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 مقدمه 

آزمایشگاهی در مقطع  با اخذ مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته بهداشت خانواده و علوم 1374دانشکده پیراپزشکی گرگان در سال 

خود را آغاز نمود. متعاقب آن تشکیل  رکاکی کده پیراپزشهای علوم پزشکی تحت نام آموزش کاردانی از شورای گسترش دانشگاه

رشته هوشبری و اتاق عمل از  سپس با جدا شدن دو ت وکی گرگان نیز مورد تصویب شورای مذکور قرار گرفآموزشکده پیراپزش

د. با در چهار رشته به کار خود ادامه دا الآموزشکده پیراپزشکی عم هو پیوستن آنها ب 1375اری و مامایی در سال دانشکده پرست

رشته های موجود در ها و بهداشت محیط در مقطع کاردانی تعداد  بیماری اخذ مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته مبارزه با

هت اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع زم جالدر امر آموزش مکاتبات  ،ی واحدالپتانسیل با هآموزشکده به شش رسید و با توجه ب

ناپیوسته در دو  پذیرفت. نتیجه کار اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته وبهداشت صورت  وزارت کارشناسی با

با  کارشناسی اتاق عمل و کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط بوده است. بر این اساس ، وعلوم آزمایشگاهی، هوشبری رشته

 .کی تغییر یافتآموزشکده پیراپزشکی به دانشکده پیراپزش 1336موافقت شورای گسترش از سال 

آحاد جامعه از طریق  متالرا به منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سآنچه مسلم است این واحد در راستای اهداف دانشگاه خدمات خود 

، جایگاه مناسبی را کشور از این حیث لداده و توانسته است در ک ئهت اراکارآمد در بخش پیراپزشکی و بهداشآموزش نیروهای 

 .بین دانشکده های پیراپزشکی سراسر کشور رتبه هفتم بوده است در کدهآخرین جایگاه دانشه ذکر است زم بالکسب کند. 

 مأموریت() رسالت

 با متناسب آموزش ارائه طریق ازمتخصص در راستای رسالت دانشگاه  کارآمد انسانی نیروی تربیت ،پیراپزشکی دانشکده رسالت

 .باشد می ربردیکا علمی پژوهشهای توسعه و جامعه نیازهای

 چشم انداز

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

 توانایی که هایی رشته در ودکترای تخصصی ودوره های فلوشیپ ارشد کارشناسی در مقاطع دانشجو پذیرش و جدید کارشناسی

 .وجود دارد آن

ممکن رسانده و از این  حداکثرش می کند کارآیی و اثربخشی خود را در جهت تربیت نیروهای انسانی متخصص به الدانشکده ت این

نمودن امکانات ویژه و برقراری  ز جایگاه بهتری گردد. همچنین این دانشکده سعی دارد از طریق فراهمئحا و جهان حیث در کشور

 .تولید علم جایگاه ویژه ای در بین سایر دانشکده های همتراز خود بیابدزم برای محققین از نظر الت التسهی

 :ها ارزش

آموزش  بهتوجه  می و توسعه فرهنگ تقوا و حفظ کرامات انسانی ما در دانشکده پیراپزشکی باالبا تأکید بر ایجاد و حفظ محیطی اس

منزلت اعضای هیأت علمی، دانشجویان و  م وی مقاالت حفظ و اعت، در جهمیالصحیح و اصولی دانشجویان در یک محیط سالم اس
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امکانات مورد نیاز اساسی و کنیم با ایجاد فضای مناسب و  یش خود را بکار خواهیم بست و سعی مالر توان و تثکارکنان، حداک

  .، رضایت آنان را به دست آوریمرفاهی

ها سرلوحه  ذی نفع قهت احترام به اصول انسانی و رعایت حق پزشکی را در جالش ما بر این است که رعایت موازین و اصول اخالت

در جهت رشد و تعالی کارکنان در  .آموزش و پژوهش بکار گیریم فکار خود قرارداده و در همه ابعاد کاری و جنبه های مختل

را برای  الزم ر کارآییثاده و حداکهای خود را بروز د تگیشایس بتوانند با ابتکارات و نوآوریها شیم تا با ایجاد محیطی مناسب، آنهاالت

 .سیستم داشته باشند
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 :)بلند مدت( اهداف کلی

G1دانشکده آموزشی های شاخص ارتقاء و : حفظ 

G2دانشکده پژوهشی های شاخص ارتقاء و : حفظ 

G3 :دانشکده های فرهنگی و دانشجویی شاخص ارتقاء و حفظ 

G4 :اداری و مالی دانشکدهوضعیت امور عمومی ارتقاء و حفظ ، 

G5 :تثبیت و اصالح ساختار تشکیالت دانشکده 

G6 :و درمان استانبهداشت  جهت پاسخگویی به نیازهای درجامعه نگر سالمت توسعه 
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 اهداف اختصاصی: 

G1 :دانشکده آموزشی های شاخص ارتقاء و حفظ 

O1 G1 های آموزشی تأمین و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز گروه 

O2 G1 اظ و ارتقای شاخص های آموزشی گروهحف 

O3 G1 ها تأمین و بهبود وضعیت مواد و منابع مورد نیاز گروه 

O4 G1 ت تکمیلی و اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط جدیدالگسترش تحصی 

O5 G1 دانشکده های آموزشی و تکمیل نظام پایش و ارزیابی عملکرد در سطح گروه 

O6 G1  بانک اطالعاتی دانش آموختگان و بازنشستگان دانشکده به منظور بهره گیری موثر از تجربه و تدوین

 توانمندی ایشان

O7 G1 ایجاد زیرساخت جهت جذب دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی 

O8 G1  فراهم نمودن زمینه توانمندسازی اساتید به منظور استفاده موثر از ایشان در جذب دانشجویان

 در مقطع کارشناسی خارجی

G2 دانشکده پژوهشی های شاخص ارتقاء و حفظ 

O1 G2 پیراپزشکیدانشکده  و انجمن علمی توسعه کیفی کمیته تحقیقات دانشجویی 

O2G2 ارتقاء سطح ایندکس مجالت دانشکده 

O3G2   پژوهشی و اخالقبرنامه ریزی جهت توانمندی اساتید در حیطه های 

O4G2 مندی اساتید در زمینه حیطه های دانش پژوهی و تسهیل جهت ارتقاء اساتید برنامه ریزی جهت توان 

G3 دانشکده های فرهنگی و دانشجویی شاخص ارتقاء و حفظ 

O1G3 مرکز مشاوره دانشگاه، مسئول اساتید مشاور، اساتید  بین جهت ارتباط موثر استاندارد تدوین چارچوب

 مشاور و دانشجویان

O2G3   وره ای دانشجوییتوسعه فعالیت مشا  
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G4 :وضعیت امور عمومی، اداری و مالی دانشکده ارتقاء و حفظ 

 O1G4 فراهم نمودن زمینه جهت بهبود فرآیند ارزشیابی کارکنان 

O2G4 ارتقاء و بهبود وضعیت سایت دانشکده در زمینه اخبار، رویداد ها، پروسه های آموزشی و اداری  

O3G4  های مورد نیاز در حوزه منابع انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی توسعه کمی و کیفی زیر ساخت 

 

G5 :تثبیت و اصالح ساختار تشکیالت دانشکده 

 O1G5افزایش نسبت تعداد اعضاء هیات علمی به دانشجو در برخی از گروه های آموزشی 

 O2G5هشی، برنامه ریزی جهت توانمندی کارشناسان آموزشی و اداری در حوزه های آموزشی و پژو

 دانشجویی

 O3G5 مورد نیاز در حوزه منابع انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکیتوسعه کمی و کیفی زیرساخت 

 

G6 :و درمان استانبهداشت  جهت پاسخگویی به نیازهای درجامعه نگر سالمت توسعه 

O1G6 به سیستم درمانی التحصیل فارغ توانمند و متعهد نیروهای آموزش و تربیت 

O2G6 در حوزه  مردم توانمندسازی و توسعه خودمراقبتی و ترویجری از توانمندی آموزشی در جهت بهره گی

 سالمت

 O3G6 دانشجویان و بهره گیری از ظرفیت های وجودی ایشان در سیستم های بهداشتی و توانمندسازی

 درمانی و ارائه فعالیت های خدماتی به نفع فعالیت های مرتبط با سالمت عام المنفعه

O4G6  تغییر سرفصل دروس در محدوده قانونی وتعریف دروس عملی به صورت کارگاهی برای برآورد نیاز

 استان
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 ( strengthنقاط قوت )

 پژوهش و آموزش حوزه در توانمند علمی هیات اعضای وجود  (1

 اساتید سایر برای آموزشی های دوره برگزاری در توانمند اساتید وجود (2

 آموزش توسعه دفتر واحد وجود (3

 دانشگاه گذاری سیاست در علمی هیات اعضای حضور (4

 خدمت فروش هدف با آزمایشگاهی اختصاصی تجهیزات وجود (5

 تجربه با و توانمند عالقمند، کارمندان وجود (6

 توانمند دانشجویان وجود (7

 صنعت با مرتبط کاربردی های طرح اجرای (3

 کشور سطح در اجرایی و اریافز نرم تحقیقاتی، های پروژه و های طرح در دانشکده اساتید مشارکت (9

 پرتالش و جوان علمی هیات اعضای وجود (11

 الکترونیک و علمی منابع به رایگان دسترسی (11

 دانشجویان آموزشی های دوره برای خدمت ارائه فیلد از استفاده شرایط بودن فراهم (12

 دانشجویی تحقیقات کمیته و علمی های انجمن وجود (13

 اییجغرافی وقت تمام علمی هیات اعضای وجود (14

 علمی هیات اعضای و کارمندان بین مناسب همکاری جو وجود (15

 ساختار اصالح و بخشی اعتبار کمیته وجود (16

 (Weaknessنقاط ضعف )

  علمی هیأت اعضای تعداد بودن پایین (1

 استادی و دانشیاری مرتبه با علمی هیأت اعضای درصد بودن پایین (2

 گسترش شورای از آموزشی گروههای تشکیل مجوز نداشتن (3

 (آموزشی های گروه با متناسب تخصصی کارشناس) علمی غیرهیأت انسانی نیروی تعداد بودن ایینپ (4

 دانشکده های برنامه اجرای روند بر ناکافی نظارت (5

 آموزشی های گروه به عملیاتی برنامه اهداف تحقق میزان و ها برنامه اجرای خصوص در کامل بازخورد نبود (6

 (آموزشی و آزمایشگاه ها ایکالسه) آموزشی فیزیکی فضای کمبود (7

 مدت  کوتاه آموزشی های دوره و مطالعاتی های فرصت از علمی هیأت اعضای مندی بهره پایین درصد (3

 عدم وجود تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و پراتیک به روز و با توجه به تکنولوژی نوین (9

 عدم تناسب تن خواه دریافتی دانشکده ها با توجه به هزینه های فعلی (11

 دانشجویان با تحصیلی مشاور اساتید از برخی ناکافی تعامل (11

 علمی هیأت اعضاء توسط ای ترجمه و تألیفی علمی کتب تعداد بودن پایین (12

 عدم وجود اتاق مستقل جهت انجام مشاوره دانشجویی (13

 کتابخانه گروه ها در تخصصی کتب برخی کمبود (14

 عدم وجود کتاب های مورد تایید بورد آموزشی در کتابخانه گروه های آموزشی (15

 علوم آزمایشگاهی تحقیقات مرکز تجهیزات و فیزیکی فضای پرسنل، کمبود (16

 بخشی برون و درون مشترک تحقیقاتی های طرح تعداد بودن کم (17

 دانشکده دانشجویان اتتحقیق کمیته و علمی های انجمن به یافته اختصاص فیزیکی فضای بودن نامناسب (13

        شده تشکیل های کالب ژورنال تعداد بودن پایین (19
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 (Opportunityفرصت ها )

 دانشگاه اعتباربخشی برنامه وجود (1

 درمان و بهداشت های حوزه در پژوهشی و آموزشی متنوع های عرصه بودن دسترس در (2

  کدهدانش رییس انتخاب فرایند در علمی هیأت اعضای مشارکت فرصت ایجاد (3

 مشترک همکاریهای جهت منطقه و استان در توانمند و معتبر های دانشگاه وجود (4

 بهداشت وزارت و دانشگاه عالی آموزش در تحول های برنامه وجود (5

 بهداشت وزارت و دانشگاه سیاستهای در سوم نسل های دانشگاه به توجه (6

 دانشگاه در الملل بین پردیس واحد وجود (7

 دانشگاه سازی المللی بین کمیته تشکیل (3

 استان در متعدد صنایع وجود (9

  مشترک زبانی و فرهنگی های زمینه با ییکشورها با جواری هم (11

 استان در متنوع اقلیم وجود (11

 استان در گردشگری و طبیعی های جذابیت وجود (12

 استان در قومیتی و جمعیتی تنوع وجود (13

 کشور سطح به نسبت ساله 65 -15 جمعیت باالتر درصد وجود (14

  بهداشتی های داده آوری جمع در معتبر مانهسا وجود (15

 دانشگاه سازی تصمیم سطوح در دانشکده علمی هیأت اعضای حضور (16

 بهداشت وزارت سازی تصمیم سطح در دانشگاه علمی هیأت عضو حضور (17

 جهان معتبر های دانشگاه از یکی در دانشکده علمی هیأت عضو حضور (13

 (threat) تهدیدات

 دانشگاه و وزارتخانه سطح در پیشگیری و اشتبهد به نسبت درمان اولویت (1

 دانشگاه در ها حوزه سایر به نسبت عالی آموزش حوزه به کمتر توجه (2

 دانشکده های رشته از بعضی ماهیت به نسبت کنکور داوطلبان ناکافی شناخت (3

 دانشکده های رشته از بعضی در سیستم نیازهای با( بهداشت وزارت از ابالغی)آموزشی کوریکولوم ناکافی تطبیق (4

  دانشکده پیراپزشکی های رشته از برخی مناسب جذب نیروی انسانی برای فرصت عدم وجود (5

 دانشکده های رشته با مقایسه در پزشکی علوم های رشته از برخی برای باالتر درآمد وجود (6

 دانشگاه در دانشکده بودجه تخصیص شفاف و مشخص فرآیند نبود (7

 دانشگاه به مصوب های بودجه کامل تخصیص عدم (3

 ابالغی های برنامه و ها نامه آیین در( بودن فرد به قائم) ثبات عدم (9

 پیراپزشکی های رشته از حمایت جهت در صنفی مستقل و مؤثر های تشکل و ها انجمن نبود (11

 دانشگاه در ها زیرساخت نامناسب توزیع (11

 المللی بین و داخلی تعامالت در محدودیت (12
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 با مرتبط مشکالت حل برای پیراپزشکی دانشکده ظرفیتهای و قابلیتها خصوص در استان مانهایساز و ادارات برخی پایین آگاهی (13

 مردم سالمت

 

 

 

 

 



11 

 

 

 
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان پیراپزشکی( دانشکده IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

 

 عوامل داخلی وزن امتیاز ضریب وزنی

 (Sنقاط قوت )
 پژوهش و آموزش حوزه در توانمند علمی هیات اعضای وجود 4 4 16

 وجود اساتید توانمند در برگزاری دوره های آموزشی برای سایر اساتید 3 4 12

 آموزش توسعه دفتر واحد وجود 3 3 9

 وجود دفتر مجله علوم آزمایشگاهی در دانشکده 2 3 6

 وجود مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی در دانشکده 3 3 9

 اتیک در دانشکدهوجود اتاق پر 3 3 9

 وجود اتاق کامپوتر در دانشکده 2 3 6

وجود زیرساخت کالس های دانشکده پیراپزشکی جهت برگزاری کالس های آنالین  4 3 12

 مجازی

 برگزاری کنگره های کشوری 3 3 9

 دانشگاه گذاری سیاست در علمی هیات اعضای حضور 2 3 6

 خدمت فروش هدف اب آزمایشگاهی اختصاصی تجهیزات وجود 2 3 6

 تجربه با و توانمند عالقمند، کارمندان وجود 2 3 6

 توانمند دانشجویان وجود 4 3 12

 صنعت با مرتبط کاربردی های طرح اجرای 2 3 6

 در اجرایی و افزاری نرم تحقیقاتی، های پروژه و های طرح در دانشکده اساتید مشارکت 2 3 6

 کشور سطح

 پرتالش و جوان علمی هیات اعضای وجود 4 4 16

 الکترونیک و علمی منابع به رایگان دسترسی 3 3 9

 دانشجویان آموزشی های دوره برای خدمت ارائه فیلد از استفاده شرایط بودن فراهم 2 4 3

 دانشجویی تحقیقات کمیته و علمی های انجمن وجود 3 3 9

 جغرافیایی وقت تمام علمی هیات اعضای وجود 3 3 9

 علمی هیات اعضای و کارمندان بین مناسب همکاری جو جودو 2 3 6

 (Wنقاط ضعف )

  وزن امتیاز ضریب وزنی
  علمی هیأت اعضای تعداد بودن پایین 4 2 3

 استادی و دانشیاری مرتبه با علمی هیأت اعضای درصد بودن پایین 4 2 3

 گسترش شورای از آموزشی گروههای تشکیل مجوز نداشتن 3 1 3

 های گروه با متناسب تخصصی کارشناس) علمی غیرهیأت انسانی نیروی تعداد بودن پایین 2 1 2

 (آموزشی

 دانشکده های برنامه اجرای روند بر ناکافی نظارت 2 2 4

 به عملیاتی برنامه اهداف تحقق میزان و ها برنامه اجرای خصوص در کامل بازخورد نبود 2 2 4
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 آموزشی های گروه

 (آموزشی و آزمایشگاه ها کالسهای) آموزشی فیزیکی ایفض کمبود 1 1 1

 آموزشی های دوره و مطالعاتی های فرصت از علمی هیأت اعضای مندی بهره پایین درصد 3 1 3

 مدت  کوتاه
 عدم وجود تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و پراتیک به روز و با توجه به تکنولوژی نوین 3 2 6
 دریافتی دانشکده ها با توجه به هزینه های فعلیعدم تناسب تن خواه  3 2 6

 دانشجویان با تحصیلی مشاور اساتید از برخی ناکافی تعامل 2 1 2

 علمی هیأت اعضاء توسط ای ترجمه و تألیفی علمی کتب تعداد بودن پایین 1 1 1

 عدم وجود اتاق مستقل جهت انجام مشاوره دانشجویی 3 1 3

 مورد تایید بورد آموزشی در کتابخانه گروه های آموزشیعدم وجود کتاب های  2 1 2

 علوم آزمایشگاهی تحقیقات مرکز تجهیزات و فیزیکی فضای پرسنل، کمبود 2 1 2

 بخشی برون و درون مشترک تحقیقاتی های طرح تعداد بودن کم 2 2 4

 قیقاتتح کمیته و علمی های انجمن به یافته اختصاص فیزیکی فضای بودن نامناسب 2 1 2

 دانشکده دانشجویان

        شده تشکیل های کالب ژورنال تعداد بودن پایین 1 1 1

 جمع 111  249

 نمره نهایی  11/2
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  دانشگاه علوم پزشکی گلستان پیراپزشکی( دانشکده EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )

 

 خارجی عوامل وزن امتیاز ضریب وزنی

 (Oفرصت ها )

 دانشگاه اعتباربخشی برنامه وجود 3 3 9

 درمان و بهداشت های حوزه در پژوهشی و آموزشی متنوع های عرصه بودن دسترس در 3 3 9

 دانشکده رییس انتخاب فرایند در علمی هیأت اعضای مشارکت فرصت ایجاد 3 3 9

 مشترک همکاریهای جهت منطقه و استان در توانمند و معتبر های دانشگاه وجود 2 3 6

 بهداشت وزارت و دانشگاه عالی آموزش در تحول های برنامه وجود 2 3 6

 بهداشت وزارت و دانشگاه سیاستهای در سوم نسل های دانشگاه به توجه 2 3 6

 دانشگاه در الملل بین پردیس واحد وجود 3 3 9

 دانشگاه سازی المللی بین کمیته تشکیل 4 3 12

 استان در متعدد صنایع وجود 3 3 9

  مشترک زبانی و فرهنگی های زمینه با کشورهای با جواری هم 3 3 9

 استان در متنوع اقلیم وجود 2 3 6

 استان در گردشگری و طبیعی های جذابیت وجود 2 3 6

 استان در قومیتی و جمعیتی تنوع وجود 3 3 9

 کشور سطح به نسبت ساله 65 -15 جمعیت باالتر درصد وجود 3 3 9

  بهداشتی های داده آوری جمع در معتبر امانهس وجود 4 3 12

 دانشگاه سازی تصمیم سطوح در دانشکده علمی هیأت اعضای حضور 4 3 12

 بهداشت وزارت سازی تصمیم سطح در دانشگاه علمی هیأت عضو حضور 5 3 15

 وجود دوره های فلوشیپ برای ارتقاء علمی اساتید دانشکده 5 3 15

 (Tتهدیدات )

  وزن امتیاز ضریب وزنی

 دانشگاه و وزارتخانه سطح در پیشگیری و بهداشت به نسبت درمان اولویت 4 2 3

 دانشگاه در ها حوزه سایر به نسبت عالی آموزش حوزه به کمتر توجه 4 2 3

 دانشکده های رشته از بعضی ماهیت به نسبت کنکور داوطلبان ناکافی شناخت 3 2 6

 های رشته از بعضی در سیستم نیازهای با( بهداشت وزارت از ابالغی)آموزشی کوریکولوم ناکافی تطبیق 4 2 3

 دانشکده

  دانشکده پیراپزشکی های رشته از برخی مناسب جذب نیروی انسانی برای عدم وجود 4 1 4

 دانشکده های رشته با مقایسه در پزشکی علوم های رشته از برخی برای باالتر درآمد وجود 4 2 3

 دانشگاه در دانشکده بودجه تخصیص شفاف و مشخص فرآیند نبود 3 2 6
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 دانشگاه به مصوب های بودجه کامل تخصیص عدم 3 2 6

 ابالغی های برنامه و ها نامه آیین در( بودن فرد به قائم) ثبات عدم 2 1 2

 پیراپزشکی های رشته از حمایت جهت در صنفی مستقل و مؤثر های تشکل و ها انجمن نبود 4  1 4

 دانشگاه در ها زیرساخت نامناسب توزیع 3 1 3

 المللی بین و داخلی تعامالت در محدودیت 3 1 3

 پیراپزشکی دانشکده ظرفیتهای و قابلیتها خصوص در استان سازمانهای و ادارات برخی پایین آگاهی 3 1 3

 مردم سالمت با مرتبط مشکالت حل برای

 جمع 111  237

 نمره نهایی 93/2
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 WT های استراتژی

 پیراپزشکیبازنگری تشکیالت سازمانی دانشکده  (1

 سریع در جذب هیات علمی در گروه های دانشکده تسهیل و ت (2

 توسعه فضای فیزیکی آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی  (3

 پراتیک دانشکده به تجهیزات به روز ها و  تجهیز آزمایشگاهتعمیر وسایل موجود و  (4

 افزایش توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان (5

  رنس های مرجع و به روزتجهیز کتابخانه گروه های آموزشی به رف (6

 نظام پایش و ارزشیابی برنامه های اجرایی در دانشکده استقرار (7

 تقویت انجمن های علمی و کمیته های دانشجویی (3

 مشاور و مرکز مشاوره دانشگاه  و، مسئول اساتیدجبا دانش استاد مشاورتعریف و تبیین اصولی ارتباط کارآمد و موثر  (9

 علمی بر افزایش طرح های تحقیقاتی و برون داد های پژوهشیاهتمام بر تشویق اعضاء هیات  (11

اهتمام برای پذیرش دانشجویان خارجی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و دوره های کوتاه  (11

  مدت
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