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 مقدمه

و و  توسعه   بال منازع پیشرفتمدیریت یکی از برجسته ترین ویژگی های کشورهای توسعه یافته، و یکی از ضروریات به دانش  توجه

ترین کاربرد مدیریت هر کشور مورد بحث است ، برنامه ریزی و تالش برای نیل رشد اقتصادی و اجتماعی است . آنچه به عنوان اصلی 

صاحبنظران را به سمت رخداد های چند دهه گذشته به همراه نیازهای جدید توجه مدیران اجرایی و  ،به اهداف پیش بینی شده است

 سزازمان هزا در معنزای وسزیم کلمزه از       هبرنامه ریزی های بلند مدت بویژه برنامه ریززی اسزتراتژیک جلزب نمزوده اسزت . کلیز      

هستند و همگان معترضند که مدیریت صحیح مهم تزرین عامزل در حیزات رشزد و بالنزدگی      شالوده های اصلی اجتماعات امروزی 

سازمان هاست . در حقیقت مدیر ، روند حرکت از ) وضم موجود ( به سوی ) وضم مطلوب ( را هدایت می کند و در هزر لحظزه بزرای    

هسزتند کزه بایزد بزرای     د آینده های بهتر در تکاپو و تفکر است و بر همین اساس مدیریت و برنامه ریزی مهم ترین مقوله هایی ایجا

وامم و در همه بخش هزا  جدر شرایط کنونی در همه رشد و تعالی فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد . 

بویژه دانشگا ه ها که نقش آموزشی و پژوهشی ویژه ای دارند با مسائل جدیدی از قبیل تغییرات سزریم ، بازسزازی شزرایط کزاربرد     

تکنولوژی استفاده از انبوه دانش های قدیم و جدید ، تربیت نیروی انسانی و مدیریت و سازماندهی آن روبرو هستند ، در ایزن میزان   

نمی توانند بدون داشتن برنامه های شفاف از آینده خود و بدون آگاهی از نقاط قوت و ضعف سیسزتم  و شکده ها مستثنی نیستند دان

فرصت و تهدیدهایی که از بیرون سازمان ، برنامه را تحت الشعاع قرار می دهد ، موفق بزه ترسزیم راهزی روشزن در اعمزال      و خود 

در صدد است که با استفاده از همت و تزالش مضزاعف   دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ده پزشکی مدیریت مناسب و کارا گردند. دانشک

مسئولین ، اعضای هیأت علمی ، کارکنان و دانشجویان خود در توسعه و ارتقاء کمی و کیفی آمزوزش و پزژوهش گزام بزر دارد . لزذا      

به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفت . امیزد  جدید  بر اساس شرایطتدوین برنامه ریزی راهبردی دانشکده پزشکی بازنگری و 

است تدوین برنامه مذکور علیرغم کاستی ها بتواند چشم انداز روشنی را در زمینه دستیابی به اهداف آموزشی ، پژوهشی و درمزانی  

 فراهم آورد.

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 visionدورنما ) چشم انداز ( 

 اخزال  با تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآمد در رشته های پزشکی و رشته های وابسته با رعایزت  در نظر دارد  دانشکده پزشکی

از طریق تولید و گسترش علم و افزایش توانمنزدی و کارآمزدی فزارل التحصزیالن در     روز  هبهای فن آوری حرفه ای و با استفاده از 

سوم  و بهبود وضزعیت رده بنزدی    لستای اهداف ایجاد دانشگاههای نسسال آینده با حرکت در را 5جهت ارتقاء سالمت جامعه طی 

 .دانشکده پزشکی جزء ده دانشکده برتر کشور شودرشته و (Ranking)جهانی  

 

 ارزش ها

 آموزش با تکیه بر اصول ارزشهای اسالمی -

 حفظ کرامت انسانی -

 عدالت محوری   -

 مسئولیت پذیری و پاسخگویی   -

 اخال  گرایی   -

 قانون مداری   -

 ارتقای مستمر کیفیت در ارائه خدمات -

 ارج نهادن به جایگاه واالی علم و عالم   -

 نوع دوستی ، درستکاری ، رازداری  -

 دانایی محوری و دانش پژوهی  -

 خرد جمعی   -

   یادگیری مادام العمر-

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 Mission(مأموریتبیانیه رسالت  )

با  PH.Dو تربیت دانشجویان در دوره های دکترای حرفه ای ، تخصصی و کارشناسی ارشد و مأموریت اصلی دانشکده پزشکی آموزش

و در راستای نظام ارائزه   در نظر گرفتن عدالت در آموزش ، و نیز عدالت در تأمین نیازهای سالمت جامعه با اولویت نیازهای منطقه ای

اجتماعی و دستاوردهای نوین پزشکی با مشارکت ذینفعان )اصزلی  و پاسخ گویی  خدمات سالمت براساس اسناد باالدستی ، ارزش ها

در ارتقای حرفه دانش آموختگان توانمند  برای ایفای نقش مؤثر  بیت( و با در نظر گرفتن جوانب فرا ملی سالمت است که به ترو سایر

 پزشزکی و آمزوزش پزشزکی بزا رویکزرد     ای از طریق بهره گیری از دستاوردهای نوین پزشکی، نوآوری در تجهیزات، روشها، دانش 

گردد، ضمناً در کنار این رسالت مهزم دانزش آموختگزان    منجریادگیری مستمر، آمادگی تحصیل در مقاطم بعدی )در صورت تمایل( 

 راهبری نمایند.بر اساس نیازهای ملی و منطقه ای بتوانند بارویکرد پژوهشی، تولید علم را در زمینه های مرتبط 

  



 
 

  
 

 دوین برنامه استراتژیک روش شناسی ت

برای هرگونزه تصزمیم گیزری و برنامزه ریززی راهبزردی، شزناخت وضزم موجزود از طریزق بررسزی و تحلیزل عوامزل محیطزی               

زم است. در این اقدام فرصت ها و تهدیدها مشزخ  شزده و بزا شزناخت نقزاط قزوت و ضزعف، اهزداف، رویزه          الدرونی و بیرونی 

خ  می گردنزد مطالعزات متعزددی بزرای تزدوین راهبردهزای آموزشزی در حزوزه هزای          ها و سیاست های سازمانی تعیین و مش

بزا توجزه بزه رسزالت و اهزداف       برنامزه ایزن   در انجزام شزده اسزت    SWOT مختلف بر اساس برنامه ریززی اسزتراتژیک و مزدل   

و هزم چنزین فرصزت هزا و تهدیزدها      (عوامزل داخلزی  )ش گردید ضزمن بررسزی نقزاط قزوت و ضزعف      الدانشکده مورد مطالعه، ت

به ارائزه راهبردهزای منطقزی و اثزربخش در توسزعه آمزوزش علزوم پزشزکی پرداختزه شزود.            ، محیط دانشکده (عوامل خارجی)

با توجه یافته های مطالعه، راهبردهای ارائه شزده بزرای توسزعه آمزوزش علزوم پزشزکی در حیطزه راهبردهزای هزای تهزاجمی،           

از راهبردهزای تهزاجمی کزه     .رد های محافظه کارانه و راهبزرد هزای تزدافعی تفسزیر و بحزث شزده انزد       راهبردهای رقابتی، راهب

تحول کمی و کیفزی برنامزه هزای آموزشزی، ارتقزای جایگزاه برتزر علمزی آموزشزی در          «در این پژوهش دارای امتیاز نخست بود 

مت کشزور  اله جزامم علمزی و نقشزه علمزی سز     بود که در راستای تحقق اهداف چشم انزداز بیسزت سزاله، نقشز    » کشور و منطقه

و اسناد فرادستی سازمانی تدوین شد. ماموریزت نظزام آموزشزی تربیزت نیزروی انسزانی عزالم، توانمنزد و کارآمزد، پاسزخگوی           

شزگر در  المی ایرانزی و ت   حرفزه ای و اجتمزاعی، متناسزب بزا فرهنزگ اسزال      افراد و جامعزه، متخلزق بزه اخزال     متالسنیازهای 

پردازی، تولید علوم مفید و کزارآفرینی در علزوم پزشزکی کزه بزه ارایزه خزدمات کیفزی در سزطوظ مختلزف نظزام             زمینه نظریه

یکزی از تحزول هزای اساسزی در دانزش      .تحقق این منظور نیازمنزد بزه تحزول نظزام آموزشزی اسزت       .بپردازند می باشدمت الس

بزالینیم  -شزامل  علزوم پایزه    متالسز کشور تقویت ارتباط میان رشزته ای اسزتم محورهزای تمرکزز میزان رشزته ای در حزوزه        

عزات و ارتباطزات و علزوم اجتمزاعی و انسزانی بزا مفزاهیم و عملکردهزای         الفنزاوری اط ،  متالسز طب و داروهای سنتیم علزوم  

مت کشزور و از حزوزه هزای اولویزت دار بزرای تحقزق چشزم انزداز بیسزت سزاله کشزور            العلمزی سز   مت که در نقشهالنظام س

از «توسززعه رشززته هززا و مقززاطم آموزشززی بززا گرایشززهای جدیززد و علززوم بززین رشززته ای»   در ایززن مطالعززه .تعیززین شززده انززد

از دیززدگاه مشززارکت راهبردهزای تهززاجمی بزا اهمیززت در حزوزه آمززوزش علززوم پزشزکی و جهززت گیریهزای آینززده دانشزکده       

ش گردیزد تزا   الماتریسزها تز   یم به ذکر است که در تعیزین ضزرایب هزر یزک از عوامزل داخلز      الزنکته مهم  .کنندگان تعیین شد

بزرای رتبزه    0991صزل در دهزه   نیم نگاهی به قوائد اولویت بندی سزاعتی کزه اولزین بزار توسزط تومزاس ال. سزاعتی عراقزی اال        



 
 

  
 

موضوعات تصمیم گیری ابزداع گردیزد، داشزته و بزرای راحتزی محاسزبات مجمزوع امتیزازات عوامزل درونزی و بیرونزی را             بندی

 .تعیین نماییم 0 به صورت جزئی از 

کزه ارزیزابی وضزعیت موجزود دانشزکده بزا اسزتفاده از تحلیزل درونزی و بیرونزی            برنامه اسزتراتژیک  )پژوهش( ا توجه به هدفب

  FGD:(Focus Group Discussion)یفزی مصزاحبه و جلسزات بحزث متمرکزز      کمزی و هزم از شزیوه ک   هزم از شزیوه    می باشزد 

 به عنوان مدل استفاده شده است.  

برنامه استراتژیک که در واقم میتوان گفزت بعنزوان یزک پزژوهش در دانشزکده پزشزکی صزورت گرفزت ، تعزداد افزراد جامعزه            

نمونزه در نظزر گرفتزه شزدندکه شزامل رئزیس،       همزه ی افزراد جامعزه بعنزوان     نمونه گیری انجزام نشزد و   محدود بوده بنابر این 

معاونین، اسزاتید، کارشناسزان و کارمنزدان دانشزکده بزود. ابززار انزدازه گیزری مزورد اسزتفاده در ایزن پزژوهش متناسزب بزا               

اریافته بزا  موضوع و شیوه پژوهش شامل دو پرسشزنامه محقزق سزاخته کزه در دو مرحلزه توزیزم شزد و مصزاحبه نیمزه سزاخت          

( مزورد بررسزی    FGDافرادی که با دانشزکده در ارتبزاط بودنزد و نهایتزاال اطالعزات بدسزت آمزده در جلسزات بحزث متمرکزز )           

قرار گرفت. روش تحلیل آماری در قسزمت مربزوط بزه پرسشزنامه هزا از آمزار توصزیفی ) فراوانزی، میزانگین، درصزد( اسزتفاده            

(اسزتفاده شزد.در پرسشزنامه اول از شزرکت کننزدگان       SWOTعزات از تحلیزل )  شد و در قسمت های بعزدی بزرای تحلیزل اطال   

خواسته شد که نقاط قوت دانشکده ،زمینزه هزای قابزل بهبزود، فرصزت هزا و تهدیزداتی کزه فکزر مزی کننزد دانشزکده بزا آن              

کننزدگان  روبروست را فهرسزت نماینزد. پزس از آن اطالعزات بدسزت آمزده ، اولویزت بنزدی و دسزته بنزدی شزد و از شزرکت             

خواسته شد که به گزینه های پرسشزنامه بزر حسزب تزاثیری کزه بزر محزیط دانشزکده دارد، نمزره دهنزد. نهایتزاال، پرسشزنامه             

 دوم جهت ارزیابی و شناسایی عوامل داخلی و خارجی دانشکده به شیوه زیر تنظیم شد 

 پس از بررسی عوامل داخلی، مهم ترین عوامل فهرست شدند. -0

 به این عوامل ضریب داده شد از صفر ) اهمیت ندارد( تا یک ) بسیار مهم است (   -2

بیزانگر نقطزه    3ضزعف کزم ، نمزره     2بیزانگر ضزعف اساسزی، نمزره      0داده شد. نمره  4تا  0به هریک از این عامل ها نمره  -3

 .نشان دهنده قوت بسیار باالی عامل مورد بحث بود 4قوت و نمره 

 ی هر عامل، ضریب هر عامل در نمره آن ضرب شد.برای تعیین نمره نهای -4

 مجموع نمره نهایی هر عامل محاسبه شد و نهایتاال نمره نهایی عوامل محیطی دانشکده مشخ  شد. -5



 
 

  
 

در پژوهش کیفی کمتر صحبت از روایزی و پایزایی بزه میزان مزی آیزدو بیشزتر موضزوع صزحت، اطمینزان و اعتمزاد در            

مورد یافته های استخراج شده از موضزوع مطزرظ مزی شزود و ایزن کزار بزا مراجعزه مجزدد محقزق بزه نززد مصزاحبه              

ده قبلزی بزا نظزر مصزاحبه     شوندگان حاصزل مزی گزردد. در ایزن مواقزم پژوهشزگر معمزوالال بزه مزوارد اسزتخراج شز           

 شوندگان موردی را اضافه یا حذف می کند. 

پتانسیل و ظرفیت حزوزه آمزوزش دانشزکده پزشزکی تعیزین و عوامزل درونزی و بیرونزی مزوثر بزر آن مزورد             مدل این براساس

هزداف،  بررسی قرار گرفت. پس از شناسزایی مسزائل راهبزردی دانشزکده در حزوزه آمزوزش علزوم پزشزکی و بیزان آنهزا بزه ا           

زم برای رسیدن به آن اهداف و مزاتریس ارزیزابی عوامزل داخلزی و خزارجی کزه بزا دخالزت دادن ضزریب اهمیزت           الراهبردهای 

مزدل در  ایزن   هر عامل بزود راهبردهزا اسزتخراج گردیزد. تزدوین راهبردهزای توسزعه آمزوزش علزوم پزشزکی بزا اسزتفاده از             

و سازمان نزوعی تزوازن و تعزادل برقزرار مزی کنزد. کزار ایزن مزدل بزه            ، بین عوامل محیطی  )داخلی و خارجی( SWOT ماتریس

این صورت است که این نقاط ضعف وقوت و فرصزتها و تهدیزدها محاسزبه و تعیزین شزده و سزپس استراتژیسزت مزی توانزد بزا           

ا ارئزه  ر WT و اسزتراتژیهای  ST ،اسزتراتژیهای  WO ،اسزتراتژیهای  SO اسزتفاده از ایزن مزاتریس چهزار نزوع اسزتراتژیهای      

 محافظزه کارانزهم  نماید. راهبردهای تعیین شده برای یزک سیسزتم مزی توانزد چهزار جهزت مختلزف داشزته باشزد  تهزاجمیم           

موقعیززت اسززتراتژیک  ( 2/ 69 )و عوامززل خزارجی  ( 55/2)تززدافعیم  براسزاس امتیززاز بدسزت آمززده از عوامززل داخلزی   رقزابتیم  

) تهزاجمی(     اسزتراتژی رشزد و توسزعه    موجزود نزیم نگزاهی بزه     و اصزالظ وضزم   ضمن حفزظ  آموزش پزشکی دانشکده درحوزه

ریززی اسزتراتژیک کمزی      راهبرد ممکزن اسزتخراج شزد و نتزای  در مزاتریس برنامزه      هفت مدل این  با استفاده از . تعیین گردید

هزای   ولهر اسزتراتژی نسزبت بزه عوامزل داخلزی و خزارجی هزر عامزل در جزد          امتیازبا دخالت دادن میانگین ضریب اهمیت و 

 .نشان داده شده است مربوطه 

 

 

 

 



 
 

  
 

 دانشکده پزشکی مراحل تدوین برنامه استراتژیک 

 تشکیل کار گروه راهبری برنامه راهبردی دانشکده       -

 برنامه راهبردی دانشکده        تشکیل کمیته تخصصی -

 دانشکدهتصویب مدل تدوین برنامه راهبردی -

 شروع مراحل تدوین بر اساس مدل مصوب -

 توافق در خصوص اسناد باال دستی -

 طراحی کار برگ جهت شناخت نظرات مدیران راهبردی-

 تکمیل کار برگ های جمم آوری شده و استخراج نظرات مدیران  -

 تدوین پیش نویس اولیه -

 ارائه پیش نویس نهایی بعد از دوازده ویرایش  -

ی مزدیران سزطح اسزتراتژیک ارسزال گردیزد تزا بزر        پرسشنامه ای در خصوص شناسایی نقاط قوت و ضعف طراحزی و بزرا  -

 این اساس نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید مشخ  گردد.

نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در کار گروه تخصصزی مزورد پزاالیش قزرار گرفزت و نقزاط قزوت و ضزعف و فرصزت و          -

 تهدید نهایی شد.

مزدیران سزطح   ضزعف و فرصزت و تهدیزد تزدوین و بزرای      پرسشنامه ای برای امتیزاز دهزی و رتبزه بنزدی نقزاط قزوت و       -

 استراتژیک ارسال گردید.

 مشخ  گردید. با توجه به پاسخ های دریافتی رتبه هر یک از نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید -

 موقعیت استراتژیک دانشکده پزشکی در نمودار تعیین گردید. -

 دانشکده تدوین گردید. بر اساس استراتژی های رشد و توسعه ای اهداف کالن -

ده تعیزین و  شزک براساس استراتژی هزای رشزد و توسزعه ای و بزا در نظزر گزرفتن اهزداف کزالن، اهزداف اختصاصزی دان           -

 مشخ  گردیدند.

 



 
 

  
 

 تعریف عناصر و مفاهیم اصلی در برنامه ریزی استراتژیک

 آنچه که سازمان در آرزوی دست یافتن به آن می باشد.دورنما )چشم انداز(: 

 فلسفه وجودی سازمانی )چرائی( را رسالت سازمان می نامند.رسالت: 

سازمان به دنبال چه چیزی است؟ جهت سازمان کجاست؟ و نتیجه نهائی کار اهداف مشخ  کننده این است که  اهداف استراتژیک:

 چیست؟

حیطی و نقاط ضعف و قوت درونی سازمان دید های متهچگونگی دستیابی به اهداف استراتژیک را با توجه به فرصت ها و  استراتژی:

 بیان می کنند.

 شامل فرصت ها و تهدیدها هستند. عوامل بیرونی:

 شامل نقاط قوت )توانایی ها( و نقاط ضعف موجود می باشند که در رسیدن به اهداف استراتژیک مؤثر می باشند. عوامل درونی:

وعی رفتار مناسب و برتر شمرده می شوند و در هر حال معیارهای ثابت اصولی که از نظر فردی و اجتماعی در سازمان ن ارزش ها:

 سازمان برای تصمیم گیری ها هستند.

 

  



 
 

  
 

 تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی و خارجی 

SWOT Analysis 

گرفته از این لغزات  بر  SWOTشرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. واژه  آمد برای شناسایی ابزاری کار SWOTتحلیل 

 می باشد 

Strengthبه معنی قوت   

Weaknessبه معنی ضعف   

Opportunity  به معنی فرصت 

Threat    :به معنی تهدید 

 معموالً محیطی است. تهدیدقوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و ماهیت 

 قوت ها:

رقزابتی   مزیزت قوت های سازمان، همان منابم و توانایی هایی است که سازمان در اختیار دارد و می تواند از آنها به منظور ایجاد یک 

 استفاده کند.

 عف ها:ض

 در سازمان می تواند به عنوان یک ضعف در سازمان تلقی شود. نبودن بعضی از توانایی های کلیدی

 فرصت ها:

فرصزت هزا مزی     ق محیط خارجی می تواند فرصت های جدیدی را برای مدیران سازمان نمایان سازد و همینشناسایی و بررسی دقی

 توانند آغازگر مسیر جدیدی برای توسعه و رشد باشند.

 تهدیدها:

 تغییر در متغیرهای خارجی و محیطی می تواند تهدیدهایی را برای سازمان در پی داشته باشد.

  



 
 

   
 

 :(SWOT)تحلیل محیط به روش 

 ( محیط داخلیالف

 نقاط قوت:

0S- استفاده از نتای  ارزشیابی در بهبود کیفیت آموزش با توجه به کسب گواهینامه اعتبار بخشی دو ساله 

2S-  ،وجود زیر ساخت های توسعه یافته سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه های دولت الکترونیک )سپاس، سماءHIS  ،MIS پارس ،

 ...(و  و فرادید نویدآذرخش و 

3S-  وجود دفاتر فعال مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشکده و در مراکز آموزشی وابسته(EDO) 

4S- وجود امکانات ارزیابی  الکترونیکی در دانشکده 

5S- راه اندازی و اجرای برنامه های آموزشی مجازی در قالب آموزش ترکیبی جهت گروههای هدف 

6S- وسعه تحصیالت تکمیلی در دانشکده و اخذ مجوز برای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی وجود و ت(PH.D)    بعنوان علزوم بزین

 و کاربردیرشته ای و رشته علوم سلولی 

9S-    ،وجود برنامه های توسعه آموزشی و پژوهشی از قبیل تشکیل کمیته های مستقل در دانشکده از جمله )کمیته هزای پژوهشزی

 و اجرای برنامه استاد مشاوری برنامه ریزی و ارزیابی پیشرفت تحصیلی( ارتقاء اساتید،

5S- اجرای کامل برنامه نوین آموزش پزشکی عمومی مصوب وزارت بهداشت 

9S-     وجود اعضای هیأت علمی فعال و عضویت در هیأت های ممتحنه ارزشیابی و تخصصی در وزارت بهداشزت و درمزان و آمزوزش

 ن عای علمی و بین المللیپزشکی و عضویت در انجم

01S- وجود انجمن های علمی و مرکز تحقیقات دانشجویی مستقر در دانشکده 

00S –  پذیرش فراگیر از خارج کشور 

02S-   وجود و فعالیت آزمایشگاه مجهز سلولی مولکولی در دانشکده پزشکی 

 

  



 
 

   
 

 نقاط ضعف:

0W- سب بودن تعداد اعضای هیأت علمی به دانشجویان در بعضی گروههای آموزشی   متنانا 

2W- کمبود تعداد تخت بستری آموزشی مناسب با توجه به حجم باالی پذیرش دانشجویان 

3W- استاندارد نبودن فضای آموزش بالینی در مراکز آموزشی و درمانی 

4W- قرار گرفتن فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضزای هیزأت    و تحت الشعاع باال بودن حجم فعالیتهای درمانی گروههای بالینی

 علمی

5W- دهای تروی  اخال  حرفه ایرعدم توجه کافی به اجرای قوانین و استاندا 

6W- دوری دانشکده از ستاد دانشگاه و مراکز آموزشی و درمانی 

9W- یعدم وجود اعتبار کافی برای پیشبرد برنامه های آموزشی و پژوهش 

5W- عدم تناسب ساختار تشکیالتی فعلی با برنامه های توسعه ای دانشکده 

9W- کم بودن انگیزه دانشجویان و استفاده ناکافی از سیستم استاد مشاوری 

01W-    کم بودن انگیزه کارکنان در مشارکت و همکاری جهت انجام برنامه های توسعه ای دانشکده 

  



 
 

   
 

 : (SWOT)تحلیل محیط به روش 

 محیط خارجی( ب

 فرصت ها

0O- امکان مشارکت دانشکده در امر آموزش و ارتقاء سطح سالمت جامعه باسایر سازمانها 

2O- تبادل دانشجو و استاد خارج از  پذیرش از طریق همجواری و هم مرزی با کشورهای همسایه و امکانیی موقعیت مناسب جغرافیا

 کشور

3O-  گستردگی مطلوب پردیس دانشگاهیامکان توسعه فضای فیزیکی به علت 

4O- توجه ویژه به توسعه و راه اندازی دوره های بین رشته ای در نقشه علمی کشور 

5O- کسب رتبه مطلوب ارزشیابی در اعتبار بخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی 

6O- افزایش آگاهی و تقاضای جامعه برای دریافت خدمات کیفی سالمت 

9O-  عوامزل   سزلولی و مولکزولی،   زارتزی سزلولی و مولکزولی و فعالیزت مراکزز تحقیقزاتی مصزوب )       مصزوب و وجود پژوهشکده

،  Solid Tumorر و کززود ، مززادری، ایمنززی بیمززار، چززاقی وسززالمت، نززورو فیزیولززوژی، بهداشززت و بززارمززوثر بززر اجتمززاعی 

 پزشکی ارومیهدانشگاه علوم ( وابسته به ، نفرولوژی و پیوند کلیه سالمت مواد غذایی و آشامیدنی

5O- امکان استفاده از عرصه های بهداشتی در آموزش دانشجویان پزشکی 

9O-  در جامعه ایرانی سنتیوجود نگرش مثبت نسبت به طب 

01O-  موقعیت مناسب فرهنگی و اجتماعی و وجود و تنوع قومیتی 

  



 
 

   
 

 تهدیدها:

0T- به خدمات درمانی نسبت به خدمات آموزشی و پژوهشی درمان و آموزش پزشکی توجه بیشتر وزارت بهداشت 

2T- عدم اعمال نظر دانشکده در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو توسط وزارت 

3T- مسافت طوالنی پردیس دانشگاهی از ستاد مرکزی و مراکز آموزشی درمانی 

4T- یری از بیماریهادرمان محور بودن سیاست های دانشگاه و وزارتخانه و توجه ناکافی به حوزه پیشگ 

5T- حمایت ناکافی سازمانهای بیمه گر از برخی برنامه های سالمت 

6T- مشکل اشتغال دانش آموختگان 

9T- عدم وجود آموزش پزشکی بر مبنای نظام ارجاع 

5T- کم بودن سهم منابم مالی بخش آموزش از تولید ناخال  ملی 

9T- شی و پژوهشینا مشخ  بودن روند و زمان تخصی  اعتبارات آموز 

01T- )زیر ساخت ناکافی برای گسترش روابط بین الملل )مانند پذیرش دانشجویان خارج از کشور و توریسم سالمت 

00T-  از قبیل بیماری ( شیوع بیماریهای عفونی نوپدیدCoronavirus COVID -    ) 

 

  



 
 

   
 

 ”I FE “تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی 

  Strength  Factor –نقاط قوت 

 :1جدول شماره 

 ماتریس ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی

 ) نقاط قوت (

 امتیاز وزن دار امتیاز وضع موجود وزن

استفاده از نتای  ارزشیابی در بهبود کیفیت آموزش با توجه به  -0

 کسب گواهینامه اعتبار بخشی دو ساله 
19/1 4 25/1 

وجود زیر ساخت های توسعه یافته سخت افزاری و نرم افزاری  -2

، پارس HIS  ،MISدر حوزه های دولت الکترونیک )سپاس، سماء، 

 ...(آذرخش ، نوید و فرادید و 

15/1 3 05/1 

وجود دفاتر فعال مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشزکی در   -3

 (EDO)دانشکده و در مراکز آموزشی وابسته 
13/1 3 19/1 

 02/1 3 14/1 وجود امکانات ارزیابی  الکترونیکی در دانشکده -4

راه اندازی و اجرای برنامه هزای آموزشزی مجزازی در قالزب      -5

 آموزش ترکیبی جهت گروههای هدف
15/1 3 05/1 

وجود و توسعه تحصیالت تکمیلی در دانشکده و اخزذ مجزوز    -6

بعنوان علوم بین  (PH.D)برای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی 

 رشته ای و رشته علوم سلولی و مولکولی
14/1 4 25/1 

وجود برنامه های توسعه آموزشی و پژوهشی از قبیل تشزکیل   -9

کمیته های مستقل در دانشکده از جمله )کمیته هزای پژوهشزی،   

سیستم و  ارتقاء اساتید، برنامه ریزی و ارزیابی پیشرفت تحصیلی(

 استاد مشاوری

16/1 4 24/1 

اجرای کامل برنامه نوین آموزشزی پزشزکی عمزومی مصزوب      -5

 وزارت بهداشت 
14/1 3 02/1 

وجود اعضای هیأت علمی فعزال و عضزویت در هیزأت هزای      -9

ممتحنززه ارزشززیابی و تخصصززی در وزارت بهداشززت و درمززان و 

 آموزش پزشکی و عضویت در انجمن عای علمی و بین المللی 

13/1 3 19/1 

انجمن های علمی و مرکز تحقیقات دانشجویی مسزتقر  وجود  -01

 در دانشکده
13/1 4 24/1 

 02/1 4 13/1  کشور خارج از فراگیر پذیرش -00

وجود و فعالیت آزمایشگاه مجهز سلولی مولکولی در  -02

 دانشکده پزشکی
13/1 4 02/1 

 96/0  5/1 جمم 



 
 

   
 

 

  « I FE»  تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی  

 Weakness factor –نقاط ضعف 

 :2جدول شماره 

 ماتریس ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی

 ) نقاط ضعف (

 امتیاز وزن دار امتیاز وضع موجود وزن

دانشزجویان در  تعزداد  نسبت بودن تعداد اعضای هیأت علمی به  ناکافی-0

  بعضی گروههای آموزشی 
19/1 0 19/1 

کمبود تعدادتخت بستری آموزشی مناسب با توجزه بزه حجزم بزاالی      -2

 پذیرش دانشجویان
14/1 2 15/1 

 16/1 2 13/1 استاندارد نبودن فضای آموزش بالینی در مراکز آموزشی و درمانی  -3

قرار  باال بودن حجم فعالیتهای درمانی گروههای بالینی و تحت الشعاع -4

 وهشی اعضای هیأت علمیگرفتن فعالیت های آموزشی و پژ
15/1 2 0/1 

 02/1 2 16/1 دهای تروی  اخال  حرفه ای رعدم توجه کافی به اجرای قوانین و استاندا-5

 16/1 2 13/1 دوری دانشکده از ستاد دانشگاه و مراکز آموزشی درمانی -6

 15/1 0 15/1 عدم وجود اعتبار کافی برای پیشبرد برنامه های آموزشی و پژوهشی -9

 0/1 2 15/1 عدم تناسب ساختار تشکیالتی فعلی با برنامه های توسعه ای دانشکده -5

 02/1 2 16/1 کم بودن انگیزه دانشجویان و استفاده ناکافی از سیستم استاد مشاوری -9

کم بودن انگیزه کارکنان در مشارکت و همکاری جهت انجام برنامه های -01

 توسعه ای دانشکده  
16/1 0 16/1 

 52/1  5/1 « 55/2» کل عوامل داخلی جمم 

 

 

 

  



 
 

   
 

 ”EFE“تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک خارجی 

 Opportunity factors ها  فرصت

 :3جدول شماره 

 عوامل استراتژیک خارجیماتریس ارزیابی 

 ها  فرصت 

 دار زنامتیاز و امتیاز وضع موجود وزن

دانشکده در امر آموزش و ارتقاء سطح سزالمت   امکان مشارکت -0

 جامعه با سایر سازمانها
15/1 4 2/1 

از طریق همجواری و هم مزرزی بزا    ییموقعیت مناسب جغرافیا -2

 کشورهای همسایه و امکان تبادل دانشجو و استاد خارج از کشور
16/1 4 24/1 

امکان توسعه فضای فیزیکی به علت گستردگی مطلوب پردیس  -3

 نازلو
15/1 4 2/1 

در توجه ویژه به توسعه و راه اندازی دوره های بزین رشزته ای    -4

 نقشه علمی کشور
16/1 3 05/1 

کسب رتبه مطلوب ارزشیابی در اعتباربخشزی آموزشزی دوره    -5

 پزشکی عمومی
15/1 4 2/1 

افزایش آگاهی و تقاضای جامعه برای دریافزت خزدمات کیفزی     -6

 سالمت
13/1 3 19/1 

 2/1 4 15/1 وجود پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -9

امکان استفاده از عرصه های بهداشتی در آموزش دانشزجویان   -5

 پزشکی
14/1 3 02/1 

 02/1 4 13/1 وجود نگرش مثبت نسبت به طب سنتی در جامعه -9

 02/1 3 14/1 موقعیت مناسب فرهنگی و اجتماعی و وجود و تنوع قومیتی -01

 دانشکده در مولکولی سلولی مجهز آزمایشگاه فعالیت و وجود -00

                                          پزشکی
14/1 4 06/1 

 53/0  5/1 جمع

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 ”EFE“تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک خارجی 

  Threat  Factors –ها تهدید 

 :4جدول شماره 

 خارجیعوامل استراتژیک ماتریس ارزیابی 

 تهدیدها 

 امتیاز وزن دار امتیاز وضع موجود وزن

توجه بیشتر وزارت بهداشت به خدمات درمانی نسبت به خدمات  -0

 آموزشی و پژوهشی
15/1 0 15/1 

عدم اعمال نظر دانشکده در تعیین ظرفیزت پزذیرش دانشزجو     -2

 توسط وزارت
15/1 2 0/1 

و مراکزز  مرکززی  از سزتاد   دانشزگاهی پردیس مسافت طوالنی  -3

 آموزشی درمانی
13/1 2 16/1 

انزه و توجزه   خدرمان محور بودن سیاست های دانشگاه و وزارت -4

 ناکافی به حوزه پیشگیری از بیماریها
15/1 2 0/1 

 15/1 2 14/1 حمایت ناکافی سازمانهای بیمه گر از برخی برنامه های سالمت-5

 0/1 2 15/1 مشکل اشتغال دانش آموختگان-6

 15/1 0 15/1 عدم وجود آموزش پزشکی بر مبنای نظام ارجاع -9

 0/1 2 15/1 کم بودن سهم منابم مالی بخش آموزش از تولید ناخال  ملی -5

و  نامشخ  بودن روند و زمزان تخصزی  اعتبزارات آموزشزی     -9

 پژوهشی
14/1 2 15/1 

برای گسترش روابزط بزین الملزل ) ماننزد     نا کافی زیر ساخت  -01

 ( توریسم سالمت پذیرش دانشجویان خارج از کشور و
15/1 2 0/1 

 بیماری قبیل از)  نوپدید عفونی بیماریهای شیوع -00

Coronavirus COVID -    ) 
14/1 0 14/1 

 56/1  5/1 « 69/2» جمم کل عوامل خارجی 



 
 

   
 

 :5جدول شماره 

 عوامل درونی                           
 عوامل بیرونی

 ( Tها )تهدید  (O (فرصت ها 

 (Sنقاط قوت )
0S-  استفاده از نتای  ارزشیابی در بهبود کیفیت آموزش با توجه به کسب

 گواهینامه اعتبار بخشی دو ساله

2S-     وجود زیر ساخت های توسعه یافته سخت افززاری و نزرم افززاری در

، پارس آذرخزش و  HIS  ،MISحوزه های دولت الکترونیک )سپاس، سماء، 

 ...(. نوید و فرادید و

3S-         وجود دفزاتر فعزال مطالعزات و توسزعه آمزوزش علزوم پزشزکی در

 (EDO)دانشکده و در مراکز آموزشی وابسته 

4S- وجود امکانات ارزیابی  الکترونیکی در دانشکده 

5S-      راه اندازی و اجرای برنامه های آموزشزی مجزازی در قالزب آمزوزش

 ترکیبی جهت گروههای هدف

6S- ت تکمیلی در دانشزکده و اخزذ مجزوز بزرای     وجود و توسعه تحصیال

بعنوان علوم بین رشزته ای و   (PH.D)پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی 

 رشته علوم سلولی و مولکولی

9S-   وجود برنامه های توسعه آموزشی و پژوهشی از قبیل تشکیل کمیتزه

های مستقل در دانشکده از جمله )کمیته های پژوهشی، ارتقزاء اسزاتید،   

 و سیستم استاد مشاوری   زی و ارزیابی پیشرفت تحصیلی(برنامه ری

5S-       اجرای کامل برنامه نزوین آمزوزش پزشزکی عمزومی مصزوب وزارت

 بهداشت

9S-      وجود اعضای هیأت علمی فعال و عضزویت در هیزأت هزای ممتحنزه

ارزشیابی و تخصصی در وزارت بهداشزت و درمزان و آمزوزش پزشزکی و     

 المللی عضویت در انجمن عای علمی و بین

01S-      وجود انجمن های علمی و مرکزز تحقیقزات دانشزجویی مسزتقر در

 دانشکده

00S – پذیرش فراگیر از خارج کشور 

 02S-      وجود و فعالیت آزمایشگاه مجهزز سزلولی مولکزولی در دانشزکده

پزشکی  

0O-      امکان مشارکت دانشکده در امر آمزوزش و ارتقزاء سزطح سزالمت

 جامعه باسایر سازمانها

2O-      موقعیت مناسب جغرافیا یی از طریق همجزواری و هزم مزرزی بزا

 کشورهای همسایه و امکان تبادل دانشجو و استاد خارج از کشور

3O-    امکان توسعه فضای فیزیکی به علت گستردگی مطلزوب پزردیس

 دانشگاهی

4O-   توجه ویژه به توسعه و راه اندازی دوره های بین رشته ای در نقشزه

 علمی کشور

5O- رتبه مطلوب ارزشزیابی در اعتبزار بخشزی آموزشزی دوره      کسب

 پزشکی عمومی

6O-        افزایش آگاهی و تقاضزای جامعزه بزرای دریافزت خزدمات کیفزی

 سالمت

9O-      وجود پژوهشکده مصوب وزارتزی سزلولی و مولکزولی و فعالیزت

مراکز تحقیقاتی مصوب ) سلولی و مولکولی، عوامل اجتماعی مزوثر بزر   

ژی، بهداشت و باروری، ایمنی بیمار، چاقی مزادر و  سالمت، نورو فیزیولو

، سالمت مواد غذایی و آشزامیدنی، نفرولزوژی و    Solid Tumorکود ، 

 پیوند کلیه ( وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

5O-      امکان استفاده از عرصه هزای بهداشزتی در آمزوزش دانشزجویان

 پزشکی

9O-  جامعهوجود نگرش مثبت نسبت به طب سنتی در 

01O-   موقعیت مناسب فرهنگی و اجتماعی و وجود و تنوع قومیتی 

00O - دانشزکده  در مولکزولی  سزلولی  مجهز آزمایشگاه فعالیت و وجود 

 پزشکی

0T-     توجه بیشتر وزارت بهداشت به خدمات درمانی نسزبت بزه خزدمات

 آموزشی و پژوهشی

2T-  توسزط   عدم اعمال نظر دانشکده در تعیین ظرفیت پذیرش دانشزجو

 وزارت

3T-   مسافت طوالنی پردیس دانشگاهی از ستاد مرکزی و مراکز آموزشزی

 درمانی

4T-   درمان محور بودن سیاست های دانشگاه و وزارتخانه و توجه ناکزافی

 به حوزه پیشگیری از بیماریها

5T- حمایت ناکافی سازمانهای بیمه گر از برخی برنامه های سالمت 

6T- ختگانمشکل اشتغال دانش آمو 

9T- عدم وجود آموزش پزشکی بر مبنای نظام ارجاع 

5T- کم بودن سهم منابم مالی بخش آموزش از تولید ناخال  ملی 

9T- نا مشخ  بودن روند و زمان تخصی  اعتبارات آموزشی و پژوهشی 

01T-     زیر ساخت ناکافی برای گسترش روابط بین الملزل )ماننزد پزذیرش

 ریسم سالمت(دانشجویان خارج از کشور و تو

00T-    شیوع بیماریهای عفونی نوپدید ) از قبیزل بیمزاریCoronavirus 

COVID -    ) 

 

 

 (Wنقاط ضعف)

0W- ناسب بودن تعداد اعضای هیأت علمی به دانشزجویان در بعضزی   تنام

 گروههای آموزشی    

2W-    کمبود تعداد تخت بستری آموزشی مناسب با توجه به حجزم بزاالی

 پذیرش دانشجویان

3W- استاندارد نبودن فضای آموزش بالینی در مراکز آموزشی و درمانی 

4W-   باال بودن حجم فعالیتهای درمانی گروههای بالینی و تحزت الشزعاع    

 قرار گرفتن فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی

5W-  عدم توجه کافی به اجرای قوانین و استاندادهای تروی  اخال  حرفه

 ای

6W- دوری دانشکده از ستاد دانشگاه و مراکز آموزشی و درمانی 

9W-        عدم وجود اعتبار کزافی بزرای پیشزبرد برنامزه هزای آموزشزی و

 پژوهشی

5W-       عدم تناسب ساختار تشکیالتی فعلزی بزا برنامزه هزای توسزعه ای

 دانشکده

9W-      کم بودن انگیزه دانشجویان و اسزتفاده ناکزافی از سیسزتم اسزتاد

 مشاوری

01W-   کم بودن انگیزه کارکنان در مشارکت و همکاری جهت انجام برنامزه

 های توسعه ای دانشکده    



 (SOستراتژی رشد و توسعه )ا

توسعه ارتقاء و بهینه سازی کمزی و کیفزی فعالیتهزای آموزشزی در      -0

 راستای حرکت به سوی ایجاد دانشگاههای نسل سوم

نگر، عادالنه و ادغام توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه  -2

 یافته در ارائه مراقبت های سالمت

توسعه نظام اعتبار بخشی و ارتقاء جایگاه دانشکده پزشکی در رتبه  -3

 بندی کشوری بین دانشکده های پزشکی

توسعه و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی بر اساس  -4

 استانداردهای ملی و بین المللی

ی مبتنی بر ارزش های اسالمی در حوزه اعتالی اخال  حرفه ا -5

 آموزش و پرورش

 منابم مالی مدیریت و توسعه -6

 انسانی منابم مدیریت و توسعه  -9

 (STستراتژی تنوع )ا

 ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های بالینی -0

 اصالظ و بازنگری سیستم  مالی و تخصی  بودجه به دانشکده پزشکی-2

مناسب به منظور رعایت اخال  حرفه ای توسط به کارگیری ساز و کار  -3

 اعضای هیأت علمی

 ارتقاء شاخ  های آموزشی -4

 مدیریت نظام ارجاع در سطح استان -5

 اجرای آموزش و آزمونهای مجازی از طریق سامانه های نوید و فرادید -6

 (WOستراتژی تغییر )ا

با استفاده از برنامه ریزی جهت بهبود مهارت های بالینی دانشجویان  -0

 و تقویت سیستم استاد مشاوری   روش های جدید

 بکارگیری روش های نوین آموزشی-2

 مدیریت نظام ارجاع در سطح استان-3

   EDOارتقاء و توسعه فعالیتهای  -4

 اجرای طرظ نوین آموزشی پزشکی عمومی -5

 

 (WTستراتژی تدافعی )ا

 مناسباصالظ  زیر ساخت ها و تشکیالت اداری نا  -0

 توسعه فرهنگ ضعیف سازمانی در جهت جبران ضعف های موجود  -2

 برنامه ریزی جهت ضعف در بودجه ریزی مبتنی بر برنامه  -3  

 اصالظ و نظارت بر فرایند بکارگیری مصوبات -4

توسعه و باز نگری فرایند کار گروهی و محیط بالینی و تعزامالت بزین    -5

دانشکده ای



 
 

   
 

"تعیین موضوعات یا مسایل استراتژیک و اولویت بندی آن ها بر مبنای تحلیل عوامل داخلی و خارجی "  

فو  تحلیل وضعیت دانشکده در کمیته تدوین برنامه  جداولبر اساس نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهای مندرج در

 ژیک و اهداف دانشکده مشخ  گردید.تاستراتژی دانشکده انجام و وضعیت دانشکده ارزیابی، موضوعات استرا

 

 موضوعات استراتژیک بر مبنای تحلیل عوامل داخلی و خارجی

 رشد و توسعه( استراتژی) SO موضوعات استراتژیک

 

0SO -  دانشگاههای نسل سومحرکت به سوی ایجاد  ارتقاء و بهینه سازی کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی در راستای ، توسعه 

01/9/5/9/6/5/4/3/2/0O – 01/9/5/9/6/5/4/3/2/0S 

2SO - سالمت توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و ادغام یافته در ارائه مراقبت های  

0/01/5/9/3/9/2/6O-01 /9/9/6/3/2/0S 

3SO- توسعه نظام اعتبار بخشی و ارتقاء جایگاه دانشکده در رتبه بندی کشوری بین دانشکده های پزشکی 

01/9/5/9/6/5/4/3/2/0O- 01/9/5/9/6/5/4/3/2/0S 

4SO- توسعه و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی 

0/5/6/5/4/9/3/2/0 O- 6/3/4/01 /9/5/9/0S 

5SO- شژوهاعتالی اخال  حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسالمی در حوزه آموزش و پ 

01/9/5/6/5/2/0O- 5/01/4/9/9/5/3/0S 

6SO-  منابم مالیو مدیریت بهینه توسعه  

5/2/4/6/9/5/01/3/0O- 5/01/4/5/6/9/2/3/0S 

9SO-  منابم انسانیو مدیریت بهینه توسعه  

6/5/9/4/3/5/2/9/0O- 01/5/9/4/5/6/9/9/3/2/0S 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

   
 

 تنوع( استراتژی) ST موضوعات استراتژیک

ST -پزشکی خصی  بودجه به دانشکدهاصالظ و بازنگری سیستم مالی و ت 

ST - کارگیری ساز و کار مناسب به منظور رعایت اخال  حرفه ای توسط اعضای هیأت علمی به 

ST -  مدیریت نظام ارجاع در سطح استانبرقراری سیستم 

ST -  الینیپایه و بارتقاء کمی و کیفی پژوهش های 

ST - ارتقاء شاخ  های آموزشی  

ST - اجرای آموزش و آزمونهای مجازی از طریق سامانه های نوید و فرادید      

                                                                               

                                                                                                                                               6/9/01/3/T- /4/6/9/5/9/5/3/2/0S 

(  تغییر تراتژیاس   ( WO   موضوعات استراتژیک 

0WO- آموزشی استفاده از روش های جدید اجهت بهبود مهارت های بالینی دانشجویان ب برنامه ریزی 

2WO - بکارگیری روش های نوین آموزشی 

3WO - مدیریت نظام ارجاع در سطح استان 

4WO -  توسعه فعالیتهای و ارتقاءEDO  

5WO - آموزشی پزشکی عمومی اجرای طرظ نوین 

6WO - ارتقاء استانداردهای کمی و کیفی در حوزه آموزش 

9/9/6/3/2/0O- /9/6/5/4/3/2/0/9W 

 (استراتژی تدافعی) WT موضوعات استراتژیک

0WT-  تشکیالت اداری نامناسب وها زیر ساخت اصالظ 

2WT - در جهت جبران ضعف های موجود  فرهنگ ضعیف سازمانی توسعه 

3WT - اصالظ و نظارت بر فرایند بکارگیری مصوبات 

4WT –  تعامالت بین دانشکده ای  و فرایند کار گروهی در محیط بالینی توسعه و باز نگری 

5WT – ضعف در بودجه ریزی مبتنی بر برنامه برنامه ریزی جهت 

5/6/01/5/9/2/0T- 5/6/5/4/3/2/0W 
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 ”Goals“ کالناهداف 

1 SOحرکت به سوی ایجاد ارتقاءو بهینه سازی کمی وکیفی فعالیتهای آموزشی در راستای  ، : توسعه

 سوم انشگاههای نسلد

1G :)... ارتقاء شاخص های آموزشی شامل )دانشجو، استاد و تجهیزات و 

2G: توسعه متدهای نوین آموزشی و بهبود کیفیت آموزش 

3G: توسعه رشته های تخصصی و فوق تخصصی و تحصیالت تکمیلی 

 

2 SO مراقبت های سالمت:توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و ادغام یافته در ارائه 

1G- طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه 

2G-نسل سوم با افزایش نسبت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در  دانشگاههای ایجاد حرکت به سوی توسعه کارآفرینی در بستر

 حوزه آموزش عالی سالمت به بخش دولتی

 

3SO-  رتبه بندی کشوری بین دانشکده های پزشکیتوسعه نظام اعتبار بخشی و ارتقاء جایگاه دانشکده در 

1G-  سال 5سال به  2ارتقاء درجه اعتبار بخشی دانشکده پزشکی از 

2G-   توانمندی سازی مسئولین، مدیران و اساتید و دانشجویان در حیطه » توسعه اعتبار بخشی دوره آموزش پزشکی عمومی

 «اعتبار بخشی

4SO-  توسعه و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی 

1G- توسعه تحقیقات کاربردی 

2G-   جامع و کنفرانسهای داخلی و خارجیمافزایش سرانه مقاالت چاپ شده طرح های مصوب و شرکت در 

5SO- اعتالی اخالق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسالمی در حوزه آموزش و پرورش 

1G- سازی ارزش های حرفه ای دینهیج اخالق حرفه ای و هنجارهای اجتماعی با هدف نهاروت 

2G-  طراحی دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی به صورت مولتی مدیا متناسب با رشته های تخصصی 

6SO - منابع مالی و مدیریت توسعه 

1G- توسعه ساختار فرایندهای بودجه ریزی ، مالی و درآمدی دانشکده پزشکی 

7SO-  منابع انسانیو مدیریت توسعه 

1G-  ،حفظ و ارتقاء سالمت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی و معنوی مردمتربیت نیروی انسانی در جهت تأمین 



 
 

   
 

 

 ”Objective Goals“اهداف اختصاصی  
 SOاستراتژی های اهداف کالن و بر اساس 

1 SO ایجاد به سمت حرکت: توسعه، ارتقاء و بهینه سازی کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی در راستای 

  دانشگاههای نسل سوم

1Gهای آموزشی شامل )دانشجو، استاد ، تحهیزات و ...(شاخص ء : ارتقا 

0O0G   امکانات و تجهیزات آموزشیتوسعه فضای فیزیکی ، 

2O0G   توسعه ساختار و تقویت تجهیزات مرکز آموزش مهارت های بالینی متناسب با نیازهای گروههای آموزشی 

3O0G    ، المپیاد(ارتقاء رتبه دانشجویان در آزمونهای )جامم، دانشنامه 

4O0G   سازی آزمونها داستاندار 

5O0G پزشکی عمومی مصوب وزارت بهداشت    طراحی و تنظیم برنامه های نوین آموزشی 

6O0G   استقرار استانداردهای پایه آموزش 

9O0G   ارتقاء رتبه بندی آموزشی دانشکده پزشکی در طرظ راد 

 5O0G افزایش درصد اعضای هیأت علمی مسلط به زبان انگلیسی   

9O0G    توانمند سازی دانشجویان و دانش آموختگان در کنترل بیماریهای نوپدید 

01O0G   ( ایجاد امکانات و تجهیزات پیشگیری و تشخیصی بیماریهای عفونی نوپدیدCoronavirus COVID -    ) 

 

2G توسعه متدهای نوین آموزشی و بهبود کیفیت آموزش :  

1O2G  : های الکترونیکی برای  زیر ساختآموزش مجازی و توسعهe-learning  

2O2G   اجرای حداقل یک متد آموزشی نوین توسط هر گروه آموزشی در طول برنامه 

3O2G    در هر سالاجرای حداقل یک برنامه آموزشی دانشجو محور در هر گروه آموزشی 

4O2G    و نرم افزارهای جدید و  و استراتژی های نوین آموزشی متدها» درصد اعضای هیأت علمی در رابطه با  21توانمند سازی

 در سال تا پایان برنامه «کار با کامپیوتر ارتقاء مهارتهای 

5O2G   های جدید آموزش بالینی برنامه ریزی در جهت بهبود مهارت های بالینی دانشجویان با استفاده از روش 

6O2G   یارتقاء نرم افزار و سامانه های آموزشی به منظور کنترل درون دادها، فرآیندها و برون دادهای آموزش 

9O2G   فراهم آوردن زمینه اجرای روش های نوین آموزشی در کالسهای درس تئوری و بخش های بالینی 

 

 



 
 

   
 

 

 ”Objective Goals“اهداف اختصاصی  
 SOاستراتژی های اهداف کالن و بر اساس 

 

1 SO ایجاد  حرکت به سمت: توسعه، ارتقاء و بهینه سازی کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی در راستای

  دانشگاههای نسل سوم

 

3G یرشته های تخصصی و فوق تخصصی و تحصیالت تکمیل: توسعه 

0O3G    ملی منطقه ای و امکانات موجود رشته( متناسب با نیاز  2ایجاد و راه اندازی رشته های تحصیالت تکمیلی جدید )حداقل 

 .PHDو کارشناسی ارشد -بالینی، فلوشیپ  مقاطم تخصصی( در و ... فضای فیزیکی و تجهیزاتعلمی، کارکنان،  هیأت)اعضای 

2O3G    سلولی مولکولی(رشته های بین رشته ای جدید هدفمند و مبتنی بر اسناد باال دستیراه اندازی و افزایش رشته و یا( 

3O3G    راه اندازی دوره ترکیبیMD-MPH برای دانشجویان پزشکی 



 
 

   
 

 ”Objective Goals“اهداف اختصاصی                                                                      

 SOاستراتژی های اهداف کالن و بر اساس 

 

2SO :توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه نگر، عادالنه و ادغام یافته در ارائه مراقبت های سالمت 

0G  طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه 

0O0G  بهداشتی در آموزش دانشجویان پزشکی با توجه به برنامه نوین آموزش  ه هایصمشارکت دانشکده پزشکی و استفاده از عر

 پزشکی عمومی و با توجه به افزایش آگاهی و تقاضای جامعه برای دریافت خدمات کیفی سالمت

2O0G  مقاطم تحصیلی هبرنامه های نیاز سنجی جهت بازنگری در محتوای برنامه های درسی کلی اجرای 

2G : دانشگاههای نسل سوم با افزایش نسبت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در حرکت به سوی ایجاد ی در بستر نیفرکارآتوسعه

 حوزه آموزش عالی سالمت به بخش دولتی

0O2G   اجرای برنامه ارتباط با دانش آموختگان در راستای ارتقای مهارتهای حرفه ای و استفاده از توانمندی های مادی و معنوی 

3G : آموزش پزشکی بر پیشگیری از بیماریهاتمرکز 

0O3G   گسترش طب پیشگیری از بیماریها و تقویت گروه پزشکی اجتماعی 

2O3G   گسترش طب سنتی ایرانی 

3O3G   دانشجویان ارتقاء کیفیت آموزش های در عرصه 

 

 







 
 

   
 

 ”Objective Goals“اهداف اختصاصی  
 SOاستراتژی های اهداف کالن و بر اساس 



3SO : رتبه بندی کشوری بین دانشکده های پزشکیدر پزشکی توسعه نظام اعتبار بخشی و ارتقاء جایگاه دانشکده 

0G   سال 5سال به  2ارتقاء درجه اعتبار بخشی دانشکده پزشکی از 

0O0G   های اعتبار بخشی آموزشی دوره آموزش پزشکی عمومی سنجهاستقرار 

2O0G   ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای دفتر و مشارکتEDO و اعتبار بخشی آموزشی دانشکده پزشکی  هادر برنامه ریزی 

 

2G  پویایی و اجرای شدن نظام پایش و ارزشیابی نظام آموزش پزشکی عمومی 

0O2G   آموزش پزشکی توانمند سازی مسئولین، مدیران و اساتید دانشجویان و کارکنان در حیطه اعتبار بخشی آموزشی دوره

 عمومی

 

  



 
 

   
 

 ”Objective Goals“اهداف اختصاصی  
 SOاستراتژی های اهداف کالن و بر اساس 

4SO : و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللیتوسعه 

0G   کاربردیپایه و توسعه تحقیقات 

0O0G   تعداد مراکز تحقیقاتی هم راستا جهت تشکیل پژوهشکده های جدید افزایش  

2O0G  دی های پژوهشی دانشجویاننارتقای توانم 

3O0G  ارتقای امکانات و مهارتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی 

4O0G  جذب اعضای هیأت علمی پژوهشی جهت تقویت بار علمی مراکز تحقیقاتی 

5O0G   سالمتموثر بر ارتقاء توان علمی مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی 

 

2G  افزایش سرانه مقاالت چاپ شده طرح های مصوب و شرکت در مجامع و کنفرانس های داخلی و خارجی 

0O2G   پایگاههای اینترنیپر استناد در افزایش تعداد مقاالت ,ISI PubMed ,Scopus 

2O2G   شگاه علوم پزشکی ارومیه در پایگاه اینترنتی دانافزایش تعداد مقاالت منتشر شده,ISI PubMed ,Scopus 

3O2G   افزایش تعداد مقاالت در مجالت بر اساس معیار اندازه گیریQ (Quarter)  وIF(Impact Factor) 

 

3G   راستای سالمت جامعهافزایش تعداد شرکت های دانش بنیان جهت اخذ قرارداد با صنعت در 

0O3G  توانمندسازی اعضای هیئت علمی در راستای فعالیت شرکتهای دانش بنیان 
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5SO :شژوهاعتالی اخالق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسالمی در حوزه آموزش و پ 

0G   ای و هنجارهای اجتماعی با هدف نهادینه سازی ارزش های حرفه ایترویج اخالق حرفه 

0O0G   پایه و بالینی علوم تدوین و پیاده سازی استاندارد و راهنمای اخال  حرفه ای در آموزش 

2O0G  تشکیل کمیته های اخال  حرفه ای در دانشکده ها و تعیین شرظ وظایف آنها 

3O0G   های مطرظ در اخال  حرفه ای در هر سال و الگو سازی در این زمینهمعرفی اساتید پیشکسوت و چهره 

 

2G  ارتقاء مهارت های ارتباطی اساتید و دانشجویان در راستای ارزشهای حرفه ای 

0O2G   طراحی دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی اساتید و دانشجویان در راستای ارزشهای حرفه ای به صورت مولتی مدیا

 رشته های تخصصیمتناسب با 

2O2G  اصالظ نظام ارزشیابی اساتید بر اساس مبانی اخال  حرفه ای 

3O2G    دانشجویان یحرفه ای به کوریکولوم آموزشو مهارتهای اضافه نمودن مباحث اخال 
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6SO :منابع مالی بهینه  و مدیریت توسعه 

0G  توسعه ساختار فرایندهای بودجه ریزی، مالی و درآمدی دانشکده پزشکی 

0O0G  جذب منابم مالی و افزایش اعتبارات آموزشی 

2O0G  سیاست گذاری در جهت هزینه کرد بهینه بودجه های آموزشی 

3O0G  سیاست گذاری در جهت در آمد زایی حوزه آموزش 

4O0G   مالیاستقالل و تقویت عاملیت 

5O0G  اصالظ نظام تخصی  اعتبارات 

6O0G  اصالظ فرایندهای مالی 

9O0G   جذب منابم مالی و افزایش اعتبارات پژوهشی 

5O0G  سیاست گذاری در جهت در آمد زایی حوزه پژوهش 
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7SO :انسانیمنابع  بهینه و مدیریت توسعه 

0G   تربیت نیروی انسانی در جهت تأمین ، حفظ و ارتقاء سالمت جسمی،روحی، روانی و اجتماعی و معنوی مردم 

0O0G    کارشناسان توانمند برای گروههای آموزشیجذب 

2O0G   شاخ  های بکارگیری اعضای هیأت علمی )بر اساس سوابق آموزشی، پژوهشی ، اجرایی، اخال  حرفه ای و مهارتهای  تدوین

 ارتباطی و ...(

3O0G   حیطه های شغلی ، فرهنگی و عمومی درتوانمند سازی کارکنان 


