
 

1 
 

 ه نام خداب         

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

 

 بسته مرجعیت علمی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 (در آموزش طرح تحول و نوآوری)

 

 

 

1398-1397 
 

 

 



 

2 
 

اعضای کمیته تحول در آموزش ) بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی( دانشگاه علوم 

 شکی جهرم:پز

 

 (مسئول بسته مرجعیت علمی و آینده نگاری -جناب آقای دکتر روستازاده )معاون آموزشی دانشگاه

 (ر بسته مرجعیت علمیدبی -سرکار خانم دکتر نجفی پور )مدیر مرکز مطالعات و توسعه

 (عضو کمیته-معاون بهداشتیجناب آقای دکتر ارجمند )

 ت و فن آوری دانشگاه(جناب آقای دکتر صلح جو )معاون تحقیقا

 جناب آقای دکتر بمانا )معاون درمان دانشگاه(

 جناب آقای دکتر نیکوسیر )معاون غذا و دارو دانشگاه(

 جناب آقای دکتر مصلی نژاد )معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه(

 دانشجویی(-)معاون فرهنگی جناب آقای دکتر حجت

 هیات علمی( جناب آقای دکتر اسالمی اکبر)عضو

 دهقانی )عضو هیات علمی(علی جناب آقای دکتر 

 عضو کمیته(-جناب آقای کوثری ) هیات علمی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش(سرکار خانم حمیده احسانیان ) کارشناس 
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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم          

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی–معاونت آموزشی 

 swotیل موقعیت اجرای بسته مرجعیت علمی و آینده نگاری به روش فرآیند تحل

 پیش برنامه ریزی 

 

 معرفی بسته مرجعیت علمی و آینده نگاری

  

  swotتحلیل استراتژیک دانشگاه به روش 

 

 

معاونت درمان            معاونت بهداشتی             معاونت غذا   معاونت آموزشی      معاونت پژوهشی         معاونت دانشجویی       معاونت توسعه        

 ودارو

                 

 

                                                      
 

          

 

                        

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین موضوع های استراتژیک

 تنظیم اهداف استراتژیک

 هاتدوین استراتژی

 

 1404سیاست های برنامه دن مد نظر قراردا

 قطب پنج و سالمتکشوری سیاست های کالن 

تدوین نقشه راه  در زمینه حیطه های 

سرآمدی و توانمندی دانشگاه با توجه به 

 منطقه آمایشی

 تدوین سند مربوطه 

 ینده نگاری و مرجعیت علمی تصویب سند در کارگروه آ

 تدوین و تصویب برنامه پروژه های اجرایی

 ارایه گزارش اقدامات انجام شده به کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی

 انتشار نتایج

                                                 اولویت بندی  نقاط قوت و ضعف دانشگاه    

 اولویت بندی  نقاط قو

                                                مشخص شده حیطه های سرآمدی ها و توانمندی دانشگاه

 اولویت بندی  نقاط قو
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 مقدمه

دستیابی و مرجعیت به معنای گانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است 11مرجعیت علمی و آینده نگاری یکی از بسته های 

مجموعه و ارایه برنامه جهت رسیدن به جایگاهی به عنوان مرجع در آن تخصص ها می باشد در  قابلیتها و پتانسیلهایاز  سازمانشناسایی 

 :اهداف زیر پیش بینی شده است.بسته  این

 استقرار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی-1

 طراحی و استقرار نظام نوآوری درحوزه آموزش علوم پزشکی-2

 تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت در آموزش علوم پزشکی-3

 وم پزشکیطراحی نظام رصد حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش عل-4

در راستای رسیدن به اهداف فوق با دیدگاه طراحی و تدوین پروژه  کمیته آینده نگاری و مرجعیت علمی نیز در دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 آغاز به کار نمود. فعالیتهای عمده این کمیته از آغاز تا کنون عبارت است از: 1396در سال 

 توسعه، بهداشت، پژوهشی، درمان و غذا و دارو جهت دستیابی به نقشه راه تشکیل جلسات متعدد با معاونتهای آموزش،-1

 و سپس اولویت بندی و تعیین ضریب اثر و سرآمدیهای دانشگاه SWOTهای تحلیل موقعیت به روش جمع آوری داده-2

 تدوین برنامه استراتژیک-3

 تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه مرجعیت علمی-4

 "جهت تعیین سرآمدیهای  دانشگاه SWOTتحلیل موقعیت دانشگاه به روش "عنوان تدوین پروژه با -5

نگاری در هر دانشگاه مستلزم اطالع از ظرفیت های بالقوه و بالفعل، ایران و ترسیم آینده 1404شرح: از آنجایی که حرکت به سوی چشم انداز 

 علم در دانشگاه می باشد. ها و تهدیدات مناسب با روند رشدها و فرصتها، خالقیتسرآمدی

های آینده دانشگاه و تعیین چشم اندازها و اتخاذ نگری و نقش آن در ترسیم برنامهبه منظور دستیابی به اهداف بسته مرجعیت علمی و آینده

سرآمدیهای دانشگاه، ها و های استراتژیک، توانمندیتصمیمات میان مدت و بلندمدت دانشگاه، ضروری به نظر رسید از طریق شناسایی حوزه

اجرا گردد تا از نتایج  1396در سال  SWOTاین مطالعه با هدف تحلیل موقعیت معاونتهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به روش  

به جمع آوری  SWOT analysis. لذا در این مطالعه با روش داف بسته مرجعیت علمی تدوین کردای جهت دستیابی به اهآن بتوان نقشه
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ته شد. الزم به ذکر است شرح اطالعات موجود در مورد عوامل درونی و بیرونی که برای بقاء و تکامل یک سازمان تأثیر دارد پرداخو 

در ارتباط با بسته های طرح تحول انتخاب شده  97به عنوان یکی از شش پروژه برتر همایش آموزش پزشکی کشوری سال  این پروژهکه 

 .است
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 فعالیتمراحل انجام 

 

 اعضای با ابتدا برنامه طبق دانشگاه سرآمدیهای تعیین در راستای بسته طرح تحول در آموزش مرجعیت علمی به منظور 

 برگزار نشستی برنامه پیش تدوین و ( SWOT ANALYSIS) روش به  موقعیت تحلیل چگونگی خصوصدر  کمیته

 .گردید

 قبیل از باالدستی اسناد و قبلی مستندات بررسی همچنین و سپس طبق برنامه تحلیل موقعیت به روش فوکوس گروپ

 قوت نقاط شامل درونی عوامل هانشست این طی در .شد انجام  1404 سند نمای دور به توجه با و سالمت جامع برنامه

 بسته دبیر و مسئول معاونت ها  زو طی نشست هر کدام ا شد تعیین تهدیدها و ها فرصت شامل بیرونی عوامل و ضعف و

 به عوامل از هرکدام سپس .گردید انجام موقعیت تحلیل و داشتند فعال حضور کمیته اعضای و مرجعیت تحول طرح

 به توجه با و گردید تعیین معاونت هر مدیهایسرآ ،ها فرصت و قوت نقاط براساس و شدند اولویت تعیین روشمندی

 با متناسب که گردید تعیین مدیهاسرآ دانشجویی خالق نیروی و بالفعل و بالقوهتوانمندی اعضای هیئت علمی و امکانات 

 به فایل این در که است نموده تدوین راه نقشه  قالب در نگاری آینده به توجه با دانشگاه این که مواردی سرآمدیها این

 .تاس شده اشاره تعدادی
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 نقشه راه
دنبال آن ه انشگاه، هرمعاونت اقدام به تدوین برنامه استراتژیک و بد یمدیهاآرای دستیابی به سرجهت تدوین نقشه راه ب

 تدوین آموزشی و تحقیقاتی ایههپروژ ها فرصت و قوت نقاط با متناسب چنین هم و نمود خواهدتدوین برنامه عملیاتی 

  .گردید خواهد

 ستیابی به مرجعیت علمیهای زیر در راستای آینده نگاری و دبرنامه استراتژیک دانشگاه پروژه عالوه بر

 : باشددر حال اجرا میبرای توانمند سازی اساتید  

 کارگاهی محیط در نوآوری و وارونه کالسگ اساتید به روش ننیتدوین پروژه تری-

 پاسخگو آموزش راستای در بالینی مهارتهای کارگاههای برگزاری با دانشجویان سازی آمادهتدوین پروژه  -

 عالقمند دانشجویان جهتدانشجویان در خصوص برگزاری دوره دیپلم پژوهشی  تدوین پروژه بررسی -

استای آموزش پاسخگو و برداشت در بیمارستان پیمانیه در ربالینی عالوه بر مرکز دانشگاه  راه اندازی مرکز مهارتهای-

 در راستای مرجعیت علمی گام

 ری و مرجعیت علمی تقویت مراکز تحقیقات غربالگری سرطان در راستای آینده نگا-

 تقویت مرکز استریل جنوب کشور در راستای آینده نگاری و مرجعیت علمی -

 تقویت قطب تجهیزات پزشکی کالن منطقه در راستای آینده نگاری و مرجعیت علمی -

ذیصالح به عنوان مرجع  جهرمعلوم پزشکی دانشگاه وجود توجه به با  حمایت و تقویت دفتر ثبت اختراعات و نوآوریها -

 ارزیابی اختراعات حوزه سالمت در کشور 

 تقویت مرکز تحقیقات ناباروری در راستای آینده نگاری و مرجعیت علمی -

ی جدید با توجه به توانمندیها مانند اساتید عالقمند و وجود کمیته ملی هاها راه اندازی رشتهوسعه رشتهگام بسوی ت-

 جهرمعلوم پزشکی ر دانشگاه وزارت متبوع د ایتاخالق در پژوهش با حم

آموزش، تحقیقات علوم  م طرح های پژوهش دروجود فیلدهای مناسب در مراکز درمانی و آموزشی دانشگاه جهت انجا-

 بالینیپایه و 
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 اولویت بندی  نقاط قوت و ضعف دانشگاه

 

                                               

سرآمدی ها و حیطه های  مشخص شدن

 دانشگاه هایتوانمندی
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 تحلیل موقعیت )نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها( معاونت آموزشی

 درجه اهمیت عوامل درونی

 اهمیت کم اهمیت متوسط اهمیت زیاد نقاط قوت

S1وجود اعضای هیات علمی توانمند و با تجربه: *   
S2کی دانشکده پرستاری و :پیگیری به اتمام رساندن فضاهای فیزی

 پیراپزشکی
 *  

S3تعامل و همفکری مسئولین، کارکنان و دانشجویان با یکدیگر: *   
S4استفاده از نیروی جوان و کارآمد:  *  
S5ها:گرایش مدیران به ارتقاء کیفی دانشکده  *  
S6وقت مدیران در محل کار و جلسات-:حضور منظم و تمام *   
S7های تخصصی در دانشگاهیته:وجود شورا و کم  *  
S8کسب رتبه قبولی در دوره رزیدنتی توسط دانشجویان پزشکی: *   
S9 انجام ارزیابی ساالنه استاد توسط مرکز:EDC  *  

S10 انجام ارزیابی دون بخشهای بالینی و علوم پایه توسط:EDC   * 
S11دسترسی به منابع جدید تکنولوژی و اینترنت: *   
S12قعیت ممتاز دانشکده در بین ادارات و سازمانهای شهرستان:مو  *  
S13ارتباط مناسب استاد و دانشجو:  *  
S14پژوهشی-:امکان اجرای کارگاههای آموزشی  *  
S15وجود دفاتر توسعه فعال: *   
S16 وجودمرکز مهارتهای بالینی در سطح دانشگاه بصورت مجزا:

 )پزشکی ،پرستاری، بیمارستانها(
*   

S17 وجود فضاهای شبیه سازی شده مناسب جهت آموزش مهارتهای:

 بالینی در دانشکده پرستاری
 *  

S18 وجود کمیته توانمند سازی، مهارتهای بالینی و استعداد درخشان  در:

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 
 *  

S19ارائه کارگاههای تخصصی طبق کوریکولوم جدید:   * 
S20ادهای درخشان در دانشکده پرستاری:کمیته استعد  *  
S21های تخصصی آموزشی فعال در :وجود کمیتهEDC دانشگاه  *  
S22 وجود داروخانه مدل در دانشکده پرستاری و مرکز مهارتهای بالینی:  *  

S23 وجود اساتید توانمند جهت تعامالت بین المللی )علوم ملکولی:

 بالینی ، قلب و عروق(
*   

S24ود مسئوالن جوانتر)سوپروازیری (:وج  *  
S25بهره مندی از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد:  *  
S26های کشوری و بین :وجود اساتید توانمند در برگزاری دوره

 (BASIC COURSE OF INTENSIVE CARE UNITالمللی)
*   
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S27وجود مدیریت مالی مستقل: *   
S28ل:وجود مدیریت اداری مستقل وفعا  *  
S29های های برگزاری کنگره:وجود اساتید توانمند و فعال در کمیته

 کشوری )کنگره بین المللی انگل شناسی(
*   

S30های کشوری و :وجود اساتید توانمند در برگزاری دوره

 (BASIC COURSE OF INTENSIVE CARE UNITالمللی)بین
*   

S31ارتقای اعضای هیات  :وجود کمیته منتخب هیات ممیزه )مربوط به

 علمی(
*   

S32وجود کمیته ترفیعات: *   
S33های علمی در :بهره مندی از اساتید توانمند در راه اندازی رشته

 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
*   

S34وجود شورای جذب هیات علمی در دانشگاه: *   
S35 وجود آموزش مداوم فعال و مستقل: *   
S36های منطقه ای و زاری سمینارها و کنگره:توانمندی دربرگ

 کشوری
 *  

S37وجود شورای آموزشی دانشکده: *   
S38 توانایی در راه اندازی رشته های علمی درمقطع کارشناسی:

 ارشد ودکتری
*   

S39 وجود دانشجویان مستعد کسب عناوین برتر مسابقات علمی:

 کشور
*   

S40های :امکان برگزاری دورهPR شگاه علوم پزشکی جهردر دان  *   
S41 برخورداری از بنیه علمی مناسب جهت ارائه برنامه های آموزشی:

 برای سازمان های دیگر
*   

S42)چاپ مجله علمی پارس )دانشکده پزشکی: *   

 درجه اهمیت عوامل درونی

 اهمیت کم اهمیت متوسط اهمیت زیاد )نقاط ضعف(

W1( توسعه ناکافی فضای فیزیکی :animal house جهت انجام )

 تحقیقات تجربی

 *  

W2 عدم وجود بودجه متناسب با نیازهای موجود و قابلیت انعطاف:

 ساختار مالی

*   

W3عدم وود شورای بورس مستقل:  *  
W4 ناکافی بودن تجهیزات توانمند در دفاتر:EDO  *  
W5 ( نبود فضا، بخش و نیروی هیات علمی در رشته های پزشکی:

 ش های روانپزشکی ،سوختگی (بخ
 *  

W6ناکافی بودن اساتید بالینی جهت دانشجویان بالینی ،پزشکی:  *  
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W7 ناکافی بودن مربی بالینی برای کارآموزی دانشجویان علوم:

 آزمایشگاهی
 *  

W8 ناکافی نبودن فضای کافی برای اساتید علوم پایه و بالینی در:

 دانشگاه و بیمارستان
*   

W9ی ناکافی کمیته استعدادهای درخشان:فضا  *  
W10 مجزا نبودن ساختار و مدیریت دانشکده پرستاری و :

 پیراپزشکی
*   

W11ناکافی نبودن تخت های بیمارستانی آموزشی:  *  
W12 ناکافی بودن فضای بالینی آموزشی برای دانشجویان علوم:

 آزمایشگاهی
 *  

W13رشته های آموزش  :ناکافی بودن اعضای هیات علمی در

بهداشت ، اتاق عمل ، علوم آزمایشگاهی ، تخصص های بالینی 

 روان پزشکی ،هوشبری ، فوریت ها

 *  

W14 ، ناکافی بودن فضای بالینی برای دانشجویان پزشکی:

 پرستاری
 *  

W15 ناکافی بودن منابع )کتابخانه های به روز در بیمارستانها و:

 ساختار منابع درمانگاهها ( و نامناسب بودن
 *  

W16 ، ناکافی نبودن سیستم الکترونیکی در بخش های بالینی:

 درمانگاههای شهری 
 *  

W17 ناکافی بودن دفاتر برای مدیران گروههای آموزشی بالینی و :
EDO 

*   

W18نداشتن مسئول کتابخانه های بیمارستانی: *   
W19اه:نداشتن ساختار تسهیالت گروههای آموزشی دانشگ  *  
W20 نداشتن ساختار تسهیالت برای آزمایشگاههای تخصصی:

 گروه های آموزشی
 *  

W21 نداشتن تجهیزات ناکافی جهت انجام تحقیقات کافی در:

 گروههای آموزشی فیزیولوژی
 *  

W22ناکافی بودن فضاهای فیزیکی  وفضاهای آموزشی:  *  
W23ها:عمر کوتاه دوره علوم پایه *   
W24ریت مالی ضعیف درجذب منابع مالی:مدی  *  
W25 انگیزه ناکافی اعضای هیات علمی جهت پذیرش واجرای:

 شیوه های نوین آموزشی
*   

W26عدم وجود فرهنگ استفاده بهیته از اعتبارات سازمانی:   * 
W27 وجود تشکیالت سازمانی مصوب متناسب با نیازهای معاونت:

 آموزشی

 *  

W28 اعضای هیات علمی جهت پذیرش واجرای :انگیزه ناکافی

 شیوه های نوین آموزشی

*   

W29عدم وجود فرهنگ استفاده بهیته از اعتبارات سازمانی:   * 
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W30 وجود تشکیالت سازمانی مصوب متناسب با نیازهای معاونت:

 آموزشی

 *  

W31مدیریت مالی ضعیف درجذب منابع مالی:  *  
W32یزش برای اعضای هیات علمی:نداشتن ساختار پاداش و انگ  *  
W33ضعف دراینترنت پرسرعت و کارآمد:   * 
W34 انگیزه کافی اعضای هیات علمی برای قبول مسئولیت های:

 آموزشی

*   

 

 

 درجه اهمیت عوامل بیرونی

 اهمیت کم اهمیت متوسط اهمیت زیاد فرصتها

O1حمایت ریاست دانشگاه از طرح های معاونت آموزشی :  *  
O2 حضور فعال اعضای هیات علمی مجموعه معاونت آموزشی در :

 شورای موسسه
 *  

O3 پوشش درمانی جمعیت جنوب استان فارس توسط بیمارستان:

 های  آموزشی دانشگاه
*   

O4وجود هیات امنای فعال و هماهنگ : *   
O5 وجود متخصصین رشته های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی :

 در شهرستان
*   

O6وجود :NGO و فعالیتهای عام المنفعه و خیرین *   
O7 ارتباط مناسب دانشکده با مراکز غیر دولتی و دانشگاه آزاد :

 اسالمی
 *  

O8ها در قطب: وجود شورای گسترش رشته  *  
O9 موقعیت ویژه جغرافیایی دانشگاه جهرم درجنوب استان فارس :

 درجهت ارائه آموزش
*   

O10از بنیه علمی مناسب جهت ارائه برنامه های  : برخورداری

 آموزشی برای سازمان های دیگر
*   

O11 امکان تمایل سایر دانشگاه هادرجهت برگزاری کنگره،سمینار :

 و کارگاه ها با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 *  

O12 موقعیت ممتاز دانشگاه نسبت به سایر موسسات :

 لیندرشهرستان جهرم از دید مسئو
 *  

O13 نگرش مثبت مسئولین سیاسی و مذهبی شهرستان نسبت به :

 دانشگاه
*   

O14حضور معاونت آموزشی در شورای عالی نظام نوین دانشگاه : *   

 درجه اهمیت عوامل بیرونی

 اهمیت کم اهمیت متوسط اهمیت زیاد تهدیدها
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T1 عدم تخصیص اعتبارات مناسب : *   
T2ی ریاست ، معاونین و مسئوالن شهرستان: عدم ثبات مدیریت *   
T3 توجه و تاکید بیش از حد آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی :

 برامر پژوهش ، امور فرهنگی درمقایسه با آموزش
*   

T4ولتی با بخش دم تناسب درآمدهای متخصصین بخش د: ع

 خصوصی

T5محدودیت های ناشی از طرح خودگردانی و نظام نوین در : 

 بیمارستان ها

*   

T6 کمبود امکانات رفاهی و معیشتی دانشجویان و هیات علمی :

 درسطح دانشگاه

 تعامل ناکافی دانشگاههای همجوار با جهرم

 *  

T7افزایش در ظرفیت پذیرش دانشجو از سوی وزارت متبو :  *  
T8 فعالیت های موازی توسط سایر دانشگاه ها و موسسات :

 آموزشی
 *  

T9داخله عوامل برون دانشگاهی درتصمیم گیری های اتخاذ شده : م

 درمعاونت آموزشی
  * 

T10تعامل ناکافی دانشگاههای همجوار با جهرم:  *  
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 تحلیل موقعیت )نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها( معاونت بهداشتی

 درجه اهمیت عوامل درونی

 اهمیت کم طاهمیت متوس اهمیت زیاد نقاط قوت

 باال بودن مهارت فنی و توانمندی پرسنل .1
 

*   

 دسترسی به تکنولوژی جدید در زمینه اطالعات .2
 

 *  

 اجرای طرح پزشک خانواده .3
 

*   

 متناسب بودن شغل با مدرک تحصیلی .4
 

 *  

 ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت                        .5
 

 *  

 وجود تقسیم کار .6
 

 *  

 امه جامع عملیاتیوجود برن .7
 

*   

 وجود زمینه مناسب برای انجام طرحهای تحقیقاتی .8
 

*   

 وجود سطح بندی مناسب خدمات .9
 

 *  

 مناسب بودن تعداد مراکز ارائه دهنده خدمت به نسبت جمعیت .10
 

*   

 وجود وسایل کمک آموزشی .11
 

  * 

   * ارائه آموزش مناسب جهت گروههای هدف)آموزش سالمت ( .12
 طلوب سطوح محیطی تحت پوششپراکندگی م .13

 
 *  

 پایین بودن تعرفه خدمات .14
 

 *  

   * وجود نظام پایش و نظارت .15
   * وجود سامانه سیب .16
 اجرای طرح تحول سالمت در بهداشت .17

 

 

 

*   

 درجه اهمیت عوامل درونی

 اهمیت کم اهمیت متوسط اهمیت زیاد )نقاط ضعف(

  *                        پایین بودن انگیزه پرسنل                  .1

  *  پایین بودن خدمات رفاهی                                      .2
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  *  پایین بودن حقوق ومزایای پرسنل                     .3

  *  اعمال سالیق شخصی در مدیریت                          .4

  *  آشنا نبودن مدیران به شیوه نوین مدیریتی           .5

  *  ضعف سیستم نظارت و ارزشیابی                          .6
   * پایین بودن سطح امنیت شغلی                        .7
   * کمبود نیروی انسانی و عدم ثبات نیروی انسانی            .8
توزیع نامناسب اعتبارات در طرح تحول سالمت در  .9

 معاونت های مختلف           
 *  

در سطح دانشگاه)سیستم های  itخت نامطلوب زیر سا .10

 سخت افزاری و نرم افزاری(
 *  

 *   نامناسب بودن فضای فیزیکی .11
 کیفیت پایین تجهیزات خریداری شده .12

 
  * 

  *  چند پیشگی پرسنل و حجم کاری باال در سطوح محیطی .13
   * ضعف سیستم تشویق و تنبیه .14
 *   وجود موازی کاری در حوزه اداری .15
 *   سیستم خدمات اداریضعف  .16
 نبود ابزار استاندارد پایش از طریق سامانه سیب .17

 
*   

   * ضعف در مستند سازی .18
  *  کمبود اعتبارات .19

 

 

 درجه اهمیت عوامل بیرونی

 اهمیت کم اهمیت متوسط اهمیت زیاد فرصتها

 های سالمت            هاوحضور در برنامهNGOوجود  .1
 

 *  

 ی مناسب با مراکز بهداشتی درمانی       وجود راههای ارتباط .2

 
 *  

   * برگزاری سمینارها و کارگاه های مرتبط با سالمت               .3
   * خیرین سالمت .4
 ارتباط مناسب بین بخشی ادارات                                     .5

 
*   

 در دسترس بودن اقشار جامعه به منظور ارائه خدمات         .6

 
*   
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 وجودنگرش مثبت مسوولین شهرستان نسبت به سالمت     .7

 
 *  

 وجود مراکز آموزش عالی .8

 
 *  

 رابطین بهداشت                                                           .9

 
*   

 سفیران سالمت .10

 
*   

 وجود شورای سالمت و امنیت غذایی .11

 
*   

 رسانه ها و شبکه های اجتماعی .12

 
*   

 بودن جامعه گیرندگان خدمت کوچک .13

 
 *  

 پروژه شهر سالم،روستای سالم .14

 
 *  

 وجود تعدد رشته های علوم پزشکی .15

 
 *  

   * ردیفهای اعتباری متمرکز .16

 درجه اهمیت عوامل بیرونی

 اهمیت کم اهمیت متوسط اهمیت زیاد تهدیدها

 وجود موازی کاری در حوزه ادارات شهرستان     .1

i.  
 *  

 های اجتماعی و رفتارهای پرخطر افزایش آسیب  .2

 
*   

 عدم پوشش تمامی شبکه های آب آشامیدنی روستاها .3

 
*   

 جمع آوری و دفن نامطلوب زباله و فاضالب       .4

 
*   

 نامناسب بودن شیوه زندگی و تغذیه      .5

 
*   

 فعال نبودن مدیریت حوادث غیر مترقبه شهرستان       .6

 
 *  

   * یت نامناسب کشاورزی دامداری           بیماریهای مرتبط با وضع .7
وجود مرغداریها ودامداریهای سنتی در حوزه خدمات  .8

 شهری 

 

 *  

 پایین بودن میزان آمادگی در برابر حوادث غیر مترقبه   .9

 
*   
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عدم همکاری و عمل نکردن مسوولین ادارات به باورهای  .10

 بهداشتی خود در خصوص جامعه
 *  

 مباال بودن نرخ تور .11

 
 *  

 نرخ باالی عشایر کوچ رو .12

 
 *  

 نرخ باالی بیکاری .13

 
 *  

 نامناسب بودن زیرساختهای شهری .14

 
 *  

 باال بودن نرخ حوادث ترافیکی .15

 
 *  

 حضور مهاجرین بیگانه .16

 
 *  

 عمر کوتاه مدیریت .17

 
 *  

 نبود کشتارگاه صنعتی دام .18

 
*   

 حاشیه نشینی .19

 
 *  

یع مواد غذایی و کارگاههای افزایش بی رویه مرکز تهیه و توز .20
 بهداشتی

 

 *  

 *   عدم تخصیص اعتبارات از سوی وزارت خانه .21
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 تحلیل موقعیت )نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها( معاونت پژوهشی

 )ضریب اثر(درجه پاسخگوییدرجه اهمیت                    عوامل درونی

اهمیت  نقاط قوت
 زیاد

اهمیت 
 متوسط

اهمیت 
 کم

3 2 1 

S1 –   وجود نگرش مثبت مدیریت و حمایتهای الزم  *    * 
S2- استاندارد سازی فرایندهای تصویب طرح های تحقیقاتی *    *  
S3 – برگزاری دوره پژوهشی برای کسب دیپلم تحقیقاتی *    *  
S4-  وجود کمیته تحقیقات دانشجججویی در دانشججکده های پزشججکی و

 پرستاری
*    *  

S5-  توانمندی در برگزاری کارگاههای تخصججصججی پژوهشججی توسججط

اخالق در پژوهش، نیاز سنجی، کامپیوتر، اساتید دانشگاه )روش تحقیق،

spss ،،مقاله نویسیsearch )... و 

*     * 

S6-  وجود شرایط انجام تحقیقات تجربی با توجه به وجود

animalhouse و سایر امکانات تخصصی 
 *    * 

S7- ضای هیأت ت شارکت کافی اع سهیالت جهت م وانایی در ایجاد ت

 علمی ، کادر آموزشی و دانشجویان در کنگره های داخلی و خارجی 
 *    * 

S8- وجود شوراهای پژوهشی فعال در دانشگاه )شورای پژوهشی علوم

و  SDHپایه ، پرسججتاری و پیرا پزشججکی، علوم بالینی، مراکز زئونوز و 

 و ...( SHRکی ،اخالق، اخالق پزش

*   *   

S9-وجود نیروهای متخصص جهت ارزیابی طرحهای تحقیقاتی *    *  
S10- پژوهشججی دو زبانه نمایه شججده در -وجود مجله علمیcinahl  و

indexcopernicus  
 *    * 

S11-وجود اعتبارات تخصیص یافته به بخش پژوهش   *   * 
S12-وجود سامانه ارزشیابی پژوهشی اساتی( دPromotion ) *    *  
S13-  سالمت و سه مرکز تحقیقاتی زئونوز، مولفه های اجتماعی  وجود 

 بیماریهای غیر واگیر
*     * 

S14-  وجود منابع علمی و اطالعاتی چاپی و )کتابخانه دیجیتال( جهت

 اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 *    * 

S15- وجود آزمایشگاه تحقیقات تخصصی  *    * 
S16- وجود مراکز رشد فناوری سالمت *     * 
S17- وجود دفتر ابداعات و اختراعات و نوآوریها *     * 
S18-  مرجع ذیصالح ارزیابی اختراعات حوزه سالمت در کشور *   *   
S19-  بسججتر مناسججب برای شججرکت های دانش بنیان )آزمایشججگاه

 الکترونیک و کارگاه مکانیک( 
*     * 

S20- صی اختراعات و امک ص شورای تخ ان حمایت از اختراعات )وجود 

 ابداعات(
*    *  

S21-  امکان بررسی اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت *     * 
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S22-  عضویت فعال در مرجع علمی سازمان ثبت مالکیتهای صنعتی *    *  
S23-  قطب تجهیزات پزشکی کالن منطقه *    *  
S24-  تجهیزات پزشکی وجود اتاق تمیز *     * 
S25-  وجود مرکز استریل جنوب کشور *     * 
S26- وجود واحد توسعه تحقیقات بالینی *     * 
S27-  وجود مرکز تحقیقات غربالگری سرطان *     * 
S28-  وجود مرکز تحقیقات درمان ناباروری *     * 
S29- وجود واحد علم سنجی *    *  
S30-  ملی اخالق در پژوهش ، دارای حکم تاییدیه وزارت وجود کمیته

 متبوع 
*    *  

S31- مدیریت مناسب منابع مالی پژوهش *   *   

)ضریب اثر(درجه  درجه اهمیت عوامل درونی
 پاسخگویی

اهمیت  )نقاط ضعف(
 زیاد

اهمیت 
 متوسط

اهمیت 
 کم

3 2 1 

W1- قیقاتی نبود برنامه مناسب جهت اطالع رسانی نتایج طرحهای تح

 انجام شده 
*   *   

W2- ضعف در جذب اعتبار الزم از منابع خارج از دانشگاه *   *   
W3- تعامالت ناکافی جهت انجام پژوهش براساس اولویت های

 منطقه )نیاز سنجی(
*   *   

W4-مسئولیتهای متعدد مدیران پژوهشی *   *   
W5-ی منطقه ای یا امکانات ناکافی فیزیکی جهت برگزاری سمینار ها

 کشوری در دانشگاه )هتلینگ(
*   *   

W6-کمبود تجهیزات تحقیقاتی در حوزه علوم پایه *   *   
W7-ضعف در استفاده از فرصت های مطالعاتی *   *   
W8- ضعف در جذب نیروهای هیات علمی فعال پژوهشی *   *   
W9- کمبود فضای فوق تخصصی پژوهشی بالینی *   *   

W10-  ناکافی بودن تالش در جهت برخورداری از امکانات نهادهای

 سیاسی و مذهبی شهر و استان
*   *   

W11- کمبود فرهنگ کارگروهی در دانشگاه *   *   
W12- تاخیر در پرداختها به علت کمبود منابع بودجه ای *   *   
W13- تعامل ناکافی با سرمایه گذاران بخش خصوصی *   *   
W14- تباط نا کافی با سایر دانشگاهها و واحد های فنی مهندسیار *   *   
W15- کمبود نیروهای متخصص برای طراحی محصوالت 

 
*   *   
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 )ضریب اثر(درجه پاسخگوییدرجه اهمیت                    عوامل بیرونی

اهمیت  فرصتها
 زیاد

اهمیت 
 متوسط

اهمیت 
 کم

3 2 1 

O1- نت پژوهشی وزارت متبوعوجود متولی قوی در معاو *    *  
O2- امکان انجام طرحهای مشترک با دانشگاهها دیگر )بخصوص

 دانشگاههای همجوار(
*     * 

O3- موقعیت ممتاز دانشگاه از دیدگاه سایر موسسات و دانشگاهها

 5کالن منطقه 
 *    * 

O4- امکان استفاده از نتایج طرحهای تحقیقاتی دیگر مراکز علمی

 جهان کشور و
*     * 

O5-وجود طرحهای تحقیقاتی کشوری ومنطقه ای   *   * 
O6-امکان شرکت در کنگره ها و همایش های کشوری *   *   
O7-زمینه مناسب جهت استفاده از فناوری اطالعات *    *  
O8-دیدگاه مدیریت استراتژیک و عملیاتی در وزارت متبوع *    *  
O9- اری در سیاستگذاری کشوریوجود دیدگاه مشتری مد *     * 

O10- درصد 3تا  1وجود اعتبارات *    *  
O11- امکان کسب درآمد مالی از امکانات پژوهشی و آزمایشگاه

 تحقیقات از طریق تعامل با دیگر مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد
*     * 

O12- مشارکت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)  در امر

 در آموزشپژوهش 
 *    * 

O13- انگیزه مناسب پژوهشی در دانشجویان و کارکنان دانشگاه  *   *  
O14- زمینه کافی برای انجام پژوهش )وجود بیماریهای خاص و

 سرطان( -سالک-کاالآزار-تاالسمی-بومی
*     * 

O15- عالقمندی اعضاء هیأت علمی سایر دانشگاهها برای به انجام

 ا دانشگاه علوم پزشکی جهرمپژوهش های مشترک ب
  *   * 

O16- تعامل مراکز تحقیقاتی جهت تحقیقات مشترک   *   * 
O17- استفاده از امکانات استانداری   *   * 

)ضریب اثر(درجه  درجه اهمیت عوامل بیرونی
 پاسخگویی

اهمیت  تهدیدها
 زیاد

اهمیت 
 متوسط

اهمیت 
 کم

3 2 1 

T 1- ژوهشی در کشورپایین بودن سرانه بودجه پ *   *   
T 2- عدم تناسب بودجه های تخصیصی به دانشگاه با برنامه های مورد

 نیاز پژوهشی
*   *   

T 3-  قوانین و آیین نامه های دست و پاگیر مرتبط با فرصتهای

 مطالعاتی و کنگره های خارج از کشور)صدور ویزا و سفارت و ...(
*   *   
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T 4- ا و نهادها به پژوهشهای دیگر سازمانهتوجه و هماهنگی ناکافی

 مبتنی بر نیاز جامعه
*   *   

T 5-   کمبود مراکز تحقیق و توسعه(Research and 

Development) قوی و موثر در مراکز دانشگاهی 
*   *   

T 6-  به کارگیری ناکافی دستاوردهای پژوهش در امر آموزش ، نظام

 سالمت و صنعت
*   *   

T 7- اکافی بخش های برون دانشگاهی در امر پژوهش مشارکت ن

 مانند )دانشگاههای پیام نور ، دولتی و آزاد اسالمی ...(
*   *   

T 8-  کمبود جاذبه ها و امکانات شهری مناسب جهت جذب اعضای

 هیأت علمی توانمند در امر پژوهش
*   *   

T 9-  محدودیت های قانونی و استخدامی در جذب نیروهای جوان

 عالقمند در امر پژوهشو 
*   *   

T 10- جذب هیأت علمی فعال پژوهشی توسط دانشگاههای بزرگ *   *   
T 11-  باال بودن نرخ تورم در خصوص فراهم آوری بستر مناسب

 جهت پژوهش )خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاه(
*   *   

T 12- د در اولویت نبودن امر پژوهش در برخی از موارد در عملکر

 سیاستگذاران منطقه و شهر
*   *   

T 13- ناکافی بودن همکاریهای بین بخشی در امر پژوهش *   *   
T 14-  مشارکت ناکافی معاونت های دیگر با حوزه پژوهشی *   *   
T 15- نبود سیاستی برای استقالل معاونت پژوهشی *   *   
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 تها و تهدیدها( معاونت غذا و داروتحلیل موقعیت )نقاط قوت، ضعف، فرص

 درجه اهمیت عوامل درونی ردیف

 
 )نقاط قوت(

اهمیت 

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

اهمیت 

 کم

    آشنایی کارکنان با آیین نامه ها و ضوابط کاری 1

    وجود کارشناسان کارآمد و متعهد 2

    تعامل کارکنان و مدیران 3

    ارتباط صمیمانه بین کارکنان 4

    توانایی کارکنان در کاربری از فناوری های نوین 5

    توزیع مناسب سنی کارکنان 6

    وجود دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته 7

    وجود تجهیزات اداری مناسب 8

    وجود ظرفیت های افزایش منابع مالی 9

    نگرش مثبت معاونت نسبت به برنامه ریزی راهبردی 10

    وجود مدیران مجرب و متخصص 11

    وجود برنامه عملیاتی مدون 12

    مستند بودن فعالیت ها 13

    مدون بودن آیین نامه ها و دستورالعمل ها 14

    واضح بودن مسیر فرآیند 15

    کاهش بوروکراسی پاسخ گویی به مراجعان 16

    اتوماسیون اداری 17

    اکز اطالع رسانیوجود مر 18

بهره گیری از تجهیزات تخصصی در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و  19

 دارویی

   

توان ارتقاء سطح دانش مسئولین فنی مراکز تولیدی با برگزاری دوره های آموزش  20

 مدون و غیر مدون

   

    وجود نرم افزار جامع مدیریت تجهیزات پزشکی 21

    اجرای متمرکز کلیه فرآیندها و فعالیت های تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و دارو 22

    تدوین فرآیندهای جاری معاونت و بازنگری دوره ای آنها 23

    وجود برنامه مدون آموزش جهت ارتقاء سطح دانش کارشناسان 24

    وجود دستورالعمل های شفاف عملیاتی درون سازمانی 25

، صعب العالج و FSMSوجود کمیسیون های تخصصی ویژه )کمیسیون فنی و قانونی،  26

 تجهیزات پزشکی و ...( و کمیته های فرعی

   

تفویض امور صدور مجوزها )ترخیص دارو و مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و ساخت و  27

 ن غذا و داروو ...( از سمت سازما FSMSمسئول فنی، واردات، پروانه های ساخت، 

   

امکان گزارش گیری از تجهیزات سرمایه ای در سطح دانشگاه با استفاده از نرم افزار  28

 جامع

   

    حضور مدیران و کارشناسان توانمند و با تجربه در امر برنامه ریزی و مدیریت 29
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    حمایت مناسب مدیران و پذیرش طرح ها و برنامه های ارزنده کارشناسان 30

    اعتقاد به برنامه ریزی استراتژیک در سطح معاونت 31

تفویض اختیارات از ناحیه وزارتخانه در زمینه های مختلف )صدور پروانه های قانونی و  32

 مجوزهای مربوط به صنایع و مراکز غذایی و دارویی(

   

    و موسسات داروییاختیارات قانونی در امر نظارت و بازرسی از کارخانجات مواد غذایی  33

    داشتن آزمایشگاه نسبتاً مجهز کنترل مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 34

    داشتن استانداردها، پروتکل ها و روش های علمی در امر نظارت بر غذا و دارو 35

ان ها و وجود ارتباط و هماهنگی بین کارشناسان حوزه معاونت غذا و دارو با سایر سازم 36

 ادارات در جهت تسهیل امور

   

    امکان استفاده از نیروهای غیر رسمی به صورت طرح نیروی انسانی 37

    برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مدیریتی 38

 درجه اهمیت عوامل درونی 

 
 )نقاط ضعف(

اهمیت 

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

اهمیت 

 کم

    موزشی عمومی و تخصصیکمبود برگزاری دوره های آ 1

    نامناسب بودن فضای فیزیکی پارکینگ 2

    میزان بودجه مصوب جاری و اختصاصی 3

    نبود نظام اطالعات مدیریت 4

    نبود هم افزایی سازمانی 5

    چند وظیفه بودن برخی از کارکنان مسئولیت پذیر 6

    ( در معاونتISO 9001عدم وجود سامانه مدیریت کیفیت ) 7

    نبود تشکیالت مرکز آمار و اطالعات 8

نبود نرم افزارهای مناسب مدیریتی و ارائه خدمات )ثبت فعالیت ها، ارائه خدمات به  9

 مشتری و گزارش گیری از عملکرد(

   

کافی نبودن و اثربخشی پایین برنامه های آموزشی در جهت ارتقای توان حرفه ای  10

 کارکنان

   

    پرداخت نامنظم مزایای کارکنان 11

    ضعف نظام انگیزشی پرسنل و سیستم تشویق و تنبیه ناکارآمد 12

    ضعف سیستم نظرسنجی از مشتریان 13

    کمبود فضای فیزیکی متناسب با امور محوله و تعداد پرسنل 14

    کمبود تجهیزات تخصصی جهت نظارت بر کاالهای سالمت محور 15

    کافی نبودن فعالیت ها نسبت به نیازهای واقعی جامعه 16

    ناکافی بودن اعتبارات و عدم برگشت درآمدهای اختصاصی به طور کامل 17

    نبودن امنیت شغلی پرسنل 18

    فقدان فضای فیزیکی مناسب 19

    کمبود نیروی انسانی متخصص 20

    ت انجام طرح های مورد نظرعدم وجود اعتبارات کافی جه 21

ناکافی و دست و پا گیر بودن قوانین و مقررات تعزیری و قضایی برای برخورد با  22

 متخلفین

   

    نبودن اختیارات کافی در برخورد سریع با متخلفین 23
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    عدم استفاده بهینه از منابع موجود )نیروی انسانی، فضا، تجهیزات( 24

    مالی و رفاهی پرسنلعدم تامین  25

 غذا، حوزه در پوشش تحت های شبکه به واگذاری و زدایی تمرکز نظام وجود 26
بهداشتی و آرایشی دارو،  

   

 درجه اهمیت عوامل بیرونی 

 
 فرصت ها

اهمیت 

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

اهمیت 

 کم

    قوانین و مقررات 1

    سازمان غذا و دارو 2

    ری معاونتکسب رتبه اول کشو 3

    وجود تعامالت برون سازمانی 4

    وجود دانشگاه های مختلف و مرتبط در استان 5

    رویکرد برنامه پنجم در افزایش بودجه تحقیق و پژوهش 6

    فناوری های نوین تولید غذا و دارو 7

ان در سطح وجود کارشناسان برون سازمانی خبره و استفاده از نظرات این کارشناس 8

 کشور

   

    ایجاد قیمت مصوب برای برخی از ملزومات پزشکی به صورت کشوری 9

    امکان دسترسی به منابع اطالعاتی دانشگاه و سایر سازمان ها 10

فراهم بودن امکان برگزاری کارگاه های تخصصی با همکاری سایر دانشگاه ها و سازمان  11

 ها

   

    و داروحمایت سازمان غذا  12

    وجود آزمایشگاه همکار تخصصی 13

ها، شبکه NGOامکان واگذاری برخی امور به مراکز برون سازمانی )بخش خصوصی،  14

 های تحت پوشش و ...(

   

    امکان جذب کمک های بخش غیر دولتی، خیریه ها و سمن ها 15

    مربوطه به غذا و دارو استقبال مراجع ذیربط کشوری از استاندارد سازی مسائل 16

    امکان استفاده از ردیف های متمرکز اعتبارات 17

    قانون تعزیرات پزشکی، دارویی و غذایی 11وجود کمیسیون ماده  18

    ارتباط مناسب حوزه معاونت با مراجع قضایی و تعزیراتی 19

    یر ترانزیتوضعیت خاص جغرافیایی شهرستان به لحاظ قرار گرفتن در مس 20

    وجود بازرسی های مشترک با سازمان ها و ارگان های مختلف 21

 درجه اهمیت عوامل بیرونی 

 
 تهدیدها

اهمیت 

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

اهمیت 

 کم

    بی ثباتی وضعیت اقتصادی کشور 1

    واقعی نبودن تعرفه ها و قیمت دارو 2

الغی و الزام به اجرای آن و نبود دستورالعمل کارشناسی ضعیف برخی از برنامه های اب 3

 های شفاف عملیاتی

   

    ابالغ بخشنامه عدم جذب نیرو 4
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رسیدگی نامطلوب و طوالنی مراجع قضائی در پرونده های متخلفین بهداشتی و قاچاق  5

های تعیین شده با تخلفات از دست دادن کاالهای سالمت محور و عدم تناسب مجازات 

 بسیاری از امکانات و اطالعات به دلیل ادغام دانشگاه

   

    تفویض اختیار برخی مسئولیت های اجرایی توسط وزارت متبوع بدون واگذاری منابع 6

نبود دستورالعمل های شفاف و یکپارچه عملیاتی از سمت سازمان غذا و دارو و تاخیر  7

 دهی به استعالمات مربوطه در پاسخ

   

    موازی کاری بین معاونت غذا و دارو و برخی سازمان ها 8

    فقدان نرم افزار سیستم پاسخدهی یکپارچه کشوری در حوزه غذا، دارو و آزمایشگاه 9

ضعف برخی استانداردها و ضوابط تدوین شده و عدم تدوین استانداردهای ملی برای  10

 محصوالت جدید

   

    تخصیص اعتبارات بدون توجه به وظایف محوله به معاونت 11

    کمبود نیروی تکنسین تجهیزات پزشکی در سطح مراکز 12

    عدم تخصیص اعتبار در رابطه با نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی 13

    عدم اجرا ساختار سازمانی یکپارچه معاونت غذا و دارو در سطح کشور 14

صدور مجوزها و پروانه ساخت به کاالهای مونتاژ شده و عمدتاً با کیفیت پایین و قوانین  15

پشتیبان جهت خرید این گونه کاالها با قیمت مشابه کاالهی با کیفیت در حوزه 

 تجهیزات پزشکی

   

ارو نظارت ضعیف بر عملکرد معاونت غذا و دارو سایر دانشگاه ها توسط سازمان غذا و د 16

 و عواقب آن بر افزایش نارضایتی مشتریان این معاونت

   

    نداشتن نظام ارزیابی مناسب برای تامین کنندگان ملزومات پزشکی 17

    تشکیل نامنظم کمیته های تجهیزات پزشکی در سطح مراکز 18

    نبود قوانین حمایتی از مسئولین فنی و واحدهای تولیدی 19

    های غیر مسئول و موازی کاری در امر غذا و دارومداخله بخش  20

    تعدد مراکز تصمیم گیری و رسیدگی به تخلفات واحدهای تحت نظارت 21

    آشنایی ناکافی مردم با مسائل مرتبط با غذا و دارو 22

عدم تناسب بین سرفصل های آموزشی دانش آموختگان و نیازهای واقعی جامعه در  23

 داروبخش غذا و 

   

    عدم وجود نظام جامع در امر اطالع رسانی و آمار کشوری )در زمینه غذا و دارو( 24

    نبودن فرهنگ صحیح مصرف غذا و دارو 25

    عدم تناسب حقوق کارمندان با سایر سازمان ها 26

    تورم و عدم ثبات اقتصادی جامعه 27

    مسئول با مسئله قاچاق غذا و دارو عدم برخورد مناسب و کامل ارگان های 28
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 تحلیل موقعیت )نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها( معاونت دانشجویی فرهنگی

 درجه پاسخگویی درجه اهمیت عوامل درونی

اهمیت  نقاط قوت

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

اهمیت 

 کم

1 2 3 4 

 *      * برگزاری کارگاه جهت اساتید،کارکنان و دانشجویان

  *      تنوع موضوعات کارگاه ها

  *     * حضور حداکثری کارکنان،اساتید و دانشجویان

        استفاده از اساتید مجرب در برگزاری کارگاه ها

آموزش و پیشگیری در حوزه های مختلف فرهنگی و ارتقاء 

 سطح فرهنگی دانشگاه 

       

        میتعدد کانون ها،تشکلهای اسالمی و انجمن های عل

   *    * وجود سالیق مختلف با توجه به نهاد های دانشجویی فرهنگی

        تعدد نشریات

        تنوع موضوعات مختلف در نشریات

 *      * در نظر گرفتن سالیق مختلف دانشجویی

        کسب مقام های ملی و کشوری در جشنواره های نشریات

 *      * حانپرداخت کار دانشجویی به طرا

        تشویق نشریات برتر دانشگاه

 *      * پرورش چند بعدی دانشجویان

 *      * حضور پرشور دانشجویان

 *      * ایجاد نشاط و انگیزه در بین دانشجویان

 *      * کسب مقام های مختلف کشوری

        ایجاد نشاط معنوی در دانشجویان
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        انپرورش چند بعدی دانشجوی

        برگزاری کارگاه های قرآن پژوهشی

        برگزاری همایش های ملی در زمینه سالمت معنوی

        برگزاری کالس های حفظ و ترتیل،تفسیر و قرائت

  *     * تعدد اردوهای دانشجویی

  *     * تنوع اردوهای دانشجویی

        عه دانشگاهوجود نماز خانه های مختلف در واحد های تاب

        حضور ائمه جماعات در نمازخانه های تابعه

        تجلیل از خادمین نماز

        برگزاری یادواره های با شکوه شهدا

        دیدار از خانواده شهدا

        برگزاری مراسم ادعیه

        برگزاری سخنرانی های متنوع مذهبی

        ع مذهبیبرگزاری مراسم های متنو

        قابل قبول بودن نسبت مراجعین به تعداد کل دانشجویان

        استفاده تمام مراجعین به اداره مشاوره از خدمات مشاوره ای

در دسترس بودن مشاور خارج از ساعات اداری و روزهای 

 تعطیل

       

        ر تلفنی کاهش آسیب ها و مشکالت دانشجویی به علت وجود خط فعال مشاو

        امکان ارتباط خانواده با اداره مشاوره

        Caqپرسش کلیه دانشجویان با استفاده از آزمون

        پوشش کلیه دانشجویان در کارگاه مهارت های زندگی
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        برگزاری کارگاه های مورد نیاز دانشجویان

        مشاوره با کلیه دانشجویان مشروط

        13-14وره با کلیه دانشجویان دارای معدل مشا

        بازویی جهت آموزش و پیشگیری از مشکالت دانشجویان

 درجه پاسخگویی درجه اهمیت عوامل درونی

اهمیت  )نقاط ضعف(

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

اهمیت 

 کم

1 2 3 4 

 *      * عدم همکاری بین معاونتی در برگزاری کارگاه ها

        ستگاه جهت چاپ نشریاتعدم وجود د

  *     * کمبود بودجه مناسب

        نداشتن امکان مناسب از اساتید مجرب

        عدم فضای نمایشگاهی برای برگزاری جشنواره داخلی

        عدم وجود نیروی مستقل در واحد قرآن و عترت

    *   * عدم مکان تفریحی مناسب در شهرستان

        یله نقلیه در دانشگاهعدم وجود وس

        عدم وجود فضاهای استاندارد جهت کارشناسان

        عدم وجود فضاهای استاندارد جهت نهاد های فرهنگی

        عدم وجود فضای نمایشگاهی

   *    * عدم وجود سالن همایش با ظرفیت مناسب دانشگاه

وجه به عدم فضای مناسب جهت برگزاری مراسم ها با ت

 جمعیت دانشجویان

*     *  

        عدم وجود اتاق مشاوره در خوابگاه بهارستان

        کمبود مشاوره به نسبت کل دانشجویان
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   *    * عدم فضای فیزیکی مناسب

عدم وجود خط ثابت و مستقیم در اداره مشاوره های 

 دانشجویی

       

        وره های تلفنیکمبود تعداد مشاور جهت پاسخگویی به مشا

،عدم همکاری مناسب برخی از Caqطوالنی بودن پرسشنامه 

 دانشجویان در غربالگری سالمت روان

       

کمبود روانشناس جهت انجام مشاوره دانشجویان آسیب پذیر و 

 باالی خط برش آزمون

       

        عدم همکاری برخی از دانشجویان در شرکت در کارگاه ها

        هزینه های باال در دعوت از سخنرانان برجسته کشوریصرف 

عدم پوشش کلیه دانشجویان دارای افت تحصیلی)معدل دو 

 نمره افت در تحصیل(

       

        عدم جلب کامل اعتماد دانشجویان به همتایاران

 

 درجه پاسخگویی درجه اهمیت عوامل بیرونی

اهمیت  فرصتها

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

میت اه

 کم

1 2 3 4 

 *      * شناسایی استعداد و توانایی های مختلف دانشجویان

        پیشگیری از آسیب های فرهنگی

آموزش و پیشگیری در حوزه های مختلف فرهنگی و ارتقاء 

 سطح فرهنگی دانشگاه

       

   *    * کشف استعداد های دانشجویی

از طریق  شناسایی مشکالت صنفی ، فرهنگی و آموزشی

 بازخورد آن در نشریات
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        کشف استعدادهای قرآن و پژوهشی

        ایجاد فضای معنوی

        آموزش زندگی جمعی به دانشجویان

        معرفی فضاهای مذهبی و گردشگری

در صورت وجود فضای مناسب فیزیکی میل و رغبت بیشتر 

 ی دانشجویان به سمت برنامه های فرهنگ

       

   *    * پیشگیری از آسیب های اجتماعی و روانی

   *    * هدایت کلیه دانشجویان به سمت ارتقای سطح بهداشت روان

ایجاد زمینه مناسب جهت دعوت از دانشجویان برای استفاده از 

 خدمات مشاوره حضوری

       

شناسایی دانشجویان آسیب پذیر و تحقق سطح دوم سالمت 

 روان 

       

        برنامه ریزی جهت پیشگیری از آسیب های روانشناختی

        ارتقای سطح سالمت روان و پیشگیری اولیه در آسیب های روان

شناسایی مشکالت روانشناختی دانشجویان در مشاوره های افت 

 تحصیلی

       

شناسایی دانشجویان دارای آسیب و آسیب پذیر توسط همتایاران 

 خود

       

 درجه پاسخگویی درجه اهمیت عوامل بیرونی

اهمیت  تهدیدها

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

اهمیت 

 کم

1 2 3 4 

        عدم حضور اساتید در یک زمان واحد

   *    * هماهنگی بین سالیق مختلف دانشجویی

        همپوشی برخی از نشریات در موضوعات مختلف
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        مستمر در جشنواره عدم همکاری بین معاونتی جهت حضور

        نداشتن زمان کافی دانشجویان جهت حضور مستمر در جشنواره

        کاهش انگیزه دانشجویان جهت حضور در برنامه های قرآنی

        در نظر گرفتن سالیق مختلف دانشجویی

        بی انگیزگی بین کارکنان و دانشجویان

        در برگزاری مراسم هادر نظر گرفتن عرف شهرستان 

امکان عدم استفاده دانشجویان خوابگاه بهارستان از خدمات 

 مشاوره ای مناسب در فضای خوابگاهی 

       

اتالف وقت زیادی از اداره مشاوره جهت انجام آزمون توسط 

 کلیه دانشجویان

       

        تداخل برنامه های کالسی با زمان کارگاه های برگزار شده

نمره افت در  2بروز افت تحصیلی جدی تر در دانشجویانی که 

 تحصیل ایشان وجود دارد
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 مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانیتحلیل موقعیت )نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها( 

 درجه اهمیت عوامل درونی

 کم اهمیت اهمیت متوسط اهمیت زیاد ضریب اهمیت نقاط قوت

   4 1 افزایش دانش فنی با گذشت زمان و کسب تجربه

استفاده از نرم افزارهای نصب شده بر موبایل به منظور اشتراک اطالعات درون 

 اعضای دفتر فنی
25/0   1 

   3 75/0 تجربه کافی در خرید مصالح ساختمانی با کیفیت و به قیمت مناسب

   3 75/0 غوب به قیمت مناسبتجربه کافی در خرید تجهیزات تاسیساتی مر

  2  50/0 توانایی بازپرداخت های مالی پروژه های امانی و جلب رضایت استادکاران 

   4 1 تخت کل   200صالحیت اجرای بیمارستانهایی با ظرفیت  4دریافت پایه 

   4 1 متر مربع 20000صالحیت اجرای ساختمانهایی آموزشی با حداکثر  4دریافت پایه 

   4 1 تخت  32صالحیت تایید طرح بیمارستانها تا  4افت پایه دری

متر  1000صالحیت تایید طرح ساختمانهایی آموزشی با حداکثر  4دریافت پایه 

 مربع
1 4   

بهره گیری از پیمانکاران حرفه ای بیمارستان ساز نسبت دانشگاه های دیگر 

 استان
75/0 3   

 درجه اهمیت عوامل درونی

 اهمیت کم اهمیت متوسط اهمیت زیاد ضریب اهمیت نقاط ضعف

 1   25/0 کمبود فضای اداری

  2  50/0 فقدان سیستم های یکپارچه اطالعات مدیریت

 1   25/0 عدم وجود تحقیقات و مطالعات هدفمند پیرامون استانداردها درمانی و بهداشتی

  2  75/0 عملکرد دفتر فنی فقدان سامانه های اطالع رسانی و برجسته سازی دستاوردها و 

   4 1 مشکل کمبود نقدینگی برای عملیات ساختمانی فاقد قرارداد

   3 1 مشکل طوالنی بودن زمان پرداخت مالی به پیمانکاران پروژه ها

  2  50/0 نداشتن نیروهای کاری متخصص به نسبت حجم کارهای ابالغ شده
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 درجه اهمیت عوامل بیرونی

 اهمیت کم اهمیت متوسط زیاد اهمیت فرصتها

   3 استفاده از قراردادهای خرید خدمت در استفاده از نیروهای متخصص

   4 قابلیت اجرا و طراحی ساختمان های درمانی بر اساس استانداردها

جلب اعتماد خیرین حوزه درمان و سالمت در خصوص کیفیت ساخت و تجهیز 

 بیمارستان ها 
3   

ن از همکاری با دانشگاه علوم پزشکی جهرم بدلیل سابقه رضایت حسن نیت پیمانکارا

 بخش
 3  

  2  جوان بودن توزیع سنی کارکنان دفتر فنی

 1   بهره گیری و فرهنگ سازی مدیریت دانش

  2  وجود بستر فرهنگی در کاهش مصرف انرژی

 1   بخش بندی بخش های دفتر عمرانی در جهت هم افزایی توان فنی 

 درجه اهمیت بیرونیعوامل 

 اهمیت کم اهمیت متوسط اهمیت زیاد تهدیدها

   3 سخت گیری واحدهای مسئول در پرداخت های مالی به پیمانکاران

  2  از بین رفتن اعتبار دانشگاه در گذر زمان با توجه به پرداخت طوالنی مدت مالی

   3 کند شدن روند برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با پیمانکاران

 1   در نظر نگرفتن نوسانات آنی قیمت مصالح در قراردادها

انتخاب پیمانکاران در مناقصات بر اساس قیمت بدون در نظر گرفتن سابقه اجرایی و 

 حجم عملیات کنونی پیمانکاران
4   
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 توانمندیهای معاونت آموزشی
 

 موضوعات استراتژیک:

 ساتید(ترینینگ اطرح ) توانمندسازی اساتید-1

 بالینی توانمندسازی دانشجویان علوم پایه-2

 ای مشورتی دانشجویی هفعال سازی کمیته-3

 در آموزش  طرح های پژوهش-4

 های فعال تدریس روشتوسعه آموزش و -5

 های تخصصی مبتنی بر محیط کار اداره و آزمونهای ارزیابی توسعه روش-6

 ای و بیمارستانیسهه استانداردهای اعتباربخشی موستوسعه کمیت-7

 توانمندسازی دفاتر توسعه دانشکده ها/بیمارستان ها-8

 مالی(-تامین منابع) نیروی انسانی-9

 مرکز مطالعات و توسعهتالش در جهت ارتقای رتبه -10

 

 EDCبرنامه استراتژیک و عملیاتی 

 موضوع استراتژیک: توانمندسازی اساتید 

 هااهداف:انجام نیازسنجی و تعیین اولویت 
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 استراتژی:

 وارونهیس در گروه های کوچک به روش کالس ترینینگ اساتید در زمینه روش تدر- 

 به روش کالس وارونه T.B.Lاساتید در خصوص روش تدریس ترینینگ - 

 به روش کالس وارونه P.B.Lاساتید در خصوص روش تدریس  ترینینگ- 

 کالس وارونهبه روش  Interactive Lectureاساتید در خصوص روش سخنرانی تعامل ترینینگ  - 

 برگزاری کارگاه آموزشی بازاندیشی، ارزیابی و بازخوردی جهت اساتید -

 تقویت و حمایت از اساتید جهت تحصیل در دوره های آموزش پزشکی -

 

 توانمندسازی دانشجویان :استراتژیکموضوع 

 سازی فعالیت های آموزش بالینی هدف: گامی در جهت استاندارد

 اتژی:استر

گذراندن آموزش  -نس بخشکنفرا -فرایندهای آموزشی در حال اجرا در بالین)مانند: ژورنال کالببررسی وضعیت موجود -

 به روش بررسی مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای آموزش بالینی از ایده دانشجویان و اساتید (درمانگاهی

 الینی بر اساس استانداردهای بالینیفرایندهای آموزش بتدوین پرسشنامه ارزیابی وضعیت -

 ارائه بازخورد نتایج بررسی به اساتید-

 برگزاری کارگاه های مورد نیاز جهت اساتید در خصوص-
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 موضوع:توانمند سازی دانشجویان علوم پایه

 تراساتید و دانشجویان مقاطع باال هایگیری از توانمندینیه دانشجویان علوم پایه با بهرهتقویت ب اهداف:

 استراتژی:

 اجرای پروژه آموزش تکمیلی دانشجویان علوم پایه -

 سال اخیر 10بررسی ترند نمرات علوم پایه -

 اجرای پروژه اقدام پژوهشی به منظور برگزاری کالس های مورد نیاز دانشجویان علوم پایه-

 اجرای کالس های تکمیلی توسط اساتید علوم پایه-

 لینیمواجهه زودرس با محیط با هدف:

 استراتژی:

 های عملی پروسیجرال به دانشجویان مقطع علوم پایه توسط مرکز مهارت های بالینیآموزش مهارت-

های ارتباطی. ارتباط پزشک با بیمار و ارتباط تیم درمان جهت و پروسیجرال بحران و مهارت آموزش مهارت های عملی-

 دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی

 استراتژی:

 از توانمندی فعاالنه جهت آموزش بهره گیری -

 اکسترنی در زمینه دانش پزشکی، مدیریت بیمار توسط همتایان -توانمند سازی دانشجویان بالینی مقاطع استیودنتی -
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 هدف:ارتقای توانمندی بالینی دانشجویان

 استراتژی:

ساعات آزاد دانشجویان در برگزاری کالس های آموزش مهارت های پروسیجرال توسط اساتید فعال و عالقمند در -

 و دانشجویان( edcبخش )پروژه 

 عملی به صورت دوره ای در بیمارستان ) خانم دکتر اکبری)پروژه( ( یبرگزاری کالس ها-

 فعال سازی کمیته های مشورتی دانشجویی موضوع استراتژیک:

 استراتژی:

 دانشجویان رشته های مختلفبازنگری کمیته مشورتی دانشجویی و ایجاد ساختار جدید با مشارکت -

 های کمیته مشورتیین اهداف و برنامهوتد-

 موضوع:توسعه طرح های پژوهش در آموزش

 تدوین طرح های پژوهش در آموزش  در اساتید و دانشجویان در راستای استراتژی: ایجاد انگیزه

 نقش تدوین طرح پژوهش در آموزش در ترفیع ساالنه-1

 ید گروه های مختلف در راستای تدوین طرح های پژوهش در آموزشبا اسات edcتکامل بسته -2

 آشنایی اساتید با جنبه های مختلف پژوهش در آموزش-3

 آشنایی و ترغیب دانشجویان با طرح های پژوهش در آموزش -4

 با طرح های پژوهش در آموزش غیب مسئولین بسته دار طرح تحولتر-5
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 ترکیبیهای تدریس موضوع استراتژیک:توسعه روش

 استفاده از روش نوین ترکیبی در کالس های درس-1

 تعامل با مرکز آموزش های مجازی -2

 های ارزیابی مبتنی بر کار:توسعه روش6موضوع استراتژیک 

 استراتژی:

 آموزش روش های ارزیابی مبتنی بر محیط کار دابس مینی ایکس-1

 لب طرح های پژوهشبرگزاری پروژه های ارزیابی مبتنی بر محیط کار در قا-2

 قبل از آزمون صالحیت بالینیبرگزاری آزمون کارگاه آسکی -3

 آشنایی دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی با آزمون آسکی در مرکز مهارت های بالینی-4

 برگزاری آزمون آسکی-5

 برگزاری آزمون آنالین-6

 موضوع استراتژیک: توسعه استانداردهای اعتبار بخشی 

 ای و بیمارستاننداردهای اعتبار بخشی موسسهاستا هدف: توسعه

 استراتژی:

 انجام اقدام های درونی بخش های بالینی ماژور و مینور-1

 انجام اقدام های بیرونی درونی دانشگاهی -2

 آموزش پرسنل در خصوص چگونگی بررسی شاخص های استاندارد موسسه و بیمارستان-3
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 دانشگاه توسعه دفاتر توسعه در موضوع استراتژیک:

 هدف:تقویت ساختار دفاتر توسعه

 استراتژی:

 توسعه فضای فیزیکی دفاتر توسعه در دانشکده ها و بیمارستان ها-1

 توسعه تجهیزات دفاتر توسعه در دانشکده ها و بیمارستان ها-2

 )کارشناسان( جهت دفاتر توسعه جذب نیروی فعال-3

 تر توسعهبرگزاری دوره های آموزشی آشنایی با اهداف دفا-4

 تعیین شرح وظایف دفاتر توسعه طبق شرح وظایف ارسالی از وزارت متبوع-5

 EDCتقویت ساختار ارتباطی دفاتر توسعه با -6

 از دفاتر توسعه در راستای تحقق وظایف EDCحمایت -7

 EDCنظارت و ارزیابی فعالیت های جاری در -8

 بررسی رضایت ارباب رجوع-9

 و مالی  موضوع:تامین منابع انسانی

 بررسی نیازهای مرکز توسعه و دفاتر از نظر نیروی انسانی و مالی هدف:

 استراتژی:

 به فعالیت های مرتبط EDCتخصیص ردیف های اعتباری -1

 EDCبه کارگیری افرادی با تخصص های مرتبط با آموزش پزشکی در -2

 شناسایی افراد توانمند و خالق در زمینه آموزش پزشکی-3

 ب مدیریت بر فعالیت های جارینظارت مرت-4
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 در بین مراکز توسعه کشورEDC موضوع استراتژیک:رتبه 

 EDCهدف:تالش در راستای ارتقای رتبه 

 EDCتحلیل موفقیت وضعیت موجود -1

 برنامه ریزی جهت تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت ها و کاهش ضعف ها و تهدیدات-2

 به صورت چند نفر در هسته EDCری در کمیته های جذب اساتید فعال و عالقمند به همکا-3

 دانشجویان(-نیازسنجی از ذینفعان )اساتید-4

 برگزاری کارگاه های دوره های آموزشی جهت اساتید-5

 های استانداردهای اعتبارسنجیارتقای شاخص-6

 اصالح ساختار مرکز توسعه-7
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 در بسته مرجعیت علمی علوم پزشکی جهرم دانشگاه و توانمندیهایمدیها آسرمرتبط به  استراتژیک اتموضوع

 

 توانمندي درمانهاي یورولوژي  موضوع استراتژیك

 اهداف کمی )شاخصهاي دسترسی( اتژي هااستر اهداف

   

طراحی و تدوین برنامه انتقال 

دانش و تجربیات، توانمندي 

درمانهاي یورولوژي به سایر 

 دانشگاهها

 

 

 

 

برقراري تعامل با سایر مراکز 
 دانشگاهی به منظور انتقال تجارب

برقراری همکاری با حداقل یک مرکز 
 دانشگاهی معتبر در سال 

اعضاي هیئت علمی در مشارکت 

همایش هاي کشوري و بین اللملی 

 و انتقال تجارب

درصد اعضاء هیات علمی  85مشارکت 

گروه حداقل در یک همایش داخلی و 

 بین اللملی در سال

رگزاري کارگاههاي ب -

مهارتی توسط -آموزشی

اساتید خبره دانشگاه براي 

ذینفعان سایر دانشگاهها در 

 قطب / کشور

درصد اعضاء هیات علمی   85مشارکت 

در برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی 

 برای ذی نفعان سایر دانشگاهها در سال

 

توسعه منابع و امكانات با 

 توجه به تكنولوژي روز
 

تامین بودجه جهت توسعه منابع و 

امکانات با توجه به تکنولوژی روز 

برحسب نیاز حداقل به میزان 

 درسال10%

 

همایش هاي  /برگزاري سمینار

یك روزه جهت معرفی 

توانمندي موجود به سایر 

 ذینفعان
 

برگزاری سمینار های داخل دانشگاهی 

و برگزاری  حداقل بصورت فصلی

همایش های یک روزه جهت معرفی 

توانمندی موجود به کلیه ذینفعان 

 حداقل  یکبار در سال

 

انتقال توانمندي به 

دانشجویان و دستیاران 

ورولوژي از پزشكی رشته ی

 سایر دانشگاهها

برگزاری کالس های اموزشی حضوری 

یا بصورت مجازی در  دانشگاه حداقل 

 بصورت فصلی

-پیگیري فرایند مراقبتی 

درمانی بیماران تحت درمان 

 یورولوژي  توسط تیم درمان
 

ایجاد بانک اطالعاتی از بیماران جهت 

 پی گیری روند درمان  و آموزش به انان
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 چشم پزشكیتوانمندي درمانهاي   موضوع استراتژیك

 اهداف کمی )شاخصهاي دسترسی( استراتژي ها اهداف

   

طراحی و تدوین برنامه انتقال 

دانش و تجربیات، توانمندي 

به  یچشم پزشكدرمانهاي 

 سایر دانشگاهها

 

 

 

 

مراکز برقراري تعامل با سایر 
 دانشگاهی به منظور انتقال تجارب

برقراری همکاری با حداقل یک مرکز 
 دانشگاهی معتبر در سال

مشارکت اعضاي هیئت علمی در 

همایش هاي کشوري و بین اللملی 

 و انتقال تجارب

درصد اعضاء هیات علمی  85مشارکت 

همایش داخلی و  داقل در یکگروه ح

 ی در ساللملبین ال

-برگزاری کارگاههای آموزشی -

مهارتی توسط اساتید خبره 

دانشگاه برای ذینفعان سایر 

 دانشگاهها در قطب / کشور
   

درصد اعضاء هیات علمی  85مشارکت 

 سایر دانشگاهها در قطب / کشور

مهارتی -در حداقل یک کارگاه آموزشی

 در سال  

امکانات با توجه به  توسعه منابع و

 تکنولوژی روز
 

تامین بودجه جهت توسعه منابع و 

امکانات با توجه به تکنولوژی روز 

 %10برحسب نیاز حداقل به میزان 

 درسال

 

برگزاری سمینار/ همایش های 

یک روزه جهت معرفی توانمندی 

 موجود به سایر ذینفعان
 

برگزاری سمینار های داخل دانشگاهی 

فصلی و برگزاری حداقل بصورت 

همایش های یک روزه جهت معرفی 

توانمندی موجود به کلیه ذینفعان 

 حداقل  یکبار در سال

 

ن و انتقال توانمندی به دانشجویا

دستیاران پزشکی رشته چشم 

 از سایر دانشگاهها پزشکی

آموزشی حضوری  برگزاری کالس های

دانشگاه حداقل  یا بصورت مجازی در

 بصورت فصلی

درمانی -ی فرایند مراقبتی پیگیر

چشم بیماران تحت درمان 

 توسط تیم درمان پزشکی
 

ایجاد بانک اطالعاتی از بیماران جهت 

 پی گیری روند درمان  و آموزش به انان
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 دانشگاه تولید محور و کار آفرین موضوع استراتژیك و یا ماموریت :
 

 اهداف کمی )شاخصهاي دسترسی( استراتژي ها اهداف

اه اندازي شرکت هاي ر-1

 دانش بنیان
 

استفاده از نیروي خالق و -1

 جوان دانشجو

درصد از دانشجویان  10جذب حداقل  
 ورودی هر رشته  در هر سال

راهنمایی و حمایت هدایت،  -2

 دانشگاه از پروژه هاي  کار افرین

هدایت و راهنمایی و حمایت دانشگاه از 

پروژه های  دانشجویان جذب شده 

 تعداد دانشجویان  %5ل به میزان حداق

ایجاد فرصت و تعامل با منابع  -3

 خارج از دانشگاه

همکاری با حداقل تعامل و  برقراری 

 ساالنه یک مرکز دانشگاهی معتبر  

تقویت  و توجه به بازار و   -4

جامعه هدف بر اساس نیاز سنجی 

 از جامعه هدف

مکاری و نشستهای تعامل و ه برقراری 

دانشگاه با بازار کار در  دی و علمی اقتصا

 جامعه  بصورت فصلی 

اصالح تشكیالت دانشگاه بر -5

اساس مدل انستتو پژوهشی یا 

 گذرگاهی دو مدل

نشست درون دانشگاهی جهت تعیین و 

 ارزیابی مدل به صورت فعلی

استقرار و راه اندازي ، : 2هدف 

توسعه رشته بیوتكنولوژي 

 پزشكی

 
 

ی مبتنی بر تعیین نیاز سنج -1

مدل منطقی )ورودي 

(Input) ،هافعالیت 

(Activities)،  بازده

(Outputs ) وoutcomes 

Impact  است(در خصوص

 راه اندازي رشته

تعداد بودجه،  تعیین ردیف و میزان

.  رهیو غ ،یادار ی، فضامورد نیاز کارکنان

 (Input)درمرحله )ورودی 

 شامل ،(فعالیتها)اثر بخشی  تعیین 

 مشاورههای دریافت مانند تهاییفعالی

آموزشی  برحسب انجام هر فعالیت و 

  تعداد افراد شرکت کننده 

  شدن اجرا میزان( بازده) تعیین -3

 میزان  واقعی و خدمات و ها، فعالیت

 ها برنامه این در ذینفعان مشارکت

برحسب هر فعالیت انجام شده به میزان 

 ماهیانه

تامین منابع مالی و انسانی  -2

 مورد نیاز 

درصد منابع جهت   80تامین حداقل  

 برخورداری از منابع انسانی و غیر انسانی

توسعه زیر ساخت هاي الزم   -3

 راه اندازي رشته

درصد زیر ساختها اعم از   70تامین حداقل 

 انسانی، فیزیکی و نرم افزاری
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جذب اعضاي هیئت علمی  -4

 متخصص و مرتبط

ئت درصد اعضای هی 80تامین حداقل 

 علمی متخصص و مرتبط 

 منابع با تعامل برقراري -5

 توانمند و مجرب انسانی

 به جهان دانشگاهی مراکز

 استفاده از تجارب در منظور

 کاربردي تنظیم و طراحی

 و آموزشی هاي برنامه ترین

 رشته مذکور پژوهشی

با اعضای هیئت علمی  تعامل برقراری

 دانشگاهی مراکز متخصص و مرتبط

 یک بار در سال حداقل جهان

 هاي شاخص تدوین و طراحی -6

 و تئوري آموزشی استاندارد

 ایجاد عملی در راستاي

 دانشگاههاي سایر با رقابت

 کشور داخل

بررسی  و مقایسه  وضعیت موجود 

 استاندارد های شاخصدانشگاه با 

 سایرعملی  و تئوری آموزشی

 کشور در هر سال داخل دانشگاههای

استقرار و  راه اندازي ،: 3هدف 

تكنولوژي نانوتوسعه رشته 

 پزشكی

 
 

تعیین نیاز سنجی مبتنی بر -1

، (Input)مدل منطقی )ورودي 

بازده  ،(Activities) هافعالیت

(Outputs ) وoutcomes 

Impact  است(در خصوص راه

 اندازي رشته

تعداد بودجه،  تعیین ردیف و میزان

.  رهیو غ ،یادار ی، فضامورد نیاز کارکنان

 (Input)مرحله )ورودی در

 شامل ،(فعالیتها)اثر بخشیتعیین 

 های مشاوره دریافت مانند فعالیتهایی

آموزشی  برحسب انجام هر فعالیت و 

  تعداد افراد شرکت کننده 

  شدن اجرا از میزان( بازده) تعیین -3

 میزان  واقعی و خدمات و ها، فعالیت

   ها برنامه این در ذینفعان مشارکت

 فعالیت انجام شده برحسب هر
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 تامین منابع مالی و انسانی مورد-2 

 نیاز 

درصد منابع جهت   80تامین حداقل  

 برخورداری از منابع انسانی و غیر انسانی

توسعه زیر ساخت های الزم راه  -3

 اندازی رشته

درصد زیر ساختها اعم  70تامین حداقل 

 از  انسانی فیزیکی

جذب اعضای هیئت علمی -4

 ص و مرتبطمتخص

درصد اعضای هیئت  80تامین حداقل 

 علمی متخصص و مرتبط 

 انسانی منابع با تعامل برقراری-5

 دانشگاهی مراکز توانمند و مجرب

استفاده از تجارب  منظور به جهان

 ترین کاربردی تنظیم و طراحی در

 پژوهشی و آموزشی های برنامه

 رشته مذکور

 با اعضای هیئت علمی تعامل برقراری

 دانشگاهی مراکز متخصص و مرتبط

 حداقل یک بار در سال جهان

 های شاخص تدوین و طراحی-6

عملی  و تئوری آموزشی استاندارد

 سایر با رقابت ایجاد در راستای

 کشور داخل دانشگاههای

بررسی  و مقایسه  وضعیت موجود 

 استاندارد های شاخصدانشگاه با 

 سایرعملی  و تئوری آموزشی

 کشور در هر سال داخل یدانشگاهها
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 غربالگري سرطانتوانمندي   موضوع استراتژیك

 اهداف کمی )شاخصهاي دسترسی( استراتژي ها اهداف

تقویت مراکز تحقیقات 

غربالگري سرطان در 

راستاي آینده نگاري و 

 مرجعیت علمی

  

بهره گیري از توانمندي فعاالنه 

 اساتید جراح 

 

به طور  حضور حداقل یک جراح

 هفتگی در مرکز

توانمند سازي دانشجویان بالینی 

اکسترنی در  -مقاطع استیودنتی 

مشارکت انان فرایند غربالگري و 

 در مدیریت بیماران فوق

 

 نفر دانشجو در ماه 15وجود 

حمایت از بیماران با تشكیل 

برگزاري  جلسات مشاوره و

مراقبتی با -جلسات آموزشی

 ه هاي آنانحضور بیمار و خانواد

 

 مشاوره ماهیانه

ارائه الین سوم درمان فوق 

تخصصی در درمان سرطان 

 سینه

 دو هفته یکبار

حضور فلوشیب جراحی سرطان 

 و مچاري ادراري

 یکبار در هفته

تشكیل پرونده جهت هر بیمار و 

وجود سیستم ثبت کامپیوتري و 

 سیستم پیگیري

 تشکیل پرونده جهت تمامی بیماران

 طرح تحقیقاتی 5تعداد  رد پژوهشی در درمانگاهعملك

وجود برنامه آموزشی جهت 

 پرستاران و خانواده ها

برگزاری کالسهای آموزشی هر دوماه 

 یکبار
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دانشجویان توانمند و فارغ التحصیالن پاسخگو به نیازهاي   موضوع استراتژیك

 جامعه

 اهداف کمی )شاخصهاي دسترسی( استراتژي ها اهداف

تربیت دانشجویان آموزش و 

توانمند و فارغ التحصیالن 

 پاسخگو به نیازهاي جامعه

جذب اعضای هیئت علمی -1

 توانمند و متعهد

جذب اعضای هیئت علمی توانمند و 
متعهد متناسب با نیاز دانشگاه در هر 

 سال 

تقویت بنیه اعضای هیئت -2

علمی  در راستای استفاده از روش 

 های نوین آموزش

دوره شارکت اعضای هیئت علمی  در م

گاههای روش های نوین آموزش یا کار

 حداقل دو بار در یک ترم

ایجاد زمینه ارتقای دانش و -3

عملکرد دانشجویان پزشکی در 

 رعرصه برخورد با بیما

پایش و ارزیابی مهارت و دانش  

دانشجویان با استفاده از آزمونهای  

 صالحیت بالینی داخل دانشگاهی

پایش نتایج آزمون صالحیت بالینی و 

 دانشگاهی کشوری  هر سال 

 

توسعه نگرش بیمار محوری و -4

اخالق حرفه ای  در طول دروان 

 تحصیل دانشجویان

لحاظ نمودن ارایه  مطالب مرتبط به  

اخالق حرفه ای  درکوریکولوم در طی 

 دوران تحصیل 

توجه  اساتید به  الگو بودن  با مشارکت  

 ر کارگاههای اخالق حرفه ایاساتید د

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 توانمندي مرکز ناباروري در زمینه ارائه خدمات و مرجعیت علمی  موضوع استراتژیك

 اهداف کمی )شاخصهاي دسترسی( استراتژي ها اهداف

طراحی و تدوین برنامه انتقال 

دانش و تجربیات، توانمندي 

به سایر  ناباروريدرمانهاي 

 دانشگاهها

ره گیري از توانمندي اساتید به
 مجرب

 حضور هفتگی اساتید

ارائه خدمات نوین درمانی نظیر 

 فریز تخمك

 تعداد مراجعه کننده در هفته

 تعداد طرح در ماه انجام پروژه هاي تحقیقاتی

آشنایی دانشجویان مقاطع بالینی با 

 فرایند درمان ناباروري

 ماه یکبار3دانشجو هر  15حضور 

ي دوره آموزشی توسط اساتید برگزار

دانشگاه براي ذي نفعان سایر 

 دانشگاهها

اساتید سایر دانشگاهها در  %85مشارکت 

 های آموزشی دوره

همكاري مشترک با سایر مراکز 

 ناباروري

 تعداد پروژه مشترک انجام شده در سال

برگزاري سمینار/ همایش هاي 

یك روزه جهت معرفی 

ر توانمندي موجود به سای

 ذینفعان
 

رگزاری سمینار های داخل دانشگاهی ب

حداقل بصورت فصلی و برگزاری 

همایش های یک روزه جهت معرفی 

توانمندی موجود به کلیه ذینفعان 

 حداقل  یکبار در سال
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 مرکز رشد فن آوري سالمت  موضوع استراتژیك

 اهداف کمی )شاخصهاي دسترسی( استراتژي ها اهداف

ه و تجهیز مرکز رشد فن آوري توسع

سالمت و طراحی و تدوین برنامه 

 انتقال دانش و تجربیات

حمایت و توسعه دفتر ابداعات و  
 و اختراعات

 یک واحد در دانشگاه

بستر مناسب براي شرکتهاي 

 دانش بنیان

 تعداد شرکت دانش بنیان

 1400اختراع تا سال   %5افزایش  افزایش اختراعات ثبت شده

قویت مرکز استریل جنوي ت

 کشور

 یک واحد در مرکز

 یک اتاق تمیز استقرار اتاق عمل تمیز و مرکز

تقویت قطب تجهیزات پزشكی 

 5کالن منطقه 

 ساخت یک ابزار پزشکی در سال

درصدی  گیاهان جدید کشت  5افزایش  توسعه کاشت گیاهان دارویی

 شده در سال

تقویت دفتر ثبت اختراعات و 

 یهانوآور

درصدی طرح بررسی شده  10افزایش 

 در سال 

رشد فعالیتهاي دانش بنیان 

 دانشگاه

درصدی طرح دانش بنیان تا  5تعداد 

 1400سال 

تجهیز مرکز رشد فن آوري 

 سالمت

درصدی ابزار خریداری شده  5افزایش 

 در سال

ارتقاي تعداد نیروي انسانی 

 مرکز

 جذب نیروی مورد نیاز مرکز در هر سال

ارتقاي کیفیت ارزیابی اختراعات 

 حوزه سالمت کشور

درصدی طرحهای کیفی  5افزایش 

 بررسی شده در سال 
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 اخالق پزشكی توانمندي در زمینه   موضوع استراتژیك

 اهداف کمی )شاخصهاي دسترسی( استراتژي ها اهداف

انتقال طراحی و تدوین برنامه 

دانش و تجربیات اخالق 

 به سایر دانشگاههاپزشكی 

تعامل با سایر دانشگاهها براي 
 انتقال تجارب

برگزاری جلسات تعاملی با دانشگاههای 
 قطب به صورت فصلی

مشارکت اعضاي هیات علمی در 

 همایشها

اعضای هیات علمی در  %70 شرکت

و حضور بین المللی  همایشهای داخلی 

 در هر سالاعضاء  50%

وس در پیشهاد اضافه و ادغام 

فقه و حقوق پزشكی در برنامه 

 دستیاري پزشكیدرسی دوره 

 قانونی

درصد موارد مورد نیاز  80پوشش دهی 

اصول فقه و حقوق پزشکی در طول 

 دوره دستیاری در قالب دو واحد درسی

ارائه کوریكولوم کارشناسی 

 ارشد اخالق حرفه اي

 ارائه یک  کوریکولوم طراحی شده

  

هاي ق و شیوهبرگزاري کنگره اخال

 نوین ناباروري
اي در تم طولی ارائه اخالق حرفه

 در برنامه

 برگزاری کنگره هر دو سال یکبار

طراحی روش نوین پزشكی براي 

 تدریس درس اخالق پزشكی

همراه با روشهای استاندارد   jumsروش

 جهانی و کشوری

 

 

 

 توکسیكولوژي توانمندي در زمینه   موضوع استراتژیك

 اهداف کمی )شاخصهاي دسترسی( استراتژي ها اهداف

انتقال طراحی و تدوین برنامه 

به سایر دانش سم شناسی 

 دانشگاهها

ارتقاي کیفیت کیتهاي 
 تشخیصی

افزایش تعداد روش بهینه شده به میزان 
10% 

افزایش ابزار جدید خریداری شده به  ارتقاي ابزارهاي شخصی

 %5میزان 

افزایش ابزار کنترل کیفی شده به میزان  موجودارتقاي کیفیت ابزارهاي 

5% 

 %10افزایش تعداد روش جدید به میزان  ارتقاي روشهاي تشخیصی

افزایش تعداد کیت جایگزینی شده به  ارتقاي کیتهاي تشخیصی

 %10میزان 
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 توسعه کمی و کیفی واحد توسعه تحقیقات بالینی  موضوع استراتژیك

  اخصهاي دسترسی(اهداف کمی )ش استراتژي

 توسعه کمی تحقیقات
 

 1401تا پایان سال  pub medو  ISIمقاله  100انتشار حداقل 

 

 

 1401ثبت حداقل یک پتنت در هر سال تا پایان سال 

 

 

 درصدی طرحهای تحقیقاتی در سال 20افزایش 

 

 

  1401پژوهشگر تا پایان سال 3جذب حداقل  بهینه سازي نیروي انسانی مرکز

   

مرکز تحقیقات در راستای اهداف قطب و یک پژوهشکده تا پایان  3تاسیس  توسعه کمی مرکز

 ساله 5برنامه 

 

  راه اندازی حداقل یک مرکز توسعه تحقیقات بالینی در هر بیمارستان

 %5تعاول جهت تدوین طرحهای مشترک با صنعت به میزان سالیانه حداقل  نش بنیاناتوسعه طرحهاي د

 های مصوبکل طرح

 

جلب مشارکت درون بخشی و برون 

 بخشی

در  %5افزایش جذب اعضای هیات علمی و کارکنان مرتبط با مرکز به میزان 

 سال

 

  در سال %5جلب مشارکت اساتیددیگر دانشگاهها به میزان 

انعقاد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی و بیمارستانهای هم جوار به میزان 

 ول برنامهتفاهم نامه در ط5%

 

توانمندي اعضاي هیات علمی، 

 فراگیران و کارکنان

  کارگاه روش تحقیق در هر سال 5برگزاری حداقل 

  کارگاه مقاله نویسی در هر سال2برگزاری 

  اعضای هیات علمی در کارگاههای توانمندسازی %90شرکت دادن حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 


