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بسمه تعالی 

 :مقذمه
دس ایي ثیي دسک .اهشٍص ثشًبهِ سیضی یکی اص اغَل هْن ٍ اسبس هذیشیت دس ّش سبصهبًی هی ثبضذ

غحیح اص ضشایظ ٍ هحیظ پیشاهَى ٍ ًیبصّبی سبصهبى ٍ جبهؼِ ٍ ػَاهل اثش گزاس دس ثشًبهِ غشفبً دس 

لزا ثشای ّش سبصهبى کِ ثب ایي ػَاهل سٍثشٍست . قبلت داضتي ثشًبهِ استشاتژیک قبثل هذیشیت است

. داضتي ثشًبهِ استشاتژیک ضشٍسی است

لزا تغییشات ٍ دگشگًَیْبی هَجَد دس ضشایظ ٍ فضبی حبکن ثش هشاکض آهَصضی، ادغبم ثشًبهِ ّب ٍ 

گستشش فؼبلیت ّب ٍ ًیض استجبط هتقبثل آًْب ثب ضشایظ جبهؼِ، تػوین گیشاى اسضذ هشاکض آهَصضی سا ثِ 

 .اًجبم ثشًبهِ سیضی استشاتژیک هلضم هی ًوبیذ

هذیشاى ایي حَصُ ّب ثبیذ ثشًبهِ ّب ٍ فؼبلیت ّبی خَد سا ثٌحَی تذٍیي کٌٌذ کِ ثتَاًذ ثب ضٌبخت 

ٍضؼیت هَجَد سبصهبى، هحذٍدیت ّبی هٌبثغ ثِ ٍیژُ ًیشٍی اًسبًی ٍ هٌبثغ هبلی، ًقبط قَت 

ٍضؼف، فشغت ّب ٍ تْذیذ ّبی هَجَد، ثشًبهِ ّبی آیٌذُ سا هتٌبست ثب ضشایظ هٌغقِ ٍ ثشًبهِ ّب ٍ 

ثِ عَس قغغ ٍ یقیي ضٌبخت تغییشات دس سبلْبی آیٌذُ ٍ دگشگًَیْبی آى .اّذاف کطَسی عشاحی کٌٌذ

سا فقظ هی تَاى ثب تجضیِ ٍ تحلیل اعالػبت ٍ ٍضؼیت هَجَد دس صهیٌِ ّبی هختلف هؤثش دس تػوین 

 .گیشیْب ٍ ثب کست ًظش اص ریٌفؼبى ثذست آٍسد

دس ثشًبهِ سیضی استشاتژیک، سبصهبى ثِ دًجبل ضکل هغلَة اسائِ خذهبت ٍ یب ثِ اغغالح چطن اًذاصی 

ثب هَفقیت است ٍ سؼی هی کٌذ ثب تحلیل اٍضبع ساّْبی سسیذى ثِ ّذف سا ثِ سشػت پیص ثیٌی ٍ دس 

ّوچٌیي ایي ثشًبهِ ساٌّوبیی است ثشای پیص ثیٌی ػولیبت هَسد ًیبص ثشای . ایي هسیش حشکت ًوبیذ

سسیذى ثِ اّذاف ٍ دس ٍاقغ صیش هجوَػِ آى ٍاحذ ثب ًگبُ ثِ ثشًبهِ استشاتژیک، ثِ گًَِ ای ثشًبهِ 

 .سیضی ػولیبتی هی کٌٌذ تب ثِ اّذاف پیص ثیٌی ضذُ دست یبثٌذ

ثب تَجِ ثِ ضشایظ هَجَد هٌغقِ اص ًظش ثبس ثیوبسیْب، حضَس قَهیت ّبی هختلف،ضشایظ هتفبٍت 

اقلیوی، ادغبم ثشًبهِ ّبی هختلف دس ًظبم اسائِ خذهت دس قبلت ًظبم ضجکِ ٍ ًیض سیبست ّبی ٍصاست 

ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضکی، الصم است تب ًیشٍی اًسبًی هتٌبست ثب هَاسد پیطگفت، آهَصش 

ثش ّویي اسبس دفتش آهَصش پبسخگَ هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی . دیذُ ٍ تشثیت ضَد

هػون ضذ تب ثب تذٍیي ثشًبهِ استشاتژیک صهیٌِ تغبثق سبصی ثیي ًیبصّب ٍ تشثیت ًیشٍی اًسبًی سا فشاّن 

سبصد تب سًٍذ اسائِ خذهبت ثِ هشدم هٌغقِ تَسظ فبسؽ التحػیالى داًطگبُ ثب هطکالت کوتشی هَاجِ 

 .ثبضذ ٍ افشادی ثب تَاًوٌذی ثبالی ػلوی ٍ ػولیبتی سا تشثیت ًوبیذ
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  ):مأموريت(رسالت 

دفتر آموزش پاسخگوي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه تالش 

مي نمايد تا با برنامه ريزي، سازماندهي و هماهنگي با دانشكده ها و مراكز آموزشي، نيروي انساني 

داراي صالحيت و توان عملياتي در متناسب با نيازهاي جامعه تربيت نمايد، به گونه اي كه اين نيروها 

سطح منطقه و كشور بوده و پاسخگوي نيازهاي بهداشتي و درماني مردم منطقه باشند و بتواند مشكالت 

مرتبط با سالمت را شناسايي و در جهت پيشگيري از آن و نيز رفع مشكالت اقدام و مداخالت به موقع 

  .انجام دهند

  :دورنما

است به كمك تدوين و اجراي برنامه استراتژيك خود با استمرار پايش و  دفتر آموزش پاسخگو اميدوار

ارزيابي از برنامه هاي مرتبط در سطح دانشكده ها و با تربيت نيروي انساني كارآمد گامي موثر در ارتقاء 

كمي و كيفي ارائه خدمات در نظام سالمت، رضايتمندي ذينفعان و در نهايت ارتقاء سطح سالمت مردم 

  .بردارد منطقه
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 :ارزش ها
اص ٍیژگی ّبی دفتش آهَصش پبسخگَی هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی حَصُ هؼبًٍت 

 :آهَصضی اػتقبد ثِ اسصش ّبی صیش است

 سضبیت گیشًذگبى خذهت اػن اص اػضبی ّیئت ػلوی، داًطجَیبى ٍ کبسکٌبى -

 اػتقبد ثِ اسصش اًسبى دس ًظبم اػتقبدی جبهؼِ اسالهی -

 ػذالت هحَسی -

 قبًَى گشایی  -

 هطبسکت جَیی -

 تَجِ ثِ کیفیت -

 هسئَلیت پزیشی -

 ثْشُ ٍسی -
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 فرآینذ کلی تذوین برنامه استراتژیک دفتر آموزش پاسخگو
 

 

 

 

 

 تعییه اعضاء کمیتٍ تديیه بروامٍ استراتژیک

 تشکیل جلسٍ ي تعییه ذیىفعان ي تديیه بروامٍ زمان بىدی

 تشکیل جلسٍ ي تحلیل يضعیت مًجًد

 تشکیل جلسٍ ي تعییه وقاط قًت ي ضعف

 تشکیل جلسٍ ي تعییه فرصت َا ي تُدید َا

تشکیل جلسٍ ي تُیٍ رسالت، 

 ديروما ي  ارزش َا

 اصالح مًارد تُیٍ شدٌ

SOWT تشکیل جلسٍ ي تحلیل 

 تشکیل جلسٍ ي تعییه مًضًعات استراتژیک

 تعییه اَداف استراتژیک

 بله

 خیر

ارائه به معاونت آموزشی و 
EDCآیا نیاز به  مدیریت

اصالح 

 دارد
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  :نقاط ضعف

  آشنايي كم اساتيد و اعضا هيئت علمي نسبت به مفاهيم پزشكي پاسخگو-

  پاسخگو آشنايي كم مديران نسبت به مفاهيم پزشكي-

  نداشتن برنامه اي منظم و منسجم جهت اجراي برنامه هاي آموزش پزشكي پاسخگو-

  وجود كوريكولوم سنتي آموزش پزشكي-

  مديران دانشگاه نسبت به آموزش پزشكي پاسخگو ضعف در تعهد و ازم مديريت ارشد و-

  وجود مشكالت اياب و ذهاب دانشجويان براي عرصه ارائه خدمات -

  نداشتن برنامه براي آشنايي دانشجويان با مفاهيم آموزش علوم پزشكي پاسخگو-

  كمبود پژوهش هاي مرتبط با اثربخشي پزشكي پاسخگو-

  ها و پروژه هاي تحقيقاتي تهيه شده در فيلد مورد استفادهفقدان پس خوراند نسبت به ارائه گزارش -

  كم بودن انگيزه كاركنان شاغل در نظام بهداشتي درماني انتخاب شده به عنوان فيلد آموزشي-

  نداشتن فيلد مناسب و استاندارد براي آموزش-

  :نقاط قوت

  وجود اساتيد عالقمند-

  دانشگاه EDCوجود واحد و آموزش علوم پزشكي پاسخگو در -

  وجود بستر مناسب براي تغيير-

  عزم جدي معاونت آموزشي براي فعال سازي و احياء آموزش پزشكي پاسخگو-

  راه اندازي ايستگاه تحقيقات جمعيتي از سوي گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه-

  وجود مراكز و خانه هاي بهداشت مناسب براي آموزشي شدن-

  توجه به جوان بودن دانشگاهوجود بستر مناسب براي تغيير با -

  همكاري مناسب معاونت بهداشتي دانشگاه و دانشكده پزشكي-

  )در آينده(استقرار برنامه هاي پزشك خانواده در مناطق روستايي و منطقه شهري -
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  :تهديد

  ناپايداري سياست هاي اتخاذ شده از سوي وزارت در خصوص آموزش علوم پزشكي پاسخگو-

  ت ها در فيلد آموزشيگسترش دامنه فعالي-

  جذابيت كار درماني نسبت به كارهاي بهداشتي و پيشگيري-

  )كار با جامعه(سخت بودن كار در حيطه جامعه -

  نوع نگرش مردم به دليل احساس نياز بيشتر به خدمات درماني نسبت به خدمات بهداشتي-

  سبت به فعاليتهاي درمانيزمان بر بودن دريافت نتيجه و پاسخ اقدامات و فعاليتهاي بهداشتي ن-

  بازار كار بيشتر فعاليتهاي درماني نسبت به فعاليتهاي پيشگيري-

  بي ثباتي مديريتي-

  كم بودن بودجه اختصاصي به برنامه پزشكي پاسخگو-

  :فرصت

تاكيد وزارت متبوع و هيئت محترم دولت به برقراري عدالت اجتماعي از نظر دسترسي به خدمات -

  مرتبط با سالمت

  اكيد وزارت بر استقرار خدمات پزشك خانواده به ويژه در مناطق روستايي و مناطق شهريت-

  عزم جدي وزارت در حال حاضر جهت اجرايي نمودن برنامه آموزش علوم پزشكي پاسخگو-
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1- S5 O5 احیاء تفکز آهَسضی پشضکی جاهؼِ ًگز در داًطگاُ تا تَجِ تِ ػشم جذی هَجَد در 
 ٍسارت ٍ داًطگاُ

2- S3 O4 تقَیت فیلذ آهَسضی پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ ّواٌّگی هَجَد در سطح 
 داًطگاُ ٍ ٍجَد هٌاتغ هالی هتوزکش

3- S10 O3 تَسؼِ تزًاهِ ّای تْذاضت خاًَادُ، در سطح استاى تا ػٌایت تِ تاکیذ ٍسارت 
 تْذاضت

4- S1 W2 تغییز ًَع ًگزش ٍ دیذگاُ هذیزاى ًسثت تِ پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ ٍجَد 
 EDO ٍ EDCدفاتز 

5- S5 W2 تغییز ًَع ًگزش ٍ دیذگاُ هذیزاى ًسثت تِ آهَسش پشضکی جاهؼِ ًگز تا ػٌایت 
 تِ ػشم جذی هؼاًٍت آهَسضی داًطگاُ در ایي خصَظ

6- S4 W3 تٌظین هٌظن ٍ هٌسجن تزای آهَسش پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ تجزتِ ّای هَفق 
 هَجَد در داًطگاُ

7- S5 W4 اصالح کَریکَلَم آهَسضی در گزٍّْای هختلف آهَسضی تا تَجِ تِ ػشم جذی 
 هؼاًٍت آهَسضی

8- S3 W7 ارتقاء پزٍصُ ّای تحقیقاتی در سهیٌِ آهَسش پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ تستز 
 هٌاسة تحقیقاتی در سطح داًطگاُ

9- O5 W1 تستز ساسی تِ هٌظَر تَسؼِ داًص اػضای ّیات ػلوی در سهیٌِ هفاّین آهَسش 

 پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ ردیف ّای اػتثاری هتوزکش در داًطگاُ

10- S1 W6 ِارتقای داًص داًطجَیاى در ارتثاط تا آهَسش پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ ت 

 اساتیذ ػالقوٌذ ٍ تَاًا در سطح داًطگاُ

11- O5 W9 تقَیت رٍحیِ ّوکاری ٍ ّواٌّگی کارکٌاى ضاغل در فیلذ آهَسضی اًتخاب 

ضذُ تا استفادُ اس سیاست ّای هَجَد ٍ حوایت کٌٌذُ ٍسارت تْذاضت درهاى ٍ آهَسش 
 پشضکی در ایي سهیٌِ

12- O1 W10استاًذارد ساسی فیلذ آهَسضی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ ضزایظ هٌاسة استاى  
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13- S6 T4  استفاده بهينه از ظرفيت ايستگاه تحقيقاتي جمعيتي شهر چغادك به منظور كاهش

  محدوديت هاي كاري موجود براي اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان

14- S7 T4  بهينه ستري فيلد آموزشي پاسخگو با توجه به مراكز در دسترس به منظور كاهش

  تسهيل امر آموزش

  :آموزش علوم پزشكي پاسخگوبرنامه استراتژي 

  جلب اساتيد عالقمند و توانمند •

  تقويت نظام مراقبت پاسخگو در مراكز درماني بهداشتي •

  اصالح كوريكولوم سنتي آموزشي علوم پزشكي •

  )مديران، اساتيد، كاركنان(ايجاد انگيزه نيروي انساني  •

  درماني ايجاد بستر الزم براي ارتباط موثر دانشكده ها با مراكز بهداشتي و •

  توسعه و تقويت توانمندي اساتيد و دانشجويان •

  نهايدنه شدن آموزش پاسخگو در دانشگاه •

  تعيين خط مشي و سياستگذاري آموزش پامعه نگر با نظر متخصصين •

 تقويت منابع مور نياز •
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- W2 S5  تغيير نگرش و ديدگاه مديران نسبت به پزشكي پاسخگو با توجه به تصميم و عزم جدي

  معاون آموزشي براي فعال سازي و احياي آموزش پزشكي پاسخگو

- W2S3,S8  اجرا برنامه منظم و منسجم جهت اجراي برنامه ها با توجه به وجود بستر مناسب براي

  تحقيق و پژوهش و فراهم بودن بستر مناسب براي تغيير

- W8 S9  ايجاد و ارتقاء انگيزه كاركنان شاغل در نظام بهداشتي درماني به عنوان فيلد آموزشي با

  شگاهتوجه به همكاري مناسب معاونت بهداشتي دان

- W1 S1  فراهم نمودن آشنايي بيشتر اساتيد و اعضاء هيئت علمي نسبت به مفهوم پزشكي پاسخگو

  با توجه به وجود اساتيد عالقمند و توانمند در دانشگاه

- W2 S4  ايجاد عزم و تعهد مديران ارشد دانشگاه نسبت به آموزش پزشكي پاسخگو با توجه به

  دانشكده هاي دانشگاهوجود تجربه هاي موفق در برخي از 

W4S1S5  تدوين كوريكولوم آموزشي مبتني بر نيازهاي جامعه با توجه به اساتيد توانمند و عالقمند

  و عزم معاونت آموزشي در اين جهت

W1S2S9  تغيير نگرش و ديدگاه مديران براي تغيير نگرش ايشان و آشنايي با روشهاي آموزش

و همكاري مناسب معاونتهاي مختلف  EDOو  EDCپزشكي پاسخگو با توجه به وجود دفاتر 

  آموزشي و بهداشتي

W9 S9  آماده سازي فيلدهاي مناسب آموزشي با توجه به وجود مراكز مناسب بهداشتي و همكاري

  معاونت بهداشتي دانشگاه

W9 S8 S5  آماده سازي مراكز آموزشي درماني با تكيه بر آموزش طب سرپايي  

W6 S2 S3  بستر سازي براي پژوهش در آموزش در زمينه پاسخگو با توجه به دفاترEDC  و

EDO  و زمينه هاي تحقيقاتي در دانشگاه  

W4 S9 S10  آموزش پزشكان خانواده براي همكاري آموزشي با دانشكده ها با توجه به همكاري

  معاونت بهداشتي و استقرار برنامه هاي پزشك خانواده

S9 همكاري هاي بين بخشي با توجه به همكاري معاونت آموزشي و بهداشتي فراهم سازي بستر  
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1- W2 S5 اصالح ًگرش ٍ دیذگبُ هذیراى ًسبت بِ پسضکی جبهعِ ًگر بب تَجِ بِ عسم جذی 

 هعبًٍت آهَزضی بجبی فعبل سبزی ٍ احیبء آهَزش پسضکی جبهعِ ًگر

2- W4 S3 S8 اصالح کَریکَلَم سٌتی آهَزش پسضکی بب تَجِ بِ ٍجَد تجربِ ّبی هَفق در 

 برخی از داًطکذُ ّبی داًطگبُ ٍ بستر هٌبسب برای تغییر

3- W3 S1 S7 طراحی ٍ تذٍیي برًبهِ اجرای آهَزش پسضکی جبهعِ ًگر بب تَجِ بِ ٍجَد اسبتیذ 

 عالقوٌذ ٍ تَاًوٌذ، ٍجَد فیلذ هٌبسب جْت اجرا

4- W9 O4 ِفراّن کردى هٌبسب ٍ استبًذارد جْت اجرای برًبهِ آهَزش پسضکی جبهعِ ًگر بب تَج 

 بِ ٍجَد ردیف اعتببری

5- W8 O4 ِافسایص اًگیسُ کبرکٌبى فیلذ ّبی آهَزضی از طریق هکبًیسن ّبی تطَیقی بب تَجِ ب 

 ...ٍجَد ردیف اعتببری ٍ

6- W6 S3 ِبستر سبزی ٍ تقَیت پژٍّص ّبی هرتبط بب اثر بخطی پسضکی جبهعِ ًگر بب عٌبیت ب 

 ٍجَد بستر هٌبسب برای تحقیق ٍ پژٍّص ٍ پبیگبُ تحقیقبت

7- W5 S10 O2 اصالح ًگرش ٍ آهَزش داًطجَیبى ًسبت بِ هفبّین پسضکی جبهعِ ًگر بب عٌبیت 

بِ استقرار برًبهِ پسضک خبًَادُ ٍ تبکیذ رٍیکرد دٍلت 
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  :اهداف كلي

احيا تفكر آموزش علوم پزشكي پاسخگو به منظور تربيت نيروي انساني كارآمد متناسب با  -1

 نيازهاي جامعه

 استانداردسازي فيلد آموزشي پاسخگو -2

 افزايش انگيزه هاي كار در عرصه -3

 اصالح و بازنگري برنامه هاي آموزشي در راستاي آموزش علوم پزشكي پاسخگو -4

 پژوهش هاي مرتبط با آموزش علوم پزشكي پاسخگوبستر سازي و تقويت  -5
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  :هدف كلي

احياء تفكر آموزش علوم پزشكي پاسخگو به منظور تربيت نيروي انساني كارآمد متناسب با نيازهاي  - 1

  جامعه

  :اهداف اختصاصي

  ارتقاء دانش و نگرش مديران نسبت به آموزش علوم پزشكي پاسخگو) 1-1

  نگرش اساتيد نسبت به آموزش علوم پزشكي پاسخگوارتقاء دانش و ) 1-2

  ارتقاء دانش و نگرش دانشجويان نسبت به آموزش علوم پزشكي پاسخگو) 1-3

  ارتقاء دانش و نگرش كاركنان فيلد در خصوص آموزش علوم پزشكي پاسخگو) 1-4

  :استراتژي

  جلسه توجيهي و آموزشبرگزاري -

  هماهنگي درون بخشي و بين بخشي-

  :هدف كلي

  استاندارد سازي فيلد آموزش علوم پزشكي پاسخگو - 2

  :اهداف اختصاصي

  )حوزه هاي خارج از معاونت آموزشي(ارتقاء سطح هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي ) 2-1

  ارتقاء كمي و كيفي فيلدهاي آموزشي علوم پزشكي پاسخگو در سطح دانشگاه) 2-2

  :استراتژي

  هماهنگي درون بخشي و بين بخشي-

  )انساني، مالي، فضاي فيزيكي(جذب منابع -
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  :هدف كلي

  افزايش انگيزه هاي كار در عرصه -3

  :اهداف اختصاصي

  افزايش انگيزه كاركنان فيلدهاي آموزشي پزشكي پاسخگو دانشگاه) 3-1

  افزايش انگيزه اعضا هيئت علمي براي حضور و آموزش در فيلدهاي آموزشي پاسخگو) 3-2

  :استراتژي

  سياست هاي تشويقي و حمايتياتخاذ -

  :هدف كلي

  اصالح و بازنگري برنامه هاي آموزشي در راستاي آموزش علوم پزشكي پاسخگو -4

  :اهداف اختصاصي

  كولوم آموزشي گروه هاي آموزشي دانشكده پزشكييطراحي و تدوين كر) 4-1

آموزش پزشكي در طراحي و تدوين برنامه هاي مدون براي حضور فعال اساتيد گروه هاي ) 4-2

  فيلدهاي آموزشي به منظور اجراي مناسب آموزش پزشكي پاسخگو

  :استراتژي

  برگزاري جلسات هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

  :هدف كلي

  بسترسازي و تقويت پژوهش هاي مرتبط با آموزش علوم پزشكي پاسخگو - 5

  :اهداف اختصاصي

  هاي علوم پزشكي تقويت جايگاه پژوهش پزشكي پاسخگو در پژوهش) 5-1

  بسترسازي در خصوص انجام پژوهش هاي مرتبط با آموزش علوم پزشكي پاسخگو) 5-2

  :استراتژي ها

  اتخاذ سياست هاي حمايتي و تشويقي
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