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 مقدمه: 

است که    یفرایند عمل   کی اقدام،    یهااهداف، راهبردها و برنامه  ،رسالتانداز،  شامل چشم  یبرنامه راهبرد  هیته

  ییاجرا  ییهاخود را فراهم کنند و راهسازمان  انداز مناسب  تا بتوانند چشم  رود ی به کار ممدیران  کمک به    یبرا

برا  ی ابزار اساس  کیبه عنوان    یراهبرد  یزیبرنامه ردر واقع،    کنند.  میترسرا  تغییر    جادیا  یبرا  ی و کارآمد 

و تعیین    ی همزمان چشم انداز آت   میترس  نهیتواند زم  یها است و م   تی شفاف رسالت، اهداف و اولو  یی شناسا

از این رو مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  جایگاه خود  و مسیر حرکت  در آینده را فراهم آورد.  

سیرجان با درک اهمیت این برنامه، اقدام به تدوین برنامه   علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   دانشکده

  دیامر حوزه های فعالیت های خود نموده است.  د  1405-1400ی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک   راهبردی

با   متعالاست  خداوند  بر  گیریو    توکل  و    توانمندی  از  بهره  ای  علمی  و  حرفه  واحدها  مسئولین  اساتید، 

  نیدر ا.  میگام بردار  ی آموزش علوم پزشک  یفی ارتقاء سطح کتوسعه و  در جهت    میمرکز بتوان  نیکارشناسان ا

 أت یه  ی از اعضا  یع یبخش وسکارشناسان و    ، رانیمد  یتمام   ی مشارکت جد  ، مهم  ن یبه ا  دن یرس  یبراو    راستا

   دارد.ای  کننده  نییو تع  ی نقش اساس ؛ی علم
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 اعضای کمیته برنامه ریزی راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:  

 

 دکتر محمودرضا مسعودی                                                                     معاون آموزشی دانشکده 

 کتر زینب نادری د                               مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 دکتر ام البنین آتش بهار                                                        پژوهش در آموزش واحد مسئول 

 دکتر محمد مقدسی امیری                                                    مسئول واحد دانش پژوهی آموزشی 

 دکتر حمید جعفری                                                        مسئول واحد توانمندسازی اساتید 

 دکتر زهرا ایمانی گوغری                                                          ی درس یزیمسئول واحد برنامه ر

 طاهر اکبری سعید                                                               ئول واحد آموزش مجازی مس

 محدثه بلوردی                                                            ی مسئول واحد ارزشیابی آموزش

 محمدصادق رازقی نیا                                                      مسئول واحد استعدادهای درخشان 

 پور فاطمه محمودآبادی                   مسئول دفتر توسعه آموزش بالینی بیمارستان امام رضا)ع(

 دکتر زهرا ستوده نیا کرانی                                                 کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 مهدیه پروان                                                  کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش
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 ( Vision)چشم انداز

با توجه به نقشه جامع تالش دارد  مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان  مرکز  

و   از  علمی کشور  باالدستی  بهره گیری  با  از طریق  و  اسناد  و  راهبردی خود  برنامه ریزی  راستای  حرکت در 

و   مدیران  مشارکت  کارکنان  همکاری  و  و  علمی  هیئت  اعضای  آموزش،  آینده  5در    دانشجویانحوزه    سال 

 کسب کند.کشور  ی  علـوم پزشکدانشگاه های  مطالعـات و توسـعه آمـوزش  در میان مراکز    ستهیشا  ی گاهیجا

 ( Mission)رسالت

مستمر  و ارتقاء    بهبود  توسعه،    رجانیس  یدانشکده علوم پزشک  ی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک رسالت  

  قیاز طر؛  سالمت جامعه  ی ارتقا  یی شواهد موجود با هدف غا  نیبر بهتر  ی مبتن  آموزش علوم پزشکی کیفیت  

، توسعه و اجرای شیوه های نوین تدریس و ارزشیابی،  یعلم   تئیه  یاعضا  یتوانمندساز  ،ی آموزش  یزیبرنامه ر

  ی پژوه  دانش   توسعه و   آموزشی   نوآورانه های  طرح با استفاده ازبهترین شواهد  بکارگیری  پژوهش در آموزش،

 .است

 :  (Values)ارزش ها

 انسانی  کرامت منزلت و احترام به حفظ و  -

 در محیط اداری های معنوی تکریم ارزشتوجه به جو اخالقی و   -

 مدیریت دانش، خالقیت و نوآوریبه ارج نهادن  -

 اساتید  و کارکنان دانش آموختگان، دانشجویان، با مؤثر و پویا  تعامل -

 صالحیت و شایستگی  و ارتقاء حفظ   -

 مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر عملکرد   -

 ای  حرفه اصول و  تعهدات اخالق،  به پایبندی -

 پژوهی  دانش  و در آموزش  پژوهش مهم  جایگاه بهنهادن  ارج -

 توسعه   مسیر در مستمر نوآوری و تغییر پویایی،  -

  ارباب رجوع تیجلب رضا و  میتکر -
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  کلی  اهداف

 و انطباق آنها با نیازهای جامعه های درسی کیفیت برنامهبهبود مستمر  -1

 بالینی /عملی /نظری یادگیری -روش های نوین فرآیند یاددهیتوسعه  -2

 یحوزه آموزش علوم پزشک  یازهایمتناسب با ن یعلم  اتیه یاعضا یتوانمندساز -3

 الکترونیک یادگیری  بر تأکید با آموزش در نوین های کمی و کیفی فناوریو توسعه بهبود  -4

 ینظام آموزش ت یفیارتقاء ک یاستاد در راستا-ریفراگ ی ابیارزش نینو یروشهاتوسعه  -5

 ای برنامه /ای مؤسسه اعتباربخشی  اجرای مشارکت در  و برنامه ارزشیابی  توسعه رویکردهای -6

 هدایت و ارتقاء فعالیت های نوآورانه، دانشورانه و دانش پژوهشی آموزشی -7

 درخشان  یاستعدادها انیدانشجوشناسایی، پرورش و حمایت از  -8

 دانشگاهی و بین دانشگاهیمشترک  ی و پژوهش  ی آموزش یها  تیفعال گسترش روابط و -9

 توسعه فعالیت های دانشجویی در حوزه آموزش پزشکی-10

 های علمی، مهارتی و ارتباطی ارتقای توانمندی دانشجویان علوم پزشکی در عرصه  -11

 

 ( Stakeholder) ذینفعان 

 مربیان و  علمی  تئهی اعضای -

  دانشجویان -

 فارغ التحصیالن  -

 آموزشی  معاونت -

 آموزشی  های گروه  و واحدها کارشناسان و  مدیران -

 درمانی آموزشی   مراکز  در آموزش امر در کنندگان  مشارکت و ولینئمس -

 بالینی آموزش توسعه تردف کارشناس -

 آموزش  توسعه و  مطالعات مرکز کارشناسان و ولینئمس -
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 S - (Strengths)نقاط قوت

S1- رییادگیجوان، متخصص، مستعد و عالقمند به  ی انسان روییو ن  دیاسات وجود 

S2 -  مختلف واحدهای عالقمند و با انگیزه در توانمند،  اساتید   وجودEDC 

S3- دانشجویان با انگیزه و توانمند در تعامل با  وجودEDC 

S4- شکی در بیمارستان آموزشی زوجود دفتر توسعه آموزش پ 

S5-  وجود کتابخانه مجهز 

S6- دانشکده در ترکیبی و  مجازیبستر آموزش  بهره گیری از   

S7-  وجود واحد آموزش مجازی درEDC 

S8- مرکز آزمون الکترونیک در دانشکده  وجود 

S9-  وجود کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی درEDC 

S10-  عضویتEDC   کده دانش معاونت آموزشی در شوراهای اصلی 

S11-  آموزش علوم پزشکیدر  و نوآوریتحول وجود دبیرخانه 

S12-  توانمندسازی های کارگاه و جلسات برگزاری برای مناسب اجتماعات سالنوجود  

S13-  مجهز  های بالینی مهارت آموزش  وجود مرکز 

S14-  های فناوری اطالعات و ارتباطات در دانشکده  رساختیز ی توسعه نسب 

 

 W –(Weaknesses)نقاط ضعف 

W1-  مناسب و آموزشی  فضای فیزیکی  کمبود 

W2- متخصصین حوزه آموزش پزشکیکمبود 

W3-  تفویض اختیار مالیو در نتیجه عدم  ردیف مستقل بودجهنداشتن 

W4-  های مرکز جهت توسعه فعالیت  و عدم استقالل مالی   محدودیت منابع مالی 

W5- به  متعدد و گوناگونوظایف   واگذاریEDC 

W6-  با سایر معاونت های دانشکده  ضعف ارتباطات آموزشی، پژوهشی 

W7- کمبود نیروی انسانی کارشناس و کارشناس ارشد 

W8- های تکنولوژیک کافی نبودن زیرساختنا 

W9-  های از فعالیت و دانشجویان  شناخت ناکافی اعضاء هیأت علمی EDC 

W10- ه در دانشکد  ی لیتکم التینداشتن دوره های تحص 

W11- المللی بین سطح در سرمایه جذب و  ها پژوهش انجام برای توانمند  اساتید کمبود 
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 O -( Opportunities)فرصت ها

O1-  کده دانش های ساخت زیر توسعه و  ایجاد برای خیرین  حمایت جلب 

O2- سیرجان  پزشکی  علوم دانشکده  آموزشی  های  تخصص و  ها رشته نسبی  تنوع 

O3- آموزشی مؤسساتو  مراکز سایر با مشترک آموزشی  تعامالت انجام امکان   

O4-  مشترک  آموزشی   تعامالت  انجام   امکان  و   گهر   گل   آهن   سنگ   معدن  جمله   از  بزرگ  صنایع  استقرار  

 مراکز   سایر با

O5- دانشکده   رشد  مرکز توسعه  و  تأسیس 

O6-  آیین  بهره از  مانند    وزارت  های  نامه  گیری  مطالعات  مرکز  حوزه  دانشآئیدر  نامه    پژوهی،   ن 

   و ... اعتباربخشی 

O7-    بهره گیری از فرصت آموزش مجازی جهت برگزاری کارگاه های توانمندسازی و توسعه ارتباطات

 برون سازمانی با دیگر مراکز توسعه 

O8- پزشکی آموزش ساالنه هایهمایش وجود 

O9-  دانشکده از مرکز مطالعات و توسعه آموزش حمایت ریاست و معاونت آموزشی 

O10-   8ارتباط با سایر مراکز مطالعات در کالن منطقه آمایشی 

 

 T -( Threats)تهدیدها

T1- کننده مالی در حوزه آموزش حمایت ستمیدر س یی کمبود اعتبارات و نارسا 

T2-  ناپایداری سیستم مدیریتی در سطح دانشکده و وزارتخانه 

T3-  ای قوی در حوزه آموزش پزشکینبود سازمان حرفه 

T4-    های  در راستای مشارکت اعضاء هیأت علمی در دوره  یقی حمایتی و تشو  ینامه ها  نیآئضعف

 پزشکی آموزش

T5- رجان یس ی تحت نظارت دانشکده علوم پزشک  مارستانینشدن ب ی آموزش 

T6-  پراکندگی مراکز و عرصه های آموزشی دانشکده 

T7-  یجهان یها میبه همراه تحر  19- دی کوو ی بحران پاندم 

T8-  تعادل بین وظایف متعدد اعضاء هیأت علمیعدم  

T9-  دانشکده   ی معاونت ها  ر یسا  ،یعلم   ئت یه  ینگرش نامناسب و عدم آگاهی کافی برخی از اعضا  

 EDC درباره

T10- توجه و تأکید بیش از حد آیین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی به امر پژوهش در برابر آموزش 
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 )تهاجمی( SO-استراتژی 

SO1-  دانشکدهدر تمامی رشته های ارتقاء کیفیت آموزش   

SO2-   اعضاء هیئت علمی و دانشجویانمشارکت با  سازمانی ارتباطات برون تعامالت و گسترش 

SO3-  شکل گیری و توسعه فعالیت های علمی با رویکرد بین رشته ای 

SO4-  ی توانمندساز و  جازیآموزش م   یها  مین زیرساختأتگسترش و)  توسعه آموزش مجازی دانشکده 

  ، توسعه تعامل محور  ی آموزش  یافزارهانرم  دیتول  ، ارزیابی مجازی  و  آموزش  ها  شیوه  در  علمی   هیات  اعضا

 ( ی و ...پزشک نهیدر زم نیآنال یسازهاه یشب

SO4-  طرح های پژوهش در آموزش  و حمایت از توسعه 

SO5-    توانمندسازی آموزشی بر طبق نیازسنجی های صورت گرفته از توسعه و سازماندهی برنامه های

 اساتید

SO6-   دانشجویی کمیته  های  فعالیت  سازماندهی  و  وجود    توسعه  به  توجه  با  پزشکی  آموزش  توسعه 

 دانشجویان مستعد و با انگیزه

SO7-   و کشور 8افزایش تعامالت با مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کالن منطقه آمایشی 

SO8- استفاده از فرصت های فراهم شده توسط مرکز رشد دانشکده جهت کارآفرینی و درآمدزایی 

SO9 -    در توسعه آموزش  دانشجویان استعداد درخشانجهت مشارکت بیشتر  توانمندسازی و بسترسازی 

 

 ( جهت تغییر) WO -استراتژی 

WO1-    پیگیری توسعه فضای فیزیکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

WO2- جهت آموزش  کدهاز امکانات و فضاهای موجود در دانش استفاده 

WO3-  مورد نیاز متخصص در حوزه آموزش پزشکی جذب نیروهایEDC   

WO4-  جذب نیروهای کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد نیازEDC 

WO5 -    های حمایت  جهت گسترش  علمی  تحصیل   سازمانی  هیئت  آموزش    عالقمند  اعضاء  رشته  در 

 پزشکی

WO6- اصالح چارت سازمانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

WO7-   از ظرفیت معادنصنایع  مانند  خصوصی   بخش  های  استفاده   توسعه   برای  خیرینکمک های    و  ، 

 آموزش 

WO8-   مدیران، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان نسبت به اهداف و   دانش  ت یو تقو  جی ترو ،ی بخش   ی آگاه

 EDCهمکاری با  آنها برایجهت ارتقاء انگیزه  EDCفعالیت های 
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WO9-  دانشکده  یمعاونت ها ریارتباطات آموزشی، پژوهشی با ساگسترش 

WO10- آموزش علوم    یها طهیدر ح یکاربرد یها یتکنولوژتوسعه و  نینو یروش ها  یریبکارگ

 یپزشک

 

 )تنوع(  ST -استراتژی 

ST1- ای به ذینفعان آموزشی خدمات مشاورهتوسعه  ماندهی و زسا 

ST2-    و کشور  کالن منطقهبا سایر مراکز در    های بالینی مند بین مرکز آموزش مهارتنظام  تعامالتگسترش 

ST3-  های  از طریق فعالیت  ی آموزش  ی نوآورانه، دانشورانه و دانش پژوه   یها  تیاز فعال  تیتوسعه و حما

 ها(های آموزشی، جزوات، پمفلت آکادمیک )سمینار، کارگاه

ST4- ذینفعان تأثیر و نقش رشته آموزش پزشکی به  آگاهی بخشی در مورد 

ST5-  پژوهش   و آموزش  حوزه های مختلف در   قهط کالن منگسترش تعامالت با دانشگاه های 

ST6-    برآوردن جهت  بیمارستان  آموزشی  معاونت  و  درمان  معاونت  همکاری  و  تعامالت  گسترش 

 استانداردهای مورد نیاز جهت آموزشی شدن بیمارستان امام رضا)ع(

ST7-  علمی أتیاعضای هاساتید و و ساختار سیستم حمایت از  فرآیندهااصالح 

 

 

 )تدافعی(  WT -استراتژی 

WT1- یاستقالل مال جهیمستقل جهت مرکز و در نت فیرد  افتیو تالش جهت در  ی زنیرا 

WT2- آموزش توسعه  های فعالیت  در و اعضای هیئت علمیاساتید دادن مشارکت  و   قی تشو   

WT3-  ذینفعان از فعالیت ها، توانمندی ها و امکانات مرکز  آگاهی  سطح ارتقاء 

WT4-  به سمت حل مشکالت و ارتقاء آموزش  طرح های پژوهشیجهت دهی 

WT5-   ی سازمان طیمتخصص و ناسازگار با شرا ریغ یروینمحدود کردن جذب 

 


