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 :مقدمه

 

با اخذ مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته بهداشت خانواده و علوم  4731بهداشت گرگان در سال پیرا پزشکی ودانشکده 

آزمایشگاهی در مقطع کاردانی از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی تحت نام آموزشکده پیراپزشکی کار خود را 

شکی گرگان نیز مورد تصویب شورای مذکور قرار گرفت و سپس با جدا متعاقب آن تشکیل آموزشکده پیراپز. آغاز نمود

و پیوستن آنها به آموزشکده  4731شدن دو رشته هوشبری و اتاق عمل از دانشکده پرستاری و مامایی در سال 

اریها و با اخذ مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته مبارزه با بیم. پیراپزشکی عمالً در چهار رشته به کار خود ادامه داد

بهداشت محیط در مقطع کاردانی تعداد رشته های موجود در آموزشکده به شش رسیده و با توجه به پتانسیل باالی واحد 

. در امر آموزش مکاتبات الزم جهت اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی با وزارت بهداشت صورت پذیرفت

سانس در سه رشته علوم آزمایشگاهی، بهداشت محیط و اتاق عمل نتیجه کار اخذ مجوز در پذیرش دانشجو در مقطع لی

آموزشکده پیراپزشکی به دانشکده پیراپزشکی و  4731براین اساس با موافقت هیئت امنای دانشگاه از سال . بوده

 به صورت کامل از 4711در سال  .با انتزاع دانشکده بهداشت موافقت بعمل آمد 4731در سال . بهداشت تغییر یافت

 .دانشکده پیرا پزشکی انتزاع یافت

آنچه مسلم است این واحد در راستای اهداف دانشگاه خدمات خود را بمنظور تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت آحاد جامعه از 

 .می نمایدطریق آموزش نیروهای کارآمد در بخش بهداشت ارائه 

 :(Vision)چشم انداز یا دورنما 

یل کردن آن به یک مرکز تخصصی تربیت نیرو در مقاطع مختلف از طریق افزایش دوره ارتقاء سطح علمی دانشکده و تبد

 .های کارشناسی جدید

این دانشکده تالش میکند کارآیی و اثربخشی خود را در جهت تربیت نیروهای انسانی متخصص به حداکثر ممکن رسانده 

کده سعی دارد از طریق فراهم نمودن امکانات ویژه و همچنین این دانش. و از این حیث در کشور حائز جایگاه برتری گردد

 .برقراری تسهیالت الزم برای محققین از نظر تولید علم جایگاه ویژه ای در بین سایر دانشکده های همتراز خود بیابد

 : (Mission)رسالت یا مأموریت 

نشگاه و همچنین کمک به افزایش رسالت اصلی دانشکده تربیت نیروهای انسانی کارآمد متخصص در راستای رسالت دا

 .تولید علم از طریق انجام پژوهشهای علمی میباشد
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 :ارزشها

با تأکید بر ایجاد و حفظ محیطی اسالمی و توسعه فرهنگ تقوا و حفظ کرامات انسانی ما در دانشکده بهداشت با توجه و 

ر جهت حفظ و اعتالی مقام و منزلت اعضای تأکید بر آموزش صحیح و اصولی دانشجویان در یک محیط سالم اسالمی، د

هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان؛ حداکثر توان و تالش خود را بکار خواهیم بست و سعی میکنیم با ایجاد فضای 

 .مناسب و امکانات مورد نیاز اساسی و رفاهی، رضایت آنان را بدست آوریم

را در جهت احترام به اصول انسانی و رعایت حق ذی نفعها  تالش ما براینست که رعایت موازین و اصول اخالق پزشکی

 .سرلوحه کار خود قرار داده و در همه ابعاد کاری و جنبه های مختلف آموزش و پژوهش بکار گیریم

های  در جهت رشد و تعالی کارکنان در تالشیم تا با ایجاد محیطی مناسب، آنها بتوانند با ابتکارات و نوآوریها شایستگی

 .ا بروز داده و حداکثر کارآیی الزم را برای سیستم داشته باشندخود ر

 :نقاط قوت 

 بکارگیری تجهیزات آموزشی و پژوهشی –پژوهش  –توانایی اساتید دانشکده در زمینه تدریس 

بهداشت عمومی و بهداشت محیط در  ل برای آموزش دانشجویان رشته هایوجود تجهیزات کمک آموزشی به شکل کام

 .کارشناسی ردانی وکا مقطع

توانایی پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد  –توانمندی اساتید دانشکده در زمینه های اجرایی و مدیریتی 

 توانایی برقراری ارتباط با کشورهای آسیای میانه برای تبادل استاد و دانشجو و پژوهشهای علمی  –بهداشت محیط 

 :نقاط ضعف 

نداشتن پست های سازمانی متناسب با  – بودجه های آموزشی و پژوهشی کافی نبودن –افی نداشتن فضای فیزیکی ک

مطابق چارت تشکیالتی کافی نبودن نیروی انسانی اداری و آموزشی و اعضای هیئت علمی  –آموزشی  های نیازرشته

 .پیشنهاد شده

 :فرصت ها 

بهداشت عمومی و و جدید از جمله بهداشت محیط و  نگرش مثبت وزارت بهداشت و درمان به توسعه رشته های آموزشی

... 

ارتباط مثبت برون بخشی با سایر ادارات و سازمانهای  – دانشگاهبه توسعه آموزش عالی در  ریاست دانشگاه نگرش مثبت

 در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی  
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 :تهدیدها 

در زمینه آموزشی و پژوهشی ازمانهای برون بخشی و س مقامات تصمیم گیر به عدم اطالع رسانی صحیح توانمندی ها

 اعضاء هیات علمی و گروهها

کارگاه موتورتلمبه و –آزمایشگاه آلودگی هوا )تخصصی تجهیزات کمبود فضای آزمایشگاهی و عدم وجود برخی از 

 ...(و  مواد زائد جامد– نقشه کشیکارگاه –هیدرولیک 

 

 : دانشکده بهداشت اهداف استراتژیک کالن

 محور عدالت و پاسخگو آموزش وسعهت -1

 پژوهش حوزه کیفی و کمی توسعه  -2

 فرهنگی دانشجویی خدمات کیفی و کمی توسعه -3

 

 :اهداف اختصاصی 

 محور عدالت و پاسخگو آموزش توسعه -4

 پزشکی آموزش در علمی مرجعیت -4-4

 سوم نسل های دانشگاه سوی به حرکت-4-1

 )محور عدالت و پاسخگو آموزش( سالمت نظام نیازهای به پاسخ برای پزشکی علوم آموزش توسعه  -4-7

 سالمت عالی آموزش های برنامه گرای ماموریت و هدفمند راهبردی، توسعه -4-1

 ها دانشگاه توانمندی ارتقای و زدایی تمرکز گرایی، ماموریت سرزمینی، آمایش  -4-1

 ای حرفه اخالق اعتالی -4-1

 پزشکی علوم آموزش سازی المللی بین  -4-3

 پزشکی علوم در مجازی آموزش توسعه -4-3

 پزشکی علوم های آزمون و ارزیابی نظام ارتقاء -4-1

 آموزشی بیمارستانهای و موسسات اعتباربخشی -4-41

 پزشکی علوم آموزش های ساخت زیر ارتقاء و توسعه -4-44

 تحولی های بسته پایش برنامه -4-41

 پژوهش حوزه کیفی و کمی توسعه  -1
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 رهبری و حاکمیت فرایند توسعه -1-4

 محققین توانمندی وتوسعه سازی ظرفیت -1-1

 دانش توسعه و انتشار تولید، -1-7

 فرهنگی دانشجویی خدمات کیفی و کمی توسعه  -7

 دانشجویان به ضروری خدمات ارایه در مشارکت -7-4

 مامایی و پرستاری علمی انجمن تشکیل -7-1

 یدانشجوی علمی انجمن بر نظارت -7-7

 دانشجویی منتخب شورای انتخابات در مشارکت -7-1

 پزشکی آموزش در علمی مرجعیت و نگاری آینده -4-4

 :S1  علمی مرجعیت های شاخص تدوین و شناسایی 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 دانشکده آموزشی های گروه توسط علمی مرجعیت های شاخص بر مبتنی علمی مرجعیت های زمینه اساییشن

 دانشکده علمی مرجعیت های اولویت تعیین

 در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به دانشکده علمی مرجعیت اولویت ارسال

 سالمتعالی نظام

:S2 ،آموزشی های نوآوری از حمایت و ساییشنا نظارت 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 دانشکده آموزشی های گروه در موجود آموزشی های نوآوری شناسایی

 آموزشی های گروه وزشیآم های نوآوری های ظرفیت و ها توانمندی شناسایی

 طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به دانشکده آموزشی های نوآوری های ظرفیت و موجود شرایط ارسال

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول

:S3  آموزشی های نوآوری از معنوی و مادی حمایت 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت
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 دانشکده آموزشی های گروه در ای منطقه نیازهای بر مبتنی پزشکی آموزش های اولویت تعیین

 دانشکده آموزشی های گروه در آموزش در پژوهش های الویت تعیین

 و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت هب آموزش در پژوهش و پزشکی آموزش های اولویت ارسال

 سالمت عالی نظام درآموزش نواوری

 سوم نسل های دانشگاه در سوی به حرکت -4-1

 : S1 کارآفرین دانشگاه در کارکردهای مدل اساس بر دانشکده عملکرد و ساختار بازطراحی 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در ذکورم راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت

 دانشکده موجود ساختار شناسایی

 دانشکده فرایندهای شناسایی

 دانشکده موجود زیرساختی منابع و ها زیرساخت شناسایی

 کارآفرین های دانشگاه در ساختاری استانداردهای اساس بر دانشکده ساختار ارزیابی

 کارآفرین های دانشگاه در فرایندی استانداردهای اساس بر دانشکده فرایندهای ارزیابی

 کارآفرین های دانشگاه در فرایندی استانداردهای اساس بر زیرساختی منابع و ها زیرساخت شناسایی

 کارآفرین های دانشگاه در استاندارهای با مقایسه و موجود شرایط نتایج تحلیل و تجزیه

 در آموزشی معاونت به کارآفرین های دانشگاه در استاندارهای با مقایسه و موجود شرایط تحلیل و هتجزی نتایج ارسال

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه

: S2  و کارآفرینی جهت پزشکی علوم آموزش عرصه در دانشگاهی در و ای منطقه موجود های ظرفیت شناسایی 

 بنیان دانش تثرو خلق

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت

 علوم، وزارت های دانشگاه در( ها حوزه سایر در ثروت خلق و کارافرینی جهت آموزشی های گروه های ظرفیت شناسایی

 مشترک های پروژه ازجمله )... و خدمات صنعت، ازاد، دانشگاه در

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به نتایج ارسال

: S3منطقه دانشگاههای در درآمدزایی جامع مدل بازطراحی  
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 عالی نظام در آموزش نواوری و حولت طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت

 دانشکده آموزشی های گروه ای بودجه غیر درآمدزایی های ظرفیت احصاء و شناسایی

 دانشکده آموزشی های گروه آموزشی های گرانت محورهای احصاء

 دانشکده آموزشی های گروه آموزشی های وام متقاضیان لیست تهیه

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به نتایج ارسال

 محور عدالت و پاسخگو آموزش -4-7

:S1  جامعه نیازهای بر مبتنی آموزشی نیازهای اساس بر دانشکده آموزشی های رشته های کوریکولوم بازنگری و تهیه 

 )فاکتورها ریسک و ی ناشی از محیطها باربیماری(

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت

 فاکتورها ریسک و ها بیماری بار بر مبتنی دانشکده در موجود های رشته آموزشی نیازهای احصاء

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح هبست مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به نتایج ارسال

: S2 های فناوری بر مبتنی آموزشی نیازهای اساس بر دانشکده آموزشی های رشته های کوریکولوم بازنگری و تهیه 

 )سالمت مداخالت( پیشگیری 

 عالی نظام در زشآمو نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت

 دانشکده در موجود های رشته در نوین پیشگیری های فناوری شناسایی

 درمانی و تشخیصی های فناوری بر مبتنی دانشکده در موجود های رشته آموزشی نیازهای احصاء

 سالمت عالی نظام رد آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به نتایج ارسال

:S3  دانش مرزهای بر مبتنی آموزشی نیازهای اساس بر ها کوریکولوم بازنگری و تهیه 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت

 کدهدانش در موجود های رشته در دانش مرزهای تعیین

 دانش مرزهای بر مبتنی آموزشی نیازهای احصاء

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به نتایج ارسال
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: S3 مطالعات( دانشگاه در ویژه ماموریت 3 اساس بر دانشکده آموزشی های رشته های کوریکولوم بازنگری و تهیه 

 )خانواده پزشک و دارویی سرطان،گیاهان

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت

 ویژه ماموریت 3 بر مبتنی دانشکده در موجود های رشته آموزشی نیازهای احصاء

 دانشکده آموزشی های رشته های کوریکولوم در نیاز مورد تغییرات شناسایی

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به نتایج ارسال

: S4  آموخته دانش تعداد نیازسنجی 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر متسال

 مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به پزشکی علوم های رشته در دانشکده کارکنان ی کلیه لیست اعالم و تهیه

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته

 بومی دانشجویان پذیرش راهکارهای شناسایی

 دانشکده رد موجود های رشته التحصیالن فارغ جذب راهکارهای شناسایی

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به نتایج ارسال

 سالمت عالی آموزش های برنامه گرای ماموریت و هدفمند راهبردی، سازی عملیاتی توسعه -4-1

: S1  دانشگاه در هر ماموریت و ای منطقه یها مزیت بر مبتنی جدید های رشته ایجاد برنامه تدوین و طراحی 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت

 دانشکده آموزشی های گروه در ........ صنعت، در )ای رشته میان ای، رشته تک( تحصیلی مقاطع رشته نیازسنجی

 مطالعات خانواده، پزشک سرطان، مطالعات( دانشگاه در ویژه ماموریت سه اساس بر تحصیلی مقاطع رشته سنجینیاز

 دانشکده آموزشی های گروه در )دارویی گیاهان

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به نتایج ارسال

 یک منطقه کالن های دانشگاه در توانمندسازی و تمرکززدایی گرایی، وریتمام سرزمینی، آمایش-4-1

:S1  عالی آموزش حوزه در یک منطقه کالن های دانشگاه در اختیارات ارتقاء الگوهای سازی اجرایی و طراحی 

 سالمت



00 
 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت

 دانشکده در واگذاری قابل فرآیندهای احصاء

 نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت دانشکده در واگذاری قابل فرآیندهای ارسال

 سالمت عالی نظامدر آموزش

:S2  شرایط واجد آموزشی های ارگان به اسپاریو جهت نیاز مورد کارشناسی و کاردانی های رشته نیازسنجی 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت

 آموزشی های ارگان سایر به واسپاری قابل رشته های بهداشت با مرتبط های رشته شناسایی

 آموزشی های ارگان سایر به واسپاری قابل رشته های بهداشت با طمرتب های رشته ارسال

:S3 پیراپزشکی و پزشکی جامعه مداوم آموزش های برنامه اجرای در بخشی برون و بخشی درون مشارکت جلب 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر المتس

 گروه آموزش طریق از مداوم آموزش های برنامه سازی پیاده در دانشکده های توانمندی و ها ظرفیت شناسایی

 الکترونیکو تعاملی کوچک،

 بیمارستانی و همگانی بهداشت های مراقبت آموزش در دانشکده های توانمندی و ها ظرفیت شناسایی

 پزشک سرطان، مطالعات( دانشگاه در ی ویژه های ماموریت آموزش در دانشکده های توانمندی و ها ظرفیت شناسایی

 بیمارستانی و همگانی بهداشت های مراقبت آموزش در )دارویی گیاهان مطالعاتو خانواده

 همگانی بهداشت های مراقبت اولویت لیست تهیه

 همگانی بهداشت های مراقبت برای آموزشی برنامه تدوین

 دانشگاه در ویژه ماموریت 3 آموزشی های اولویت لیست تهیه

 دانشگاه در ویژه ماموریت 3 آموزشی برنامه تدوین

 تدوین آموزشی های مهبرنا و بیمارستانی و همگانی مراقبت های اولویت دانشکده، های توانمندی و ها ظرفیت ارسال

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونتبه شده

:S4  جامعه مداوم آموزش های برنامه بیرونی و درونی ارزیابی اجرای در بخشی برون و بخشی درون مشارکت جلب 

 پیراپزشکی و پزشکی
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 آموزش مجری آموزشی مراکز بیرونی و درونی ارزیابی انجام در دانشکده یها توانمندی و ها ظرفیت شناسایی

 مداوم آموزش مجری آموزشی مراکز بیرونی و درونی ارزیابی درانجام دانشکده اساتید فعال مشارکت و امادگی اعالم

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشیمعاونت به

 ای G1O6: حرفه اخالق اعتالی-4-1

S1 :دانشکده پزشکی اخالق شورای ساماندهی 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 دانشکده در پزشکی اخالق شورای اعضای ابالغ صدور

 دانشکده پزشکی اخالق یشورا ای دوره جلسات تشکیل

: S2  دانشکده در ارتباطی های مهارت و ای حرفه اخالقی کدهای بازتعریف 

 نواوری و تحول طرح بسته در ارتباطی های مهارت و ای حرفه اخالقی کدهای بازتعریف در دانشکده اساتید مشارکت

 دانشگاه در سالمت عالینظام در آموزش

 دانشکده در موجود های رشته در ارتباطی های مهارت و ای حرفه اخالقی کدهای بازتعریف

 معاونت به دانشکده موجود های رشته در ارتباطی های مهارت و ای حرفه اخالقی کدهای بازتعریف نتایج ارسال

 دانشگاه در سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا آموزشی

: S3  دانشکده در شده تعریف باز اخالقی کدهای با مطابق ای حرفه اخالق آموزشی های برنامه طراحی 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 جهت شده عریفت باز اخالقی کدهای با مطابق ای حرفه اخالق مداوم و خدمت ضمن آموزشی های دوره نیازسنجی

 شته های دانشکده بهداشتر آموختگان دانش

 خدمت ضمن های دوره اجرای در دانشکده های ظرفیت و توانمندی شناسایی

 معاونت به مداوم و خدمت ضمن آموزشی های دوره نیازسنجی های اولویت دانشکده، های ظرفیت و توانمندی ارسال

 سالمت عالی ظامن در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا آموزشی

 شده تعریف باز اخالقی کدهای با مطابق ای حرفه اخالق مداوم و خدمت ضمن های دوره اجرای در مشارکت

 پزشکی علوم آموزش سازی المللی -4-3

: S1  آموزشی و علمی مشترک های برنامه اجرای جهت معتبر مراکز بندی اولویت و ییشناسا 
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 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 یآموزش و علمی مشترک های برنامه برگزاری در اساتید های توانمندی شناسایی

 اساتید توانمندسازی جهت نیاز مورد های دوره شناسایی

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه در آموزشی معاونت به نتایج ارسال

: S2  تحصیلی، های بورس قالب در داخل های دانشگاه در بین در استاد تبادل جهت ها فرصت ایجاد و شناسایی 

 ..... و طالعاتیم های فرصت

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاه در سالمت

 تبادل جهت ... و کشور از خارج تحصیلی بورس مطالعاتی، فرصت جهت ها دوره آموزش های نیازمندی شناسایی

 داخل های دانشگاهدر بین در استاد

 .... و مطالعاتی های فرصت تحصیلی، های بورس نیازمند های دوره و ها رشته بندی اولویت

 ..... و بورس دریافت جهت جهان و منطقه منتخب کشورهای شناسایی

 یا دانشگاه در آموزشی معاونت به ..... و منتخب کشورهای آموزشی، های اولویت ، آموزشی های نیازمندی ارسال

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول

: S3  ارتباط برقراری جهت آن کردن محور ماموریت و المللی بین های فعالیت برای دانشکده های ظرفیت شناسایی 

 جهان و منطقه کشورهای با

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 سنجش های شاخص اساس بر دانشکده ظرفیت تعیین

 دانشکده در آموزشی های مشی خط وظایف، ها، برنامه فرایندها، شناسایی

 دانشکده در آموزشی های فعالیت ... و مشی خط وظایف، ها، برنامه فرایندها، سازی زبانه چند

 طرح بسته مسئول یا آموزشی معاونت درخواست درصورت مختلف های زبان به دار اولویت های کوریکولوم ترجمه

 سالمت عالی نظام در آموزشنواوری و تحول

:S4 خارجی دانشجویان پذیرش برای الزم استانداردهای با ها رشته استانداردسازی 
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 عالی نظام در آموزش اورینو و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 پزشکی علوم آموزش الملل بین آمایش اساس بر رشته نیاز شناسایی

 خارجی دانشجویان پذیرش جهت دانشکده در دار اولویت های رشته تعیین

 نیاز مورد افزاری سخت و افزاری نرم زیرساخت شناسایی

 آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا آموزشی معاونت به یافزار سخت و افزاری نرم ساختار تامین پیشنهاد

 سالمت عالی نظام در

  یپزشک علوم در مجازی آموزش توسعه-3-4

S1  :مجازی آموزش نیاز مورد های رشته توسعه و طراحی 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 مجازی آموزش کارگروه تشکیل

 مجازی و دور راه از آموزش قالب در درسی واحدهای یا ها رشته بندی اولویت و نیازسنجی

 نیاز مورد )افزار نرم و افزار سخت( زیرساخت تعیین

 در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا آموزشی معاونت به افزار نرم و افزار سخت لیست و نیازسنجی ارسال

 سالمت عالی نظام

 پزشکی علوم های آزمون و ارزیابی نظام ارتقاء-4-1

S1 : استانداردسازی و فراگیران و داوطلبان ارزیابی و سنجش نوین های شیوه و ها تکنیک ساماندهی و شناسایی 

 سواالت

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح تهبس در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 استاندارد سواالت تهیه برای علمی هیأت اعضای تدریس در توانمند اساتید شناسایی

 سازی توانمند های کارگاه در دانشکده اساتید شرکت

 نظام در آموزش نواوری و ولتح طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به توانمند اساتید اسامی لیست اعالم

 سالمت عالی

:S2  سواالت تست بانک تهیه 
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 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 تکمیلی تحصیالت اولویت با درس یک ترم هر در آموزشی گروه هر در سواالت شناسنامه ی تهیه

 آموزشی های گروه از سواالت شناسنامه آوری جمع

 رشته تفکیک به سواالت بانک لیست تدوین و تهیه

:S3  آزمون کننده برگزار های دانشگاه اعتباربخشی 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 شگاهداندر سالمت

 اعتباربخشی زمینه در توانمند اساتید شناسایی

 بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به ها دانشگاه اعتباربخشی در دانشکده اساتید امادگی اعالم

:S4  ای حرفه مهارت ارزیابی سواالت طراحی جهت کارشناسان و اساتید توانمندسازی 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 ای حرفه مهارت ارزیابی سواالت طراحی آموزش زمینه در توانمند اساتید شناسایی

 ای حرفه مهارت ارزیابی سواالت طراحی زمینه در دانشکده اساتید امادگی اعالم

 سازی توانمند ایه کارگاه در دانشکده اساتید شرکت

 آموزشی معاونت به ای حرفه مهارت ارزیابی سواالت طراحی آموزش زمینه در توانمند اساتید اسامی لیست ارسال

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بستهمسئول یا دانشگاه

  آموزشی های بیمارستان و موسسات اعتباربخشی-4-41

:S1  درمانی و آموزشی مراکز زشیآمو اعتباربخشی انجام 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 اعتباربخشی زمینه در توانمند اساتید شناسایی

 و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به ها دانشگاه اعتباربخشی در دانشکده اساتید امادگی اعالم

 سالمت عالی نظامدر آموزش نواوری

 مربوطه مستندات براساس بیرونی ارزیابی /اعتباربخشی پایش های فرم تکمیل
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 طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به اعتباربخشی بیرونی ارزیابی مستندات تکمیلی، های فرم ارسال

 سالمت عالی نظام در آموزشنواوری و تحول

:S2 المللی بین های شاخص اساس بر ها بیمارستان اعتباربخشی اجرای 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 اعتباربخشی زمینه در توانمند اساتید شناسایی

 و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به ها دانشگاه اعتباربخشی در دانشکده تیداسا امادگی اعالم

 سالمت عالی نظامدر آموزش نواوری

:S3 پزشکی علوم های دانشکده و دانشگاه بیرونی و درونی اعتباربخشی انجام 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 اعتباربخشی زمینه در توانمند اساتید شناسایی

 و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به ها دانشگاه اعتباربخشی در دانشکده اساتید امادگی اعالم

 سالمت عالی نظامدر آموزش نواوری

 مربوطه مستندات براساس بیرونی ارزیابی /ربخشیاعتبا پایش های فرم تکمیل

 طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به اعتباربخشی بیرونی ارزیابی مستندات تکمیلی، های فرم ارسال

 سالمت عالی نظام در آموزشنواوری و تحول

:S4 المللی بین آموزشی اعتباربخشی اجرای 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی اتیعملی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 اعتباربخشی زمینه در توانمند اساتید شناسایی

 و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به ها دانشگاه اعتباربخشی در دانشکده اساتید امادگی اعالم

 سالمت عالی نظامدر آموزش نواوری

;S5 دانشکده درونی اعتباربخشی انجام 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت
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 دانشکده اعتباربخشی کمیته تشکیل

 اعتباربخشی سازی عملیاتی جهت ای دوره جلسات تشکیل

 اعتباربخشی های سنجه مستندات آوری جمع

 مربوطه مستندات براساس اعتباربخشی های فرم تکمیل

 اعتبارسنجی ی ها داده وتحلیل تجزیه

 تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به اعتباربخشی های سنجه مستندات تکمیلی، های فرم ارسال

 سالمت عالی نظام درآموزش نواوری و

 پزشکی علوم آموزش های ختزیرسا ارتقای و توسعه-4-44

S1 : اساتید برای ها پتنت و ها نوآوری ثبت آموزشی کارگاه برگزاری 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 اساتید به ها کارگاه برگزاری بندی زمان اعالم

 ها پتنت و ها نوآوری ثبت آموزشی کارگاه در دانشکده اساتید شرکت

:S2  تکمیلی تحصیالت دانشجویان برای ها پتنت و ها نوآوری ثبت آموزشی کارگاه برگزاری 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 گاهدانشدر سالمت

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان و اساتید به ها کارگاه برگزاری بندی زمان اعالم

 ها پتنت و ها نوآوری ثبت آموزشی کارگاه در دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشجویان شرکت

:S3  دنیا روز فناوریهای آخرین تحصیل منظور به علمی هیات اعضای اعزام 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی تیعملیا در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 دنیا روز فناوریهای آخرین تحصیل منظور به دانشکده اساتید نیاز مورد تکمیلی های دوره و ها رشته نیازسنجی

 سالمت عالی نظام در شآموز نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به نتایج ارسال

:S4  دنیا روز فناوریهای آخرین تحصیل منظور به تکمیلی تحصیالت دانشجویان اعزام 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت
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 آخرین تحصیل منظور به دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشجویان یازن مورد تکمیلی های دوره و ها رشته نیازسنجی

 دنیا روز فناوریهای

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به نتایج ارسال

:S5اساتید برای نوین های آوری فن با آشنایی جهت کارگاه برگزاری  

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در انشکدهد اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 نوین های آوری فن با آشنایی جهت دانشکده اساتید نیاز مورد ها کارگاه نیازسنجی

 و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به دانشکده اساتید نیاز مورد ها کارگاه نیازسنجی ارسال

 سالمت عالی نظامدر آموزش نواوری

 اساتید به ها کارگاه برگزاری بندی زمان اعالم

 آموزشی کارگاه در دانشکده اساتید شرکت

:S6  برای اطالعات فناوری و تخصصی رشته با مرتبط نوین های آوری فن با آشنایی جهت کارگاه برگزاری 

 تکمیلی تحصیالتدانشجویان

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 نوین های آوری فن با آشنایی جهت دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشجویان نیاز مورد ها کارگاه نیازسنجی

 مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشجویان نیاز مورد ها کارگاه نیازسنجی ارسال

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری وتحول طرح بسته

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان به ها کارگاه برگزاری بندی زمان اعالم

 آموزشی کارگاه در دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشجویان شرکت

:S7  اساتید برای نوین های آوری فن با آشنایی جهت سمینار برگزاری 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 دانشکده اساتید به سمینار برگزاری بندی زمان اعالم

 سمینار در دانشکده عالقمند دانشکده اساتید شرکت

:S8  تکمیلی تحصیالت دانشجویان برای نوین های آوری فن با آشنایی جهت سمینار یبرگزار 
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 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان به سمینار برگزاری بندی زمان اعالم

 سمینار در دانشکده عالقمند تکمیلی تحصیالت جویاندانش شرکت

:S9  اساتید برای تدریس روش های دوره منظم برگزاری 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 اساتید برای تدریس شرو های دوره آموزش در دانشکده ظرفیت شناسایی

 اساتید برای تدریس روش های دوره آموزش در توانمند اساتید شناسایی

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به به نتایج ارسال

:S10 تکمیلی تحصیالت جویاندانش توانمندی ارزیابی جهت منطقه کالن سطح در المپیاد و ها آزمون برگزاری 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 المپیاد و ها آزمون برگزاری در دانشکده ظرفیت شناسایی

 المپیاد و ها آزمون برگزاری در توانمند اساتید شناسایی

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به نتایج ارسال

:S11 آموزشی فضای و امکانات اطالعاتی جامع بانک 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 آموزشی فضای و امکانات لیست ی تهیه

 آموزشی فضای و امکانات اطالعاتی سامانه تکمیل

:S12 ها دانشکده گروهها، آموزشی تجهیزات شناسنامه تدوین 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 ها دانشکده گروهها، آموزشی جهیزاتت لیست تهیه

 ها دانشکده گروهها، آموزشی تجهیزات سامانه تکمیل
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:S13  تحصیلی مقاطع و ها رشته اطالعاتی جامع بانک 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 دانشکده در موجود تحصیلی مقاطع و ها رشته اطالعات سامانه /فرم تکمیل

 و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به تحصیلی مقاطع و ها رشته اطالعات تکمیلی فرم ارسال

 سالمت عالی نظامدر آموزش نواوری

:S14 آموزشی گروههای نیاز مورد امکانات و منابع نیازسنجی 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اتیداس فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 دانشکده آموزشی های گروه از افزاری نرم و افزاری سخت نیازسنجی

 المتس عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به نیازسنجی ارسال

36 

 دانشکده آموزشی های S15: گروه نیاز مورد انسانی منابع نیازسنجی و شناسایی

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 دانشکده آموزشی های گروه از انسانی منابع نیازسنجی

 سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته مسئول یا دانشگاه آموزشی معاونت به سنجینیاز ارسال

:S16  علمی هیات اعضای اطالعات جامع بانک تهیه 

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 علمی هیات اعضای سامانه درکارگاه دانشگاه ساتیدا شرکت

 دانشکده علمی هیات اعضای اطالعات فرم تکمیل

 تحولی های سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته پایش برنامه-4-41

 عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته در مذکور راهبرد سازی عملیاتی در دانشکده اساتید فعال مشارکت

 دانشگاهدر سالمت

 و تحول های سالمت عالی نظام در آموزش نواوری و تحول طرح بسته عملیاتیِ برنامه بر نظارت و ارزیابی برنامه تدوین

 دانشکده آموزشنوآوری
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 شده تدوین نظارت و ارزیابی برنامه بر مبتنی عملیاتی برنامه اجرای نحوه بر ای دوره پایش انجام

 نظارت و ارزیابی برنامه شدن اجرایی راستای در شده شناسایی های نحرافا ترمیم

  پژوهش حوزه کیفی و کمی توسعه -1

 رهبری و حاکمیت فرایند توسعه -1-4

:S1  علمی هیئت اعضاء پژوهشی عملکرد و توانمندی اساس بر پژوهش شورای اعضا ی ساالنه 2 انتصاب و تعیین 

: S2 1395 سال در توانمند پژوهشی سکارشنا یک بکارگیری 

:S3  حوزه امور به رسیدگی و گزاری سیاست و ریزی برنامه هدف با سال در ریزی برنامه ی جلسه 4 حداقل تشکیل 

 دانشکده پژوهش

S4   :استراتژیک ریزی برنامه جلسه 4 حداقل تشکیل با دانشکده پژوهشی معاونت حوزه استراتژیک ی برنامه تدوین 

 . 95 سال پایان تا توسعه ششم ی برنامه اساس بر آن رسانی روز بهو تدوین جهت

:S5  ساالنه پژوهشی شورای ی جلسه 15 - 20 تشکیل 

: S6 علمی هیئت اعضاء پژوهشی علمی رزومه روزرسانی به و ارتقا - 

S7  :المللی بین استانداردهای با مطابق دانشکده سایت رسانی روز به 

 محققین نمندیتوا وتوسعه سازی ظرفیت-1-1

:S1  برنامه پایان تا پژوهش ماما پرستار، کشوری همایش 2 برگزاری 

:S2  تکمیلی تحصیالت دانشجویان توانمندسازی منظور به ساالنه کارگاه یا عملی آموزش دوره 2 برگزاری 

:S3  علمی هیات اعضا فعال مشارکت جلب 

: S4  دانشکده یتسا در پژوهشی اطالعات روزرسانی به و ارتقا 

:S5  مصوب های طرح بانک ایجاد 

 دانش توسعه و انتشار تولید، -1-7

:S1 ساالنه ارشد کارشناسی دانشجویی ی نامه پایان 13 راهنمایی 

:S2  برنامه پایان تا دکتری دانشجویی ی نامه پایان 2 راهنمایی 

S3  :االنهس دکتری /ارشد کارشناسی دانشجویی های نامه پایان 3 مشاوره 

:S4  ساالنه )ای نامه پایان( مقاله 3 پذیرش یا چاپ 

:S5  برنامه پایان تا داخلی های همایش در مقاله 10 ارائه 

:S6  المللی بین /خارجی های درکنگره ساالنه مقاله 1 ارائه 
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S7  :دانشگاه عنوان با شده منتشر مقاالت به ساالنه ارجاع 2 تعداد 

:S8  المللی بین شده نمایه مجالت در )ای نامه پایان( اصیل ساالنه مقاله 2 انتشار 

:S9 ساالنه )ای نامه پایان( ای مداخله طرح 7 انجام 

: S10  علمی هیئت اعضاء توسط ساالنه پژوهشی طرح 5 انجام 

:S11  برنامه پایان تا )هداشتب( دانشکده تحقیقاتی خاص محور راستای در کتاب 1 گردآوری یا تالیف 

  فرهنگی دانشجویی خدمات کیفی و کمی توسعه-7

 دانشجویان به ضروری خدمات ارایه در مشارکت -7-4

 دانشکده در دانشجویی امور مسئول جهت مکان تامین

 سالمت ای دوره معاینات جهت دانشجویان به رسانی اطالع

 دانشکده دانشجویان ای دوره معاینات جهت برگزاری مناسب زمینه ایجاد

 اجتماعی روانی مشاوره خدمات نیازمند پذیر اسیب دانشجویان ناساییش

 به اجتماعی روانی مشاوره خدمات نیازمند پذیر اسیب دانشجویان معرفی

 پذیر اسیب دانشجویان بررسی جلسات در فعال شرکت

 هداشتب علمی انجمن تشکیل  -7-1 

 می بهداشتعل انجمن در فعالیت جهت دانشکده مندعالق دانشجویان توانایی و ها ظرفیت شناسایی

 دانشجویان با کتمشار و موثر تعامل در دانشکده های ظرفیت شناسایی

 بهداشت علمی انجمن مسئول ابالغِ صدور

 دانشجویی علمی انجمن بر نظارت -7-7

 بهداشت دانشکده در دانشکده نظارت کمیته تشکیل

 دانشکده دانشجویی علمی انجمن بر نظارت کمیته جلسات ای دوره تشکیل

 موسس هیئت صالحیت بررسی

 دانشکده علمی نجمنا دبیرخانه تشکیل

 دانشکده علمی های انجمن بر نظارت کمیته تشکیل

 و اموالاز صحیح استفاده و حفظ مالی، امور( بهداشت علمی انجمن های فعالیت عملکرد برحسن نظارت و ارزیابی

 )داخلی نامه آیین اجرای تجهیزات،

 دانشگاه نظارت شورای به گزارش ارایه
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 اعتبار تامین جهت دانشگاه به دانشکده علمی های انجمن سالیانه بودجه و برنامه پیشنهاد ارایه

 دانشجویی منتخب شورای انتخابات در مشارکت -7-1

 بهداشت دانشکده در صنفی شورای انتخابات در نام ثبت جهت رسانی اطالع

 بهداشت دانشکده در صنفی شورای انتخابات برگزاری مناسب زمینه ایجاد

 


