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استراتژیکبرنامه 

معاونت آموزشی 
دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
1394-1399سال 
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سال آینـه  ز  نرـر 5مـا بـر آنيم تا در طی 
دزنشـاا  شاخص های آمو شی بـ  ننـوز  

. کال  منطق  آمایشی یک باشيمبرتر 
چنين مقـهما    مزو مـا  در رزسـ ای هم 

بــين زللززــی شــه  دزنشــاا  رز بــر زســا  
زس انهزرد های دزنشـاا  هـای بـين زللززـی 

.سا یمفرزهم 
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آمو ش   تربيت نيـر ی زناـانی م د ـه   
توزنلنه در حو   نزـو  زوشـ ی ز  طریـ  

فن زرتقاء کلی   کيفی آمو ش با زس فاد  ز 
آ ری مناســو   نــوین   برنامــ  ریــوی   
نرــار  دقيــ  آمو شــی بــا حفــ  زر ش   
کرزمت زناانی با تاکيه بر نيا  های جامدـ 

  رنایت نهزلت زج لانی
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زنضای هيا  نزلی کافی در دزنشاا  
زنضای هيا  نزلی توزنلنه در دزنشاا  

کارکنا  با تجرب  در دزنشاا  
تالش مهیرز  ج ت زرتقاء کيفيت 

 جود مدا نت آمو شی   زژ هشی در بيلارس ا  
ی برنام  های آمو شی با ناری شه  در بخش های بالينی زوش 

نلومی 
 جود هيا  مليو  در دزنشاا  

فداليت در رزس ای زرتقاء تحصيال  ت ليزی 
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 ضديت مناسو هر  زنضای هيا  نزلی 
 جود سامان  های مخ زف آمو ش 

فضای فيوی ی آمو ش بالينی مناسو در بيلارس ا  ها 
تجي وز  آمو شی مناسو درزردیس های آمو شی 

تج يوز  آمو شی مناسو در بيلارس ا  ها 
 یر ساخت مناسو  فضای آمو شی بيلارس ا  ها 

 جود س اد زساتيه مشا ر 
سيا م  مناسو زر یابی زساتيه 
نابت مناسو دزنشجو ب  زس اد 
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نابت مناسو دزنشجو ب  زس اد 
ساخ ار تش يالیی مناسو در حو   آمو ش 

طرح در  منرم زساتيه 
زرتباط ما لر س اد مدا نت آمو ش با  زحه های محيطی 

 جود نير های فوق تخصصی در رش   های دس يار تخصصی 
مقيم بود  زنضای هيا  نزلی 

 جود زنضای هيا  نزلی تلا   قت جغرزفيایی 
 ضديت مناسو کارگاه ای آمو شی زجرز شه  مرکو آمو ش مهز   

رتب  مطزوب دزنشجویا  در آ مو  هـای زایـ    زـيش کـار ر ی   در ـه 
مطزوب قبولی در مقاطع باالتر 
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فضای نامناسو فيوی ی آمو ش تئوری 
 یر ساخت  نامناسو فضای آمو شی زردیس های آمو شی 

نه  زيايری موزرد مرتبط با زساتيه مشا ر 
کلبودآمو ش ما لر زساتيه ج ت ب بود شـيو  هـای تـهریس  

زر یابی دزنشجو 
زرزکنهگی نر   های آمو شی 

 ضيدت نامناسو برگوزری زم حانا  
  ها ضديت نامناسو زمور آمو ش تحصيال  ت ليزی در دزنش ه
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نه  زرتباط دزنشاا  با فارغ زل حصيال  
کلبود زن بارز  بخش آمو ش 

ــت در  ــ  زین رن ــاتيه   دزنشــجویا  ب ــه دیت دس رســی زس مح
دزنشاا  

نامناسو بود   ضيدت تشوی  زنضای هيا  نزلی 
نامناسو بود   ضديت رفاهی زنضای هيا  نزلی 

کلبود کارگا  های آمو شی مجا ی برگوزر شه  توسط مـهیریت
آمو ش مهز   

نه  ثبا  مهیریت آمو ش دزنشاا  
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نودی ی جغرزفيـایی بـ  ت ـرز  ز  لحـاب جـنب دزنشـجو   ر تيشـن 
دزنشجو 

هل اری مناسو بخش های ب هزش ی   درمانی دزنشاا  با آمو ش 
ير ز  بده زنضای هيا  نزلی زوشک   غ) نودی ی جغرزفيایی ب  ت رز  

(زوشک 
های آمو ش   تقار  بـا   caseنودی ی جغرزفيایی ب  ت رز  ز  دیهگا  

مرزکو آمو ش   زساتيه مهنو 
توج  ب  آمو ش نالی ب  ننوز  ی ـی ز  محورهـای توسـد  در سـنه 

توسد  زس ا  در برنام  زنج سال  ششم 
زنجا  زن بار بخشی در مدا نت آمو شی
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آب   هوز   شرزیط جغرزفيایی زس ا  
ا  محه دیت تخصيص منابع مالی زس ا  ب  بخش آمو ش دزنشا

کلبود زم انا  رفاهی ج ت جنب نخباا  
کلبود جلديت   موزرد بيلاردر نر   های آمو شی 

مالک های نامناسو زنیرش دزنشجو 
زجرزی طرح تحول نرا  سالمت ب  ننوز  یک ت هیه آمو شی 

ظرفي نامناسو   نام دادل  زنیرش دزنشجو 
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نه  ثبا  در مهیریت کال  کشور 
نه  تناسو بين نيا  جامد     ر دی دزنشجو 

کلبود حلایت مائولين آمو ش   زر  ب هزشت ز  برنامـ  هـای 
آمو شی 

ب ـای بـيش ) جود آیين نام  هایی ک  آمو ش رز کم رنگ می کنه 
( ز  حه ب  تحقيقا  در زین آیين نام  ها
تنوع   تفا   در زلاوهای زن بار بخشی 

نه  حلایت   تامين منابع ز  سوی خيرین 
نه  هل اری دزنشاا  های مادر درم لانی   ر تيشن  دزنشجویا  
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 ــت ــه ج  ــ  زی   توزنلن ــر ی زناــانی حرف ــت ني تربي
زاسخاویی بـ  نيا هـای سـالمت جامدـ    خصو ـا 

زس ا 
 مورد زشار  در)زرتقاء سطح دزنشاا  ز  سطح زس انی

ب  سطح مزی   بين زللززی( سنه آمایش سر مينی
   زرتقاء منابع    یر ساخت های آمو شی دزنشاا
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G1 :در زفوزیش جنب زنیرف   شهگا  با رتب  هـای بـاالتر کن ـور
دزنشاا 

G2 : جنب دزنشجوی نخبـ  بـومی   ترغيـو آنـا  )بومی گوینی
(برزی  ر د ب  دزنشاا  

G3 :زفوزیش زنايو  دزنشجویا  برزی تالش بيش ر
G4 :زفوزیش قبولی در مقاطع باالتر
G5 :  زرتقا فرهنگ حرف  زی گری   زخالق حرف  زی در دزنشاا
G6 : جنب هيا  نزلی توزنلنه با در نرر گـرف ن ز ـول حرفـ  زی

گری
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G7 : توزنلنه سا ی زنضای هيا  نزلی
G8 : زفوزیش زنايو  در زنضای هيا  نزلی
G9 : سامانههی ترکيو زنضای هيا  نزلی در گر ه ای آمو شی

G10 :  زرتقاء موقديت آمو ش در دزنشاا
G11 :سامانههی تج يوز  آمو شی
G12 : ــی ــال  –فضــای زم حــا  )ســامانههی فضــای فيوی  –ک

( بيلارس ا  آمو شی 
G13 : ب بود زرتباط با زرگا  هـا   ن ادهـای د ل ـی   غيرد ل ـی

خارج ز  دزنشاا 
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G14 : هـای گا رش  زرتقاء تحصيال  ت ليزی با تاکيه بر رشـ  
بين رش   زی   ز لویت دزر

G15 : گا رش تدامال  بين زللززی برزای   توسد  آمو ش
G16 زرتقاء زس انهزرد های آمو شی دزنشاا  بر زسا  زلاوهـای

زن بار بخشی مزی   بين زللززی
G17 :گا رش نرا  آمو شی ز  رز  د ر
G18 : ب ر   ری   زرتقا منابع آمو ش
G19 : سامانههی نير ی زناانی غير هيا  نزلی
G20 : ب ين  سا ی هوین  تلا  شه  فرآینه های آمو شی
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G1 : شگاه افزایش جذب پذیرفته شدگان با رتبه های باالتر کنکور در دان:
G1O1 :کاهش مياناين رتب  دزنشجویا  هر رشـ   تحصـيزی در هـر

سال 5در زایا  % 10منطق  ب  نابت 
G1O2 : ود کاهش مياناين رتب  دزنشجویا  رش   های تحصيزی موج

سال 5در زایا  % 10در هر دزنش ه  در هر منطق  ب  نابت 
G2:  ود بهه جذب دانشجوی نخبه بومی و ترغیب آنان برای ور)بومی گزینی

(دانشگاه
G2O1:   سال آینـه  در تدـهزد دزنشـجویا  5در % 10زفوزیش ب  ميوز

بومی دزنشاا  با توج  ب  مديارهای شناخ   شه  بومی بود 
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G3:بیشترتالشبرایدانشجویانانگیزهافزایش
G3O1:تشویقبهمنجرکههاییفرآیندمجموعهدر%20افزایش

.گرددمیآنانترغیبودانشجویان

G4:باالترمقاطعدرقبولیافزایش:

G4O1:دردانشگاهالتحصیلفارغدانشجویانقبولیافزایش
سال5ازپس%20میزانبهباالترمقاطع
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G5 :  ارتقا فرهنگ حرفه ای گری و اخالق حرفه ای در دانشگاه
G5O1 :  در دزنشاا  % 30زفوزیش آمو ش حرف  زی گری ب  ميوز
G5O2 :   در دزنشاا % 20زفوزیش آمو ش زخالق حرف  زی  ب  ميوز
G5O3:   سال5در مه  % 20زرتقاء رضای لنهی بيلارز  ب  ميوز

G6 : جذب هیات علمی توانمند با در نظر گرفتن اصول حرفه ای گری
G6O1 :   25زفوزیش در تدهزدجنب هيـا  نزلـی توزنلنـه بـ  ميـوز %

سال 5در زایا  94نابت ب  سال 
G6O2 :   20زفوزیش کيفيت جنب زنضای هيا  نزلی ب  ميوز%

G6O3 :   زفوزیش جنب زنضای هيا  نزلی   م د ه خهمت توزنلنـه بـ
سال  5در زایا  % 25ميوز  
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G7 :  توانمند سازی اعضای هیات علمی
G7O1 :   سال 5در زایا  % 100زفوزیش کارگا  های در   دزنشااهی ب  ميوز
G7O2 :  (  کارگا  در سال 2حهزقل ) آمو ش نلزی   د ر  های مدرفت زفوزیی
G7O3 : حلایـت )د ر  های آمو شی   فر ت های مطالداتی دزخل   خارج کشـور

(کارگا  یا فر ت مطالداتی در هر سال 10ز  حهزقل 
G7O4:  زياد  سا ی نرا  زر شيابی فداليت های آمو شی زنضای هيا  نزلـی تـا

95زایا  سال 
G7O5: برگوزری کارگا  های زخالق حرف  زی
G7O6: ی برگوزری کارگا  های ههفلنه در رزس ای ن ایج زس خرزج شه  ز  زر شـياب

زساتيه 
G7O7:  آمو شـی) زياد  سا ی نرا  زایش   زر شيابی کزي  زنضای هيا  نزلی–

سال 5تا زایا  ...( -درمانی –زژ هشی –زجرزیی 
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G8 :  افزایش انگیزه در اعضای هیات علمی
G8O1 :  95طرزحی نرا  تشوی  زنضای هيا  نزلی تا زایا  سال
G8O2 :  تشوی  های مالی   زدزری   سا مانی ج ت کزي  زنضای هيا  نزلی
G8O3 :   زياد  سا ی نرا   تشوی  مالی   زدزری   در نرـر گـرف ن موزیـای خـا

–زسـاتيه برتـر ) برزی زنضای هيا  نزلی برتر در  مين  های خا  آمو شـی 
...(زساتيه نو آ ر در جشنوزر  آمو شی ش يه مط ری   

G9 :  ساماندهی ترکیب اعضای هیات علمی در گروههای آموزشی
G9O1 :  سامانههی زنضای هيـا  نزلـی گر ه ـای آمو شـی بـا توجـ  بـ  سـنه

رزهبردی توسد  
G9O2 : سامانههی هر  زنضای هيا  نزلی بر زسا  نيا  دزنشاا    سنه رزهبردی

توسد  
G9O3 : 94مشخص نلود  فرآینه نيا  سنجی زنضای هيا  نزلی تا زایـا  سـال  

با ناری آ  در هر سال 
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G10 :  ارتقاء موقعیت آموزش در دانشگاه
G10O1 :  با ناری   ز الح آیـين نامـ  هـای دزخزـی دزنشـاا  مـرتبط بـا

94آمو ش تازایا  سال 
G10O2 :  زيشن اد  ب    زر  م بوع در خصو  ز ـالح   بـا ناری آیـين

نام  های   زرتی مرتبط با آمو ش   زنضای هيا  نزلی
G10O3 :  زيشن اد  ب    زر  م بوع در خصو  ز الح  با ناری برنام  

94کوری ولو   آمو شی رش   های مخ زف تا زایا  سال 
G10O4:  سامانههیEDO  96کزي  دزنش ه  ها تازایا  سال

G11 : ساماندهی تجهیزات آموزشی
G11O1 : زی ت ي  فرآینه نيا  سنجی تج يوز  آمو شی   تـامين زن بـار بـر

94نيا های مشخص شه  تا زایا  سال 
G11O2 :   با ناری فرآینه نيا  سنجی ب   ور  ساليان
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G12 :  ارستان بیم–کالس –فضای امتحان )ساماندهی فضای فیزیکی
(  آموزشی 
G12O1 : ی ت ي  چ ار چوب ج ت فرآینه نيا  سنجی فضا های فيوی ـ

94تا زایا  سال 
G12O2 : با ناری چ ار چوب فرآینه نيا  سنجی ب   ور  ساليان  

G13 :  شگاهدولتی و غیردولتی خارج از دانهای بهبود ارتباط با ارگان
G13O1 : ب بود زرتباط با مرزکو آمو ش نالی زس ا  در  مين  تبـادل
دزنشجو   تشریک فضای آمو شی –زس اد 

G13O2 : ب بود زرتباط با مرزکو آمو شی م وسط    غير دزنشـااهی
زس انهزری –ب ویا ی –ماننه آمو ش   زر رش 

G13O3 :   ب بود زرتباط با مرزکو غير آمو شی ک   ب  نـونی دخالـت
نقش در آمو ش دزرنه ماننه  هز   سيلا
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G14 :  گسترش وارتقاء تحصیالت تکمیلی
G14O1 : گا رش مقاطع تحصيال  ت ليزی در آمو ش نالی سـالمت

در هر سال % 20ب  ميوز  
G14O4: تا يل فرآینه  ر د ب  نر   تحصيال  ت ليزـی در رشـ   

ها ی زلویت دزر 
G15 :  گسترش تعامالت بین المللی برپایه  توسعه آموزش

G15O1 :  تبادل زس اد   دزنشجوی خارجی یک مورد در هر سال
G15O2 :  زجرزی برنام  های آمو شی مشـ رک بادزنشـااه ای خـارج
یک مورد در هر سال  (Joint program)کشور

G15O3 :   شرکت  زنضای هيا  نزلی   دزنشجو در د ر  ها   کارگا
های آمو شی بين زللززی یک مورد در هر سال 
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G16 : ار ارتقاء استاندارد های آموزشی دانشگاه بر اسهاس الگوههای اعتبه
بخشی ملی و بین المللی

G16O1 : ا زياد  سا ی نرا  زن بار بخشی آمو شی مزی در دزنشاا  ت
95زایا  سال 

G16O1 :  زياد  سا ی نرا  زن بار بخشـی آمو شـی بـين زللززـی در
95دزنشاا  تا زایا  سال 

G16O2 :  در شاخص های زن بار بخشی مزی  بـ   ـور  % 10زرتقاء
ساليان  زس ز  زياد  سا ی 

G16O2 :  در شاخص های زن بار بخشی بـين زللززـی  بـ  % 10زرتقاء
 ور  ساليان  زس ز  زياد  سا ی 
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G17 :  (مجازی)دور گسترش نظام آموزشی از راه
G17O1 :  زفوزیش د  در هی در کارگـا  هـای برگـوزر شـه  توسـط مرکـو

آمو ش مهز   ب   ور  ساليان  
G17O2 :  زرتقاء کيفی کارگا  های برگـوزر شـه  توسـط مـهیریت آمـو ش

مهز   ب   ور  تدامل فرزگير   آمو ش دهنه  
G17O3 :  آمو ش  ز  رز  د ر د ر  ها   کارگا  های مورد نيا  دس يارز  با

توج  ب  زرتقاء کيفيت کارگا  ها 
G17O4:   زفوزیش آمو ش مجا ی کارکنا  دربـه  خـهمت   د ر  هـای بـا

%100آمو ی حين خهمت ب  ميوز  
G17O5:  زفوزیش   زرتقاء  یر ساخت های ال   برزی آمو ش ز  رز  د ر

G17O6:  تاسيس حهزقل د  رش   تحصيزی ب   ـور  غيـر حضـوری تـا
سال 5زایا  
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G18 : بهره وری و ارتقاء منابع آموزش
G18O1 :   بودجـ  % 10جزو حلایت   مشارکت خيرین بـ  ميـوز

سال5آمو ش در 
G18O2 :   جزو حلایـت مـالی بـا زسـ فاد  ز  دزنـش آموخ اـا

در هر سال % 20دزنشاا  ب  ميوز  
G18O3 :   25جنب دزنشجویا  ما زد در دزنشاا  ب  ميوز %
G18O4 :  جزو دزنشجویا  بـين زللززـی در رشـ   هـای مـرتبط

در سال% 20دزنشاا  ب  ميوز  
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G19 : جذب و توانمند سازی نیروی انسانی غیر هیات علمی
G19O1 :  زفوزیش برنام  هـای آمـو ش کوتـا  مـه  حرفـ  زی بـرزی

در هر سال% 10زرسنل آمو ش در حو   آمو ش مهز   ب  ميوز  
G19O2 :  زجرزی د ر  های آمو ش ضلن خهمت برزی زرسنل آمو ش

در هر سال% 10ب  ميوز  
G19O2 :   جنب نيـر ی م د ـه خـهمت غيـر هيـا  نزلـی بـ  ننـوز

در % 20کارشنا  در حو   آمو ش با مائوليت مربـی بـ  ميـوز  
سال 
G20 :  بهینه سازی هزینه تمام شده فرآیند های آموزشی

G21O1 :  فرآینه ها   فداليت های آمو شی %  10بر   سپاری
G21O2 :فرآینه های فداليت های آمو شی %   10در   سپاری

28


