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 مقدمه:

م تا لزو شده جود باعثازبدو حیات بشرنیاز به صنایع مختلفی داشته واز طرفی محدودیت منابع مو

که  گفت بتوانمدیریت وباالخص برنامه ریزی بعنوان یکی از ارکان مهم زندگی وی گردد.شاید

آن  سترسی بهریزی رسیدن به آینده مطلوب است که بدون اقدام عملی هیچ امکانی برای د برنامه

یزی رنامه رفقط بباشد ووجود ندارد زیرا منابع مورد نیاز بشر محدود و نیازهای وی روز افزون می 

ه توجه ب ا با.لذاست که میتوان بهترین راهها را انتخاب وبا راههای مختلف به اهداف دست یافت

 م پزشکیه علوجهان در حال پیشرفت و دگرگونی ایجاد شده امروز حیات سازمانها از جمله دانشگا

بدون  نی کهد وبی شک کسااراک و واحدهای سازمانی زیر مجموعه آن بستگی به برنامه ریزی دار

وظیفه  ،امعه جشکستشان حتمی است.پاسخ گفتن به نیازهای موجود در  دبرنامه ریزی فعالیت میکنن

ن لتحصیالامی شوند وفارغ وماموریت اصلی همه سازمانهایی است که برای ارائه خدمات تاسیس 

ت طالعاکسب دانش واگروه علوم پزشکی به عنوان یکی از گروههای تخصصی در جامعه نیازمند 

ار کع به به روز شده در حرفه خود هستند تا پس از خروج از محیط آموزشی ودانشگاههاو شرو

د دانش بتوانن اشد تابو این امکان برای آنها فراهم حرفه ای از دانش واطالعات جدید بی بهره نباشند 

 ومهارت حرفه ای خود را به روز کنند.
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 کز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي در ماني اراكبرنامه استراتژيك مر

 Mission رسالت:

ه بشغول مدفتر آموزش مداوم زیر مجموعه معاونت آموزشی وتحقیقات دانشگاه علوم پزشکی که 

ودن وز نمکه با هدف ارتقاء سطح دانش ،به ر تربیت نیروهای درمانی در سطح استان می باشد

ن رو سازای ،دال تجربیات به مشمولین آموزش مداوم استان که شامل )پزشکان عموماطالعات وانتقا

ی ،بیهوش ایمان، دندانپزشکان ،دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی ،متخصص داخلی ،اطفال ،زنان ز

داخلی  ،چشم پزشکی رادیولوژی ،روانپزشکی ، پرتو درمانی ، بیماری های عفونی وگرمسیری 

شکی ، پز ی استخوان ومفاصل ،بیماری های کودکان ، بیماری های قلب وعروقمغزواعصاب ،جراح

  گوش وحلق وه ومجاری ادراری تناسلی ،اجتماعی ، پزشکی قانونی ،پزشکی هسته ای ، جراحی کلی

..( جهت یی و.بینی وجراحی سرو گردن ،فیزیوتراپی ، علوم آزمایشگاهی ودکترای پرستاری و ماما

کنفرانس  دون ،د کادر درمان دولتی وخصوصی اقدام به برگزاری برنامه های مبهبود واصالح عملکر

دمی د از پانو بع علمی یکروزه و ماهانه ، سمینار ،همایش ،سمپوزیوم ،کوتاه مدت حرفه ای وکارگاه

مه ها هتر برناب.همچنین این دفتر جهت برگزاری هر چه می نمایدوبینار و آموزش مجازی  19کووید 

م مان نظاساز ی ،دانشکده ها ،سازمان پزشکی قانون ، غذا ودارو، درمانی ،های بهداشتی با معاونت

ت نعت نف، مراکز خصوصی ،انجمن ها ، بهداشت ودرمان صپزشکی  و پرستاری استان وشهرستان 

 ونیز سازمان بهزیستی وتامین اجتماعی همکاری دارد. مرکزی
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 :ارزشها

 واسالمی اقدام به ارزشهای انسانی -1

 عدالت اجتماعی -2

 رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات  -3

 مشارکت بین بخشی ودانش آموختگان -4

  پاسخگوئی -5

 تعهد وخدمات کمی وکیفی -6

 نظارت مناسب بر کیفیت برنامه ها -7

 ین آموزشینوآوری واستفاده از فن آوری های نو-8

 

 

 

 

 Visionدرو نما: 

لاوم عتای ارتقااء ساالمت جامعاه ،داناش اطالعاات ومهاارت داناش آموختگاان ما برآنیم تا در راس

 پزشکی کشور را روزآمد نمائیم.
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 تحلیل موقعیت استراتژيك مرکز آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاه 

 

 (:Strengthنقاط قوت)

1S- انگیزه مناسب خدمتی در کارکنان مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی 

2S-  ه داوم جامعمووسایل کمک آموزشی جهت ارائه برنامه های آموزشی در مرکزآموزش  امکاناتوجود

 پزشکی و دانشگاه

3S- توجه مسئولین دانشگاه به شیوه های افزایش رضایتمندی دانش آموختگان 

4S- اطالع رسانی مناسب برنامه های آموزشی به مشمولین مربوطه 

5S- امه های آموزش مداوممتمرکز بودن فضای فیزیکی برای اجرای برن 

6S- وجود سالن های مناسب برای اجرای برنامه های آموزش مداوم 

7S-وجود شرح وظایف برای کلیه کارکنان مرکز آموزش مداوم 

8S- حمایت مسئولین آموزشی دانشگاه از برنامه های آموزش مداوم 

9S- زشکی ختلف علوم پارائه برنامه های آموزشی مراکز آموزش مداوم براساس نیازگروههای م 

10S-  اومکمیته آموزش مداوم در دانشگاه به منظور تدوین سیاستهای مرکز آموزش مدوجود 

11S- ارائا خدمات مشاوره ای رایگان به مشمولین توسط کارشناسان مرکز آموزش مداوم 

 12S– تمایل مسئولین دانشگاه به شناسائی نیازهای آموزشی دانش آموختگان  

 13S– داومدرصدی دانش آموختگان ثبت نام شده در برنامه های آموزشی مرکز آموزش م 95حضور 

14S- تالش مسئولین مرکز در جهت ایجاد مدیریت مشارکتی 

15S -)وجود پایگاه عرضه اطالعات الکترونیکی در مرکز آموزش مداوم )اینترنتی 

 16S –ف علومان گروههای مختلمتنوع بودن برنامه های آموزش مداوم برای اکثریت دانش آموختگ 

 پزشکی

17S-ت بین ه صورتوان برگزاری برنامه های آموزشی توسط مرکز به صورت آموزشهای مدون، سمینارها ب

 المللی

18S -موزش راکز آوجود ارتباط مناسب مرکز با اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت و سایر م

 مداوم دانشگاههای علوم پزشکی کشور

19S - گواهی نامه های مشمولین شرکت کننده در برنامه های مرکز آموزش مداومصدور 

20S- د نیاز ا مورهوجود اعضا هیئت علمی در اغلب رشته های گروه علوم پزشکی به منظور اجرای آموزش

 دانش آموختگان
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 :(Weaknessنقاط ضعف)
 
 

1W :  در مرکز آموزش مداوممشکالت اینترنیت وپهنا باند 

2W :اومد عرصه های آموزش بالینی وجامعه نگر برای اجرای برنامه های آموزش مدکمبو 

3W : ضابطه مند نبودن بودجه مرکز آموزش مداوم 

4W : متناسب نبودن بودجه اختصاصی دانشگاه با فعالیتهای مرکز آموزش مداوم 

5W :کمبود نیروی کارشناس ماهر ومتخصص در مرکز آموزش مداوم 

6W : لپ تاپ  ،وعدم امکانات کافی در دفتر آموزش مداوم )نبود هدست ،وب کم نامناسب بودن

 و.....(

7W :نامناسب بودن منابع امکانات موجود ومورد نیاز از جمله وسیله نقلیه ،ITنتشارات،تاسیسات، ا 

 و... در مرکز آموزش مداوم

8W: ومزش مداناکارآمد بودن ارزشیابی وپایش کل آموزشهای ارائه شده توسط مرکز آمو 

9W: ناکافی بودن اطالعات برای تعیین نیاز سنجی بعضی از گروههای علوم پزشکی 

10W :ناهماهنگی بخشهای درونی دانشگاه با مرکز آموزش مداوم 

11W :ضعف در همکاری مناسب اعضاء هیئت علمی دانشگاه با مرکز آموزش مداوم 

12W: عدم حضور کارشناسITت بستر ساری مناسب اجرا و عدم تخصیص امکانات کافی جه

 برنامه های آموزش مداوم

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 
 

 

 :(oportunities) فرصت ها  
 
 

1O : عزم ملی جهت جهش علمی در کشورووزارات بهداشت درمان وآموزش پزشکی 

2O :وجود قانون آموزش مداوم پزشکی وحمایت از اجرائی شدن آن 

3O :موزش مداوموجود انجمن های غیر دولتی عالقمند به اجرای آ 

4O :رضایت جامعه پزشکی )مشمولین( از اجرای برنامه های آموزش مداوم 

5O :ههاامکان تبادل تجربیات موفق در مراکز آموزش مداوم جامعه پزشکی سایر دانشگا 

6O : طرح رتبه بندی مراکز آموزش مداوم توسط وزارت متبوع اجرای 

7O :مگاهی در برنامه های آموزش مداومشارکت وهمکاری بخش خصوصی ومراکز غیر دانش 

8O :استفاده از ردیفهای کمکی مالی وزراتی 

9O :حمایت مدیران کالن استان از جهت جایگاه مرکز آموزش مداوم 

10O: )مجاورت با شهرهاودانشگاهای  بزرگ )امکان استفاده از تجارب علمی اساتید 

11O:  داوممموزش آبه شرکت در برنامه های وجود دانش آموختگان جوان وبا انگیزه وبه عالقمند 

12O: ح خدمات حرفه ایتمایل دانش آموختگان به کسب علوم وفنون وارتقاء سط 

  :(Threatsدها)يتهد   

T1:عدم وحدت رویه جهت اخذ مجوز بین مراکز آموزش مداوم از طرف وزارت متبوع 

T2 :وزارت متناقض از طرف  یه وبخش نامه های  متنوع وگاهصدور آئین نام 

T3 :وجود مراکز متعدد وتصمیم گیری درزمینه آموزش مداوم  

T4 :کمبود بودجه تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور 

T5 :معدم تناسب امتیاز اختصاص یافته با محتوای بخشی از برنامه های آموزش مداو 

T6 :موقعیت جغرافیایی استان ونزدیکی به تهران 

T7 :ته شک هسرخی از رشته های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی در)داروسازی،پزعدم تربیت ب

 ای و...(
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G استراتژيك: اهداف: 

 

G1: توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم 

G2 :ارتقاء سطح توانمندی دانش آموختگان علوم پزشکی 

 

 

 

 

 مرکز آموزش مداوم اهداف اختصاصي

 

G1ي آموزش مداوم: توسعه کمي و کیفي برنامه ها 

1O1G : تا پایان برنامه %90افزایش عضویت مشمولین آموزش مداوم به میزان 

2O1G :ده از شائه اولویت بندی اجرای برنامه های مرکزبر اساس نظرسنجی مشمولین ونیازهای ار

  %50طرف آنها به میزان

3O1G: 90توسعه اطالع رسانی به مشمولین به میزان% 

4O1G:10ات رفاهی به مشمولین به میزان ارتقاءکیفیت خدم% 

 

 

 



 9 

 

:G2 ارتقاء سطح توانمندي دانش آموختگان علوم پزشكي 

1O2G:  70به میزان  ارتقاءمیزان برنامه های آموزش مداوم الکترونیکی% 

2O2G:   برنامه های مرکز %50ارتقاءاستفاده از وسایل کمک آموزشی در 

3O2G:   مورد روشهای نوین آموزش % مدرسین دانشگاه در50توانمندسازی 

4O2G:   ر حداقلدارتقاءکیفیت مدرسین دوره های آموزشی از طریق دعوت از اساتید ونخبگان کشور 

 برنامه های مرکز 10%

 برنامه عملیاتي

 

 برنامه های عملیاتی تدوین شده جهت تحقق اهداف استراتژیک
 یدهگزارش مسئول شاخص ها فعالیت اهداف عینی استراتژی اهداف

ارتقای توانمند -

سازی اساتید در  

دوره های آموزشی 

از طریق دعوت 

اساتید نخبگان 

 کشور 

توانمند سازی -

مدرسین  90%

دانشگاه در 

موردروشهای نوین 

 آموزش

 

برگزاری -

وبینارهای 

 آموزشی

برگزاری دوره -

ی ها

توانمندسازی 

اساتید بصورت 

وبینار تا پایان 

شش ماه اول 

 1400سال 

ا برای اعض

 هیات علمی 

 90آموزش حداقل 

درصد اعضای هیات 

علمی در زمینه روش 

های یادگیری فعال به 

ویژه روش های مبتنی 

بر کار گروهی تا پایان 

 1400شهریور 

عال کردن کمیته ف -

ای جهت تعیین 

اساتید کارآمد وخبره 

در برنامه های آموزش 

 مداوم

ناسایی بهترین مدرسین ش -

های مربوطه در زمینه روش 

فعال یادگیری و جلب همکاری 

 آنان 

موزش اساتید دانشگاههای آ -

این مرکز و کل کشور  در قالب 

 برنامه های وبینار

ستفاده از اساتید مسلط بر ا -

روش های فعال یادگیری در 

 برگزاری برنامه ها

رخواست از گروههای د-

آموزشی جهت معرفی اساتید 

بنام و کار آمد خود برای اجرای 

 مه های آموزش مداومبرنا

عداد وبینارهای ت -

 های برگزار شده

صد اساتید در -

 آموزش دیده

رصد استفاده د -

مدرسین برنامه از 

 روش های یادگیری 

رصد رضایت د -

فراگیران از کاربرد 

مناسب روش های 

 فعال یادگیری

دفتر آموزش 

 مداوم
مطابق زمانبندی 

تعیین شده در 

 اهداف عینی

ر تدوین و انتشا

محتواهای 

آموزشی)فیلم 

-وبینار

 پوستربرنامه(

دستیابی به حداقل -

یک فیلم آموزشی 

معتبر در زمینه وبینار 

روش های فعال 

یادگیری و ارائه آن به 

 اساتید

 3معرفی حداقل  -

دوین و انتشار فیلم آموزشی ت-

 وبینار در این رابطه

عرفی کتب و مقاالت معتبر م-

در زمینه تدریس و روش های 

فعال یادگیری به اساتید 

 دانشگاه

عداد فیلم های ت -

وبیناردریافت و منتشر 

 شده

یفیت هر یک از ک -

منابع فوق و رضایت 

 اساتید از آن ها

دفتر آموزش 

 مداوم
مطابق زمانبندی 

تعیین شده در 

 اهداف عینی
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کتاب معتبر داخلی و 

کتاب معتبر خارجی  3

در زمینه روش های 

فعال یادگیری به 

اساتید دانشگاه تا 

 1400اسفند 

 

 

 

 

 یدهگزارش مسئول شاخص ها تیفعال ینیاهداف ع یاستراتژ اهداف

 کیبرنامه استراتژ نیتدو

مرکز آموزش  یاتیو عمل

مداوم جهت استفاده 

از  یهدفمند و حداکثر

 موجود یها تیظرف

تدوین برنامه 

 استراتژیک

 100یشرفت پ -

درصدی برنامه 

استراتژیک و 

پایان عملیاتی تا 

 1400اسفند 

بروزرسانی رسالت، دورنما و 

 ارزش ها

 ل محیط بیرونی و درونی تحلی -

 اف استراتژیکتدوین اهد -

 ژی هاتعیین استرات -

 رنامه های عملیاتیبتدوین  -

جرای پیگیر برنامه های ا -

 عملیاتی

 یشرفت برنامهروند پ -

یفیت برنامه ک -

 تدوین شده 

دی بودن کاربر -

 برنامه

 ثربخشی برنامها -

مطابق زمانبندی  EDCواحد

تعیین شده در اهداف 

 عینی

 

 یدهگزارش مسئول شاخص ها تیفعال ینیاهداف ع یاستراتژ اهداف

فراهم نمودن امکان 

 تیفیبا ک یبرگزار

 یآموزش یدروه ها

 یاز راه دور برا

گروه های  یتمام

 هدف

ارتقا برنامه های 

الکترونیکی آموزش 

 مداوم

 زاتیتجه نیتام

 مناسب

تکمیل  -

وبروزرسانی 

آموزش از  زاتیتجه

راه دور مناسب 

 مراکز تا اسفند

1400 

 معتبر یبرندها ییشناسا -

 مناسب متیق یدارا

 یآموزش زاتیتجه دیخر -

 یندگینما ایمراکز  نیاز ا

 معتبر آن ها یها

 ییناساش یتعداد برندها -

 یو خارج یشده داخل

 نیتام زاتیدرصد تجه -

معتبر  یرندهاشده از ب

 یو خارج یداخل

 یمطابق زمانبند  ITواحد

شده در اهداف  نییتع

 ینیع

 یها ستمیس جادیا

 یانیو پشت ینگهدار

 ینرم افزار

 یمامت یراه انداز -

با حضور  زاتیتجه

مجاز  یها ینگینما

شرکت تا خرداد 

1400 

نامه  نییآ نیتدو -

 یدوره ا ینگهدار

 وریتا شهر زاتیتجه

1400 

 100 یاجرا -

قد قرارداد خدمات پس ع -

 یاز فروش با شرکت ها

و  زاتیسازنده تجه

شده  دییتا یها یندگینما

 آن ها

نامه  نییآ بیتصو -

 یآموزش زاتیتجه ینگهدار

 نیینمودن مفاد آ ییاجرا -

 نامه مصوب شده  

عقد قرارداد  تیفیک -

 منعقد شده

  ینینامه تدو نییآ تیفیک -

 یآموزش زاتیدرصد تجه -

تحت پوشش مرکز توسط 

 فیتعر ینگهدار ستمیس

 شده

رنامه های اجرا بدرصد -

 شده

 ITواحد

واحد 

آموزش 

 مداوم

 یمطابق زمانبند

ف شده در اهدا نییتع

 ینیع
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نامه  نییآ یدرصد

 یبرا 1400تا آذر 

 زاتیتجه یتمام

 یمرکز و واحدها

 تابعه

اجرا برنامه ها بصورت  -

وبینار و ارتقا سیستم مراکز 

 مجری

 

 یدهگزارش مسئول شاخص ها تیفعال ینیاهداف ع یاستراتژ اهداف

ایجاد سازوکار انگیزشی موثر 

جهت مشارکت اعضای هیات 

علمی به عنوان مدرس یا 

مخاطب در برنامه های آموزش 

 مداوم

 

ایجاد انگیزش 

 های علمی

لحاظ نمودن 

تدریس و 

شرکت اعضای 

هیات علمی در 

ارتقا و تمام 

ها تا  وقتی آن

 1400شهریور 

 ارتقای ساالنه

 ارتقای رتبه

 تمام وقتی

اجباری کردن 

تدریس برای 

 همه رشته ها

 بیتصو -

مرتبط  نیقوان

مطابق با 

اعالم  یزمانبند

 شده 

وند رو به ر -

رشد مشارکت 

 اتیه یاعضا

در  یعلم

برنامه  یبرگزار

 ها

شده  نییتع یمطابق زمانبند معاونت آموزشی

 ینیدر اهداف ع

ایجاد انگیزش 

 های مالی

صویب مبالغ ت -

رقابتی و 

انگیزاننده برای 

ترغیب اعضای 

هیات علمی به 

تدریس در 

مه های برنا

آموزش مداوم تا 

 1400شهریور 

یجاد امکان ا -

جایگزینی میان 

انواع انگیزاننده 

های مصوب 

شده برای 

اساتید تا 

 1400شهریور 

رداخت حق پ -

الزحمه تدریس 

 اساتید حداکثر

تا یک ماه پس 

 از تدریس 

 مبلغ رقابتی

 پرداخت بموقع

صویب ت -

قوانین مرتبط 

مطابق با 

زمانبندی اعالم 

 شده 

وند رو به ر -

رشد مشارکت 

اعضای هیات 

علمی در 

برگزاری برنامه 

 ها

مطابق زمانبندی تعیین شده  تیم ارتقاء

 در اهداف عینی
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 یدهگزارش ولمسئ شاخص ها تیفعال ینیاهداف ع یاستراتژ اهداف

با مراکز  یگسترش تعامالت علم

 کل کشورهمکار در 

استفاده از 

 گریکدی دیاسات

 یدر دوره ها

 یآموزش

ده از استفا -

 یدارا دیاسات

 یها یژگیو

برجسته و خاص 

برنامه  یدر تمام

تا پایان سال  ها

1400 

 یبخش تیاولو -

خاص  دیبه اسات

)مدرک، تجربه، 

دانش، پژوهش 

 سیو ...( در تدر

 ها

عداد نقاط ت -

 ییقوت شناسا

 شده 

بهره  زانیم -

از نقاط  یمند

 ییقوت شناسا

شده در برنامه 

 یآموزش یها

واحد آموزش 

 مداوم

شده  نییتع یمطابق زمانبند

 ینیدر اهداف ع

 

 یدهگزارش مسئول شاخص ها تیفعال ینیاهداف ع یاستراتژ اهداف

 

رتقاء کمیت و کیفیت خدمات ا-

 سمعی بصری 

 یمناسب نگهدار ستمیس جادیا-

 یبصر یسمع زاتیتجه ریو تعم

 در دانشگاه

یجاد واحد ا-

سمعی بصری 

مجزا در واحد 

 آموزش مداوم

 نیتدو-

دستوالعمل ها 

 ینگهدار

و  ییشناسا-

 میانتخاب ت

 ینگهدار

 مناسب

نظارت بر -

 ها میعملکرد ت

 

دوین ت-

دستورالعمل 

تعمیر و نگهداری 

تجهیزات سمعی 

      بصری تا آذر

1400  

 هیو توج نییتع-

مجرب  میت

تا اسفند  ینگهدار

1400  

نجام ارزیابی ا-

های ساالنه در 

خصوص عملکرد 

 تیم در اسفندماه

 یها ستمیس یبررس -

موفق در  ینگهدار

 یدانشگاه ها ریسا

 یعلوم پزشک

 کسب نظرات -

از  یمشورت

 امر نیمتخصص

 بیو تصو نیتدو -

 دستورالعمل

ح تعداد، سط نییتع -

نوع  الت،یتحص

تجربه  زیو ن التیتحص

  میت یاعضا

 هیآموزش و توج -

 میت یاعضا

ر حسن نظارت ب -

 برنامه یاجرا

بت مداوم ث -

مشکالت واقع شده در 

 ها ستمیس

اصالح و  ل،یتحل -

از وقوع  یریشگیپ

 یمشکالت احتمال

 یاه هاتعداد دانشگ -

 شده  ییشناسا

عداد جلسات برگزار ت -

 نیشده با متخصص

و  تیفیک ت،یجامع -

بودن دستورالعمل  یکاربرد

 شده نیتدو

 

و  تیمناسب بودن کم -

 ینگهدار میت تیفیک

 یهیتوج تعداد جلسات -

 برگزار شده

 میت یدانش اعضا -

درخصوص موضوع و درک 

 آن تیاهم

عداد موارد وقوع اختالل ت -

 ها  ستمیس نیدر ا

 موارد وقوع اختالل نهیهز -

 ها  ستمیس نیدر ا

و ثبت  ییدرصد شناسا -

  ستمیمشکالت س

تعداد جلسات برگزار  -

واحد 

سمعی 

 بصری

 یمطابق زمانبند

شده در  نییتع

 ینیاهداف ع
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 ستمیس یشده جهت ارتقا

 ییالت شناساتعداد مشک -

 و مرتفع شده

 

 دهیگزارش مسئول شاخص ها فعالیت اهداف عینی استراتژی اهداف

 

اجباری نمودن تکمیل دقیق 

ی از مشمولین در نظرسنج

خصوص رضایت از ابعاد مختلف 

 برنامه های اجرا شده

 

 

اولویت بندی اجرای برنامه های 

مرکز بر اساس نظرسنجی از 

مشمولین نیازهای ارائه شده از 

 طرف  آنها

فراهم نمودن 

زیرساخت های 

اولیه انجام 

نظرسنجی 

اجباری از 

شرکت 

کنندگان برنامه 

 های مرکز

تهیه فرم  -

از های نی

سنجی برای 

هریک از 

گروههای تحت 

 پوشش

تصویب اجباری 

شدن نظرسنجی 

در کمیته آموزش 

مداوم تا خرداد 

1400 

لزوم تکمیل  -

فرمها توسط 

مشمولین 

 گروههای هدف

عیین سازوکار ت -

قانونی جهت 

انجام نظرسنجی 

 اجباری

صویب ت -

سازوکار تعریف 

 شده

اجرای برنامه  -

نیازسنجی از 

کلیه واحدهای 

زیر مجموعه  

دانشگاه 

وگروههای 

 آموزشی

اجرا برنامه -

نظرسنجی در 

پایان هریک از 

 برنامه ها

میت و کیفیت قوانین ک -

 مصوب شده 

ر سنجی انجام درصد نظ-

 شده

واحد آموزش 

 مداوم

مطابق زمانبندی 

تعیین شده در 

 اهداف عینی

 

 دهیگزارش مسئول شاخص ها فعالیت اهداف عینی استراتژی اهداف

 

 

 

تقویت سرعت اینترنت دانشگاه 

جهت ایجاد امکان بهره مندی از 

برنامه های غیرحضوری 

)وبیناری( در درون و بیرون از 

 دانشگاه

شناسایی 

مشکالت 

 موجود اینترنت

ناسایی تمامی ش -

مشکالت موجود 

اینترنت دانشگاه 

در رابطه با برنامه 

های وبیناری تا 

 1400خرداد 

یین افراد تع -

در این  ذی نفع

 حوزه

ررسی و ب -

تایید مشکالت 

 مطرح شده 

ایجاد سیستم 

ثبت مشکالت 

اینترنتی در 

برنامه های 

 وبیناری

عداد افراد شناسایی شده ت -

 جهت نظرسنجی

عداد ارزیابی های انجام ت -

 شده جهت تایید یا رد نظرات

رصد مشکالت شناسایی و د -

 ثبت شده در این رابطه 

دی مطابق زمانبن ITواحد 

تعیین شده در 

 اهداف عینی

اقدام در جهت 

مرتفع نمودن 

 آن ها 

مرتفع نمودن  -

تمامی مشکالت 

موجود تا اسفند 

موانع  رفع -

 پیش رو 

تقویت  -

 شکالت مرتفع شدهتعداد م -

عداد مشکالت کاسته شده ت -

 پش از اعمال مداخله

مطابق زمانبندی  ITواحد 

تعیین شده در 

 اهداف عینی
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اینترنت دانشگاه  1400

و واحدهای 

مرتبط با مرکز 

آموزش مداوم 

به ویژه در زمان 

برگزاری برنامه 

 های وبیناری 

 

 

 

اهداف  استراتژی اهداف

 عینی

 دهیگزارش مسئول شاخص ها فعالیت

 

 

 

ایجاد امکان بررسی، تایید و 

اصالح دوره های آموزشی 

پیشنهادی از سوی مراکز تحت 

ی پوشش توسط گروه های آموزش

 و تخصصی پیش از تایید نهایی

رابطین ایجاد 

 آموزش مداوم 

 در هر رشته 

 وتعیین  -

اعضای ترغیب 

هیات علمی 

ارزیابی جهت 

دوره های 

پیشنهادی برای 

تمامی حوزه ها 

تا شهریور 

1400 

ناسایی افراد ش -

دارای دانش و 

 تجربه کافی

انتخاب  -

رابطین آموزش 

بر اساس  مدام 

توانایی و تمایل 

 نانآ

یجاد انگیزش ا -

های مادی و 

علمی مناسب 

اعضای برای 

هیات علمی به 

  عنون سخنران 

 فراد شناسایی شدهاتعداد  -

همکاری کمی و کیفی  سطح -

  ی هیات علمی اعضا

هیات ضای سطح رضایت اع -

از انگیزش های فراهم علمی 

 شده برای آنان

واحد آموزش 

 مداوم

مطابق زمانبندی 

تعیین شده در 

 داف عینیاه

تدوین چارچوب 

ها و 

دستورالعمل 

های اجرایی 

 مناسب 

دوین ت -

چارچوب وظایف 

و همکاری 

هیات اعضای 

تا آذر علمی 

1400 

 نیرابطتعیین  -

آموزش مداوم  

 هر گروه 

عیین وظایف ت -

 و مسئولیت ها 

آموزش مداوم   نیرابط جادیا -

 در هر رشته 

 

واحد آموزش 

 مداوم 
مطابق زمانبندی 

عیین شده در ت

 اهداف عینی

فعالیت منظم و 

دقیق گروه در 

بررسی، تایید و 

یا پیشنهاد دوره 

های آموزشی 

 جدید

رتقای سطح ا -

رضایت از 

آموزشی عملکرد 

گروه ها به 

درصد  20میزان 

 در سال

گزاری بر -

 منظم جلسات

زارش دهی گ -

دقیق از نتایج 

 جلسات آنان

 لسات برگزار شدهتعداد ج -

 د گزارشات ارسال شدهتعدا -

طح رضایت فراگیران از س -

دوره های نهایی تایید و اجرا 

 شده 

واحد آموزش 

 مداوم
مطابق زمانبندی 

تعیین شده در 

 اهداف عینی
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اهداف  استراتژی اهداف

 عینی

 دهیگزارش مسئول شاخص ها فعالیت

راه اندازی  برنامه های آموزشی 

 )غیر حضوری(مجازی 
ایجاد زیرساخت 

ای فنی جهت ه

و را ه اندازی 

برنامه گسترش 

های آموزشی 

 مجازی

یجاد ا -

زیرساخت های 

فنی اولیه جهت 

تهیه برنامه های 

مجازی تا اسفند 

1400 

ناسایی ش -

زیرساخت های 

 مورد نیاز 

تعیین محتوای 

آموزشی مورد 

 نیاز

ه کارگیری ب -

 اساتید مجرب

طالع رسانی ا -

گسترده به 

مخاطبان جهت 

رنامه گسترش ب

های آموزشی 

 مجازی 

هیه تجهیزات ت -

 اولیه 

رزیابی رضایت ا -

اساتید از کمیت 

و کیفیت برنامه 

 ها

 های شناسایی شده زیرساخت -

میت و کیفیت زیرساخت ک -

 های تامین شده

 یزات تامین شدهدرصد تجه -

 د قراردادهای منعقد شدهتعدا -

آموزش 

–مجازی 

آموزش 

 مداوم

مطابق زمانبندی 

ن شده در تعیی

 اهداف عینی
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 دهیگزارش مسئول شاخص ها فعالیت اهداف عینی استراتژی اهداف

 

 

 

 

 

 

ارتقای روزافزون 

کیفیت برنامه های 

آموزشی ارائه شده از 

 سوی مرکز

ارزیابی دوره ای 

کیفیت برنامه های 

آموزشی توسط 

 مخاطبان دوره ها 

طراحی و اجرای 

برنامه های ارتقایی 

نتایج  بر اساس

 نظرسنجی ها

ررسی ساالنه نتایج ب -

تمامی دوره های 

آموزشی برگزار شده در 

 1400اسفندماه

راحی مداخالت ط -

ارتقایی بر اساس نتایج 

ارزیابی برنامه ها تا 

 خرداد ماه سال بعد

جزای تمامی ا -

مداخالت بر اساس 

 زمانبندی تعریف شده 

ایش مستمر نتایج پ -

تمامی مداخالت جهت 

ان از اثربخشی اطمی

 مداخالت

 رزیابیانجام ا -

حلیل و ت -

گزارش دهی 

 دقیق نتایج

حلیل ریشه ت -

ای مشکالت 

شناسایی شده در 

 ارزیابی ها

عیین و اولوبت ت -

 بندی مداخالت 

اجرای  -

 مداخالت

پایش  -

 مداخالت

رصد ارزیابی های انجام شده د -

یفیت و بهنگام بودن نتایج ک -

 ی هاارائه شده از ارزیاب

رصد تحلیل های ریشه ای د -

انجام شده برای مشکالت 

 شناسایی شده

 ولویت بندی مداخالت ادرصد  -

رصد پیشرفت اجرای د -

مداخالت طبق زمانبندی تعریف 

 شده

نجام پایش اجرای مداخالت ا -

 مطابق زمانبندی تعریف شده

د رفع مشکالت شناسایی درص -

 شده

واحد آموزش 

 مدام

مطابق زمانبندی 

تعیین شده در 

 اهداف عینی

 

 

اهداف  استراتژی اهداف

 عینی

 دهیگزارش مسئول شاخص ها فعالیت

 

 

 

ایجاد بانک اطالعاتی تمامی 

مشمولین بالقوه برای هر 

توسعه دسته از برنامه ها و 

اطالع رسانی همه جانبه و 

هدفمند به آنان درخصوص 

 برگزاری هر برنامه

شناسایی تمامی 

مشمولین بالقوه 

برای انواع برنامه ها 

و ایجاد بانک 

 اطالعاتی از آن ها

ناسایی ش -

تمامی 

مشمولین بالقوه 

برنامه های 

مرکز تا خرداد 

1400 

یجاد بانک ا -

اطالعاتی 

شامل مشمولین 

آدرس،تلفن 

همراه وپست 

تا  الکترونیکی

 1400شهریور 

 شناسایی -

 مشمولین

طالعات آن اخذ ا -

 ها

خیره سازی و ذ -

اطالعات بازیابی 

 مشمولین

عداد و درصد مشمولین ت -

 بالقوه شناسایی شده

رصد اطالعات اخذ شده از د -

 مشمولین

یفیت ذخیره سازی و ک -

 بازیابی اطالعات

واحد آموزش 

 مداوم

مطابق زمانبندی 

تعیین شده در 

 اهداف عینی

اطالع رسانی به 

تمامی مشمولین 

بالقوه از تمامی 

کانال های اطالع 

 جودرسانی مو

تعریف نمودن  -

کانال های 

اطالع رسانی 

مختلف و متنوع 

به مشمولین 

بالقوه بر اساس 

ایجاد امکان  -

اطالع رسانی از 

طریق تمامی 

مجاری اطالعاتی 

نظیر پیامک، 

ه های سایت، شبک

عداد کانال های فعال ت -

 اطالع رسانی

لین د مشموتعداد و درص -

تحت پوشش جهت اطالع 

 رسانی

کامل و بهنگام بودن اطالع  -

واحد آموزش 

 مداوم
مطابق زمانبندی 

تعیین شده در 

 اهداف عینی
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اطالعات بانک 

اطالعاتی تا 

 1400شهریور 

نجام اطالع ا -

رسانی های 

گسترده و 

بهنگام به 

مشمولین از مهر 

1400 

اجتماعی، 

   اتوماسیون اداری و 

استفاده بهینه از 

سیستم ارسال 

پست الکترونیک 

واطالع رسانی به 

مشمولین از این 

طور  بهطریق 

 همزمان 

ظرسنجی ن -

مستمر از مشمولین 

در خصوص اطالع 

رسانی دقیق و 

 بهنگام به آن ها  

 رسانی 

ضایت مشمولین از ر -

 سازوکار اطالع رسانی

 

 دهیگزارش مسئول شاخص ها فعالیت اهداف عینی استراتژی اهداف

هر  یکاهش مدت ارائه گواه

 انیتا پا %50 زانیدوره به م

 1400سال

 یصدور گواه

  یبرنامه ها

آموزش مداوم به 

 یکیصورت الکترون

 روز 20قبل از 

 انیمکاتبه با مجر

آموزش  یبرنامه ها

مداوم جهت اعالم 

شرکت  یاسام

 عیکنندگان وتسر

تا پایان در امور

 1400خرداد 

تهیه لیست حضور و 

غیاب و نظارت بر 

اجرای وبینار ها 

 توسط ناظر آموزش

مداوم و یا رابط 

 آموزشی در مراکز

واحد اموزش  درصد صدور گواهی 

 مداوم

 یمطابق زمانبند

شده در  نییتع

 ینیاهداف ع

 

 دهیگزارش مسئول شاخص ها فعالیت اهداف عینی استراتژی اهداف

مرتفع نمودن مشکالت مالی 

موجود از طریق تعامل با 

 دانشگاه 

 

سهم  شیافزا-

بودجه مرکز به 

تا  %10از  شیب

پایان سال 

1400 

ایجاد بودجه -

ریزی عملیاتی 

بر مبنای برنامه 

تدوین شده 

 ساالنه

 ییشناسا -

 مشکالت

ایجاد ساختار بودجه 

در مرکز جهت افزایش 

 توان مالی مرکز

در اختیار 

بودجه  %20قراردادن

به مدیرمرکز قبل از 

 اجرای برنامه ها

 یتمام ییشناسا -

ت تا خرداد مشکال

1400 

مرتفع نمودن  -

 وریمشکالت تا شهر

 تیلوشناخت و او -

 مشکالت یبند

 هکارهاشناخت را -

 یبند تیاولو -

 راهکارها

 شیو پا یاجرا -

 راهکارها

تعداد مشکالت 

 شده ییشناسا

اهکار رتعداد  -

 شده  ییشناسا

مداخالت  یاجرا -

 یمطابق زمانبند

 شکالتمروند رفع  -

معاونت 

 موزشیآ

 یمطابق زمانبند

شده در  نییتع

 ینیاهداف ع
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 یو اجرا یطراح

 مداخالت

1400 

 

اهداف  یاستراتژ اهداف

 ینیع

 یدهگزارش مسئول شاخص ها تیفعال

واحد  یانسان یرویتوسعه ن

 آموزش مداوم

 یروینافزایش 

 ازیمورد ن یانسان

وزش مداوم آمواحد 

 یرویسه ن زانیبه م

  یانسان

 یروین شیافزا

 ازیمورد ن یانسان

واحد آموزش 

 زانیداوم به مم

 یرویسه ن

تا پایان  یانسان

 1400سال

 یمکاتبه با معاونت آموزش

)حداقل  رویجهت جذب ن

 کیو  -کارشناس کی

کارشناس کامپوتر( در 

 مرکز آموزش مداوم 

معاونت  شدهتعداد نیرو جذب 

 آموزش

 یمطابق زمانبند

شده در  نییتع

 ینیاهداف ع

 


