
 
   

 
 

 

 

 

 
شتی ردمانی استان   اراکدااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 

 

 

 برنامه راهبردی مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی در راستای 

 و نوآوری در آموزشهای طرح تحول برنامه

 خدمات بهداشتی درمانی اراکدانشگاه علوم پزشکی و 

 معــاونت آموزشی

 1399سال 
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اراکشتی ردمانی استان خدمات بهدا علوم زپشکی و دااگشنه   

 پيش گفتار :

شکی اراک دارای     شگاه علوم پز شکی، ت       8دان شکی، پیراپز شکی، دندانپز شکده ) پز ستاری    دان شت، پر شی، بهدا  -وانبخ

در رشته مقاطع تحصیلی تخصص  یانو دانشکده پرستاری شازند( و پذیرای دانشجو دانشکده علوم پزشکی خمین، مامایی

داخلی، تخصصصص ارا ی عمومی، تخصصصص اوداان، تخصصصص زنان و زایمان، تخصصصص بی صوشصصی، تخصصصص ط  

صص عفونی  سیری  اورژانس، تخ صص ارا ی  و گرم شکی،     مغز و ، تخ صص روانپز صاب، تخ صص ارتوپدی،   اع تخ

سنتی،      شکی  ، داترای  رفهPhD by Researchداترای تخصصی     تخصص رادیولوژی،داترای تخصصی ط   ای پز

آموزش عمومی و دندانپزشکی، اارشناسی ارشد میکروب شناسی، فیزیولوژی، زیست فناوری پزشکی، آموزش بهداشت،         

ستاری،   ستی،    پر شیمی بالینی و آمار زی ستاری مراقبت صای ویژه، بیو شکی      پر شکی، پز شاوره در مامایی، تاریخ علوم پز م

علوم آزمایشگاصی،   بهداشت محیط،  ای، بهداشت عمومی، تاری، مامایی، بهداشت  رفه ) پرس اارشناسی پیوسته    ملکولی،

شناسی    اتاق عمل، صوشبری،  شنوایی  سی ناپیوسته    (اار درمانی، گفتار درمانی و  شت    )و اارشنا شت  رفه ای، بهدا بهدا

شبری،   عمومی،  شت محیط، صو شت محیط،   فوریت صا بهدا شکی و مامایی( و ااردانی) بهدا کنولوژی پرتودرمانی، ت ی پز

 می باشد. و بهداشت دصان( فوریت صای پزشکی

 

 : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (Mission)رسالت

در راستای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مأموریت دارد مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

توسعه و ارتقای زیر ساخت آموزش ، توسعه آموزش مجازی، نیروهای انسانی کارآمد و توانمند از طریق  تکیه برتا با 

های جدید در مقاطع تحصیالت تکمیلی و دستیاری، توانمند سازی اعضای هیات علمی  با جذب و گسترش رشته

کمی و کیفی می، در جهت ارتقاء های اخالق حرفه ای و اخالق پزشکی و رعایت عدالت و اخالق اسالتکیه بر ارزش

 های موثری بردارد.جامعه، گام نیازهای اساس بر کارآمد و متخصص انسانی نیروی تأمین و تربیت آموزش،

 

 :مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی( Vision) دورنما چشم انداز/
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اراکشتی ردمانی استان خدمات بهدا علوم زپشکی و دااگشنه   

شکی    سعه آموزش علوم پز ست تا پایان برنامه به عنوان   مرکز مطالعات و تو شگاه در حوزه  بر آن ا مغز متفکر دان

 .داشته باشد تصمیم سازی در تمامی امور مرتبط با ارتقای کمی و کیفی آموزش نظارت

 نقاط قوت:

S1- و کارشناسان متعهد و با تجربه وجود اعضای هیأت علمی توانمند و با تجربه 

S2-  در دانشگاه مجازیوجود مرکز آموزش 

S3-  جلسات دبیرخانه طرح تحول و کارگروه های مرتبطبرگزاری منظم و مداوم 

S4-  وجود مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه 

S5-  در حوزه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه پورتالفعال بودن 

S6- طرح تحول در دانشگاه و اعتبار بخشی  درونی ارزيابی برنامه مستمر پیگیری 

S7- وجود روند رو به رشد ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی 

S8-  در حوزه معاونتکارگروه توانمند طرح تحول وجود 

S9- وجود رشته های دستیاری تخصصی و تحصیالت تکمیلی در دانشگاه 

S10- وجود مديران توانمند در سطح معاونت و دانشکده های تحت پوشش 

S11-  ه ای دانشگاهمرکز آموزش مهارتی حرفوجود 

S12- وجود مرکز آموزش پاسخگوی استاندارد در دانشگاه 

S13- ( وجود مرکز آموزش مهارتهای بالینیSkill labاستاندارد و فعال ) 

S14- فعال بودن اداره استعدادهای درخشان در دانشگاه 

S15- فعال بودن اداره آموزش مداوم دانشگاه 

S16- استقالل مالی معاونت آموزش 

 

 ضعف: نقاط

W1 : دانشگاهدر برخی گروه های آموزشی کمبود تعداد اعضای هیات علمی 

W2 : و نواوری در آموزش به نسبت کل اعضای هیات علمی دانشگاهاعضای هیات علمی درگیر در طرح تحول کمبود مشارکت 

W3دانشگاه آموزشی هایعرصه و مراکزبرخی از  : پراکندگی 

W4آموزشی و اداری فضاهای نامناسب موقعیت و فیزيکی فضاهای : کمبود 

W5 : های آموزشی(آوری از گروههای تدوين راهنماهای بالینی )نظر سنجی و جمعاستخراج الويتعدم 

W6و طرح دوره : کمبود مشارکت اعضاء هیات علمی گروههای آموزشی برای بروزرسانی طرح درس 
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اراکشتی ردمانی استان خدمات بهدا علوم زپشکی و دااگشنه   

W7آموزشی نوين هایشیوه رایاج و پذيرش جهت علمی هیئت اعضای انگیزه : کمبود 

W8 : در آموزش  منابع مالی به طرح تحول و نوآوری اختصاصعدم تناسب در 

W9:   در برنامه های مرتبط با طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیعدم استقبال اساتید برای شرکت 

W10کارشناسی مربوط مسئولیتهای و نیازها با تشکیالتی ساختار تناسب : عدم 

W11 : برآورد نیازهای دانشگاهی به آموزشهای مهارتی و حرفه ای و نیروی انسانی  عدم 

W12ضعف در سیستم ارزيابی دقیق از عملکرد مديران : 

W13ضعف در تدوين فرآيندهای تشويقی برای کارکنان و اساتید با هدف ايجاد انگیزه : 

W14گیری از نتايج فرآيندهای آموزشی: ضعف در بهره 

W15 :های دانشگاهجمع آوری نیازهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجويان با همکاری معاونت 

 

 

 فرصتها:

O1 به عنوان مبنا و راهنمايی در جهت تدوين برنامه دانشگاه برنامه طرح تحول و نوآوری در آموزشساله کشور و  20: وجود چشم انداز توسعه 

O2 : آموزش فراگیرانظهور بیماری کرونا و تاثیرات بر 

O3 همکاری با ساير دانشگاه های در کالن منطقه آمايشی: وجود 

O4 طرح تحول: بهره گیری از تصمیم سازی های موثر هیات امنا دانشگاه در زمینه 

O5سیاستگذاری وزارت متبوع بر گسترش کمی و کیفی تحصیالت تکمیلی : 

O6موقعیت جغرافیايی استان مرکزی در سطح کشور : 

O7 : پیشبرد ماموريت ويژه دانشگاهوجود مراکز صنعتی و فرصت های علمی تحقیقاتی و  وجود بستر مناسب برای 

O8در جهت افزايش پژوهش های مرتبط با ماموريت ويژه دانشگاه : افزايش تعداد دانش آموختگان عالقمند به تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

O9 با فعالیت آموزشی در طرح تحول اساتید : عدم معادل سازی فعالیتهای اجرايی 

O10اجرای برنامه آمايش سرزمین در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : 

O11 در برنامه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی: حمايت رياست محترم دانشگاه 

O12دانشگاه دبیرخانه طرح تحول در آموزشی معاونت پررنگ و فعال : حضور 

O13دانشگاه ديگر معاونتهای و دانشگاه رياست با معاونت مناسب : ارتباط 

O14وزارت آموزشی معاونت با دانشگاه آموزشی معاونت خوب : همکاری 

O15کشور هایدانشگاه بین در آموزشی هایرتبه : کسب 
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اراکشتی ردمانی استان خدمات بهدا علوم زپشکی و دااگشنه   

 

 

 

 تهدیدات:

T1اعتبارات موقع به تخصیص عدم و شده داده تخصیص بودجه و اعتبارات : کمبود 

T2 :ظهور بیماری کرونا و تاثیرات بر آموزش فراگیران 

T3 :ی استاناستفاده از ظرفیت علمی اعضا هیات علمی دانشگاه و شناساندن اين ظرفیت ها به ساير همکاران در ساير دانشکده ها و همچنین ساير ارگانها 

T4 :شیوه های نوين ارزشیابی و امتحانات پايان ترم فراگیران 

T5 با هزينه کرد دانشگاهی منابع اختصاصی در طرح تحول : عدم تطابق 

T6عدم تناسب تعداد مجوز ها و تعداد پستهای جذب هیأت علمی با روند توسعه آموزش در دانشگاه : 

T7عدم تناسب تعداد مجوز های نیروی انسانی غیر هیأت علمی با روند توسعه آموزش در دانشگاه : 

T8جزيره ای عمل کردن(در ارتباط با طرح تحولعامل و روابط درون بخشی بین معاونتهای مختلف دانشگاه : پايین بودن سطح ت( 

T9عدم تناسب تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز جامعه : 

T10و تجهیزات در مراکز آموزشی درمانی امکانات : کمبود 

T11مديريتی ثبات : عدم 

T12ها در طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیمسئولیت قبول برای علمی هیئت اعضاء کافی انگیزه : عدم 
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اراکشتی ردمانی استان خدمات بهدا علوم زپشکی و دااگشنه   

 نقاط قوت و ضعف 

 

 ردیف عوامل اصلی (0-100وزن) ضریب نمره نهایی

 نقاط قوت

 1S وجود اعضای هیأت علمی توانمند و با تجربه و کارشناسان متعهد و با تجربه  5.5 4 22

 2S وجود مرکز آموزش مجازی در دانشگاه 3.7 3 11.1

 3S برگزاری منظم و مداوم جلسات دبیرخانه طرح تحول و کارگروه های مرتبط  4.5 4 18

 4S وجود مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه  4.5 3 13.5

 5S فعال بودن پورتال دانشگاه در حوزه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی  3.5 3 10.5

 6S و اعتبار بخشی  طرح تحول در دانشگاه درونی ارزيابی برنامه مستمر پیگیری  2.5 4 10

 7S وجود روند رو به رشد ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی  1.8 3 5.4

 8S وجود کارگروه توانمند طرح تحول در حوزه معاونت  2.5 4 10

 9S وجود رشته های دستیاری تخصصی و تحصیالت تکمیلی در دانشگاه  3.8 4 15.2

 10S وجود مديران توانمند در سطح معاونت و دانشکده های تحت پوشش  3.4 3 10.2

 11S وجود مرکز آموزش مهارتی حرفه ای دانشگاه  3 4 12

 12S وجود مرکز آموزش پاسخگوی استاندارد در دانشگاه  2.8 3 8.4

 13S ( استاندارد و فعالSkill labوجود مرکز آموزش مهارتهای بالینی )  3.5 4 14

 14S فعال بودن اداره استعدادهای درخشان در دانشگاه  2.5 3 7.5

 15S فعال بودن اداره آموزش مداوم دانشگاه  2 3 6

 16S استقالل مالی معاونت آموزش  6 4 24
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اراکشتی ردمانی استان خدمات بهدا علوم زپشکی و دااگشنه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف عوامل اصلی (0-100وزن) ضریب  نمره نهایی

 نقاط ضعف

 W1 برخی گروه های آموزشی دانشگاهکمبود تعداد اعضای هیات علمی در  4 2 8

عضای کمبود مشارکت اعضای هیات علمی درگیر در طرح تحول و نواوری در آموزش به نسبت کل ا 3.5 2 7

 هیات علمی دانشگاه

W2 

 W3 دانشگاه آموزشی هایعرصه و برخی از مراکز پراکندگی 2.2 2 4.4

 W4 آموزشی و اداری فضاهای نامناسب موقعیت و فیزيکی فضاهای کمبود 5 2 10

 W5 های آموزشی(آوری از گروههای تدوين راهنماهای بالینی )نظر سنجی و جمععدم استخراج الويت  4 1 4

 W6 و طرح دوره کمبود مشارکت اعضاء هیات علمی گروههای آموزشی برای بروزرسانی طرح درس  3.6 2 7.2

 W7 آموزشی نوين هایشیوه اجرای و پذيرش جهت علمی هیئت اعضای انگیزه کمبود  3 1 3

 W8 در آموزش  منابع مالی به طرح تحول و نوآوری عدم تناسب در اختصاص  1.5 1 1.5

 W9 عدم استقبال اساتید برای شرکت در برنامه های مرتبط با طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی   2.3 2 4.6

 W10 مربوط کارشناسی مسئولیتهای و نیازها با تشکیالتی ساختار تناسب عدم  4.8 2 9.6

 W11 عدم برآورد نیازهای دانشگاهی به آموزشهای مهارتی و حرفه ای و نیروی انسانی    4 2 8

 W12 ضعف در سیستم ارزيابی دقیق از عملکرد مديران  3.7 2 7.4

 W13 اساتید با هدف ايجاد انگیزهضعف در تدوين فرآيندهای تشويقی برای کارکنان و  2.9 2 5.8

 W14 گیری از نتايج فرآيندهای آموزشیضعف در بهره  1.8 1 1.8

 W15 های دانشگاهجمع آوری نیازهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجويان با همکاری معاونت 3 2 6

286.1  100   
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اراکشتی ردمانی استان خدمات بهدا علوم زپشکی و دااگشنه   

 ها و تهدیدهافرصت

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف عوامل اصلی (0-100وزن) ضریب نمره نهایی

 هافرصت

24 4 6 O1 ساله کشور و برنامه طرح تحول و نوآوری در آموزش به عنوان مبنا  20: وجود چشم انداز توسعه

 و راهنمايی در جهت تدوين برنامه دانشگاه
1O 

8.4 3 2.8 O22 : ظهور بیماری کرونا و تاثیرات بر آموزش فراگیرانO 

4 2 2 O3 3 منطقه آمايشی: وجود همکاری با ساير دانشگاه های در کالنO 

8 2 4 O44 : بهره گیری از تصمیم سازی های موثر هیات امنا دانشگاه در زمینه طرح تحولO 

18 4 4.5 O55 : سیاستگذاری وزارت متبوع بر گسترش کمی و کیفی تحصیالت تکمیلیO 

11.4 3 3.8 O66 : موقعیت جغرافیايی استان مرکزی در سطح کشورO 

4 2 2 O7 صنعتی و فرصت های علمی تحقیقاتی و  وجود بستر مناسب برای پیشبرد ماموريت : وجود مراکز

 ويژه دانشگاه
7O 

16 4 4 O8 افزايش تعداد دانش آموختگان عالقمند به تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی در جهت :

 افزايش پژوهش های مرتبط با ماموريت ويژه دانشگاه
8O 

6 3 2 O9 9 : عدم معادل سازی فعالیتهای اجرايی اساتید در طرح تحول با فعالیت آموزشیO 

12 4 3 O1010 : اجرای برنامه آمايش سرزمین در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیO 

12 3 4 O1111 : حمايت رياست محترم دانشگاه در برنامه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیO 

12 3 4 O1212 دانشگاه دبیرخانه طرح تحول در آموزشی معاونت پررنگ و فعال : حضورO 

12 4 3 O1313 دانشگاه ديگر معاونتهای و دانشگاه رياست با معاونت مناسب : ارتباطO 

6 3 2 O1414 وزارت آموزشی معاونت با دانشگاه آموزشی معاونت خوب : همکاریO 

6 2 3 O1515 کشور هایدانشگاه بین در آموزشی هایرتبه : کسبO 
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 ردیف عوامل اصلی (0-100وزن) ضریب  نمره نهایی

 تهدیدها

 1T اعتبارات موقع به تخصیص عدم و شده داده تخصیص بودجه و اعتبارات کمبود 6 3 18

 2T عدم وجود هیات ممیزه در دانشگاه 4.5 3 13.5

 3T متبوع وزارت توسط دانشگاه در پذيرش ظرفیت در افزايش 3.4 2 6.8

 4T برابر آموزش در پژوهش امر به علمی هیئت اعضاء ارتقاء آيین نامه حد از بیش تأکید و توجه 4.8 2 9.6

 5T عدم تطابق سرانه آموزشی با هزينه کرد دانشگاهی 5.5 2 11

 6T علمی با روند توسعه آموزش در دانشگاهعدم تناسب تعداد مجوز ها و تعداد پستهای جذب هیأت  3.5 3 10.5

 7T عدم تناسب تعداد مجوز های نیروی انسانی غیر هیأت علمی با روند توسعه آموزش در دانشگاه 2 3 6

 8T پايین بودن سطح تعامل و روابط درون بخشی بین معاونتهای مختلف دانشگاه )جزيره ای عمل کردن( 2.7 2 5.4

 9T تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز جامعهعدم تناسب  4.3 1 4.3

 10T دانشگاه سطح در دانشجويان معیشتی و رفاهی امکانات کمبود 3.5 3 10.5

 11T مديريتی ثبات عدم 4.7 2 9.4

 12T آموزشی مديريت هایمسئولیت قبول برای علمی هیئت اعضاء کافی انگیزه عدم 5 3 15

279.8  100   
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 ( در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:S( و استراتژی)Gاهداف کالن)

 
G1تکمیلی و دستیاری( تحصیالت هایرشته گسترش و توسعهمی آموزش): توسعه ک 

 1S :ايجاد بستر الزم به منظور توسعه و گسترش رشته هاي تحصيالت تكميلي و دستياري 

G2علوم پزشکی : تحول و نوآوری در آموزش 

 1-2S :توسعه و ارتقاي زير ساختهاي آموزش علوم پزشكي 

 2-2S :آينده نگاري و مرجعيت علمي در آموزش پزشكي 

 3-2S :اعتالي اخالق حرفه اي 

 4-2S :توسعه آموزش مجازي 

 5-2S :يآموزش علوم پزشك يساز يالملل نيب 

G3 ارتقاء سطح توانمندی اعضای هیات علمی و کارکنان : 

 3S :انجام فعاليت ها در جهت افزايش سطح توانمندي اعضاي هيات علمي و كاركنان 

G4 پزشکی متناسب با نیازهای جامعه : ارتقاء سطح توانمندی فراگیران علوم 

 1-4S :طح توانمندي دانشجويان دانشگاه متناسب با نيازهاي جامعهها در جهت افزايش سانجام فعاليت 

 2-4S :ها در جهت افزايش سطح توانمندي دانشجويان استعداد درخشانانجام فعاليت 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


