
1 
 

 

 

 

 

 لرستاناستراتژيك مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  برنامه

 1400-1405سال 

 

 
 1399زمستان 

 

 
  



2 
 

 

 

 

 استراتژيك: ريزي برنامهاهمیت و ضرورت ، مقدمه

دستاوردها، بیان نگاهی به دستاوردها و توفیقات جوامع بشري، نشانگر جایگاه ویژه علم و فناوري و دقت در سیر این 

ها . امروزه با تغییر در ساختار جوامع بشري و تشکیل سازماناستریزي در کلیه سطوح آن جوامع بدیل برنامهکننده نقش بی

ها به عنوان نهادهایی با محتواي علمی، تري برخوردار شده است. دانشگاهاز جایگاه رفیعریزي برنامهو نهادهاي مختلف، نقش 

اند با ها توانستهتر بوده است که دانشگاهاند و این نقش در شرایطی برجستهدر پیشرفت جوامع ایفا نموده اينقش شایسته

تر خود را واقعیریزي برنامه ،و اجراي دقیق آن، کیفیت علمی خود را ارتقاء داده و با لحاظ نمودن نیازهاي جامعهریزي برنامه

سازمان و چگونگی  ايمدیریتی است و براي تعیین اهداف عالی بر علمی ذاتاًریزي برنامه. اندتر نمودهنتیجه کاربردي و در

 .رسیدن به آن، بایستی کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی سازمان نسبت به آن اهتمام ورزیده و آگاهی کافی داشته باشند

اتخاذ تصمیمات بنیادي و انجام اقدامات  یافته و منظم براياستراتژیک تالشی است سازمانریزي برنامهبرحسب تعریف، 

دهد و اهداف و خطوط کلی و رسالت هاي یک سازمان را در چارچوب قانونی شکل میگیري فعالیتجهتو  ماهیتاساسی که 

گیرد و ، جامعیت داشته و در سطوح عالی سازمان شکل میریزيبرنامهگردد، این نوع سازمان در بلند مدت تعیین می

استراتژیک درصدد آن است ریزي برنامه نماید.ترسیم می عملیریزي برنامهتاکتیکی و ریزي برنامهشخص براي چارچوبی م

 .که به سه سوال اصلی سازمان پاسخ گوید

 سازمان کجاست؟ - 

 آرزو دارد به کجا برود؟ - 

 ؟ به مقصد خواهد رسیدچگونه  - 

در آن  ییابد که هر فردي در سازمان، نقش فعالبهترین وجه تحقق میاستراتژیک هنگامی به ریزي برنامهدر نتیجه، 

دخیل باشند. این امر نیاز به برقراري ارتباط باال به پایین در ریزي برنامهداشته باشد، نه این که کادر کوچکی از کارکنان در 

قرار گیرند. بدین ریزي برنامهجریان مانند هر عنصر عادي باید به طور دقیق در  ،سازمان داشته و مدیران باالترین سطح

ریزي، کنترل، بررسی و تجدید نظر در منظور، کل سازمان به عنوان یک سیستم اطالعاتی باید همواره در جریان برنامه

تدوین برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در راستاي نقشه ملی سالمت و  . فرآیندها قرار گیرد

 رد.گیصورت می استراتژیک دانشگاه برنامه
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 :انجام کارفرآيند 

 توسعه آموزش علوم پزشکی  طرح موضوع در جلسه داخلی مرکز مطالعات و -

 مند و مطلع جهت عضویت در کمیته اجرایی و صدور ابالغهتعیین افراد عالق -

 تشکیل جلسه و توجیه اعضاء کمیته اجرایی - 

 دورنما توسط اعضاء کمیتهتعیین رسالت، ارزشها و  - 

 ها و دورنماي هریک از اعضاء در جلسه کمیتهبررسی رسالت، ارزش - 

 هاي مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکینفعتعیین ذي - 

 تشکیل جلسه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها -

 نهایی کردن آن ها و تهدیدهاي اعضاء و بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت - 

 

 :اعضاء تیم تدوين برنامه استراتژيك

 ( مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی )مدیر مرکز   دکتر علی شیخیان

 )معاون مرکز مطالعات و توسعه پزشکی(    آقاي توکل مرادي

 )مسئول واحد رهبري و مدیریت آموزشی(   دکتر کیمیا کرمی 

 واحد ارزشیابی()کارشناس   دکتر زهرا رحیمی 

 ریزي درسی(  )کارشناس واحد برنامه   دکتر شیرین  قاضی

 )کارشناس واحد دانش پژوهی آموزشی(    دکتر سجاد خدایی

 د( تی)کارشناس واحد آموزش اسا  کار یگانهخانم لیال ظرافت

 )کارشناس واحد ارزشیابی اساتید(    مهندس بهمن بیرانوند

 )کارشناس واحد آموزش مجازي(    خانم لیال رویین

 )کارشناس واحد آموزش مجازي(  مهندس الدن کوهگردزاده

 )کارشناس فناوري اطالعات(   مهندس محمدرضا دوسیده

 ()مسئول دفتر مدیریت   پورخانم هدیه تقی
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  (Mission)رسالت

در جهت  هافرآیندها و فعالیت اجرا و ارزشیابی گزاري،سیاستلرستان سعه آموزش علوم پزشکی رسالت مرکز مطالعات و تو 

علم  گیري ازو مجرب و بهره مندالقهاین مرکز با همکاري اساتید و کارشناسان ع .استتوسعه و ارتقاي آموزش علوم پزشکی 

راستاي ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی و تربیت نیروي انسانی ، نظام آموزشی دانشگاه را در جدیدآوري آموزشی مناسب و و فن

 .کندتوانمند متناسب با استانداردهاي ملی و بر اساس نیازهاي جامعه هدایت می

 

 است:مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شامل موارد زير  هايموريتأم

 .ت علمیأهدایت، هماهنگی و نظارت بر ارزشیابی اعضاي هی •

  .ریزي، هدایت و نظارت بر فرآیندهاي ارزشیابی فراگیرانبرنامه •

  .هاي آموزشی دانشگاهدر خصوص فعالیتراهبردي ارائه مشاوره  •

  .مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه کیفیت خدماتهدایت و نظارت بر  •

  .دانشگاهپزشکی هاي دفاتر توسعه آموزش نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت •

 هاي آموزش از راه دور و الکترونیک دانشگاه هدایت، اجرا، نظارت بر برنامه یزي،ربرنامه •

  .هاي مرتبط با المپیادهاي علمی دانشجویان، هدایت، اجرا و نظارت بر فعالیتریزيبرنامه •

 . آموزش با همکاري معاونت پژوهشی دانشگاه هاي پژوهش درهدایت، تصویب و نظارت بر طرح •

  و تالش براي ارتقاي این فرآیندها. فرآیندهاي یادگیري و یاددهیایت و نظارت بر ریزي، هدبرنامه •

 مطالعه براي توسعه و ارتقاي کیفیت آموزشی دانشگاه  هاي نوین آموزشی وریزي، اجرا و نظارت بر روشبرنامه •

 یقات راهبردي علوم پزشکی.با همکاري مرکز تحقپژوهی هاي دانشهدایت، هماهنگی، تسهیل ، نظارت و ارزیابی فعالیت •

  .به دانشجویان استعدادهاي درخشان الزم التوري و ارائه تسهیریزي، هدایت، اجرا و نظارت بر فرآیندهاي شناسایی، جذب و بهرهبرنامه •

 .علوم پزشکیهاي مختلف آموزش علمی در زمینه تأي اعضاي هیسازتوانمند فرآیندر اجرا و نظارت ب ریزي،سازماندهی، برنامه •

  .ت جامعهالمکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهاي سأهاي آموزشی با تهماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگري برنامه هدایت، •
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 (Vision) دورنما

کارآمد، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی لرستان بر آن است که در پنج سال آینده با استفاده از منابع انسانی 

ریزي آموزشی، رشد و بالندگی ، برنامهآموزشی هاي حاکمیت و رهبريتکنولوژي روز و تالش و کوشش جمعی در حیطه

دانشگاه شود و  یآموزش تیفیک يشده و مؤثر در ارتقا هشناخت يبه مرکز لی، تبدیآموزش یپژوهدانشاساتید، ارزشیابی و 

 د،یاسات يمرکز ارتقا توانمند نیا يهاتیفعال یی. هدف نهادینما فایا ستهینحو شابتواند نقش خود را در مجموعه دانشگاه به 

خود را بر  يهاتیدرونزاد توسعه آموزش است تا بتوانند فعال يهابه کانون یاز بعد آموزش يهاو دانشکده یآموزش يهاگروه

بر آنیم ما  .ندیارائه نما ییرا به جامعه دانشجو یخدمات آموزش نیبهتر تیانجام داده و در نها یشواهد آموزش نیاساس بهتر

 .باشیمکشور علوم پزشکی کز مطالعات و توسعه آموزش امرجز برترین سال آینده  پنجطی که 

 

 :(Values)ها ارزش

 مشتري محوري (1

 پویایی و نوگرایی  (2

 کیفیت  ارتقاي مستمر (3

 حاکمیت تفکر سیستمیک  (4

 هجامعپاسخگویی به نیازهاي  (5

 یت و استعدادهاالقپرورش خ (6

 مدیریت مشارکتی و رهبري تیمی  (7

 المی، انسانی و اسالقیرعایت اصول اخ (8

 ارتقاي انگیزه درونی  از طریقها هبود فعالیتب (9

 دانشجویان و همکاران  حفظ کرامت و جایگاه اعضاي هیأت علمی، (10

 کارگروهی ومتقایل  احترام ها بر پایه اعتماد وفعال با سایر حوزه همکاري (11

 پژوهشی هاي آموزشی ودر کلیه فعالیت معنوي تعهد جدي و عملی به رعایت حق مالکیت (12
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 نفعانبندي ذيشناسايي و فهرست

 نفعاني ذيهاتشخیص معیارها و دیدگاه -

 نفعانذيبندي بررسی اهمیت نسبی و اولویت -

 نفعانذيهاي شناسایی برنامه -

 شناسایی میزان اثرگذاري فعالیت اجرایی آنها در روند فعالیت مرکز -

  :نفعان داخلی مرکزلیست ذي

 الف(کارکنان

 ب( مدیریت

 اعتباراتج( 

 د( تجهیزات

 تکنولوژيه( 

 فضاي فیزیکیو( 

 ها / شوراهاز( کمیته

 نفعان داخليانتظارات ذي

 نان: الف( کارک

 تأمین مالی( 1

 تأمین امنیت شغلی( 2

 تأمین تجهیزات واحدها( 3

 ( بکارگیري بر اساس تخصص و عالقه4

 هاي آموزشی مربوطه( گذراندن دوره5

 ب( مديريت: 

 ( ثبات مدیریت1

 اختصاص به موقع اعتبارات( 2

 تأمین تجهیزات کافی براي مرکز( 3

 توسط کارکنانمحوله انجام به موقع امور ( 4

 جذب اعضاء هیأت علمی تمام وقت براي مرکز( 5

 ( استخدام نیروها با نظر مدیر و تخصص مناسب6



7 
 

 ج( فضاي فیزيکی: 

 هاهاي اقماري براي برگزاري کارگاهاختصاص سالن کنفرانس با اتاق -

 د( تجهیزات: 

 کمبود خاصی وجود ندارد. -

 ه( اعتبارات: 

 اختصاص مبلغ کافی و به موقع اعتبارات -

 و( تکنولوژي: 

 دسترسی به خط اینترنتی با سرعت مناسب و پایدار -

 

 ها و شوراها: ز(کمیته

 تشکیل به موقع -

 پیگیري مصوبات -

 عضوگیري تعداد کافی افراد مجرب -

 :نفعان خارجی مرکزلیست ذي

 الف( معاونت آموزشی

 هاي آموزشیگروهب( اعضاء هیأت علمی و 

 ج( دانشجویان

 د( امور مالی

 ه( معاونت پژوهشی

 هاو( دانشکده

 ز( بیمارستانهاي آموزشی

 وزارتخانه مرکز توسعهح( 

 هاسایر دانشگاهمرکز توسعه ط( 

 نفعان خارجيانتظارات ذي

 الف( معاونت آموزشی: 

 ( ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه 1

 پژوهی آموزشیو دانش آموزشهاي پژوهش در ( انجام طرح2
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 ( شرکت فعال مدیر مرکز در شوراهاي مرتبط دانشگاه3

 ( ارزیابی به موقع اساتید4

 ( استفاده از تکنولوژي روز در ارتقاء کیفیت آموزش5

 .هاي آموزشیو دوره ها( پوشش بیشتر کارگاه6

 بندي مرکزهاي رتبه( ارتقاء شاخص7

 براي دانشجویان عضو واحد استعدادهاي درخشان( هدایت و مشاوره بهتر 8

 ها( ارائه به موقع گزارشات و شاخص9

 ( کمک به اساتید جهت ارتقاء مرتبه علمی10

  :ب( اعضاء هیأت علمی

 اعالم به موقع بازخورد ارزشیابی سالیانه -

 هاي آموزشی به تعداد کافی بر اساس نیازسنجیبرگزاري کارگاه -

 گیري مرتبط با ارزشیابی سالیانهبیشتر اساتید در تصمیممشارکت  -

 ه منظور تقویت بنیه علمی اساتید در راستاي آموزش پزشکی.تعامل بیشتر ب -

  :ج( دانشجويان

 ارتقاء کیفیت تدریس اساتید -

 هاي آموزشی بیشتربرگزاري کارگاه -

 هاي واحد استعدادهاي درخشان افزایش فعالیت -

 نظر آنها در ارزشیابی سالیانه اساتید افزایش سهم  -

 رسیدگی بیشتر به مشکالت آموزشی و اصالح آنها -

 .ارائه بازخورد عینی به آنها در خصوص ارزیابی اساتید -

  سازي کمیته دانشجویی توسعه آموزشفعال -

  :د( امور مالی معاونت

 ها.کاهش هزینه -

 پیگیري بیشتر براي جلب اعتبارات  -

 کرد اعتباراتبه موقع گزارشات هزینه ارائه -

  :ه( معاونت پژوهشی

 هاي پژوهش در آموزشبررسی بهتر و به موقع طرح -

 

  :هادانشکده و(

 هاي مرکزرسانی به موقع برنامهاطالع -
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 هادفاتر توسعه دانشکدهنظارت بیشتر بر  -

 اساتیدها در ارزشیابی ساالنه اعمال بیشتر نظرات دانشکده -

 ها و شوراهاي مرکزها در کمیتهمشارکت عادالنه اعضاي هیأت علمی متناسب با دانشکده -

 

 :مرکز توسعهها و تهديدات تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصت 

S :نقاط قوت )Strengths( 

1S  مدیر و مناسب  مستمر: پیگیري و نظارتEDC کزربر امور اجرایی م. 

2S : اندروش تدریس( را گذرانده دانشجو و ، ارزشیابییدرس ریزيبرنامههاي اصلی )درصد باالي اعضاي هیأت علمی که کارگاه. 

3S  :هاي برگزار شده )براي اعضاي هیأت علمی( توسط عداد عناوین )تنوع( مناسب کارگاهنامه توانمندسازي اساتید و توجود شیوهEDC 

4S هاي آموزشی روزآمد استفاده از تکنولوژي براي : بسترسازي 

5S  ارتباط مناسب مدیر :EDC با مقامات مسئول مافوق 

6S  مصوب و فعالپژوهی و دانش: داشتن شوراي پژوهش در آموزش 

7S پژوهی آموزشیو دانش : وجود مسئول مشخص براي واحد پژوهش در آموزش 

8S :  تعهد شغلی مناسب کارکنانEDC در راستاي انجام وظایف محوله 

9S  وجود روحیه کار گروهی مناسب بین کارکنان :EDC  

10S در افزارهاي مورد نیاز: وجود نرم EDC  

11S  ارزشیابی اعضاء هیأت علمیمناسب : اجرا، تحلیل و بازخورد 

12S  مشارکت مناسب :EDC  و بیمارستانیاي اعتباربخشی مؤسسهدر انجام فرایند 

13S ها / شوراهاي : تنوع کمیتهEDC  

14S  آشنایی نسبی مدیر :EDC با مبانی آموزش علوم پزشکی 

15S  :هاي ویژه دانشجویان استعداد درخشان  ها و برنامهمناسب براي برگزاري کارگاه ظرفیت 

61S  عضویت مدیر :EDC موزشی و پژوهشی دانشگاهدر شوراهاي آ 

71S  استفاده از تکنولوژي اطالعات :(IT) و انجام وظایف رسانیدر اطالع 

81S  :مدیر  آگاهی کافیEDC  از دانش تکنولوژي اطالعاتIT 

S19.وجود تعداد باالي کارشناسان داراي مدارک دکتري مرتبط : 

S20آموزش مجازيمتخصص در حوزه  انسانی نیز وجود نیروي : زیرساخت مناسب فنی و. 

S21ها و بیمارستانهاي آموزشی و تعامل مناسب با واحد مربوطه در مرکز توسعه.: وجود دفاتر توسعه آموزش پزشکی در کلیه دانشکده 

S22هاي طرح تحول آموزش پزشکی.سازي بسته: مشارکت مؤثر و فعال مرکز توسعه در پیاده 
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W  نقاط ضعف :)Weaknesses( 

1W  :.برخوردار نبودن مرکز توسعه از جایگاه مناسب در ساختار اداري دانشگاه 

2W مرکز. کارکنانهاي آموزشی مرتبط با شغل( براي هاي توانمندسازي )دوره: فقدان برنامه 

3W  :در مرکز. و مدیریت آموزشی نبود عضو هیأت علمی متخصص آموزش پزشکی 

4W  : هاي آموزشی.مناسب براي برگزاري کارگاهنبود سالن 

5W  : استعدادهاي درخشان دانشجویان هاي تقویتی ویژهبرنامهعدم حمایت کافی از. 

6W : .عدم وجود استاد مشاور براي دانشجویان استعداد درخشان 

7W  :مرکز توسعه( هاي دانش پژوهی آموزشیو بودجه طرح ايهاي سرمایهکمبود اعتبارات )باالخص دارایی. 

8W  :ریزي درسیکمیته برنامه فعال نبودن.  

9W  :11اعضاي هیأت علمی )مرتبط با  هدر فرایند بعد از تحلیل و بازخورد ارزشیابی بمرکز توسعه  ثرؤعدم مداخله م(S 

10W  : مرکز توسعهعدم انتشار مجله، گاهنامه یا بولتن آموزش پزشکی در 

11W  :عدم وجود برنامه مدون ارزشیابی برنامة درسی.  

21W  : هاي آموزشی کوتاه مدت آموزش پزشکی براي اعضاي هیأت علمیدوره برگزاريعدم 

31W  :مرکز توسعه هاعدم برگزاري به موقع جلسات شوراها / کمیته 

41W  : استانداردسازي و ارتقاي کیفیت ارزشیابی دانشجویان تحلیل همه آزمونهاي درسی به منظورعدم 

51W  :نبود فضاي فیزیکی کافی 

61W  :انگیزگی کارکنان بی 

W17 :.عدم اختصاص پستهاي هیأت علمی مرکز به افراد با تخصص مرتبط 

W18.نبود مرکز تحقیقات آموزش پزشکی در مرکز توسعه : 

W19.نبود مرکز آموزش مجازي : 

 

O ها: فرصت )Opportunities(  

1O  : پژوهی.هاي طرح تحول آموزش علوم پزشکی و گرنتهاي دانشبراي بستهاختصاص اعتبارات مناسب 

2O  :هاي تحقیقاتی پژوهش در آموزشهمکاري مناسب )امکان مناسب( در تصویب طرح 

3O  : ها و سمینارهاي مشترکها در برگزاري کارگاهسایر دانشگاه مراکز توسعهبا  مرکز توسعهامکان همکاري 

4O  : هاي مختلف با سایر ها و امکان تبادل تجربیات در زمینهسایر دانشگاه مراکز توسعهبا مدیران  مرکز توسعهارتباط مناسب مدیر

 .هادانشگاه

5O : بخشی با سایر مؤسسات.بینها یا تعامالت وجود بستر مناسب براي همکاري 
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O6اي آموزش.هاي توسعه: حمایت مناسب مرکز توسعه وزارت بهداشت از برنامه 

 پژوهی.: امکان جلب همکاري اساتید مجرب سایر دانشگاهها در توانمندسازي اساتید و کمک به ارتقا فعالیتهاي دانش07

 

T تهديدها : )Threats(  

1T  : ها و بیمارستانهاي آموزشی.دفاتر توسعه آموزش پزشکی و عدم حمایت کافی مدیران ارشد در دانشکدهفعالیت ناکافی 

2T  :ریزي آموزشی )شامل ارائه طرح درس، بازنگري آنها در اجراي اصول برنامه مرکز توسعه مرکز توسعه همکاري ناکافی اعضاي هیأت علمی با

 و برنامة آموزشی(

3T  :مرکز توسعههاي مختلف مشارکت ناکافی دانشجویان در کمیته 

4T  :توسط امور مالی مرکز توسعههاي عدم تخصیص و تأمین به موقع اعتبارات براي برنامه 

5T  : مرکز توسعهعدم حمایت معاونت آموزشی از کارکنان 

6T : پژوهیو دانش هاي پژوهش در آموزشمشارکت ناکافی دانشجویان در طرح 

7T  :براي جلب همکاري اعضاي هیأت علمی مرکز توسعههاي انگیزشی در عدم وجود اهرم 

8T  :کمبود آگاهی معاونت آموزشی از مبانی آموزش پزشکی 

9T  : مرکز توسعهو نگرش نامناسب ایشان به  مرکز توسعهعدم آشنایی اعضاي هیأت علمی با وظایف 

10T  : از مبانی آموزش پزشکی بیمارستانهاعدم آگاهی معاونان آموزشی 

11T  :در محل مربوطه توسط امور مالی مرکز توسعهاعتبارات  کردعدم هزینه 

12T  :هاي آموزشی استعدادهاي درخشانها و برنامههمکاري نامناسب دانشجویان در طراحی و اجراي کارگاه 

13T  :هاي موجود در چارتیفنسبت بسیار کم اعضاي هیأت علمی تمام وقت در مرکز به رد 

14T  :10(ها از مبانی آموزش پزشکی کمبود آگاهی رؤساي دانشکده(T 

15T  :و معاونت آموزشی از دفاتر توسعه آموزش پزشکیها رؤساي دانشکده حمایت ناکافی  

 

 تعيين موضوعات استراتژيك 

1- SO: 

ارسال مستمر و مستند گزارش فعالیت/ عملکردها به وزارتخانه و معاونت آموزشی براي افزایش جذب اعتبارات ملی و  -1

 مرکز توسعه.مورد نیاز  دانشگاهی

 براي جذب اعتبار الزم  هاي جدید آموزشی به وزارتخانههاي آموزشی استفاده از تکنولوژيپیشنهاد برگزاري دوره -2
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 هاي تحقیقاتی پژوهش در آموزشز نفوذ مدیر مرکز در شوراي پژوهشی در راستاي تصویب طرحاستفاده ا -3

 گزارش نیازهایی آموزشی اساتید به وزارتخانه براي افزایش جذب اعتبارات -4

 هاسایر دانشگاه EDCهاي تکنولوژي اطالعات ویژه اساتید به گاهرپیشنهاد برگزاري کا -5

2- WO: 

 هاي بالینی با حمایت معاونت آموزشیتدوین برنامة درسی انتخابی براي دانشجویان در مرکز مهارتپیشنها  -1

 هاي مالی، اداري و شغلی کارکناندر راستاي جلب حمایت EDCهاي توجیه معاونت آموزشی در زمینة اهمیت فعالیت -2

 عاون آموزشی و جلب حمایت ایشانبه م« علم مدیریت»هاي آموزشی در برنامه EDCپیشنهاد شرکت مدیر  -3

 هاسایر دانشگاه EDCهاي مشترک علم مدیریت با پیشنهاد برگزاري کارگاه -4

 در طراحی، ارزشیابی و بازخورد دورة آموزشی EDCهاي برتر و استفاده از تجربیات آنها در زمینة مشارکت بیشتر مکاتبه با دانشگاه -5

 ها EDOها در مورد برنامة اجرایی ارزشیابی عملکرد سایر دانشگاه EDCمکاتبه و استفاده از تجارب  -6

 به معاونت آموزشی و جلب حمایت مادي و معنوي ایشان« مبانی آموزش علوم پزشکی»هاي آموزشی پیشنهاد برگزاري دوره -7

 هامشترک با سایر دانشگاه« علوم پزشکیمبانی آموزش »هاي آموزشی پیشنهاد برگزاري دوره -8

 EDCهاي تکنولوژي اطالعات براي کارکنان برگزاري منظم کارگاه -9

 EDCمذاکره و توجیه معاونت آموزشی براي حمایت از انتشار مجله/ گاهنامة  -10

 

 

3- ST : 

 هاي اجرایی مناسب در مورد:اي عملیاتی و اهرمبرگزاري جلسات منظم با معاون آموزشی و سایر مسئولین دانشگاه و یافتن راهکاره -1

 ریزي آموزشیالف( جلب همکاري اساتید در اجراي اصول برنامه

 از طرف امور مالی EDCهاي ب( تخصیص و تأمین به موقع و کافی اعتبارات به برنامه

ه این جدول به معاون آموزشی و ، ارائEDCهاي بندي و اعتبارات مورد نیاز برگزاري کارگاهتهیه و تدوین جدول زمان -2

 ارسال آن پس از توافق معاون آموزشی به امور مالی براي تأمین به موقع اعتبارات

به معاونت آموزشی  EDCپیشنهاد برقراري ارتباط مؤثر بین پرداخت حق محرومیت از مطب و میزان همکاري اساتید با  -3

 و پیگیري تصویب آن

 هادانشکده پزشکی در شوراي آموزشی بیمارستان EDOعضویت مسئول توجیه معاونت آموزشی براي  -4

 هاي دانشگاهپیگیري جذب یک نفر کارشناس براي واحد ارزشیابی به منظور نظارت بر آزمون -5
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 ها  EDOها در مورد اهمیت و نقش برگزاري جلسات توجیهی با رؤساي دانشکده -6

 EDCپیگیري تشکیل کمیته دانشجویی  -7

هاي پژوهش هاي آموزشی استعدادهاي درخشان و طرحها و برنامهجلب همکاري دانشجویان در طراحی و اجراي کارگاه -8

 هاي انگیزشیدر آموزش به وسیلة طراحی اهرم

4- WT : 

در  EDCاعضاي هیأت علمی همکاري  الزحمه بهبراي رفع موانع مالی پرداخت حق EDCمذاکره و پیگیري مدیر  -1

 هاي مختلفبرنامه
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 بندي موضوعات استراتژيكدسته 

 (Development Issue)( فهرست موضوعات استراتژيك که در دستة توسعه قرار دارند 1

 عنوان رديف

 گزارش آنها به وزارتخانه براي افزایش جذب اعتبارات اختصاصیهاي ویژه استعدادهاي درخشان و ارسال ها و برنامهبرگزاري کارگاه 1

 هاي پژوهش در آموزشانجام نیازسنجی پژوهشی و تهیه عناوین و اولویت 2

 

 (Problem Issue)( فهرست موضوعات استراتژيك که در دستة مشکل قرار دارند 2

 عنوان رديف

بالندگی اساتید و ارسال آن به معاونت آموزشی و وزارتخانه براي افزایش جذب اعتبارات استانی و هاي کوتاه مدت و میان مدت رشد و تهیه برنامه 1

 ملی

 ریزي آموزشی براي اساتیدهاي مرتبط با اصول برنامهطراحی و اجراي کارگاه 2

 هاي سنجش و ارزشیابی دانشجو براي کلیه اساتیدبرگزاري مستمر کارگاه 3

 ها و ارتقاي کیفیت ارزشیابی دانشجویان با حمایت معاونت آموزشیاستانداردسازي آزمونتشکیل کمیته  4

 هاي کارآمد در زمینه ارزشیابی برنامة درسی و تشکیل تیم ارزشیابی برنامه درسی در دانشگاهاستفاده مستمر از تجارب دانشگاه 5

 دانشجویان استعدادهاي درخشان با حمایت معاونت آموزشیتدوین و اجراي برنامة استاد مشاور براي  6

هاي آشنایی با مبانی آموزش پزشکی براي اساتید و معاونین آموزشی سازي و جلب حمایت معاونت آموزشی در راستاي طراحی و اجراي دورهآگاه 7

 هاها و رؤساي دانشکدهبیمارستان

 هاي پژوهش در آموزشهاي دانشجویی مرتبط با اولویتنامهبه حمایت از پایان اختصاص بخشی از اعتبارات استعدادهاي درخشان 8

 هاهاي کوتام مدت آموزش پزشکی سایر دانشگاهها در دورهریزي براي شرکت اساتید و معاونین آموزش بیمارستانبرنامه 9

 هاي اجرایی مورد نیازآموزشی براي طراحی و ابالغ اهرمریزي درسی و جلب حمایت معاونت تدوین برنامه اجرایی کمیته برنامه 10

ها و جلب حمایت معاونت آموزشی سایر دانشگاه EDC)اعضاي هیأت علمی و کارشناسان( با همکاري  EDCتهیة برنامه توانمندسازي اعضاي  11

 براي اجراي این برنامه

 لرستان با حمایت معاونت آموزشی EDCهر دو سال یکبار( در هاي کوتاه مدت آموزش پزشکی )حداقل طراحی و برگزاري دوره 12

 EDCها و وظایف تشکیل تیم علمی مرکز توسعه براي توجیه اساتید در رابطه با فعالیت 13

در فرایند بعد از تحلیل و بازخورد  EDCها در مورد مداخلة مؤثر سایر دانشگاه EDCهاي مشترک و استفاده از تجارب برگزاري کارگاه 14

 ارزشیابی اساتید
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 EDCریزي براي انتشار گاهنامه یا مجلة برنامه 15

 

 


