داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

1

بسمه تعالی

مقذمه:
اهشٍص ثشًبهِ سیضی یکی اص اغَل هْن ٍ اسبس هذیشیت دس ّش سبصهبًی هی ثبضذ.دس ایي ثیي دسک
غحیح اص ضشایظ ٍ هحیظ پیشاهَى ٍ ًیبصّبی سبصهبى ٍ جبهؼِ ٍ ػَاهل اثش گزاس دس ثشًبهِ غشفبً دس
قبلت داضتي ثشًبهِ استشاتژیک قبثل هذیشیت است .لزا ثشای ّش سبصهبى کِ ثب ایي ػَاهل سٍثشٍست
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 هبلیً ،قبط قَت
ٍضؼف ،فشغت ّب ٍ تْذیذ ّبی هَجَد ،ثشًبهِ ّبی آیٌذُ سا هتٌبست ثب ضشایظ هٌغقِ ٍ ثشًبهِ ّب ٍ
اّذاف کطَسی عشاحی کٌٌذ.ثِ عَس قغغ ٍ یقیي ضٌبخت تغییشات دس سبلْبی آیٌذُ ٍ دگشگًَیْبی آى
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
ایي هسیش حشکت ًوبیذّ .وچٌیي ایي ثشًبهِ ساٌّوبیی است ثشای پیص ثیٌی ػولیبت هَسد ًیبص ثشای
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
دیذُ ٍ تشثیت ضَد .ثش ّویي اسبس دفتش آهَصش پبسخگَ هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی
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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رﺳﺎﻟﺖ )ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ(:

دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻼش
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آن و ﻧﻴﺰ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺪام و ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
دورﻧﻤﺎ:

دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﺎﻳﺶ و
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 ﺳﻼﻣﺖ ،رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ذﻳﻨﻔﻌﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮدارد.
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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 تُیٍ رسالت،
ديروما ي ارزش َا

تشکیل جلسٍ ي تحلیل يضعیت مًجًد

تشکیل جلسٍ ي تعییه وقاط قًت ي ضعف

تشکیل جلسٍ ي تعییه فرصت َا ي تُدید َا

بله

آیا نیاز به
اصالح
دارد

اصالح مًارد تُیٍ شدٌ

ﺭﺍﺉﻩ ﺏﻩ ﻡﻉﺍﻭﻥﺕ ﺁﻡﻭﺯﺵی ﻭ
ﺍ
ﺩیﺭیﺕEDC
ﻡ

خیر

تشکیل جلسٍ ي تحلیل SOWT

تشکیل جلسٍ ي تعییه مًضًعات استراتژیک

تعییه اَداف استراتژیک
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ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ:

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻢ اﺳﺎﺗﻴﺪ و اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮآﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﻣﺪﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮوﺟﻮد ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﺳﻨﺘﻲ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﺿﻌﻒ در ﺗﻌﻬﺪ و ازم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ و ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮوﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺎب و ذﻫﺎب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻋﺮﺻﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻛﻤﺒﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻓﻘﺪان ﭘﺲ ﺧﻮراﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻢ ﺑﻮدن اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ آﻣﻮزﺷﻲﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آﻣﻮزشﻧﻘﺎط ﻗﻮت:

وﺟﻮد اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪوﺟﻮد واﺣﺪ و آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در  EDCداﻧﺸﮕﺎهوﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮﻋﺰم ﺟﺪي ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي و اﺣﻴﺎء آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮراه اﻧﺪازي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﺳﻮي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎهوﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺪنوﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدن داﻧﺸﮕﺎهﻫﻤﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ-اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮي )در آﻳﻨﺪه(
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ﺗﻬﺪﻳﺪ:

ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از ﺳﻮي وزارت در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻓﻴﻠﺪ آﻣﻮزﺷﻲﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻛﺎر درﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﻛﺎر در ﺣﻴﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ(ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲزﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﭘﺎﺳﺦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲﻛﻢ ﺑﻮدن ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻓﺮﺻﺖ:

ﺗﺎﻛﻴﺪ وزارت ﻣﺘﺒﻮع و ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎتﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﺎﻛﻴﺪ وزارت ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي-ﻋﺰم ﺟﺪي وزارت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
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 S5 O5- 1احیاء تفکز آهَسضی پشضکی جاهؼِ ًگز در داًطگاُ تا تَجِ تِ ػشم جذی هَجَد در
ٍسارت ٍ داًطگاُ
 S3 O4- 2تقَیت فیلذ آهَسضی پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ ّواٌّگی هَجَد در سطح
داًطگاُ ٍ ٍجَد هٌاتغ هالی هتوزکش
 S10 O3- 3تَسؼِ تزًاهِ ّای تْذاضت خاًَادُ ،در سطح استاى تا ػٌایت تِ تاکیذ ٍسارت
تْذاضت
 S1 W2- 4تغییز ًَع ًگزش ٍ دیذگاُ هذیزاى ًسثت تِ پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ ٍجَد
دفاتز EDC ٍ EDO
 S5 W2- 5تغییز ًَع ًگزش ٍ دیذگاُ هذیزاى ًسثت تِ آهَسش پشضکی جاهؼِ ًگز تا ػٌایت
تِ ػشم جذی هؼاًٍت آهَسضی داًطگاُ در ایي خصَظ
 S4 W3- 6تٌظین هٌظن ٍ هٌسجن تزای آهَسش پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ تجزتِ ّای هَفق
هَجَد در داًطگاُ
 S5 W4- 7اصالح کَریکَلَم آهَسضی در گزٍّْای هختلف آهَسضی تا تَجِ تِ ػشم جذی
هؼاًٍت آهَسضی
 S3 W7- 8ارتقاء پزٍصُ ّای تحقیقاتی در سهیٌِ آهَسش پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ تستز
هٌاسة تحقیقاتی در سطح داًطگاُ
 O5 W1- 9تستز ساسی تِ هٌظَر تَسؼِ داًص اػضای ّیات ػلوی در سهیٌِ هفاّین آهَسش
پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ ردیف ّای اػتثاری هتوزکش در داًطگاُ
 S1 W6 - 10ارتقای داًص داًطجَیاى در ارتثاط تا آهَسش پشضکی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ
اساتیذ ػالقوٌذ ٍ تَاًا در سطح داًطگاُ
 O5 W9 - 11تقَیت 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
 O1 W10 - 12استاًذارد ساسی فیلذ آهَسضی جاهؼِ ًگز تا تَجِ تِ ضزایظ هٌاسة استاى
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 S6 T4 -13اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﭼﻐﺎدك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 S7 T4 -14ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺘﺮي ﻓﻴﻠﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ در دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﺮ آﻣﻮزش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ:

• ﺟﻠﺐ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
• ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
• اﺻﻼح ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﺳﻨﺘﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
• اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﻣﺪﻳﺮان ،اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن(
• اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ
• 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 S5ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش و دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻋﺰم ﺟﺪيﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي و اﺣﻴﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
  W2S3,S8اﺟﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮايﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ
  W8 S9اﻳﺠﺎد و ارﺗﻘﺎء اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه
  W1 S1ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ و اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه
  W2 S4اﻳﺠﺎد ﻋﺰم و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه
 W4S1S5ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
و ﻋﺰم ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
 W1S2S9ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش و دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش اﻳﺸﺎن و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دﻓﺎﺗﺮ  EDCو  EDOو ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 W9 S9آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه
 W9 S8 S5آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻃﺐ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ
 W6 S2 S3ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ  EDCو
 EDOو زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
 W4 S9 S10آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده
 S9ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
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 W2 S5- 1اصالح ًگرش ٍ دیذگبُ هذیراى ًسبت بِ پسضکی جبهعِ ًگر بب تَجِ بِ عسم جذی
هعبًٍت آهَزضی بجبی فعبل سبزی ٍ احیبء آهَزش پسضکی جبهعِ ًگر
 W4 S3 S8- 2اصالح کَریکَلَم سٌتی آهَزش پسضکی بب تَجِ بِ ٍجَد تجربِ ّبی هَفق در
برخی از داًطکذُ ّبی داًطگبُ ٍ بستر هٌبسب برای تغییر
 W3 S1 S7- 3طراحی ٍ تذٍیي برًبهِ اجرای آهَزش پسضکی جبهعِ ًگر بب تَجِ بِ ٍجَد اسبتیذ
عالقوٌذ ٍ تَاًوٌذٍ ،جَد فیلذ هٌبسب جْت اجرا
 W9 O4- 4فراّن کردى هٌبسب ٍ استبًذارد جْت اجرای برًبهِ آهَزش پسضکی جبهعِ ًگر بب تَجِ
بِ ٍجَد ردیف اعتببری
 W8 O4- 5افسایص اًگیسُ کبرکٌبى فیلذ ّبی آهَزضی از طریق هکبًیسن ّبی تطَیقی بب تَجِ بِ
ٍجَد ردیف اعتببری ٍ...
 W6 S3- 6بستر سبزی ٍ تقَیت پژٍّص ّبی هرتبط بب اثر بخطی پسضکی جبهعِ ًگر بب عٌبیت بِ
ٍجَد بستر هٌبسب برای تحقیق ٍ پژٍّص ٍ پبیگبُ تحقیقبت
 W5 S10 O2- 7اصالح ً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:

 -1اﺣﻴﺎ ﺗﻔﻜﺮ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
 -2اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻓﻴﻠﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 -3اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻛﺎر در ﻋﺮﺻﻪ
 -4اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در راﺳﺘﺎي آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 -5ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
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ﻫﺪف ﻛﻠﻲ:
 -1اﺣﻴﺎء ﺗﻔﻜﺮ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:
 (1-1ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﻣﺪﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 (2-1ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 (3-1ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 (4-1ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻴﻠﺪ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي:
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و آﻣﻮزشﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ درون ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲﻫﺪف ﻛﻠﻲ:
 -2اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻓﻴﻠﺪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:
 (1-2ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي درون ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ )ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ(
 (2-2ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺘﺮاﺗﮋي:
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ درون ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ-ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ )اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ(
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ﻫﺪف ﻛﻠﻲ:
 -3اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻛﺎر در ﻋﺮﺻﻪ

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:
 (1-3اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ داﻧﺸﮕﺎه
 (2-3اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر و آﻣﻮزش در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي:
اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲﻫﺪف ﻛﻠﻲ:
 -4اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در راﺳﺘﺎي آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:
 (1-4ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮﻳﻜﻮﻟﻮم آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
 (2-4ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪون ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در
ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي:
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ درون ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ:
 -5ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:
 (1-5ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
 (2-5ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ:
اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ
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