و از این حیث در کشور حاهز جایگاه بهتری گردد. همچنین این دانشکده سعی دارد از طریاق فاراهم 
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نمودن امکانات ویژه و برقراری تسهیالت الزم برای محققین از نظر تولید علم جایگاه ویژه ای در بین سایر دانشکده 

 از خود بیابد.های همتر

 

 

 :Mission)رسالت یا مأموریت ) 

رسالت اصلی دانشکده تربیت نیروهای انسانی کارآمد متخصص در راستای رسالت دانشگاه و همچنین کمک باه      

 افزایش تولید علم از طریق انجام پژوهش های علمی می باشد.

 ارزشها:

تقوا و حفظ کرامات انسانی ما در دانشکده پیراپزشکی با  با تأکید بر ایجاد و حفظ محیطی اسالمی و توسعه فرهنگ

توجه و تأکید بر آموزش صحیح و اصولی دانشجویان در یک محیط سالم اسالمی ، در جهت حفظ و اعتالی مقاام و 

مای  منزلت اعضای هیأت علمی ، دانشجویان و کارکنان ، حداک ر توان و تالش خود را بکار خواهیم بسات و ساعی

 یجاد فضای مناسب و امکانات مورد نیاز اساسی و رفاهی ، رضایت آنان را به دست آوریم.کنیم با ا

تالش ما بر این است که رعایت موازین و اصول اخالق پزشکی را در جهت احترا م به اصول انساانی و رعایات حاق  

 پژوهش بکار گیریم. ذی نفعها سرلوحه کار خود قرارداده و در همه ابعاد کاری و جنبه های مختل  آموزش و

در جهت رشد و تعالی کارکنان در تالشیم تا با ایجاد محیطی مناسب، آنها بتوانند با ابتکارات و نوآوریهاا شایساتگی 

 های خود را بروز داده و حداک ر کارآیی الزم را برای سیستم داشته باشند. 
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 ( : ضروری ، ترجیحی(stakeholdersذینفع ها 
میزان  رونید

 مشارکت

 و اهمیت

میزان  برونی

مشارکت و 

 اهمیت

 ضروری بیماران ضروری دانشجویان

 ضروری سازمان انتقال خون استان ضروری اساتید و مربیان

 ترجیحی اداره کل بهزیستی استان ضروری کارکنان پیراپزشکی

 ضروری هالل احمر استان ضروری مدیران گروهها

 ضروری اداره کل آب و فاضالب استان ضروری کارکنان مراکز آموزشی

 ترجیحی مسکن و شهرسازی استان ضروری توسعه منابع  معاونت

 ترجیحی شوراهای شهرو روستا استان ضروری معاونت بهداشتی

 ترجیحی شهرداریها وبخشداریهای استان ترجیحی معاونت دارو و غذا

 ترجیحی بدنی استان اداره کل تربیت ضروری معاونت دانشجویی و فرهنگی

صدا و سیمای جمهوری اسالمی  ضروری معاونت آموزشی

 ایران

 ترجیحی

 ترجیحی نیروی انتظامی استان ضروری تحقیقات وفناوریمعاونت 

 ضروری سازمان فنی و حرفه ای استان ضروری ریاست دانشگاه

 ترجیحی شرکت منطقه ای برق استان ضروری معاونت درمان

 ترجیحی شرکت گاز استان ضروری درمانی مراکز آموزشی و

استانداری و فرمانداری های  ضروری مراکز بهداشت شهرستان ها

 گلستان

 ترجیحی

 ترجیحی امامان جمعه استان ضروری مراکز بهداشتی درمانی

 ترجیحی اداره کل میراث فرهنگی استان ضروری دانشکده ها

 ترجیحی جامعه پزشکی استان بسیج  ضروری مراکز تحقیقات تحت پوشش دانشگاه

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

 دانشگاه

 ترجیحی سازمان نظام پزشکی استان ترجیحی

 ترجیحی سپاه پاسداران استان ضروری اعضای هیأت علمی دانشگاه

 ترجیحی اداره اطالعات استان ترجیحی بسیج دانشجویی

 ترجیحی  انبانک های است ترجیحی انجمن اسالمی دانشجویان

 ضروریوزارت بهداشت درمان و آموزش  ترجیحی انجمن علمی دانشجویان
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 پزشکی

 ضروری ریاست جمهوری ترجیحی کمیته تحقیقات دانشجویی

سایر دانشگاههای علوم پزشکی  ضروری دانشگاه EDCمرکز 

 کشور

 ضروری

 ترجیحی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ترجیحی حراست دانشگاه

 ترجیحی سازمان جهاد کشاورزی استان  ضروری انظباطی دانشگاه کمیته

 ترجیحی اداره کل راه و ترابری استان  

سازمان مدیریت برنامه ریزی   

 استان

 ضروری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   

 استان

 ترجیحی

 ترجیحی اداره کل صنایع و معادن استان  

سازمان ایرانگردی و جهانگردی   

 ناستا

 ترجیحی

اداره کل بیمه خدمات درمانی   

 استان

 ضروری

 ترجیحی سازمان اقتصادو دارایی استان  

سازمان بیمه تأمین اجتماعی   

 استان

 ترجیحی

 ضروری سازمان پزشکی قانونی استان  

 ترجیحی دانشگاه آزاد اسالمی استان  

 ترجیحی دانشگاه پیام نور  

 ترجیحی اداره کل محیط زیست استان  

 ترجیحی سازمان آموزش و پرورش استان  

 ترجیحی اداره مخابرات استان  

 ترجیحی دیوان محاسبات  

 ترجیحی استانداری استان  

 ترجیحی دادگستری استان  

 ترجیحی کمیته امداد امام خمینی استان  

 ترجیحی فرمانداری های استان  

 ترجیحی سایر دانشگاههای غیرپزشکی سراسرکشور  

 ضروری خانواده دانشجویان  
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 تقویت نیروی انسانی مورد نیاز گروههای آموزشی:و تأمین  – 1-1

 
STRATEGIES: ACTIONPLANS: 

S1-  جذب و استخدام نیروی

 جدید

درصد ردی  های مصوب هیأت علمی از طریق فراخوان تا  80تکمیل  -1

 1398پایان سال 

 1398ب کارشناس تا پایان سال درصد ردی  های مصو 80تکمیل  -2

S2 –  ارتقاء توانمندی نیروی

 انسانی گروههای آموزشی

برگزاری کارگاه روش تدریس برای اعضای جدید هیأت علمی به میزان  -1

 1398یکبار در سال تا پایان سال 

برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته برای اعضای هیأت  -2

 1398ا پایان سال علمی به میزان یکبار در سال ت

برگزاری کارگاه مقاله نویسی فارسی و انگلیسی برای اعضای هیأت علمی  -3

 1398هرکدام به نیزان یکبار در سال تا پایان سال 

برای اعضای هیأت علمی به میزان یک بار درسال تا  SPSSبرگزاری کارگاه  -4

 1398پایان سال 

ای هیأت علمی به برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی برای اعض -5

 1398میزان یکبار تا پایان سال 

برگزاری کارگاه ارزیابی آزمون برای اعضای هیأت علمی به میزان یکبار در  -6

 1398سال تا پایان سال 

برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته برای اعضای هیأت  -7

 1398علمی به میزان یکبار در سال تا پایان سال 

وش تحقیق  مقدماتی و پیشرفته برای اعضای کارشناسان برگزاری کارگاه ر -8

 1398به میزان یکبار در سال تا پایان سال 

برگزاری کارگاه تکنولوژی آموزشی برای اعضای هیأت علمی به میزان  -9

 1398یکبار در سال تا پایان سال 

برگزاری یک دوره آموزش زبان انگلیسی برای اعضای هیأت علمی  -10

 1398ال تا پایان سال به میزان یکبار در س

برگزاری یک دوره آموزش زبان انگلیسی برای کارشناسان به  -11

 1398میزان یکبار در سال تا پایان سال 

برای اعضای هیأت علمی به  ICDLبرگزاری یک دوره آموزش  -12

 1398میزان یکبار در سال تا پایان سال 

برای برای کارشناسان به میزان  ICDLبرگزاری یک دوره آموزش  -13

 1398یکبار در سال تا پایان سال 
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برگزاری کارگاه به منظور ارتقاء دانش مدرسین، اساتید راهنما،  -14

وکادر واحد آموزش در زمینۀ دستورالعمل ها و آهین نامه های آموزشی به 

 1398میزان دوبار در سال تا پایان سال 

عضای هیأت علمی تا پایان نفر از ا 2اعطای بورس داخل کشوربه  -15

 1398سال 

نفر از قبول شدگان در آزمون  3اعطای بورس تحصیلی داخل کشور به  -16

 1398دکترای تخصصی تا پایان سال 

نفر از اعضای هیأت علمی تا پایان  1اعطای فرصت مطالعاتی به  -17

 1398سال 

 

 

 

 برآورد تقریبی تجهیزات مورد نیاز دانشکده پیراپزشکی گرگان
 جمع)ریال( مبلغ هرقسمت)ریال( تعداد ازنی بخش

 1200000000 200000000 6 سکوبندی و کابینت آزمایشگاه

 400000000 200000000 2 سکوبندی و کابینت پراتیک و اتاق عمل

پایگاه -قفسه بندی کتابخانه

-عرضه اطالعات

 قراهت خانه

1 1000000000 1000000000 

 400000000 400000000 1 تجهیزات و میزبندی کارگاه رایانه

 3000000000 500000000 6 تجهیزات آموزشی آزمایشگاه

 1000000000 500000000 2 تجهیزات آموزشی پراتیک و اتاق عمل

اتاقهای اداری و 

 گروهها

 1200000000 100000000 12 پارتیشن بندی

 200000000 200000000 1 تجهیزات اتاق کنفرانس

 200000000 2000000000 1 تتجهیزا آزمایشگاه تحقیقات

 -کامپیوتر-دیتا کالسها

 صندلی -پرده

12 60000000 720000000 

 –کامپیوتر  –میز  اتاق اساتید

 کتابخانه

5 100000000 500000000 

 100000000 100000000 1 فایل بندی بایگانی

 000/000/920/9 جمع کل
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 ژوهشی گروههای آموزشیحفظ و ارتقاء شاخص های آموزشی و پ -2-1
STRATEGIES ACTION PLANS : 

S1 – درصد نسبت به  20ری به میزان افزایش قبولی دانشجویان رشتۀ هوشب -1 ارتقاء شاخص های آموزشی گروههای آموزشی

 سالهای قبل

درصاد نسابت  20افزایش قبولی دانشجویان رشتۀ اتاق عمل به میزان  -2

 سالهای قبلبه 

درصد  10ن رشتۀ علوم آزمایشگاهی به میزان افزایش قبولی دانشجویا -3

  های قبلنسبت به سال

درصد اساتید گروههاای آموزشای باه میازان  70بهبود نمرة ارزشیابی  -4

 1398سال  تا پایان 90بیش از 

درصاد نسابت باه  1معدل کل دانشجویان باه میازان سالیانه افزایش  -5

  های قبل سال

گازاری کاالس هاا و انجام نیاز سانجی آموزشای دانشاجویی بارای بر -6

 1398بار در سال تا پایان سال  1کارگاههای آموزشی به میزان 

 

S2 – هر عضو گروه ، مجری حداقل یک طرح پژوهشی در هر سال تا پایاان  -1  ارتقاء شاخص های پژوهشی گروههای آموزشی

 باشد. 1398سال 

مقاله فارسی در مجاالت دارای رتباه علمای پژوهشای  1چاپ سالیانه  -2

 1398ر عضو گروه تا پایان سال توسط ه

ساال یاک باار  2هار  ISIمقاله در مجالت ایندکس شاده در  1چاپ  -3

 1398توسط هر عضو گروه تا پایان سال 

شرکت کلیه اعضای گروههای آموزشی در کلیه کارگاههای آموزشی تا  -4

 1398پایان سال 

توسعه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی واخذ موافقت اصولی تا پایاان  -5

 1398الس

S3 –  علماای  برای مجلااهایناادکس هااای جدیااداخااذ مجااوز

 "علوم آزمایشگاهی  "پژوهشی 

 بر اساس برنامه ریزیچاپ منظم مجله در هر سال  -1

 پیگیری ارتقاء ایندکسها -2

S4 –  برنامه ریزی برای حفظ و ارتقاء ارتبااط باین اسااتید و

 دانشجویان

یناه چگاونگی و برگزاری جلسات توجیهی برای اسااتید مشااور در زم -1

موارد مربوط به مشاوره با دانشجویان به میزان یک بار در سال تا پایان 

 1398سال 

دانشاجویان و برگزاری جلسات مشترك مشاوره بین اسااتید مشااور ،  -2

بار در طول ترم بارای هار کاالس تاا  1واحد آموزش حداقل به میزان 

 1398پایان سال 

یه گروههاای آموزشای باه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور کل -3

 1398بار در سال تا پایان سال  1میزان حداقل 
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 ارتقاء مواد و منابع مورد نیاز گروههای آموزشی : -3-1
STRATEGIES: ACTION PLANS: 

 

S1 – زشای جلد از کتب فارسی مورد نیاز گروههای آمو 5فراهم کردن حداقل  -1 ارتقاء امکانات آموزشی و پژوهشی گروهها

 1398براساس سرفصل دروس آنها تا پایان سال 

جلد کتب التین ماورد نیااز گروههاای آموزشای  1حداقل ن فراهم کرد -2

 1398براساس سرفصل دروس آنها تا پایان سال 

بررسی و ارزشیابی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای استان و فراهم  -3

مراکز تا پایان سال  نمودن شرایط ورود کارآموزان گروه اتاق عمل به آن

1398 

بررسی و ارزشیابی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای استان و فراهم  -4

تاا پایاان رود کارآموزان گاروه هوشابری باه آن مراکاز نمودن شرایط و

 1398سال

توسعه فضای اتاق پراتیک و رفع نواقص تجهیزاتی ، آموزشی آن تا پایان  -5

 1398سال 

کمک آموزشی برای کلیه کالس های آموزشی تکمیل و ارتقاء تجهیزات  -6

 1398موجود تا پایان سال 

 90ارتقاء و افزایش تعداد رایانه های موجود در کارگاه رایاناه باه میازان  -7

 1398درصد تا پایان سال 

S2 – ارتقاء امکانات خدماتی گروهها 
 

یاان تجهیز گروههای آموزشی به کامپیوتر ، پرینتر ، اسکنر مورد نیاز تاا پا -1

 به تعداد اساتید موجود در گروههای آموزشی1398سال 

S3 – بارای جانماایی دانشاکده هاای مساتقر در سااختمان دانشاکده پیگیری  -1 بهبود و افزایش فضاهای آموزشی

 پیراپزشکی
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 گسترش تحصیالت تکمیلی و اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط جدید -4-1
STRATEGIES: ACTION PLANS: 

 

S1 –  ارشااد قااار  پااذیرش دانشااجو در رشااته کارشناساای

 شناسی

 1395اخذ مجوز از شورای گسترش تا پایان سال  -1

S2 –  ارشد اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی

  بیوشیمی بالینی

 1395اخذ مجوز از کمیته شورای گسترش تا پایان سال  -1

 

S3 –  ارشد و در رشته کارشناسی پذیرش دانشجاخذ مجوز

 اتاق عمل

 1398اخذ مجوز از شورای گسترش تا پایان سال  -1

 
 تکمیل نظام پایش و ارزیابی عملکرد در سطح گروههای آموزشی : -1-2

STRATEGIES: ACTION PLANS: 

 

S1- ا تا پایاان چک لیست ارزیابی درونی گروههمجدداتمام جلسات و تکمیل  -1 بهبود روند ارزیابی گروههای آموزشی

 1398مهر ماه 

بار تا پایان ساال  1بازنگری چک لیست ارزیابی درونی گروهها به میزان  -2

1398 
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S2 –  اصالح و ارتقاء روند ارزشایابی دوره هاای کاارآموزی

 دانشجویان

ایجاد نظام ارزشیابی منظم کارآموزی دانشجویان و تهیه چک لیست های  -1

 1395ال الزم ، برای رشته هوشبری تا پایان س

ایجاد نظام ارزشیابی منظم کارآموزی دانشجویان و تهیه چک لیست های  -2

 1395الزم ، برای رشته اتاق عمل تا پایان سال 

ایجاد نظام ارزشیابی منظم کارآموزی دانشجویان و تهیه چک لیست های  -3

 1395الزم ، برای رشته علوم آزمایشگاهی تا پایان سال 

رآموزی جهت مربیان دوره های کاارآموزی ایجاد نظام ارزشیابی منظم کا -4

 1395و تهیه چک لیست های الزم ، برای رشته هوشبری تا پایان سال 

ایجاد نظام ارزشیابی منظم کارآموزی جهت مربیان دوره های کاارآموزی  -5

 1395و تهیه چک لیست های الزم ، برای رشته اتاق عمل تا پایان سال 

جهت مربیان دوره های کاارآموزی  ایجاد نظام ارزشیابی منظم کارآموزی -6

و تهیه چک لیست های الزم ، برای رشته علوم آزمایشگاهی تا پایان سال 

1395 

تهیه چک لیست های پایش کارآموزی برای هر گروه آموزشی به تفکیک  -7

 1394سال تا پایان 

 
 بهینه سازی و ساماندهی ساختار و تشکیالت سازمانی دانشکده -1-3

STRATEGIES: ACTION PLANS: 

 

S1-  تغییار عنااوین برخای از ردیفهاای بازنگری و پیشنهاد

 تشکیالت 

 با توجه به کاربردی نمودن ردیفها پیگیری تشکیالت پیشنهادی  -1

S2 – جذب نیروهای متخصص از طریق فرآیندهای استخدامی -1 ساماندهی نیروهای مورد نیاز 

 
 شغلیارتقاء سطح علمی کارکنان اداری در زمینه  -2-3

STRATEGIES: ACTION PLANS: 

 

S1-  پیش بینی و برنامه ریزی کالس های آموزشی مارتبط

 با زمینه شغلی کارکنان

 1398تدوین برنامه آموزش مداوم کارکنان تا پایان سال  -1

بار در سال تاا پایاان  10برگزاری کارگاه های آموزشی به میزان حداقل  -2

 1398سال 

 

 
 در زمینه امور عمومی ارتقاء وضعیت دانشکده -3-3

STRATEGIES: ACTION PLANS: 

 

S1- نشر اخبار و اطالعات دانشکده ) علمی ، پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی (  -1 بهبود اطالع رسانی

 1398از طریق سایت و روابط عمومی دانشگاه بصورت هفتگی تا پایان ساال 

 وبروز رسانی سایت با همکاری معاونت تحقیقات وفناوری
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 قوت 
 بکارگیری تجهیزات آموزشی و پژوهشی –پژوهش  –توانایی اساتید دانشکده در زمینه تدریس  -

 وجود آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی در حد استاندارد و قابل رقابت با دانشکده های تراز اول -

علاوم  –هوشابری  –مل وجود تجهیزات کمک آموزشی به شکل کامل برای آموزش دانشجویان رشته های اتاق ع -

 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.در آزمایشگاهی 

توانایی پذیرش دانشجو در رشاته هاای کارشناسای  –توانمندی اساتید دانشکده در زمینه های اجرایی و مدیریتی  -

 ارشد توانایی برقراری ارتباط با کشورهای آسیای میانه برای تبادل استاد و دانشجو و پژوهشهای علمی 

 

 نقاط ضعف :
پسات هاای  عادم تکمیالن –عدم توزیع عادالنه بودجه های آموزشای و پژوهشای  –فضای فیزیکی کافی نداشتن  -

 کافی نبودن نیروی انسانی اداری و آموزشی و اعضای هیئت علمی ،سازمانی 

 

 

 فرصت ها :
 نگرش م بت وزارت بهداشت و درمان به توسعه رشته های آموزشی  -1

 گروه پزشکی ر ری و عوامل اجرایی به توسعه آموزش عالی در استان از جمله دنگرش م بت استاندا -2

 وجود ارتباط م بت درست با همسایگان جمهوری اسالمی ایران بخصوص کشورهای تازه استقالل یافته  -3

 اتحاد و همبستگی و همدلی اقوام مختل  ساکن در استان برای پیشبرد کلیه امور استان -4

 

 

 تهدید :

مسئولین دانشگاه و عدم اطالع رسانی صحیح توانمندی های دانشگاه و دانشاکده باه مقاماات وزارت بهداشات و  اختالف نظر -1

 درمان

 سطح باالرد جابجایی مدیریت های -2

 آموزش اختصاصی بودجهبودن پایین  -3

 

 


