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 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشگاه معرفي

. است بخشيده شهر اين به خاصي قداست) س( معصومه حضرت آرامگاه وجود و بوده واليت دوستداران و عاشقان پناهگاه و اطهار ائمه عنايت مورد ديرباز از قم شهر

 اين در مختلف هايزمينه در شكوفايي شاهد انقالب پيروزي از پس تنها و است شده الزم هاي پيشرفت از مانع گذشته قرون طي زمامداران مهري بي وجود اين با

 .ايمبوده استان

 متولي عنوان به تهران پزشكي علوم دانشگاه نظر زير زمان آن تا كه درمان و بهداشت شبكه استان، به قم شهرستان تبديل و رهبري معظم مقام  بركت پر سفر از پس

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت اصولي موافقت همزمان. يافت ارتقا درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده به كرد،مي فعاليت درمان و بهداشت

 شد آغاز رسماً دانشكده آموزشي فعاليت پرستاري كارشناسي رشته در دانشجو پذيرش با 1376 سال در. گرديد اعالم بهداشت و پرستاري هايدانشكده ايجاد  بر مبني

 1379 سال در دانشكده تابعه بيمارستان پنج شدن آموزشي. يافت ادامه محيط بهداشت كارداني رشته در دانشجو پذيرش با 1378 سال در بهداشت دانشكده تأسيس با و

 جذب مجوز و درماني آموزشي مراكز به آنها تبديل و ايزدي و سهاميه فاطمي كودكان هدايتي، نكويي نيا، عرب كامكار ،)س( زهرا حضرت هايبيمارستان شامل

 علوم هاي دانشگاه گسترش شوراي آمده، عمل به مجدانه هايپيگيري با. بود پزشكي دانشكده ايجاد يعني دانشگاه بعدي توسعه ساززمينه نيز باليني علمي هيأت نيروي

 به را پزشكي دانشكده تأسيس با نهايي موافقت 1383 مرداد در سپس و كرد موافقت قم دانشكده در پزشكي دانشجوي دوره يك پذيرش با 1382 سال در پزشكي

 .شدند تحصيل به مشغول و پذيرش 1383 مهرماه در دانشكده پزشكي رشته دانشجويان از گروه نخستين آن از پس كه. آورد عمل

 موافق رأي 12/10/1383 تاريخ در پزشكي علوم هايدانشگاه گسترش شوراي قم، درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده وقت رئيس درخواست به متعاقباً

 و درمان بهداشت، به مربوط هايفعاليت تاريخ در عطفي نقطه رويداد اين. كرد اعالم قم درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه به دانشكده ارتقاي با را خود

 وزارت و كشور كالن مديران مجموعه ويژه عنايت و دهم و نهم دولت تالشگرانه رويكرد با ويژه به كه بود بزرگ تحولي ساززمينه و قم استان در پزشكي آموزش

 تعداد و شده ايجاد جديد هاي رشته موجود وضعيت گزارش. است خورده رقم اسالمي، پرافتخار انقالب زادگاه و تشيع كانون عنوان به قم مقدس شهر به نسبت متبوع

 .باشد مي ذيل شرح به شده انجام اقدامات اهم و دانشجويان و علمي هيات اعضاي
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 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم دانشگاه تاريخچه

. است بخشيده شهر اين به خاصي قداست) س( معصومه حضرت آرامگاه وجود و بوده واليت دوستداران و عاشقان پناهگاه و اطهار ائمه عنايت مورد ديرباز از قم شهر

 اين در مختلف هايزمينه در شكوفايي شاهد انقالب پيروزي از پس تنها و است شده الزم هاي پيشرفت از مانع گذشته قرون طي زمامداران مهري بي وجود اين با

 .ايمبوده استان

 متولي عنوان به تهران پزشكي علوم دانشگاه نظر زير زمان آن تا كه درمان و بهداشت شبكه استان، به قم شهرستان تبديل و رهبري معظم مقام  بركت پر سفر از پس

 .يافت ارتقا درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده به كرد،مي فعاليت درمان و بهداشت

 در دانشجو پذيرش با 1376 سال در. گرديد اعالم بهداشت و پرستاري هايدانشكده ايجاد  بر مبني پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت اصولي موافقت همزمان

 محيط بهداشت كارداني رشته در دانشجو پذيرش با 1378 سال در بهداشت دانشكده تأسيس با و شد آغاز رسماً دانشكده آموزشي فعاليت پرستاري كارشناسي رشته

 فاطمي كودكان هدايتي، نكويي نيا، عرب كامكار ،)س( زهرا حضرت هايبيمارستان شامل 1379 سال در دانشكده تابعه بيمارستان پنج شدن آموزشي. يافت ادامه

 با. بود پزشكي دانشكده ايجاد يعني دانشگاه بعدي توسعه ساززمينه نيز باليني علمي هيأت نيروي جذب مجوز و درماني آموزشي مراكز به آنها تبديل و ايزدي و سهاميه

 و كرد موافقت قم دانشكده در پزشكي دانشجوي دوره يك پذيرش با 1382 سال در پزشكي علوم هاي دانشگاه گسترش شوراي آمده، عمل به مجدانه هايپيگيري

 1383 مهرماه در دانشكده پزشكي رشته دانشجويان از گروه نخستين آن از پس كه. آورد عمل به را پزشكي دانشكده تأسيس با نهايي موافقت 1383 مرداد در سپس

 .شدند تحصيل به مشغول و پذيرش

 موافق رأي 12/10/1383 تاريخ در پزشكي علوم هايدانشگاه گسترش شوراي قم، درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده وقت رئيس درخواست به متعاقباً

 و درمان بهداشت، به مربوط هايفعاليت تاريخ در عطفي نقطه رويداد اين. كرد اعالم قم درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه به دانشكده ارتقاي با را خود

 وزارت و كشور كالن مديران مجموعه ويژه عنايت و دهم و نهم دولت تالشگرانه رويكرد با ويژه به كه بود بزرگ تحولي ساززمينه و قم استان در پزشكي آموزش

 موافقت اخذ و پيراپزشكي دانشكده تأسيس با نيز، آن از پس. است خورده رقم اسالمي، پرافتخار انقالب زادگاه و تشيع كانون عنوان به قم مقدس شهر به نسبت متبوع
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 علمي مركز يك واقعي جايگاه به دستيابي نويدبخش كه است گرفته قرار ايفزاينده رشد و تعالي مسير در قم پزشكي علوم دانشگاه ديگر، دانشكده چند ايجاد اصولي

 . باشدمي قم مقدس شهر ويژه مختصات با

 و موجود هايزيرساخت و امكانات تمامي از گيريبهره با دارد نظر در پژوهش، و آموزش حوزه در خود بالندگي و رشد مراحل طي با قم پزشكي علوم دانشگاه

 به عمل جهت در اسالمي، علوم پژوهشي و آموزشي مؤسسات و حوزوي علمي مراكز با همجواري فرصت اغتنام با ويژه به و حوزه اين اختيار در ارزشمند هايفرصت

 .نمايد اقدام خود، رسالت

 هايرشته ايجاد و جديد هايدانشكده تأسيس با رشد روند اين و باشدمي زير شرح به تحصيلي رشته 13 و دانشكده 4 داراي ،1388 سال تا قم پزشكي علوم دانشگاه

 . شد خواهد پيگيري تكميلي تحصيالت مقطع در ويژه به جديد تحصيلي

 :پزشكي دانشكده

 عمومي پزشكي دكتري •

 :بهداشت دانشكده

 محيط بهداشت ناپيوسته و پيوسته كارشناسي كارداني، •

 عمومي بهداشت ناپيوسته كارشناسي و كارداني •

  ايحرفه بهداشت كارداني •

 :مامايي و پرستاري دانشكده

 پرستاري پيوسته كارشناسي •

 مامايي ناپيوسته كارشناسي •
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 :پيراپزشكي دانشكده

 عمل اتاق پيوسته كارشناسي •

 هوشبري پيوسته كارشناسي •

 آزمايشگاهي علوم پيوسته كارشناسي •

 پزشكي هايفوريت كارداني •

-آزمايشگاه ايجاد مختلف، آموزشي هايگروه در علمي هيأت اعضاي جذب. است يافته توسعه و گرديده نهادينه نيز دانشگاه پژوهشي هايفعاليت آموزش، موازات به

 مراكز ايجاد با همچنين،. است نموده شاياني كمك هدف، اين به راستا، اين در انگيزشي و تشويقي هايسياست نيز و نياز مورد تحقيقاتي تجهيزات نمودن فراهم و ها

 حاصل نيز كشور علمي توليد در دانشگاه سهم افزايش و پزشكي علوم تحقيقات كيفي و كمي رشد دانشگاه، پژوهشي هايبرنامه نمودن هدفمند ضمن تحقيقاتي،

 : از عبارتند حاضر حال در دانشگاه فعال تحقيقاتي مراكز. است گرديده

  محيطي هايآالينده تحقيقات مركز •

  دين و طب تحقيقات مركز •

  باليني تحقيقات توسعه واحد •

 فعاليت به شروع و بازسازي باشند،مي مهمي نقش داراي پژوهش و آموزش ارائه براي بستري عنوان به درماني، خدمات ارائه بر عالوه هابيمارستان اينكه به توجه با

 به توجه با و گرديد محقق اخير هايسال در كه  بود الهي توفيقات از ريال ميليارد 300 از بيش ايهزينه صرف با و تعطيلي هاسال از پس بهشتي شهيد بيمارستان

 . گرديد گذارينام بهشتي شهيد درماني پژوهشي، آموزشي، مركز نام به خدمات، سطح باالترين ارائه در دانشگاه رويكرد

 بر. دارد اشتغال پژوهشي و آموزشي خدمات ارائه به دانشجو، 1000 به قريب و علمي هيأت عضو 70 از بيش درماني، آموزشي، مركز شش دانشكده، چهار با دانشگاه

 داشته عهده بر عزيزمان كشور علمي توليدات در قبولي قابل سهم دانشجو، 5000 از بيش داشتن ضمن ،1404 سال در دانشگاه است قرار شده، ترسيم اندازچشم اساس
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 زمين كه است پيگيري دست در) دانشگاه پرديس( استاندارد و متمركز آموزشي فضاي سازيآماده طرح جمله از الزم هايزيرساخت ايجاد راستا، همين در. باشد

 .است شده گرفته نظر در منظور اين براي نيز اعتباراتي و شده تحويل محترم دولت ويژه عنايت با هكتار 50 مساحت به نياز مورد

-شاخص ارتقاي. است بوده پژوهش و آموزش حوزه در موفقيت از سرشار سالي دانشگاه، علمي هيأت اعضاي و محترم همكاران كليه همدلي و تالش با 1388 سال

 جمله از دانشگاه پژوهشي هايشاخص نيز و تحصيلي هايرشته تعداد علمي، هيأت اعضاي تعداد آموختگان،دانش و دانشجويان تعداد جمله از دانشگاه كمي هاي

 .است بوده هاموفقيت اين از بخشي خارجي، و داخلي نشريات در شده منتشر يا و الملليبين و ملي مختلف هايهمايش در شده ارائه علمي مقاالت توليد

 هايحوزه در تخصصي افزارهاينرم و اطالعات فناوري از استفاده توسعه پيراپزشكي، دانشكده تفصيلي تشكيالت تصويب ها،دانشكده تشكيالتي ساختار اصالح

 اين پژوهشي و آموزشي معاونت دستاوردهاي ديگر از پزشكي جامعه مختلف هايگروه براي مداوم آموزش برنامه 50 از بيش برگزاري و پژوهش و آموزش مختلف

 .است بوده دانشگاه

 ساري و جاري نيز درمان و بهداشت جمله از هاعرصه همه در باشد،مي دانشگاه كاركنان و مديران گزاريخدمت روحيه از منبعث كه رشد به رو روند اين است بديهي

 .شودمي آورده ادامه در آن مبسوط گزارش كه است بوده
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 رسالت:

، تربيت نبروي انساني در رشته هاي متنوع گروه پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم وظيفه تامين ، حفظ و ارتقاي سالمت مردم استان قم 

شايسته ، متعهد و با  پژوهش در علوم پزشكي و مشكالت سالمت مردم را عهده دار مي باشد. دانشگاه رسالت  خطير خود را با اتكا به اعضاي هيئت علمي و  كاركنان

اسالمي  اخالق ا كيفيت ترين خدمات به انجام مي رساند. در اين راستا توجه و تاكيد بر ارزشهاي ناب  و انگيزه خود و با بهره گيري از آخرين فن آوري ها و با ارايه ب

نيازهاي  جهت ارتقاي مستمر كيفيت خدمات ، تاكيد بر اولويت ها و برقراري عدالت در تامين كاركنان ، تالش در مردم و در كليه امور از جمله جلب رضايت 

 در سرلوحه برنامه ريزي و سياست گزاري هاي دانشگاه قرار دارد.شي  و پژوهشي بهداشتي درماني، آموز

 

 چشم انداز 

كليدي و توسعه اي دانشگاه اين دانشگاه برآنست تا با استعانت از درگاه باريتعالي و با بهره گيري از  حمايت بي شائبه مردم و مسئولين استان  به گواه شاخص هاي 

 سال آينده  در زمره دانشگاه هاي تيپ يك  كشوري قرار گيرد. 5هاي هم سطح ربوده و در طي  گوي سبقت را ا زدانشگاه
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 اهداف كالن دانشگاه 

 تامين ، حفظ و ارتقاي سطح سالمت مردم با اولويت گروههاي هدف برنامه هاي بهداشتي و درماني  •

 افزايش توليد دانش در علوم پزشكي و شناخت   و راهكارهاي علمي حل  مشكالت بهداشتي درماني جامعه  •

 افزايش ميزان بهره وري از منابع در دسترس به منظور ارايه با كيفيت ترين خدمات بهداشتي درماني ، آموزشي و پژوهشي  •

 بهداشتي درماني وهش و ارايه خدمات در آموزش ، پز اسالمي  افزايش سطح  فرهنگ و اخالق حرفه اي •

 متعهد و شايسته در علوم مختلف پزشكي مورد نياز نيروي انساني  كيفي و كمي آموزش  افزايش •
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 برنامه محيطيعوامل استراتژيك تجزيه و تحليل 

  دانشگاه )EFEMتجزيه و تحليل عوامل استراتژيك محيط بيروني (ماتريس ) : EFEM(ماتريس  عوامل استراتژيك محيط بيروني -

 

 ضريب )0-100وزن ( عوامل محيط بيروني
امتياز 

 وزني

-فرصت

 )1-4ها (

 13/2 4 3/3 وجودخيرين حوزه سالمت ونهادهاي خيريه و سازمانهاي غير دولتي 

 1/3 1 1/3 ارائه خدمات توريسم درماني مناسب  بستر

 15/8 4 3/9 جنوب)  -موقعيت مناسب ژئوپلتيكي استان قم (قرارگرفتن در كريدور شمال 

 15/8 5/3 5/3 توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و افزايش آگاهي عمومي مردم  

 7/9 2 3/9 وجود  نيروهاي تخصصي خارج از سيستم دانشگاه 

 9/2 5/2 4/6 اعتقادات ديني جامعه در پيشبرد اهداف دانشگاهفضاي  معنوي و مذهبي استان و امكان استفاده از 

24امكان برونسپاري در راستاي اجرايي شدن كميسيون ماده   5/9 2 11/8 

20هيأت امنايي شدن دانشگاهها با توجه به اختيارات بند ب ماده   3/3 3 9/9 

 13/2 4 3/3 راه اندازي دانشگاه جامع علمي و كاربردي در استان

 23/7 4 5/9 وجود اماكن متبركه در شهر قم

 7/9 2 3/9 هاي تحصيالت تكميلي وجود تقاضا براي دوره

 9/2 2 4/6 هاي مادر با توجه به موقعيت جغرافيايي استان امكان جذب اساتيد دانشگاه

 2/6 1 2/6 هاي علميه و مراكز علوم اسالمي و مراجع عظام وجود حوزه

 13/8 3 4/6 1404انداز  علم و فناوري در چشمهاي كالن  سياست
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تهديدها 

)4-1( 

 9/9 3 3/3  حادثه خيزي استان 

 4/6 1 4/6 عوامل منفي تاثير گذار بر اقتصاد كشور

 15/8 4 3/9 فرهنگي ناشي از وجود مهاجران داخلي و خارجي و قومي تنوعو  مهاجر پذيري (داخلي وخارجي )

 6/6 2 3/3 در استان  بيمارستان خصوصي نبود 

 7/9 4 2/0 عدم تناسب قوانين تصويب شده در وزراتخانه با نيازهاي هر استان

 5/9 1 5/9 تأثير تحريم هاي بين المللي بر تأمين تجهيزات و اعتبارات

 10/5 2 5/3 ها متيقرشد تورم و افزايش 

 9/2 2 4/6 هاي دولتي و غير دولتي تفاوت درآمد پزشكان در بخش

 4/6 1 4/6 نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي ابالغي از سوي وزارت متبوع كمرنگ بودن نقش آموزش در آيين

 3/3 1 3/3 تمركز جمعيت استان در يك شهرستان

 5/3 2 2/6 محيطي زيست هاي آالينده وجود

 238/8 --- 100 جمع

 

 

واكنش دانشگاه نسبت به شناسايي و استفاده از فرصت ، ) 238,8با توجه به آناليز محيط بيروني و جمع بندي امتياز عوامل بيروني (

 1ها  واحتراز از تهديدها در محدوده ضعيف قرار مي گيرد .

 

                                                 
 در نظر گرفته مي شود. 250بوده و واكنش متوسط  100و حداقل امتياز  400حداكثر امتياز واكنش به عوامل بيروني   1
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 دانشگاه) EFEMوني (ماتريس درتجزيه و تحليل عوامل استراتژيك محيط :  )IFEM(ماتريس  عوامل استراتژيك محيط دروني

 وزن  عوامل محيط دروني
ضري

 ب

امتياز 

 وزني

ها قوت

)4- 3( 

 11/9 3 4/0 كاري ضوابط و ها نامه آيين با كاركنان متعهد و آشنايي و كارآمد كارشناسان وجود

 15/9 4 4/0 فزايش اختيارات هيات امناء دانشگاه ا

 10/2 3 3/4 روند رو به رشد و ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي ، پژوهشي و بهداشتي درماني 

 6/8 3 2/3 وجود متخصصين مجرب دراكثر رشته هاي پزشكي وپيراپزشكي 

 8/5 3 2/8 وجود پرسنل توانمند، مشاركت پذير و جوان  

 5/1 3 1/7 فرهنگي و ورزشيهاي ي كشوري و استاني توسط دانشگاهيان در رشتهها مقامكسب 

 3/4 3 1/1 تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مناسب

 8/5 3 2/8 وجود امكانات پاراكلينيك قوي

 2/6 3 0/9 توزيع سني مناسب نيروي انساني (وجود اعضاي هيأت علمي و كارشناسان جوان)

 11/4 4 2/8 برنامه پزشك خانواده  استقرار 

 5/7 3 2/8 مراجعان به گويي پاسخ بوروكراسي كاهشاتوماسيون اداري و 

 5/5 3 1/8 روند رو به رشد پژوهش در دانشگاه

 6/8 3 2/3 افزايش درآمد اختصاصي

 11/4 4 2/8 ايجاد پرديس دانشگاهي

ها ضعف

)2-1( 

 4/0 1 4/0 انساني و فضاي فيزيكي و تسهيالت رفاهي كاركنان نيروي كمبود

 4/0 1 4/0 هاي اختصاصي در معاونتهانظام مالي مستقل جهت جذب بودجهعدم استقرار 

 2/3 1 2/3 و  آموزشي پژوهشي  كمبود فضاهاي درماني (دياليز ،تخت هاي ويژه و  روانپزشكي و....)
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 4/6 2 2/3  توزيع نامناسب نيروي انساني نسبت به تخت بيمارستاني  

 2/8 1 2/8 ها دانشكدهپراكندگي 

 انگيزشي نظام از گيري بهره نوآوري و عدم و خالقيت مناسب بروز بستر و پيشنهادها و هاايده طرح جهت الزم كار و ساز نبود

 مناسب
4/0 1 4/0 

 3/4 1 3/4 اختصاصي و جاري مصوب بودجه ناكافي بودن ميزان

 10/2 2 5/1 رشد نامتناسب اعتبارات در مقايسه با هزينه ها در سطح دانشگاه

 9/1 2 4/6 تأخير در دريافت  مطالبات از سوي سازمانهاي بيمه گر

 2/3 1 2/3 توزيع نامناسب نيروي انساني بين واحدهاي مختلف متناسب با سطح فعاليت 

 4/6 2 2/3 موافقتنامههزينه كرد اعتبار توسط واحدهاي تابعه مغاير با اعتبار پيش بيني شده در قانون بودجه سنواتي و يا شرح هزينه مندرج در 

 8/0 2 4/0 كمبود و نامناسب بودن امكانات رفاهي مورد نياز دانشجويان و كاركنان

 6/8 2 3/4 كمبود اعضاي هيأت علمي  متناسب با نيازهاي دانشگاه

 3/4 1 3/4 هاوجود ضعف در يكپارچگي بين آموزش و درمان و آموزشي نبودن كامل ساختار بيمارستان

 6/3 2 3/1 هاي تحصيالت تكميلي در دانشگاه كمبود دوره

 2/3 1 2/3 نبود مراكز تحقيقاتي مصوب

 3/8 1 3/8 المللي هاي اطالعات علمي بين عدم دسترسي مناسب به بانك

 8/5 2 4/3 هاي پژوهشي ها و ساير زيرساخت كمبود تجهيزات، آزمايشگاه

 3/0 1 3/0 كمبود مجالت علمي و پژوهشي

 207/3 --- 100 جمع

 1. بر قوت هاي آن غلبه دارددانشگاه ضعف هاي  ، ) 207,3با توجه به آناليز محيط دروني و جمع بندي امتياز عوامل بيروني (

                                                 
 در نظر گرفته مي شود. 250بوده و برآيند  متوسط ضعف و قوت ها   100و حداقل امتياز  با فرض نداشتن هيچ گونه قوتي  400حداكثر امتياز دانشگاه با فرض نداشتن هيچ گونه ضعفي    1
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 سياست هاي راهبردي دانشگاه :

عنوان سياست هاي كالن دانشگاه در حوزه هاي بهداشت ،  سال آتي رويكردهاي زير به 5با توجه به تجزيه و تحليل عوامل استراتزيك محيط بيروني و دروني ،  در 

 وهش ،  امور فرهنگي و دانشجويي و پشتيباني مد نظر قرار خواهد گرفت:ژدرمان ، آموزش و پ

 ارتقاي كيفيت در ارايه خدمات همزمان با گسترش دامنه كمي خدمات جلب رضايت خدمت گيرندگان و تمركز بر  •

 هاي گروههاي هدف مبتني بر نيازسنجي هاي علمي  تالش در جهت تامين نيازمندي •

 در  سطح مديريت كالن دانشگاه و معاونت ها سياستگزاري و تصميم گيري در امور مبتني بر شواهد علمي  •

 و برابري در ارايه خدمات تاكيد و توجه بر عدالت  •

 در اولويت قرار دادن مناطق حاشيه نشين ، مناطق روستايي و دور افتاده در ارايه خدمات بهداشتي درماني  •

 تاكيد بر بهره وري و كاهش هزينه ها در تمامي سطوح و زير مجموعه ها به منظور تضمين هر چه بيشتر ارايه حداكثري خدمات با كيفيت  •

 اختيارات قانوني تفويض شده به دانشگاه  بهره مندي حداكثري از ظرفيت هيئت امنا و •

در راستاي بهره مندي حداكثري از مزيت نسبي و نعمت برخورداري از حضور مراجع اعظام و علما ، مراكز ديني فرهنگي و زيارتگاهها و حوزه هاي علميه  •

 جلب حمايت ، جذب منابع و محروميت زدايي در استان و توسعه خدمات 

 آگاهي و ترويج رفتارهاي سالم و مهارت هاي زندگي سالم در شهروندان  تالش براي ارتقاي سطح •
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زمينه هاي تاكيد بر تعاليم اسالمي و ترويج فرهنگ متعالي اسالمي و رويكرد مذهبي در ارايه خدمات به عنوان تضمين اخالق گرايي حرفه اي در تمامي  •

 خدمات رساني دانشگاه 

 ازي فضاهاي موجودبه منظور ايجاد ظرفيت خدمات رساني هر چه بيشترتوسعه فضاهاي فيزيكي و بازسازي و نوس •

 يه هاي دانشگاه شايسته ساالري در زمينه جذب و بكارگيري نيروي انساني و ايجاد انگيزه هاي باالي خدمتي در نيروي انساني موجود به عنوان مهمترين سرما •
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 تجزيه و تحليل وضع موجود:

پژوهشي دانشجو، به ارائه خدمات آموزشي و  1500عضو هيأت علمي و قريب به  100بيش از  ،درماني ،مركز آموزشي شش ،دانشكده پنجبا دانشگاه  علوم پزشكي قم 

رود، لكن در تالش است تـا بـا اسـتفاده از     به شمار مي 3هاي تيپ  دانشگاهبندي معمول وزارت متبوع، جزو  اشتغال دارد. دانشگاه علوم پزشكي قم اگرچه بر اساس رتبه

هـاي علـوم پزشـكي برتـر      هاي رقابتي خود و با حركت جهشي و شتاب فزاينده، محروميت مزمن و تاريخي خود را پشت سر گذاشته و خود را در جمع دانشـگاه  مزيت

هاي عظـيم موجـود، دانشـگاه در     برداري صحيح از بسترها و استفاده از منابع و سرمايه مشاركت جمعي و بهره كشور قرار دهد. باور ما اين است كه با تالش و همدلي و

 دارد. جهت عمل به تكاليف و وظايف خود گام برمي

 هاي تحصيلي داير در دانشگاه تعداد رشته

 صصيدكتري تخ دكتري عمومي كارشناسي ارشد كارشناسي پيوسته كارشناسي ناپيوسته كارداني

1 4 7 1 2 1 

 تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه به تفكيك مقطع تحصيلي

 دكتري عمومي كارشناسي ارشد كارشناسي پيوسته كارشناسي ناپيوسته كارداني
دكتري 

 تخصصي

110 185 870 18 300 3 

 تعداد اعضاي هيأت علمي دانشگاه به تفكيك رتبه

 استاد دانشيار استاديار مربي

35 63 6 0 
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 رسالت:

باشد. اين معاونـت از طريـق    هاي آموزشي علوم پزشكي در استان مي ريزي و نظارت بر فعاليتگذاري، برنامه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قم، مركز سياست

گـذاري و   سـازد.  ايـن معاونـت وظيفـه سياسـت      مـي هاي آموزشـي، اهـداف دانشـگاه را در بخـش آمـوزش محقـق        ها و بخش ها، گروهواحدهاي تابعـه شامل دانشكده

هاي آموزشي، گزينش و ارتقاي اعضاي هيأت علمي در جهت تربيت نيروي انساني متخصص، متعد و كارا، ريزي، نظارت و ارزشيابي كليه فعاليت سازي، برنامه تصميم

هاي آموزشي، كشف وجذب مطابق با دانش روز و در كنار فعاليت» خدمات سالمت«ها و محتواي آموزشي، پشتيباني و تسهيل فرآيند ارائه نوآوري در رويكرد، روش

هاي  آموزشي هاي علمي، برگزاري دورههاي داخل و خـارج كشـور براي ايجاد همكاري و حمايتآوري نو در زمينه خدمات سالمت، ارتـباط با دانشگـاهدانش و فن

نـام، ارائـه واحدهــاي آموزشـي، انجــام      هـاي ثبـت   ها و واحدهاي آموزشي و نيز ارائه خـدمات آموزشي در زمينـه  برنامه هاي مطالعاتي و پشتيباني منابعو ايجاد فرصت

 آموختگي را بر عهده دارد. مراحـل اداري و دانش
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 :اندازچشم

 ها واهداف زير را دنبال خواهد كرد: اين معاونت طي پنج  سال آينده، سياست

 هاي تخصصي به منظور تأمين نيازهاي استان  گرايش به ارائه دوره •

 يرانيا -ياسالم ميبر تعال يو قطب آموزش مبتن يدانشگاه يها رشتهتالش در جهت ارتقاي  •

 آموختگان و تربيت نيروهاي توانمند جهت ارائه خدمات در سطح استان هاي عملي دانش تاكيد بر ارتقاي مهارت •

 ها وزشي دانشگاه در داخل دانشگاه و در رقابت با ساير دانشگاههاي آم ارتقاي شاخص •

 هاي نوين از جمله فناوري اطالعات در آموزش  بهره گيري بيش از پيش از فناوري •

 هاي موجود براي كسب درآمد از ارائه خدمات آموزشي  برداري از فرصت بهره •

 كاركنان و مديران  ،آموختگان دانش ،افزايش ميزان رضايت فراگيرندگان، اعضاي هيأت علمي •
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 اهداف

 :ف نهايياهدا

 هاي مربوطه هاي مورد انتظار حسب استانداردها و شاخص ها و بر اساس توانمندي آموختگان دانشگاه متناسب با نيازمندي ارتقاي كمي و كيفي دانش •

 

 :اهداف اختصاصي

 

 هاي تحصيلي جديد جديد و رشتههاي  هاي آموزشي از طريق ايجاد دانشكده توسعه فعاليت •

 هاي آموزشي ارتقاي كيفيت فعاليت •

 آموختگان دانشگاه به لحاظ دانش، بينش، نگرش و مهارت ارتقاي دانش •

 آموختگان بر اساس تعاليم اسالمي ارتقاي اخالقي دانش •

 هاي آموزشي در سطح كشور بندي ارتقاي جايگاه دانشگاه در رتبه •
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 برنامه محيطيعوامل استراتژيك تجزيه و تحليل 

 )EFEM(ماتريس  عوامل استراتژيك محيط بيروني

 معاونت آموزشي )EFEMتجزيه و تحليل عوامل استراتژيك محيط بيروني (ماتريس 

 عوامل محيط بيروني
-100وزن (

0( 
 ضريب

امتياز 

 وزني

ها فرصت

)4-1( 

 10 2 5 هاي تحصيالت تكميلي از سوي جامعه تقاضا براي دوره

 12 2 6 هاي مادر با توجه به موقعيت جغرافيايي استان امكان جذب اساتيد دانشگاه

 14 2 7 وجود مؤسسات آموزش عالي علوم اسالمي و انساني

 15 3 5 تدوين استانداردهاي ملي آموزش علوم پزشكي توسط وزارت متبوع

 8 2 4 در استان ITهاي مناسب  زيرساخت

 EDC 5 3 15حمايت وزارت متبوع از 

 16 4 4 وجود بيماران متنوع و كافي 

تهديدها 

)4-1( 

 7 1 7 عدم سكونت برخي از اعضاي هيأت علمي در قم به دليل نزديكي به تهران

 7 1 7 نبود عزم استاني و ملي براي تحول در نظام آموزش علوم پزشكي استان

 8 1 8 مهاجران و مسافرانبار درماني ناشي از جمعيت زياد 

 14 2 7 هاي دولتي و غير دولتي تفاوت درآمد پزشكان در بخش

 6 1 6 نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي كمرنگ بودن نقش آموزش در آيين

 5 1 5 ها در سطح كشور عدم ثبات قوانين و مقررات و سياست

 18 2 9 هاي نظام آموزشي  كمبود سهم اعتبارات و بودجه

 8 1 8 هاي متناسب با شرايط دانشگاه در استان براي جذب و ماندگاري عضو هيأت علمينداشتن امكانات رفاهي و حمايت

 8 2 4 عدم اهتمام به تكميل و به روز رساني تشكيالت دانشگاه متناسب با وظايف تعريف شده  در سطح ملي

 6 2 3 ها تيپ بندي دانشگاه
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 177 --- 100 جمع
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 )IFEM(ماتريس  عوامل استراتژيك محيط دروني

 معاونت آموزشي) EFEMوني (ماتريس درتجزيه و تحليل عوامل استراتژيك محيط 

 عوامل محيط دروني
-100وزن (

0( 
 ضريب

امتياز 

 وزني

 ها قوت

)4- 3( 

 9 3 3 دانشجويان توانمند و بااستعداد

 6 3 2 افزاري موجود  هاي نرم هاي اطالعاتي و سامانه بستر فناوري اطالعات و پايگاه

 12 4 3 هاي آموزشي و بازآموزي براي اعضاي هيأت علمي و پرسنل ها و كارگاه برگزاري دوره

 15 3 5 وجود امكانات پاراكلينيك قوي

 6 3 2 تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مناسب

 12 3 4 هاي تخصصي مجرب و كارآمد وجود شوراها و كميته

 16 4 4 افزايش تمايل اعضاي هيات علمي به ارتقاي مرتبه

 24 4 6 وجود نيروهاي اجرايي و مديريتي كارآمد با تحصيالت مرتبط

 8 4 2 آموزشي نگرش مثبت مدير ارشد (رياست دانشگاه) به فرايندهاي 

 ها ضعف

)2-1( 

 12 2 6 كمبود اعضاي هيأت علمي  متناسب با نيازهاي دانشگاه

 12 1 12 كمبود فضاي فيزيكي

 8 1 8 مشكالت مالي و كمبود اعتبارات آموزشي

 10 1 10 مشكالت قوانين و مقررات مربوطه

 6 1 6 در يكپارچگي بين آموزش و درمان وجود ضعف

 16 2 8 ها نسبت به آموزش  نبود نگرش مناسب در بين ساير معاونت 

 14 2 7 هاآموزشي نبودن كامل ساختار بيمارستان

 14 2 7 كمبود نيروي انساني كارشناس

 10 2 5 هاي نوين آموزشي توسط اساتيد عدم استفاده از روش

 210 --- 100 جمع



٢٥ 
 

 :موضوعات راهبردي

 منابع (انساني، مالي، فيزيكي و تجهيزاتي) •

 آموختگانكيفيت آموزش دانشجويان و دانش •

 هاي نوين در آموزش فناوري •

 تحصيالت تكميلي  •

 المللي و بينارتباطات بين دانشگاهي  •

 

 

 
 

 

 

 

  



٢٦ 
 

مسئله 

 استراتژيك
 منابع (انساني، مالي، فيزيكي و تجهيزاتي)

 ها فرصت

 
هاي مادر با توجـه بـه موقعيـت جغرافيـايي      امكان جذب اساتيد دانشگاه •

 استان
 

 تهديدها

 
 عدم سكونت برخي از اعضاي هيأت علمي در قم به دليل نزديكي به تهران •

 نبود عزم استاني و ملي براي تحول در نظام آموزش علوم پزشكي استان  •
 بار درماني ناشي از جمعيت زياد مهاجران و مسافران •

 هاي دولتي و غير دولتي تفاوت درآمد پزشكان در بخش •

 ها در سطح كشور عدم ثبات قوانين و مقررات و سياست •

 هاي نظام آموزشي  كمبود سهم اعتبارات و بودجه •
هاي متناسب با شرايط دانشگاه و اسـتان بـراي   تن امكانات رفاهي و حمايتنداش •

 جذب و ماندگاري عضو هيأت علمي
عدم اهتمام به تكميل و به روز رسـاني تشـكيالت دانشـگاه متناسـب بـا وظـايف        •

 تعريف شده

 ها قوت

 
افـزاري   هـاي نـرم   هاي اطالعاتي و سامانه بستر فناوري اطالعات و پايگاه •

 موجود 

هـاي آموزشـي و بـازآموزي بـراي اعضـاي       ها و كارگاه برگزاري دوره •
 هيأت علمي و پرسنل

 وجود امكانات پاراكلينيك قوي •

 تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مناسب •

 افزايش تمايل اعضاي هيات علمي به ارتقاي مرتبه •
 وجود نيروهاي اجرايي و مديريتي كارآمد با تحصيالت مرتبط •
 آموزشي نگرش مثبت مدير ارشد (رياست دانشگاه) به فرايندهاي  •

 هاضعف

 
 كمبود اعضاي هيأت علمي  متناسب با نيازهاي دانشگاه •

 عدم تفويض اختيار به دانشگاه متناسب با شرايط استان  •

 كمبود فضاي فيزيكي •

 مشكالت مالي و كمبود اعتبارات آموزشي •
 نوجود ضعف در يكپارچگي بين آموزش و درما •

 ها نسبت به آموزش  نبود نگرش مناسب در بين ساير معاونت  •
 كمبود نيروي انساني كارشناس •



٢٧ 
 

مسئله 

 استراتژيك
 آموختگانكيفيت آموزش دانشجويان و دانش

 ها فرصت

 
 
 در استان ITمناسب هاي  زيرساخت •
 EDCوزارت متبوع از  حمايت •

 تهديدها

 دليل نزديكي به تهرانعدم سكونت برخي از اعضاي هيأت علمي در قم به  •

 نبود عزم استاني و ملي براي تحول در نظام آموزش علوم پزشكي استان  •
 بار درماني ناشي از جمعيت زياد مهاجران و مسافران •

 هاي دولتي و غير دولتي تفاوت درآمد پزشكان در بخش •

 نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي كمرنگ بودن نقش آموزش در آيين •

 ها در سطح كشور مقررات و سياستعدم ثبات قوانين و  •

هاي متناسب با شرايط دانشگاه و اسـتان بـراي   نداشتن امكانات رفاهي و حمايت •
 جذب و ماندگاري عضو هيأت علمي

عدم اهتمام به تكميل و به روز رساني تشـكيالت دانشـگاه متناسـب بـا وظـايف       •
 تعريف شده

 ها قوت

 دانشجويان توانمند و بااستعداد •

افـزاري   هـاي نـرم   هاي اطالعاتي و سامانه اطالعات و پايگاهبستر فناوري  •
 موجود 

هـاي آموزشـي و بـازآموزي بـراي اعضـاي       ها و كارگاه برگزاري دوره •
 هيأت علمي و پرسنل

 وجود بيماران متنوع و كافي •

 وجود امكانات پاراكلينيك قوي •

 تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مناسب •

 جرب و كارآمدهاي تخصصي م وجود شوراها و كميته •
 

 هاضعف

 كمبود اعضاي هيأت علمي  متناسب با نيازهاي دانشگاه •

 كمبود فضاي فيزيكي •

 مشكالت مالي و كمبود اعتبارات آموزشي •
 مشكالت قوانين و مقررات مربوطه •

 وجود ضعف در يكپارچگي بين آموزش و درمان •

 ها نسبت به آموزش  نبود نگرش مناسب در بين ساير معاونت  •

 هانبودن كامل ساختار بيمارستانآموزشي  •

 كمبود نيروي انساني كارشناس •

 هاي نوين آموزشي توسط اساتيد عدم استفاده از روش •

  



٢٨ 
 

مسئله 

 استراتژيك
 هاي نوين در آموزش فناوري

 ها فرصت

 
 در استان ITهاي مناسب  زيرساخت •
 

 تهديدها

 
 ها در سطح كشور عدم ثبات قوانين و مقررات و سياست •

 هاي نظام آموزشي  كمبود سهم اعتبارات و بودجه •
هـاي متناسـب بـا شـرايط دانشـگاه و      نداشتن امكانات رفاهي و حمايت •

 استان براي جذب و ماندگاري عضو هيأت علمي
 

 ها قوت

 
 
 افزاري موجود  هاي نرم هاي اطالعاتي و سامانه بستر فناوري اطالعات و پايگاه •

 وجود امكانات پاراكلينيك قوي •

 آموزشي نگرش مثبت مدير ارشد (رياست دانشگاه) به فرايندهاي  •

 هاضعف

 
 
 مشكالت مالي و كمبود اعتبارات آموزشي •
 هاي نوين آموزشي توسط اساتيد عدم استفاده از روش •

 
  



٢٩ 
 

مسئله 

 استراتژيك
 تحصيالت تكميلي

 ها فرصت

 
 هاي تحصيالت تكميلي تقاضا براي دوره •

 

 تهديدها

 
اعضاي هيأت علمي در قم به دليل نزديكي بـه   عدم سكونت برخي از •

 تهران

 بار درماني ناشي از جمعيت زياد مهاجران و مسافران •

 هاي دولتي و غير دولتي تفاوت درآمد پزشكان در بخش •

 هاي نظام آموزشي  كمبود سهم اعتبارات و بودجه •
هاي متناسب بـا شـرايط دانشـگاه و    نداشتن امكانات رفاهي و حمايت •

 جذب و ماندگاري عضو هيأت علمي استان براي
 

 ها قوت

 
 وجود بيماران متنوع و كافي •

 وجود امكانات پاراكلينيك قوي •

 افزايش تمايل اعضاي هيات علمي به ارتقاي مرتبه •
 آموزشي نگرش مثبت مدير ارشد (رياست دانشگاه) به فرايندهاي  •

 هاضعف

 
 كمبود اعضاي هيأت علمي  متناسب با نيازهاي دانشگاه •

 كمبود فضاي فيزيكي •

 وجود ضعف در يكپارچگي بين آموزش و درمان •

 هاآموزشي نبودن كامل ساختار بيمارستان •

 

 
 



٣٠ 
 

مسئله 

 استراتژيك
 المللي ارتباطات بين دانشگاهي و بين

 ها فرصت

 
 وجود مؤسسات آموزش عالي علوم اسالمي و انساني •

 
 تهديدها

 
نبود عزم استاني و ملي براي تحـول در نظـام آمـوزش علـوم پزشـكي       •

 استان 
 ها تيپ بندي دانشگاه •

 ها قوت

 
 افزاري موجود  هاي نرم هاي اطالعاتي و سامانه بستر فناوري اطالعات و پايگاه •

 وجود امكانات پاراكلينيك قوي •

 هاي تخصصي مجرب و كارآمد وجود شوراها و كميته •

 اجرايي و مديريتي كارآمد با تحصيالت مرتبطوجود نيروهاي  •
 آموزشي نگرش مثبت مدير ارشد (رياست دانشگاه) به فرايندهاي  •

 هاضعف

 
 كمبود فضاي فيزيكي •

 مشكالت قوانين و مقررات مربوطه •

 ها نسبت به آموزش  نبود نگرش مناسب در بين ساير معاونت  •

 

  



٣١ 
 

 راهكارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوعات راهبردي شناسايي شده 

 

 منابع (انساني، مالي، فيزيكي و تجهيزاتي) راهكارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي. 1جدول 

 مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبرديراهكارهاي  موضوع راهبردي

منابع (انساني، مالي، فيزيكي و 

 تجهيزاتي)

 اندازي ساختمان پرديس دانشگاه پيگيري و تسريع در احداث و راه

 ها روز رساني ساختار تشكيالتي دانشكده بازنگري و به

 جذب نيروي انساني كارشناس و هيأت علمي

 توانمندسازي و توسعه فردي اعضاي هيأت علمي

 توسعه و ارتقاي كاركنان غير عضو هيأت علمي

 وري منابع انساني بهرهافزايش 

 هاي نوين مندي از فناوري افزاري بهره فراهم نمودن بسترهاي سخت

 تر منابع مالي وري مناسب بهره

 ها  توسعه آزمايشگاه

 هاي آموزشي در مراكز آموزشي درماني توسعه زيرساخت

 

 

  



٣٢ 
 

 آموختگان آموزش دانشجويان و دانشكيفيت  راهكارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي. 2جدول 

 مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبرديراهكارهاي  موضوع راهبردي

كيفيت آموزش دانشجويان و 

 آموختگان دانش

 ها و توانمندسازي آموزشي اعضاي هيأت علمي توسعه مهارت

 استفاده از منابع علمي اسالمي و بومي در آموزش

 آموزش علوم پزشكيتوجه ويژه به اخالق در 

 EDCافزايش تعداد كارشناسان 

 ها و مراكز آموزشي درماني در دانشكده EDOايجاد 

 هاي آموزش مداوم نيازسنجي استاندارد برنامه

 هاي آموزش مداوم روز دوره ارائه استاندارد و به

 استفاده از فرايندهاي نوين آموزشي در تدريس

 وقت كارآمد و تمامجذب اعضاي هيأت علمي 

 وقت جغرافيايي افزايش درصد اعضاي هيأت علمي تمام

 

  



٣٣ 
 

 هاي نوين در آموزش فناوري راهكارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي. 3جدول 

 مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبرديراهكارهاي  موضوع راهبردي

 هاي نوين در آموزش فناوري

 آموزشي مبتني بر فناوري (آموزش الكترونيكي)هاي  توسعه دوره

 هاي نوين  مندي از فناوري ايجاد انگيزه و آگاهي در اساتيد براي بهره

 هاي نوين آموزشي توانمندسازي اساتيد و دانشجويان در زمينه فناوري

 جذب منابع الزم براي ايجاد تحول در آموزش و حركت به سمت آموزش الكترونيك

 

 

 تحصيالت تكميلي راهكارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي. 4جدول 

 مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبرديراهكارهاي  موضوع راهبردي

 تحصيالت تكميلي

 توسعه فضاهاي استاندارد در مراكز آموزشي درماني

 جذب نيروي انساني توانمند در دانشگاه

 آموزشي درماني اعتباربخشي آموزشي مراكز

 ايجاد انگيزه الزم براي اقامت بيشتر اعضاي هيأت علمي

 ايجاد تعامل سازنده با معاونت درمان دانشگاه

 

  



٣٤ 
 

 المللي ارتباطات بين دانشگاهي و بين راهكارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي. 5جدول 

 موضوع راهبرديمورد نظر براي تعامل با راهكارهاي  موضوع راهبردي

ارتباطات بين دانشگاهي و 

 المللي بين

 هاي استان نامه همكاري مشترك با دانشگاه عقد تفاهم

 هاي علوم پزشكي منطقه نامه همكاري با دانشگاه عقد تفاهم

 ارتباط مستمر و كارآمد با دانشگاه معين

 تقويت جايگاه آموزش دانشگاه در سطح استان

 المللي آموزشي با استفاده از اساتيد بينهاي  برگزاري دوره

 هاي معتبر كشورهاي منطقه نامه همكاري با يكي از دانشگاه انعقاد تفاهم

 

  



٣٥ 
 

 اهداف و نتايج مورد انتظار در ارتباط با اجراي راهكارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوعات راهبردي 

 

 (انساني، مالي، فيزيكي و تجهيزاتي)ي منابعراهبرددر ارتباط با موضوع برنامه راهبردي و نتايج مورد انتظار اهداف  .6 جدول

 

 شاخص هدف كد
 شاخص پايه

)1391( 

 شاخص هدف

)1395( 

O1 (اعضاي هيأت علمي ارتقا يافته) درصد ارتقاي هرم اعضاي هيأت علمي   

O2 10 6 ميليارد ريال افزايش درآمد اختصاصي دانشگاه در بخش آموزش 

O3 3 3/1 متر مربع به دانشجو ارتقاي سرانه فضاي فيزيكي آموزشي 

O4 4 6/2 متر مربع به دانشجو ارتقاي سرانه فضاي فيزيكي كمك آموزشي 

O5 14به  1 16به  1 نفر به دانشجو ارتقاي سرانه هيأت علمي به دانشجو 

O6 12به  1 15به  1 دانشجونفر به  ارتقاي سرانه كاركنان غير هيأت علمي به دانشجو 

 

 



٣٦ 
 

 كيفيت آموزشي راهبرددر ارتباط با موضوع  برنامه راهبرديو نتايج مورد انتظار اهداف  .7 جدول

 

 شاخص هدف كد
 شاخص پايه

)1391( 

 شاخص هدف

)1395( 

O1 4/0 8/0 درصد كاهش نسبت مشروطي 

O2 10 5/2 درصد افزايش قبولي در مقاطع تحصيالت تكميلي 

O3  1 0 نفر در دوره هاي جامع كشوري % برتر در آزمون5رتبه كسب 

O4  ارتقاي رتبه كشوريEDC  -  دانشگاه برتر 15در بين 

O5 دانشگاه برتر 15در بين    ارتقاي رتبه كشوري معاونت در طرح راد 

O6 المللي كيفيت كسب جوايز ملي/ بين  - 
داراي يك مدرك معتبر 

 كيفيت

O7  حيطه 3در حداقل    جشنواره شهيد مطهريكسب جوايز در 

O8 برد كشوري 3در حداقل    حضور اعضاي هيأت علمي در بردهاي كشوري 

 

 

 

 

 



٣٧ 
 

 هاي نوين در آموزش فناوريي راهبرددر ارتباط با موضوع  برنامه راهبرديو نتايج مورد انتظار اهداف  .8 جدول

 شاخص هدف كد
 شاخص پايه

)1391( 

 شاخص هدف

)1395( 

O1  ارائه دروس به صورتE-Learning 20 0 ها درصد سرفصل 

O2 50 0 درصد ها هوشمندسازي كالس 

O3  ايجاد سامانهIntegration 5 0 تعداد هاي عمل در اتاق 

 

 

 تحصيالت تكميليي راهبرددر ارتباط با موضوع  برنامه راهبرديو نتايج مورد انتظار اهداف  .9 جدول

 شاخص هدف كد
 شاخص پايه

)1391( 

 شاخص هدف

)1395( 

O1 10 1 درصد درصد دانشجويان تحصيالت تكميلي 

O2 100 0 درصد اعتباربخشي مراكز آموزشي درماني 

 

  



٣٨ 
 

 ارتباطاتي راهبرددر ارتباط با موضوع  برنامه راهبرديو نتايج مورد انتظار اهداف  .10 جدول

 شاخص هدف كد
 شاخص پايه

)1391( 

 شاخص هدف

)1395( 

O1 10 5 درصد افزايش پذيرش دانشجويان خارجي 

O2 5 1 درصد هاي آموزشي هاي مطالعاتي اساتيد در حوزه فناوري افزايش فرصت 

 10 1 رشته هاي مشترك  ايجاد رشته 03

O4 10 3 تعداد المللي هاي آموزشي در سطح استان/ با دانشگاه معين/ در منطقه و بين نامه افزايش تعداد تفاهم 

 
 

 

 

  


