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 برنامه تحول در سطح منطقه/ دانشگاه/ دانشکده  یساز  نهی نهاد لی تحل 

 توانمندی های دانشکده برای نهادینه سازی برنامه تحول: 

 کده در سطح دانش  ریی ادگیجوان، متخصص، مستعد و عالقمند به   ی انسان رویین  اساتید و  وجودبهره گیری از     -

 ساخت های دانشگاه   ریوتوسعه ز  جادی برای ا  نیریخ  تیجلب حما   -

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان   یرشته ها و تخصص های آموزش  یتنوع نسب -  

 در یکسال اخیر   منتشره  یتعداد مقاالت علمنسبی  رشد  -    

 کدهو توسعه مرکز رشد دانش  سیتأس  -    

 برای توسعه نهادینه سازی برنامه های تحول:  رجانیتوسعه شهرستان س  ی ها  تیقابل  نی تر  ی اصل  - 

و    رساختهایو وجود ز  یتیترانز  یمحورها  ریدر مس  شهرستان سیرجان  و استقرار  یی ایجغراف  ژهیو  تیوقعم   - 

 .یو فرامل   یبا نقش مل ییو هوا  یلیر  ،ینیامکانات حمل و نقل زم 

آهن)معدن سنگ آهن گل گهر(، مس،   لیاز قب  یرفلز یو غ  یفلز   یغن  یمعدن  ریاز ذخاشهرستان    یبرخوردار -

 .آن یو فرآور  عی و توسعه صنا   جادیا  ی باال  تیو قابل  یمتیو ق  ینییتز  یسنگ ها  ،ینیچ  آهک، مرمر، ت، یگران

پسته، بادام،   رینظ  ی محصوالت  ژهی به و  ی و دام   یکشاورز  داتیفراوان در بخش تول  ینسب  یها  تیوجود مز -

 .یصادرات  لت یکرک و پشم با قاب  ،ییدارو  اهانیگگردو، 

 .زشدهیو گمرک تجه  یاقتصاد ژهی از منطقه و  یبهره مند -

 یتوسعه صنعت  یالزم برا  یوجود بسترها   نیبزرگ از جمله معدن سنگ آهن گل گهر و همچن  عیاستقرار صنا -

 .یو خارج  یداخل  ی ها  ی گذار  هیجذب سرما  ی برا   یو فرهنگ  یاجتماع ، یمناسب اقتصاد  یوجود بسترها -

 ( یکاربرد  ینور، علم امی آزاد، پ  ، ی )دانشگاه صنعت  ی و حرفه ا یو فن  یاز مراکز متعدد آموزش عال  یبرخوردار -

 . یگردشگر  یتهایتوسعه فعال  تیبه عنوان قابل  سمیو اکوتور  یخیتار   ی از جاذبه ها یبرخوردار  - 

 دانشکده  فناوری اطالعات و ارتباطات در  های   رساختیز  یتوسعه نسب - 

  یمولکول  یشگاههای آزما  ، یبافت شناس  ، یشناس  بی)آس  یآموزش  یگروه ها  ازیمورد ن  یشگاههایآزما  زاتیتجهتوسعه      - 

 کرونا  یمولکول  ص یتشخ  شگاه یمرجع و آزما  شگاه یآزما  ی راه اندازو نیز    (یپزشک  یوتکنولوژیو ب

 .  یآزمایشگاه های آموزش  یدانشکده ا شبکه  راه اندازی    - 

 بسته های مختلف ظرح تحول   در  انگیزه   با   و   عالقمند  توانمند،   اساتید  از گیری  بهره   -

 EDC با  تعامل  در  توانمند  و  انگیزه  با   دانشجویان   از  گیری   بهره  -

  آموزشی  بیمارستان  در  یبالین  آموزش توسعه  دفتر  وجود  -

 مجهز   کتابخانه   وجود  -

  دانشکده  در  ترکیبی  و   مجازی آموزش بستر  از  گیری   بهره  -
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 EDC در  مجازی   آموزش  واحد  وجود  -

 دانشکده  در  الکترونیک آزمون  مرکز   وجود  -

 دانشکده  آموزشی  معاونت  اصلی  شوراهای  در EDC عضویت  -

 پزشکی  علوم  آموزش  در  و نوآوری  تحول   دبیرخانه  وجود  -

  توانمندسازی  های  کارگاه   برگزاری  سالن  وجود  -

 مجهز   بالینی  هایمهارت  مرکز   وجود  -

 دانشکده  در  ارتباطات و اطالعات فناوری  های   زیرساخت  نسبی  توسعه   - 

 

 :  برنامه تحول ی ساز نهینهاد یدانشکده برا نقاط ضعف 

 در سطح دانشکده   یو انسان  یمال ، یکیزیو امکانات ف  ها  رساختیزکمبود   -

 ی مانیپ  یعلم  أتیگذشته جهت جذب ه  یدر فراخوان ها   هیکمبود  سهم -

 جهت تأمین استانداردهای اعتباربخشی   مناسب یی وجود خوابگاه دانشجو  عدم -

 امام رضا)ع((  مارستانی)ب  یتحت نظارت دانشکده علوم پزشک  مارستانینشدن ب  یآموزش -

  فیمناسب با شرح وظا یاختصاص چارت سازمان  عدم -

 دانشکده در    یلیتکم  التیهای تحص  دوره  نداشتن -

  یقاتی افزارهای مناسب تحق  امکانات و سختکمبود   -

 یالملل  نی ب  یبه شبکه های اطالعات  یمناسب جهت دسترس  رساختیز  کمبود -

 ی الملل  بیندر سطح  کمبود اساتید توانمند برای انجام پژوهش ها و جذب سرمایه  -

 آموزشی  فضاهای   نامناسب  موقعیت و  فیزیکی   فضای   کمبود -

  مطالعات  مرکز   زیرمجموعه  واحدهای فیزیکی  موقعیت  پراکندگی -

 پزشکی  آموزش  حوزه  متخصصین  کمبود -

 مالی اختیار  تفویض   عدم   نتیجه  در  و   بودجه  مستقل  ردیف  نداشتن -

 مرکز   هایفعالیت  توسعه  جهت  مالی  استقالل  عدم   و  مالی  منابع   محدودیت -

 مربوط مسئولیتهای و  نیازها  با  تشکیالتی  ساختار  تناسب  عدم   و  EDC  به  متعدد وظایف  واگذاری -

 دانشکده  های  معاونت  سایر   با  پژوهشی آموزشی،  ارتباطات  ضعف -

 ارشد کارشناس  و  کارشناس  انسانی  نیروی   کمبود -

 تکنولوژیک   هایزیرساخت  نبودن  ناکافی -

 بسته های تحول و نوآوری   از  دانشجویان   و  علمی  هیأت  اعضاء  ناکافی  شناخت -

 دانشکده   در  تکمیلی  تحصیالت  های   دوره  نداشتن -
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 راهبردها 

 آموزش  حوزه  در  افزاری   نرم  و   افزاری  سخت  وضعیت  ارتقای و  شناسایی -

 فیزیکی  توسعه  و آموزشی  فضای   سرانه  افزایش  -

  ســی، الک   )آموزشــی فضــای  ســرانه  بــا  مرتبــط  های  شــاخص  استانداردســازیارزیابی و  -

 ( ... و  کتابخانــه  آزمایشــگاهی، 

 آموزش   در  پشتیبان  و   اصلی فرایندهای  بهبود -

 بالینی  آموزش  زیرساختهای  و   فرآیند  سازی  استاندارد -

 آموزش اطاعات فناوری های  زیرساخت  توسعه -

 کارکنان  توانمندسازی  مختلــف  ســطوح  هــای  گزارش  و  اطاعاتــی  هــای  پایگاه  ســازی  یکپارچــه -

 نتایج   انتشار و  دانش   مدیریت -

درون داد و برون داد   بهبـود  تحصیلـی،   افـت پیشگیری از)  آموزشـی هـای  گروه   وضعیـت  سـاماندهی -

 (آموزشی

 مبتنی بر پیامد و شایستگی و بهبود مهارت ها   آموزش  -

 بیمار   محوریت با  بالینی  مراقبت  آموزش -

 پنهـان،   کورویکولــوم  هــا،   ارزش  رصــد)  ای  حرفــه  قالاخــ  و  آکادمیــک  هــای  ارزش  توســعه -

 (علمـی  تئهیـ  و   گیـران  فرا   ای  حرفـه  توسـعه  ارزش،   بـر   مبتنی  درسـی  برنامـه

 آموزشی  پژوهشــی  دانــش  وفعالیت های نوآورانه، دانشورانه    توســعه -

 و اساتید   گیران  فرا  ارزشیابی  و  تدریس  روشهای  بهبود -

 و مدیریت رسالت تمایز یافته   علمی  مرجعیت مسیر  در  حرکت -

 سوم   نسل  دانشگاه   به  گذار -

 اجتماعی   پاسخگویی -

 مداوم   آموزش  و   مهارتی  آموزشهای سازی  استاندارد و  توسعه -

 

 اقدامات: 

  علـوم   آمـوزش  در  نـوآوری  و  تحــول  های  بســته  بــا  مرتبــط  هــای  کارگاه  برگــزاری  و  ریــزی  برنامه -

  شناســایی  و  بســته ها  محورهــای  و  مفاهیــم  بسـته ها بــا  انـدرکاران  دسـت  آشـنایی  هـدف  بـا  پزشـکی

 هداف و محورهای بسته ها او فعال با   عالقمنــد  علمــی  هیــئت  اعضــای 

  بســته  محوریــت  بــا  و مسئولین بسته ها   EDCمعاونت آموزشی با مدیریت    اندیشــی  هم   اتجلسـ  برگــزاری -

   پزشــکی  علــوم  آمــوزش  در  نــوآوری  و   تحــول  های
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 (3/10/97کارگاه تکنیک های راه اندازی استارت آپ و کارآفرینی )بسته دانشگاه های نسل سوم()برگزاری   -

 (12/1399/ 16برگزاری کارگاه آشنایی با مالکیت فکری ) -

 26/9/99و    30/6/99ی در تاریخ پزشـک  علـوم  آمـوزش  در  اجتماعـی  پاسـخگویی  جلسه کارگروه   برگـزاری -

 حوزه دو در9/9/1399  مورخ  رئیسه هیئت جلسه در  دانشکده، آکادمیک  رسالت تمایز های  حوزه تصویب  و  تعیین -

 بالیا   در  روان  سالمت  و  مولکولی  ژنتیک

 اتاق فکر و تدوین آئین نامه  4/1399/ 8  مورخ  دانشکده آموزشی  معاونت  سطح  در  فکر  اتاق  تشکیل  و   اعضاء  معرفی  -

 دبیرخانه کالن منطقه  به   99  /14/4  تاریخ  در  آن گزارش  ارسال   و عمومی  بهداشت  رشته  کوریکولوم  بازنگری -

 و  بنیــان  دانــش  و  فنــاور   واحدهای  تاسـیس  نظیر  اقداماتی  بـا  بسترمناسـب  ایجـاد   و  فنـاوران   از  حمایـت -

 کده دانشــ  فناوریهــای  از  حاصــل  دانشــگاهی  محصــوالت  ســازی  تجــاری  بــه  کمــک

 فناور  های   هسته   و   دانشجویان  مهارت  و   آموزش   بیشتر  ارتباط  ایجاد   جهت  در  کرمان   فناوری   و  علم   پارک   با   همکاری -

 سالمت  حوزه  در

 مت الس  نظام  کارکنان  برایاخالق حرفه ای     خدمت  ضمن  های دورهبرنامه ریزی جهت   -

 جهت اعضای هیئت علمی   ای  حرفه  قالاخ  زمینه  در  مدت کوتاه  های  کارگاه  برگزاری  -

 زبانه کردن سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  و دو   Education Iranبروز رسانی سایت   -

 مجـازی   آمـوزش  توسـعه  راســتای  در  مجــازی  ارتباطــی  هــای  کانال  توســعه  و  طراحــی  شناســایی،  -

 ...( و  نرم افزارها  ها،   ســامانه  تخصصـی،   سـایت وب اجتماعـی،   های  شـبکه)

تعیین نیازهای آموزشی جهت توانمندسازی از جمله   برای   علمی   تئهی  ء اعضـا  از   سـنجی   نیـاز  پرسشنامه   تهیه -

 تدریس  کیفیت  ءارتقا  های   کارگاه  برگـزاری

 علمی  هیئت  ءاعضا  توانمندسازی  نامه   شیوه   سازی  آماده  -

 

 نوآوری و تحول استقرار بسته هایی  چالش ها

 موجـود  منابـع  و میدانـی  هـای   واقعیت  بـه  توجـه  بـدون  هـا  برنامه  تدویـن -

 توافق   مورد  علمی   مفاهیم بدون  هایی  برنامه   تهیه -

 طـرح   اجــرای   کــه  کارکنــان  و   گیــران  فرا /علمی   هیــأت  اعضــاء  بــا  ســتاد  کافــی  ارتبــاطعدم   -

 .دارنـد  عهـده  بـه   محیـط  در  را

 می   جخار  اولویـت  از   را   طرحهایـی  چنیـن  اجـرای   کـه  ها   دانشـگاه   جـاری  تالمشـکو    متعدد  مأموریتهای  -

 .کند

 مالی  منابع  کمبود -

 مدیران   اختیار  و  مسئولیت تناسب  عدم -
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 اطالعات  موقع به  و  درست  تحلیل  و  ثبت  آوری،  جمع  نظام  شدید  ضعف و    ناکارآمد  اطالعات  نظام -

 دانشگاهها  به  مناسب و موقع  به   اختیار  تفویض   عدم -

 اجرایی   دستورالعملهای  و   مقررات  ضعف -

 ها   دانشگاه  های  ظرفیت  از  درست  اطالع  عدم -

 تشکیالت و  ساختار  مقررات و  قوانین  از مدیران  اطالعات  ضعف -

 مدیران  عملکرد  نظارت  و   پایش  های   سیستم  ضعف   -

 اعتباربخشی   و  نظارت  و ساختارهای   مقررات  در  ضعف -

 ارزیابی  و  نظارت  حوزه  در  تحقیق  امر به  ناچیز  اعتبار تخصیص -

 پزشکی  علوم  پژوهش  و  آموزش  سیاستهای  در  ناهماهنگی -

 خدمت  ارائه  در  متخصص  انسانی  نیرویاعضاء هیئت علمی و    کم   انگیزه -

 بیمار  غیرپزشکی  و   پزشکی  انتظارات  و   ها  خواسته   به  توجه  عدم -
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