
  G1توسعه و بهبود فضا و امکانات و تجهیزات آموزشی  

  G2بازنگری ساختار فرایندهای بودجه ریزی، مالی و امور درآمدی دانشکده پزشکی  

  G3 ارتقاء سطح انگیزه اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان   

G4 پژوهشی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و  ارتقاء کیفیت خدمات و برنامه های آموزشی  

G5  مشارکتedo  آموزش دانشکده پزشکی  در برنامه ریزی های 

G6 اصالح ساختار نظام آموزشی دانشکده  

  اهداف اختصاصی

G1 :توسعه و بهبود فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی  

G1O1 دانشکده های دندانپزشکی، داروسازی از   نپزشکی، داروسازی )خروجایجاد فضاهای فیزیکی متناسب برای دانشکده های دندا

 بطن دانشکده پزشکی (

G1O2  ،بهبود و توسعه فضاهای فیزیکی دانشکده پزشکی 

G1O3  امام خمینی   مراکز آموزشی درمانی توسعه ساختمان کالسهای پردیس نازلو و ایجاد ساختمان کالسها در 

G1O4 برای امور رفاهی دانشجو وکارمند ایجاد فضاهای فیزیکی متناسب در سطح دانشکده  

G1o5  فیبر نوری( پر سرعت کردن ااینترنت( 

G2 بازنگری ساختار فرایندهای بودجه ریزی، مالی و امور درآمدی حوزه معاونت آموزشی دانشکده  

G2O1  ترمی دانشجویان   و امتحانات  دانشکدهتخصیص اعتبار متناسب با برنامه های آموزشی 

G2O2 سیاستگزاری جهت هزینه کرد بهینه بودجه های آموزشی  

G2O3 سیاستگزاری در جهت درآمدزایی حوزه آموزش  

G2O4  استقالل و تقویت عاملیت ذیحسابی 

G3 ارتقاء سطح انگیزه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان  

G3O1 انسانی دانشکده بر اساس نظام و شاخصهای شایسته ساالری پیاده سازی مدل مدیریت منابع  

G3O2 استقرار نظام تشویق و ارزیابی مبتنی بر عملکرد در بین اعضای هیات علمی و کارکنان  

G3O3 اخذ امکانات و خدمات رفاهی و علمی برای اعضای هیات علمی و کارکنان  

G3O4 مشارکت دادن اعضای هیات علمی در تصمیم گیریهای کالن دانشکده  

G3O5 و پژ وهشی دانشکده  مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیریهای فرایندهای حوزه معاونت آموزشی  

G3O6  تعامل و بهره گیری از دانشجویان در تصمیم گیریهای آموزشی 

 G3O7اعضای هیات علمی و اضافه کاری کارکنان پرداخت بموقع حق محرومیت از مطب و کارانه  



G4  ارتقاء کیفیت خدمات و برنامه های آموزشی بر اساس استانداردهای ملی 

  و بین المللی

G4O1 بهبود و کاربرد تکنولوژیها و روشهای نوین آموزشی در فرایندهای آموزشی  

G4O2 ودپذیرش دانشجو متناسب با ساختار فیزیکی و امکانات آموزشی موج  

 G4O3استفاده از سیستم های نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  

G4O4 تفکر آموزش محوری در سطح دانشکده  تالش در راستای ارتقاء  

G4O5  استاندارد سازی فضاهای آموزشی 

G4O6 ارتقاء فرایندهای آموزش بالینی و سرپایی دانشجویان  

G4O7 وزش مداوم متناسب با نیازهای روز لزوم بازنگری سرفصل برنامه های آموزشی و آم 

G5   تقویتEDOدانشکده پزشکی  

G5O1  ساماندهی برنامه ها و فعالیتهایedo دانشکده پزشکی درکلیه سطوح دانشکده  

G5O2  بهینه سازی نیروی انسانی متناسب با فعالیت هایedo دانشکده پزشکی  

G5O3  توسعه فناوری های نوین در فرایندهای یادگیری و یاددهی 

G5O4 تقویت واحد رشد و بالندگی اعضای هیات علمی دانشکده  

  اصالح ساختار نظام آموزشی دانشکده

G6O1 متناسب با روند رو به رشد رشته ها و مقاطع تحصیلی بازنگری فرآیندهای آموزشی دانشکده  

G6O2  دانشکده و جذب و تربیت کادر آموزشی توانمند متناسب با روند رو به رشد رشته ها و مقاطع بازنگری چارت تشکیالتی

  تحصیلی

G6O3 بازنگری گروهها و رشته های آموزشی به منظور تقویت جایگاه آنان در دانشکده  

G6O4 آموزشی و پژوهشی دانشکده  تشکیل منظم شوراهای  

  

 

 

 


