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 علوم پزشکی ایران دانشگاه استراتژیک معاونت آموزشی یبرنامه

 

  یآموزش معاونتبیانیه رسالت 

نیوروی  نیاز کشوور بو  ، پاسخگویو کارکنان متعهد و متدینگیری از استادان ماموریت دارد، با بهره معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

-ایحرفو  ، اهتمام ب  اصولارزیابی عملکرد آموزشی مطابق با استانداردهای روز جهانیظور تحقق آن، . ب  منباشدانسانی بالنده در علوم پزشکی 

 است.  علوم پزشکی ایران از جمل  ارکان معاونت آموزشی دانشگاه های تراز اول منطق  و تعالی خدمات بالینیگری، تعامل با دانشگاه

 

 یآموزش معاونتبیانیه درونمای 

ی علووم و المللی شرایط را بورای توسوع ها در سطح ملی و بیندانشگاه علوم پزشکی ایران، قصد دارد در تعامل با سایر دانشگاهمعاونت آموزشی 

انوداز پون  دست آورد. در چشمهای نوین علوم پزشکی مهیا کرده و جایگاه ممتازی در تربیت نیروی انسانی فعال و فرهیخت  در منطق  ب فناوری

عنوان قطب تربیت نیروی انسانی خالق و کارآفرین در سطح منطقو  و خاورمیانو  مطورو خواهنود های دانشگاه ب گاه، تمام دانشکدهدانش یسال 

 بود.

 

 معاونت آموزشی های سازمانیارزش

  نگر در آموزش و تربیت نیروی انسانیتوج  ب  رویکرد آموزش جامع 

 تعدادهاایجاد فضای آموزشی آرام و فعال در شکوفایی اس 

 توج  ب  سالمت جسمی، روحی، روانی و معنوی استادان، دانشجویان و کارکنان در فرایند آموزش 

 و استادان آموختگان، کارکنان، دانشتعامل پویا و موثر با دانشجویان 

 تاکید بر عدالت محوری در آموزش و پرورش دانشجویان 

 یات علمی در فرایندهای آموزشی دانشگاهگیری از نظرات کادر هتوج  ب  مدیریت مشارکتی و بهره 

 المللیگسترش ارتباطات بینبخشی با تاکید بر توج  ب  تعامالت برون 
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 معاونت آموزشی اهداف کالن

  المللیورود ب  عرص  بینی کشوری و ارتقای رتب 

  ارتقای کمی و کیفی آموزش علوم پزشکی و آموزش مداوم پزشکی 

 های انسانیها و تقویت سرمای آموزشی با اصالو زیرساخت وریوزشی و توسع  بهرهارتقای حاکمیت و رهبری آم 

 های نقش  جامع علمی کشور و نقش  سالمت با تاکید بر های علمی و پژوهشی با رویکرد تحقق اولویتتوسع  همکاری

 کشورهای منطق 

  مصوب  هایبرنام و  یآموزش های، گروهیآموزش هایبیمارستانها، دانشکده بندیو رتب  اعتباربخشیتوسع  نظام

 دانشگاه

  ایو منطق  ملی مقیاسدر  کیفیو  کمی ارتقایاطالعات و  فناوری مدیریت یکپارچ توسع  نظام 

  دانش هایشهرکو  علمی هایانجمن پزشکی،علوم  هایقطب تقویتو  آموزشی هایتوسع  شبک 

 پژوهشیو  آموزشی علمی هیات اعضای هایقابلیت سایرو  ایو مشاوره  مدیریتی پژوهشی علمی فرهنگی ارتقای 

 کشور علمینقش   رویکرددانشگاه با  مرکزیتابع  و ستاد  هایدانشکده

 درخشان استعدادهای حمایتو  هدایتبر  تاکیدو امور دانش آموختگان با  دانشجویان آموزشیارائ  خدمات  ارتقای 

 کز علمی و دانشگاهی بین المللگسترش روابط و تبادل علمی و پژوهشی با مرا 

 یالملل یندر مجامع ب عضویت  

  ، ارتقاء شاخص های آموزشی شامل: نسبت های استاد ب  دانشجو، فضای آموزشی ب  دانشجو، تجهیزات کمك آموزشی

 ارتقاء استادان و .....

 بهره برداری از فرصت های موجود جهت کسب درآمد با ارائ  محصوالت آموزشی 
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 تحلیل ذینفعان معاونت آموزشی دانشگاه -1 جدول

 ذینفعان
یا داخلی 

 خارجی
 سطح قدرت

سطح 

 منافع

سطح 

 پشتیبانی

 6 7 8 داخلی اعضای هیات علمی

 2 8 3 داخلی دانشجویان

 9 7 9 داخلی هیات امنای دانشگاه

 6 5 6 داخلی هاها و دانشکدهبیمارستان

 3 4 5 خارجی جامع 

 11 5 7 خارجی وزارت بهداشت

 6 4 4 خارجی سازمان نظام پزشکی و پرستاری

 3 3 4 خارجی ی بیم هاسازمان

 2 4 6 خارجی بیماران

 3 5 5 خارجی های علوم پزشکی و غیرپزشکیسایر دانشگاه

NGO4 5 4 خارجی ها 

 5 6 6 خارجی بنیاد ملی نخبگان

 2 6 5 خارجی های بین المللی مرتبطسازمان
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 عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( معاونت آموزشی دانشگاه تحلیل -2جدول 

 

 

 نقاط قوت و ضعف

رتبه 

 )وضع فعلی(

4-1 

وزن 

 )اهمیت(

11-1 

ضریب 

 اهمیت

امتیاز 

 نهایی 

S1 1.17 1.13 3 2.5 مندی از اعضای هیات علمی فرهیخت  و توانمتدبهره 

S2 1.11 1.13 9 3.5 دریافت مجوز تأسیس دانشکده داروسازی و دندانپزشکی 

S3  1.19 1.13 8 2.8 های برتر کشوری ب  دانشگاهورود رتب 

S4 1.19 1.13 11 3 وجود مرکز آموزش مجازی فعال 

S5 1.19 1.13 8 3 های رازیوجود کتابخان  مرکزی و مرکز اسناد و مرکز همایش 

S6 1.19 1.13 9 2.5 های آموزشی سرآمد در کشوروجود بیمارستان 

S8 1.19 1.13 9 3 روهای کارشناسی خبره و متعهدوجود نی 

S9 1.17 1.13 11 2.5 کسب گواهینام  اعتباربخشی بین المللی 

S11 1.18 1.13 8 3 های تکمیلی، تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپاندازی دورهتوج  ب  راه 

S11  1.17 1.13 11 2.5 های آموزشیتوج  ب  بازنگری برنام 

S12   وجود کمیتHSR 1.16 1.12 5 3 معاونت آموزشی 

S13 1.17 1.12 5 2.5 فعال بودن شبک  آموزش 

S14 1.14 1.12 4 2 هاارتباط و تعامل موثر با سایر معاونت 

S15 1.16 1.12 7 3 وجود اعضای هیات علمی تمام وقت در مرکز مطالعات و توسع  آموزش 

S16 1.19 1.13 11 3 آموزشیهای نام  تعیین مدیران گروهتهی  و تصویب آیین 

S17 1.16 1.13 7 2.5 تشکیل منظم شورای آموزشی دانشگاه 

S18 1.16 1.13 7 2 وجود مرکز آموزش مداوم فعال 

W1 1.16 1.13 8 2 ها از ستاد مرکزی دانشگاهدوری بعضی دانشکده 

W2 1.15 1.12 6 2.5 همکاری ناکافی اعضای هیات علمی در فرایند اموزش 

W3 1.12 1.13 11 4 دانشکده دندانپزشکی و داروسازی نبود 

W4 1.14 1.12 7 1.8 نبود بانك اطالعاتی جامع از اعضای هیات علمی 

W5 1.17 1.13 8 2.5 توج  ناکافی ب  نتای  پژوهش در اجرا 

W6 1.14 1.12 6 2 نبود ساختار تشکیالتی مصوب و متناسب با شرو وظایف 

W7 های عدم یکپارچگی در سیستمIT 2.5 9 1.13 1.18 
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W8 1.13 1.12 6 1.5 های آموزشیضعف در فرایند ارزیابی درونی و برونی گروه 

W9 1.14 1.12 7 1.8 عدم استفاده از نتای  ارزشیابی در بهبود کیفیت آموزش 

W11 1.14 1.12 8 1.2 ثباتی مدیریتیبی 

W11 1.13 1.12 7 1.5 بی انگیزگی دانشجویان و استادان 

W12  1.14 1.12 6 2 تاکید بر بعد تئوریکی دروس و توج  ناکافی ب  بعد عملی مطابق با نیاز جامع 

W13  1.13 1.12 5 1.5 ای بودن اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و تعدادی از کارشناسانچند وظیف 

W14  1.12 1.11 4 1.7 های استعدادهای درخشان مشارکت پایین دانشجویان در برنام 

W15 1.15 1.12 7 2 هامشارکت ضعیف اعضای هیات علمی در بازنگری دوره 

W16 1.14 1.12 7 1.7 مقاومت کارشناسان در برابر تغییر و توج  کم ب  نوآوری 

W17 1.14 1.12 6 2 های مطالعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلیکمبود فرصت 

W18 1.12 1.12 4 1.2 ضمن خدمت در توانمندسازی و خالقیت کارکنانهای اثربخشی ناکافی دوره 

W19 1.14 1.13 5 1.5 عدم توج  ب  تفکر و نگرش سیستمی در دانشگاه 

W21 1.14 1.12 6 2 افزایش پذیرش دانشجو بدون توج  ب  امکانات و کیفیت آموزش 

W21 1.19 1.13 9 3 تاوردهای آنانآموختگان و عدم اطالع از آخرین دسنبود دفتر ارتباط با دانش 

W22  های تبلیغ و بازاریابی دانشگاه برای جذب استعدادهای برتر کشوری و بین نبود برنام

 المللی

2.3 8 1.13 1.16 

 2444 1 291  )قوت و ضعف(  جمع کل عوامل داخلی 
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 و تهدیدها( معاونت آموزشی دانشگاه هاتحلیل عوامل خارجی )فرصت -3 جدول

 رتب )وضع فعلی( ها و تهدیدهافرصت

4-1 

 وزن )اهمیت(

11-1 

ضریب 

 اهمیت

امتیاز 

 نهایی

1O    های مردم نهاد و مشارکت و همکاری با سازمانمهیا بودن زمینNGO 1.18 1.16 7 3 ها 

2O    1.24 1.18 11 3 های داخل و منطق همکاری و تعامل با دانشگاهمهیا بودن زمین 

3O   1.21 1.16 8 3.5 ای در نقش  علمی کشور رشت های بینو راه اندازی دوره توج  ویژه ب  توسع 

4O   1.12 1.15 9 2.5 های درسی حمایت وزارت متبوع از بازنگری برنام 

5O   1.18 1.16 11 3 های بین المللیب  توسع  دوره وزارت بهداشت توج 

6O  1.18 1.16 8 3 زشکانو مقیم بودن پ توج  ویژه وزارت متبوع ب  برنام  تحول سالمت 

7O  1.14 1.17 8 2 1های تیپ اعتبارات دانشگاه نسبت ب  سایر دانشگاه 

1T  1.14 1.18 6 1.8  نامشخص بودن زمان و روند تخصیص اعتبارات آموزشی 

2T  1.14 1.16 7 2.3 هابخشی آموزشی دانشگاه مشخص نبودن سیستم جامع اعتبار 

3T  1.17 1.16 6 2.5 مانی نسبت ب  خدمات آموزشیتوج  بیشتر وزارت بهداشت ب  خدمات در 

4T  1.2 1.18 7 2.5 و کار تشویق فقدان نظام کاران  آموزشی و نبود ساز 

5T   1.12 1.15 6 2.4 های قبلی های دورهیزیرعدم توج  متولیان وزارت بهداشت ب  برنام 

6T  1.13 1.15 5 2.5 هانظارت ناکافی وزارت متبوع بر عملکرد آموزشی دانشگاه 

7T  1.12 1.15 7 2.3 افزایش پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی بدون توج  ب  نیاز 

8T  1.21 1.17 8 2.8 های ناشی از ادغام و انتزاع دانشگاه وجود چالش 

9T  1.19 1.16 8 2.8 های رقیب تراز اول در تهرانوجود دانشگاه 

 2422  1 133  جمع کل عوامل خارجی )فرصت و تهدید( 

 



7 

 

 ی معاونت آموزشی دانشگاههااستخراج استراتژی  -4 ولجد

 

 خارجی

 

 

 

 

 

 داخلی

 :Oفرصتها 

1O نهاد و های مردمهمکاری با سازمانین  زمNGOها 

2O   های داخل و منطق همکاری و تعامل با دانشگاهزمین 

3O های بین توج  ویژه ب  توسع  و راه اندازی دوره

 ای در نقش  علمی کشوررشت 

4O های درسیتبوع از بازنگری برنام حمایت وزارت م 

5O های بین اللملی توج  ب  توسع  دوره 

6O  توج  ویژه وزارت متبوع ب  برنام  تحول سالمت و

 مقیم بودن پزشکان

7O های علوم اعتبارات دانشگاه در بین سایر دانشگاه

 1پزشکی تیپ 

 :Tتهدیدها 

1T نامشخص بودن زمان تخصیص اعتبارات 

2T یاربخشووجووامع اعتب یسووتمنبووودن س مشووخص 

 هادانشگاه یآموزش

3T  نسوبت بو   یبو  خودمات درموان توج  وزارتخانو

 یخدمات آموزش

4T  فقودان نظووام کارانوو  آموزشوی و نبووود سووازو کووار

 تشویق

5T بوو  برناموو متولیووان وزارت بهداشووت توجوو   عوودم 

  یقبل هایدوره هایریزی

6T وزارت متبووووع بووور عملکووورد  یناکووواف نظوووارت

 هادانشگاه یآموزش

7T یالتتحصوووو یانجودانشوووو یرشپووووذ افووووزایش 

 یازبدون توج  ب  ن یلیتکم

8T از ادغوووام و انتوووزاع  یناشووو هایچالشووو وجوووود

 دانشگاه

9T های رقیب تراز اول در تهرانوجود دانشگاه 

 S: هاقوت

1S و توانمتد یخت فره یعلم یاته یاز اعضا یمندبهره 

2S یو دندانپزشک یمجوز تأسیس دانشکده داروساز دریافت 

3S دانشگاه ب  یبرتر کشور یهارتب  ورود 

4S فعال یمرکز آموزش مجاز وجود 

5S یراز یهایشو مرکز اسناد و مرکز هما یکتابخان  مرکز وجود 

6S سرآمد در کشور یآموزش یهایمارستانب وجود 

7S و  یوویاجرا یربوو  عنوووان موود یعلموو یوواته یاز اعضووا یاریبسوو حضووور

 عضو بورد در وزارت متبوع

8S خبره و متعهد یکارشناس یروهاین وجود 

9S یالملل ینب یاعتباربخش  ینامگواه کسب 

11S  و  یفوووق تخصصوو ی،تخصصوو یلووی،تکم یهووادوره یبوو  راه انووداز توجوو

 یپفلوش

11S  یآموزش یهابرنام  یب  بازنگر توج 

12S یت کم وجود HSR یمعاونت آموزش 

13S فعال بودن شبک  آموزش 

14S هامعاونت یرو تعامل موثر با سا ارتباط 

15S توسووع  تمووام وقووت در مرکووز مطالعووات و  یعلموو یوواته یاعضووا وجووود

 آموزش

16S  یآموزش یهاگروه یرانمد ییننام  تع یینآ یبو تصو تهی 

17S دانشگاه یآموزش یمنظم شورا تشکیل 

18S وجود مرکز آموزش مداوم فعال 

SO: 

S1,2,10,O3,5  جذب نیروی انسانی فعال و با انگیوزه :

 های دندانپزشکی و داروسازیدر رشت 

.S1,4,6,9,O2,3,  :ذب دانشجویان بین المللیج 

 :S1,3,4,5,16.O1,2و  هووای آموزشوویتوسووع  قطووب

 های مجازیدوره

 

ST: 

S1,3,6,7,9,T1,2,4  جذب منابع مالی و افوزایش :

 اعتبارات آموزشی

.T6,8,9,S1,6,11 ادغام برنام  آمووزش علووم

 پای  و بالینی در قالب برنام  اصالحات
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 W:ها ضعف

1W دانشگاه یها از سازمان مرکزدانشکده یبعض یدور 

2W اموزش ینددر فرا یعلم یاته یاعضا یناکاف ریهمکا 

3W ی و داروسازیدانشکده دندانپزشک نبود 

4W یعلم یاته یجامع از اعضا یبانك اطالعات نبود 

5W  پژوهش در اجرا ی ب  نتا یناکاف توج 

6W یفمصوب و متناسب با شرو وظا یالتیساختار تشک نبود 

7W یهایستمدر س یکپارچگی عدم IT 

8W یآموزش یهاگروه یو برون یوندر یابیارز ینددر فرا ضعف 

9W آموزش یفیتدر بهبود ک یابیارزش ی استفاده از نتا عدم 

11W یریتیمد یثبات بی 

11W و استادان یاندانشجو یزگیانگ بی 

12W مطوابق  یبو  بعود عملو یدروس و توجو  ناکواف یکیبر بعد تئوور تاکید

 جامع  یازبا ن

13W مرکووز مطالعووات و  یعلموو یوواته یبووودن اعضووا اییفوو وظ چنوود

 ز کارشناسانا یتعداد

14W درخشان  یاستعدادها یهادر برنام  یاندانشجو یینپا مشارکت 

15W هادوره یدر بازنگر یعلم یاته یاعضا یفضع مشارکت 

16W یو توج  کم ب  نوآور ییرکارشناسان در برابر تغ مقاومت 

17W یانو دانشووجو یعلموو یوواته یاعضووا یمطالعووات یهووافرصووت کمبووود 

 یلیتکم یالتتحص

18W یضووومن خووودمت در توانمندسووواز یهوووادوره یناکووواف اثربخشوووی 

 کارکنان

19W در دانشگاه یستمیتوج  ب  تفکر و نگرش س عدم 

21W آموزش یفیتدانشجو بدون توج  ب  امکانات و ک یرشپذ افزایش 

21W ینآموختگووان و عوودم اطووالع از آخووردفتوور ارتبوواط بووا دانووش نبووود 

 آنان یدستاوردها

22W جوووذب  یدانشوووگاه بووورا یوووابیو بازار یوووغتبل یهوووابرنامووو  نبوووود

 یالملل ینو ب یبرتر کشور یعدادهااست

WO: 

 

W5,11,12,15.O3,4,5یفوویک و یکموو تحووول 

 یبند رتب  در دانشگاه گاهیجا ارتقاء ،یآموزش یها برنام 

 یکشور

W4,6,10,O3,4  تقویووت موودیریت و رهبووری .

 دانشگاهی 

.W11,21,O1,2  تقویوووووت ارتبووووواط بوووووا

آموختگان و ارتقای مشارکت دانشوجویان در حووزه دانش

 وزشآم

W17,22,O2,5 گسووووووترش ارتباطووووووات و .

 IIntersectoralهوووای بوووین بخشوووی )همکووواری

Collaboration) 

W11,12.O1,3 تقویت ارتبواط بوین آمووزش و .

 های بالینیعرص 
 

 

WT: 

 

 

W9,11,12,15,T1,4,5 ایجاد سیستم .

کاران  برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای 

 هیات علمی

 .W4,7,T6,8های فزارها و سامان اارتقای نرم

دادها، فرایندها و آموزشی ب  منظور کنترل درون

 دادهای آموزشی(برون
 W21,22, T8,9 تبلیغ و اطالع رسانی گستره

 در زمین  دستاوردها و قابلیتهای آموزشی دانشگاه 
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 های معاونت آموزشیاستراتژی

 سازینپزشکی و داروهای دنداتخصیص منابع انسانی و فیزیکی برای تاسیس دانشکده .1

 ظرفیت سازی و افزایش جذب دانشجویان بین المللی .2

 های مجازیهای آموزشی و دورهتوسعه قطب .3

 تحول کمی و کیفی برنامه های آموزشی، ارتقاء جایگاه دانشگاه در رتبه بندی کشوری .4

 تقویت مدیریت و رهبری دانشگاهی .5

 (Intersectoral and International Collaboration) المللیو بین یبخشنیب یهایهمکار و ارتباطات گسترش .2

 آموزش حوزه در انیدانشجو مشارکت یارتقا و آموختگاندانش با ارتباط تیتقو .7

 ینیبال یهاعرصه و آموزش نیب ارتباط تیتقو .8

 یآموزش اعتبارات شیافزا و یمال منابع جذب .9

 اصالحات(آموزش علوم پایه و بالینی )در قالب برنامه  یادغام برنامه .11

 های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمیایجاد سیستم کارانه برای فعالیت .11

 یآموزش یدادهابرون و ندهایفرا دادها،درون کنترل منظور به یآموزش یهاسامانه و افزارهانرمارتقای  .12

 های آموزشی دانشگاهرسانی گسترده در زمینه دستاوردها و قابلیتتبلیغ و اطالع .13
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 SWOTای موقعیت استراتژیک معاونت آموزشی در ماتریس چهارخانه -1مودار ن
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