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  :مسئول برنامه 

   معاون آموزشي و پژوهشي :آقاي دكتر عليرضا كوهپايي

  :برنامه ريزياعضاي كميته    

  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي مدير :خانم مريم طبيبي

  كارشناس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي :آقاي روح اهللا صفايي پور

  كارشناس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي :خانم زهرا عبدي

  :و با همكاري  

    پيراپزشكي معاون دانشكده :عليرضا شعوري بيدگلي
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  چشم انداز 

ريزي آموزشي در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم به عنوان مركز تفكر، تحول و برنامه

اي و كشوري دانشگاه انجام وظيفه نموده و قصد دارد به عنوان مركز پويايي و نوآوري آموزشي در دانشگاه همچنين در سطح منطقه

  .خالق در زمينه آموزش شناخته شود فعال، پويا و عنوان مركزي نيز به

  ماموريت 

هاي مختلف نظارت و اجراي سياستها و برنامه ريزي،اين واحد بخشي از ساختار تشكيالتي معاونت آموزشي بوده كه با انجام برنامه

  .نمايدسيستم مرتبط عمل مي وزشي دانشگاه و مديريت فرايند آموزشي ونسبت به ارتقاي كمي و كيفي ابعاد آم

  

  اهداف كلي 

SSSS1- اصالح ساختار آموزشي دانشگاه  

G1- ها در حيطه ارزشيابي اساتيدمشيها و خطگذاريتدوين سياست  

G2- ها در حيطه ارزيابي دانشجومشيها و خطگذاريتدوين سياست  

G3- هاي آموزشيتالش در جهت اعتبار بخشي فرايند 

  

SSSS2 -  ارتقا مستمر كيفيت آموزشيتالش در جهت  

G1- هاي كلي در خصوص آموزش جامعه نگرمشيتدوين سياستها و خط  

G2- هاي آموزشيتدوين و بازنگري برنامه  

G3- ايجاد نظام جامع طراحي آموزشي 

  

SSSS3 - توسعه سطح دانش و مهارت دانشجويان علوم پزشكي  

G1-  تدوين برنامه جامع مركز مهارتهاي باليني  

G2- توسعه واحد استعداد هاي درخشان 
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SSSS4 - ارتقا سطح كيفي دانش اعضاء هيات علمي دانشگاه  

G1-ايجاد و توسعه واحد رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي  

 

SSSS5- توسعه تحقيقات در زمينه آموزش پزشكي  

G1- تدوين برنامه جامع توسعه پژوهش در آموزش  

G2- شتدوين برنامه جامع توسعه نوآوري در آموز 

 

SSSS6- حركت در جهت افزايش سطح آموزش عمومي اعضاي هيات علمي و تعامالت با حوزه هاي آموزش علوم پزشكي  

G1- ريزي جهت افزايش سطح تعامالت برنامهEDC 

G2- تالش در جهت ايجاد دانش مجازي  

G3- ريزي براي توليد و نشر دانش آموزش پزشكيبرنامه  

G4-  عموميتدوين برنامه افزايش سطح دانش  
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  )s(قوت  طنقا

 S1هيات علمي با انگيزه براي همكاري با مركز وجود اعضاء 

 S2زات آموزشي مناسبيامكانات فيزيكي و تجه 

 S3هاي فعال آموزشيشوراها وكميته 

 S4هيات علمي هاي آموزشي جهت اعضاءبرگزاري كارگاه 

 S5 تالش در جهت باال بردن كيفيت آموزشي 

 S6ساي دانشكده ها در امور آموزشيؤعالقمندي ر شاركت وم 

 S7توجه به كيفيت آموزش 

 S8هيات علمي تدوين دستورالعمل ارزشيابي اعضاء 

 S9تدوين دستورالعمل لحاظ كردن فعاليتهاي آموزشي در ترفيع ساليانه 

 S10 بصري مناسب در مركز وجود امكانات سمعي و 

 S11تدوين دستورالعمل دانش پژوهي 

 S12كارگاه آموزش مجازي،اينترنت، وب سايت مانندفناوري اطالعات  د بستر مناسبوجو 

 S13 هيات علمي پايش فعاليت اعضاءوجود نرم افزار مناسب 

 S14وجود نيروهاي عالقمند وتوانمند به عنوان كارشناسان مركز 

 S15مطلوب با مديران آموزشي و ساير بخشهاي مرتبط با آموزش تعامل مناسب و 

 S16 سترسي به كتابخانه ديجيتال مليد 
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  )w(نقاط ضعف 

 W1عدم وجود كتابخانه تخصصي در مركز 

 W2 هاي مركزاعضاي هيات علمي در اجراي برنامهعدم مشاركت برخي 

 W3 مقاومت براي تغيير 

 W4كمبود منابع براي تغيير فرايندها 

 W5تنبيه عدم وجود دستورالعمل مناسب براي سيستم تشويق و 

 W6كم انگيزه بودن اعضاي هيات علمي ،كاركنان و دانشجويان 

 W7ژوهش در آموزش عدم انگيزه اعضاي هيات علمي باليني براي پ 

 W8 نبود نگرش مناسب در بين ساير معاونت ها نسبت به آموزش 

 W9هاي آموزشيزشي نبودن كامل ساختار بيمارستانآمو 

 W10 عدم وجودEDO هادانشكدهيا رابط مركز در  

W11 كمبود فضاي فيزيكي مركز  
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  )OOOO(فرصتها

O1 ها امكان برگزاري همايشها و سمينار  

O2 همكاري و عالقمندي معاونت آموزشي به بهبود كيفيت آموزش 

O3  همكاري مناسب مديريت آموزشي و پژوهشي 

O4 بخشي دانشگاهها توسط وزارت بهداشتبندي و اعتبارانجام رتبه 

O5 تدوين استانداردهاي ملي آموزش پزشكي عمومي توسط وزارت بهداشت 

O6 عالقه و امكان ادامه تحصيل برخي از اعضاء هيات علمي در رشته كارشناسي ارشد آموزش پزشكي 

O7 امكان جذب هيات علمي در مركز در آينده نزديك 

O8 موقعيت شهر قم به عنوان قطب علوم اسالمي و انساني در كشور 

O9 وزارت متبوع و دانشگاههاي بزرگ زديكي با تهران و امكان تعامل بان 

O10 سطح علمي باالتر از متوسط دانشجويان ورودي اين دانشگاه در مقايسه با ساير دانشگاهها 

O11 هاي علوم پزشكي بودن رشته وجود مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي در استان از جمله دانشگاه آزاد اسالمي با دارا 

O12  وجود پتانسيل مناسب به منظور ايجاد ساختار مطلوب آموزشي با توجه به نوپا بودن دانشگاه  
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  ) T(هاتهديد

T1 هاي كشوري با توان و ساختار دانشگاههاي نوپاتطابق دستورالعمل عدم  

T2 پزشكي  علوم حمايت ضعيف مديران ارشد استان از امر آموزش 

T3 ها و مراكز تابعه پراكندگي دانشكده 

T4 چارت تشكيالتي نا متناسب با وظايف محوله 

T5 هاي جديديند پيچيده موافقت با تاسيس رشتهفرا 

T6 ونت آموزشي، پژوهشي در مقايسه با كاركنان بهداشت و درماناپايين بودن حقوق و دستمزد كاركنان مع 

T6 ناكافي و نامناسب فناوري اطالعات در سطح استان ربست 

T7 هاي آموزشي نا متناسب بودن اعتبارات با گستره فعاليت 

T8  مشكالت جذب اعضاي هيات علمي به دليل پايين بودن ضريب محروميت از مطب و بدي آب و هواي اعضاي هيات علمي در

   مقايسه با ساير دانشگاهها 

T9 هاتوزيع نا عادالنه اعتبارات مالي و امتيازات بين دانشگاهها با توجه به تيپ بندي دانشگاه 
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SO :رشد استراتژي  

So1 تدوين و اجراي طراحي نوين آموزش پزشكي و تقويتEDCEDCEDCEDC  

So2 هاي مجازيهاي اطالع رساني و آموزشتوسعه زير ساخت 

So3 تقويت همه جانبه توان علمي اعضاي هيات علمي 

So4 اي هاي توسعهبرنامه ريزي جهت حضور كارآمد اعضاي هيات علمي در برنامهEDCEDCEDCEDC  

So5  ارتقاء ارائه خدمات آموزشي با كيفيت روز افزون 

So6  بازنگري تشكيالت سازمانيEDCEDCEDCEDC  ستاد وEDOEDOEDOEDO  

So7 ي تالش در جهت مكانيزه كردن حداكثري فعاليتهاEDCEDCEDCEDC  

So8 برقراري تعامل و ارتباط مناسب با ساير مراكز دانشگاهي استاني و كشوري 
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WO :پروريباز استراتژي  

WO1 هاي موجود دانشگاهي استان به منظور توسعه دانش آموزش پزشكياستفاده از ظرفيت  

WO2 هاي تشويقي مناسباستفاده از سيتمهاي مركز با ايجاد جلب مشاركت اعضاي هيات علمي به منظور مشاركت برنامه 

WO3  هاي در راستاي ارتقاء سطح كمي و كيفي برنامه) كشوري–استاني (تالش براي جذب اعتبارات بيشترEDC  

WO4 هامادر و الگوگيري از اين واحدهاي استفاده از امكانات موجود در دانشگاه 

WO5 هاي نوين آموزشي سازي تحقيقات در زمينه آموزش و فرايندنهادينه 

WO6 هاي هاي دانشجويي به منظور اجراي برخي برنامهاستفاده از پتانسيلEDCEDCEDCEDC  

WO7 افزارينرم-افزارياز ديدگاه سخت(سازي مراكز آموزشي درماني داستاندار( 

WO8 بخشي در ايجاد واحد اعتبارEDCEDCEDCEDC  

WO9 هاساير معاونت(دانشگاهي ريزي براي همكاري مطلوب برنامه(  
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ST :تنوع  

ST1 تدوين برنامه استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي و ايجاد ضمانت اجرايي آن  

ST2 هاي منطبق بر توان دانشگاه تدوين دستورالعمل 

ST3 اي آموزش علوم پزشكيهاي توسعهجذب حمايت حداكثري مديران استاني نسبت به برنامه 

ST4 اجراي طرح جامع پرديس علوم پزشكي قم 

ST5  هاي نوپابه وزارتخانه در جهت كمك به دانشگاهتبيين و ارائه الگوهاي اصالحي 

ST6 افزاري به تمام واحدهاي آموزشي دانشگاهرساني و نرمهاي اطالعتسريع در تصدي سيستم 

ST7 در جهت تبديل يا ترميم پرداختها به كاركنان  شتالEDCEDCEDCEDC و اعضاي هيات علمي  
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WT :تدافعي استراتژي  

WT1 هاي آموزشي استفاده از نيروهاي توانمند، متعهد و با انگيزه در فرايند  

WT2  تالش براي ارتقاء رتبهEDCEDCEDCEDC دانشگاه در بينEDCEDCEDCEDC هاي علوم پزشكي كشوردانشگاه  

WT3 و حضور فعال  تقويت شوراي دانشگاهEDCEDCEDCEDC هاي الزمدر جهت اخذ مصوبه  

WT4  ايجاد درآمد اختصاصي برايEDCEDCEDCEDC دانشگاه با تكيه بر توانمنديها و تجهيزات  

WT5 هاهاي استاني و كشوري در جهت اجراي برنامهتالش در جهت كسب بودجه 
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  :ماموريتها

SSSS1- اصالح ساختار آموزشي دانشگاه    

SSSS2 - تالش در جهت ارتقا مستمر كيفيت آموزشي  

SSSS3 - توسعه سطح دانش و مهارت دانشجويان علوم پزشكي  

SSSS4 -  سطح كيفي دانش اعضاء هيات علمي دانشگاهارتقا  

SSSS5- توسعه تحقيقات در زمينه آموزش پزشكي  

SSSS6- هاي آموزش علوم پزشكيحركت در جهت افزايش سطح آموزش عمومي اعضاي هيات علمي و تعامالت با حوزه  
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  محيط بيروني           

  

  

  

  

  

  

  

  

  محيط دروني

  )O(فرصتها

O1  امكان برگزاري همايشها و سمينار ها  

O2 همكاري و عالقمندي معاونت آموزشي به بهبود كيفيت آموزش 

O3  همكاري مناسب مديريت آموزشي و پژوهشي 

O4 انجام رتبه بندي و اعتبار بخشي دانشگاهها توسط وزارت بهداشت 

O5 تدوين استانداردهاي ملي آموزش پزشكي عمومي توسط وزارت بهداشت 

O6  عالقه و امكان ادامه تحصيل برخي از اعضاء هيات علمي در رشته كارشناسي ارشد

 آموزش پزشكي

O7 امكان جذب هيات علمي در مركز در آينده نزديك 

O8 موقعيت شهر قم به عنوان قطب علوم اسالمي و انساني در كشور 

O9 نزديكي با تهران و امكان تعامل باوزارت متبوع و دانشگاههاي بزرگ 

O10  سطح علمي باالتر از متوسط دانشجويان ورودي اين دانشگاه در مقايسه با ساير

 دانشگاهها

O11  وجود مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي در استان از جمله دانشگاه آزاد

 اسالمي با دارا بودن رشته هاي علوم پزشكي 

O12 ي با توجه به نوپا وجود پتانسيل مناسب به منظور ايجاد ساختار مطلوب آموزش

  بودن دانشگاه 

  

  ) T(تهديد ها

T1   عدم تطابق دستورالعمل هاي كشوري با توان و ساختار دانشگاههاي

  نوپا

T2  حمايت ضعيف مديران ارشد استان از امر آموزش علوم پزشكي 

T3  پراكندگي دانشكده ها و مراكز تابعه 

T4 چارت تشكيالتي نا متناسب با وظايف محوله 

T5 فرايند پيچيده موافقت با تاسيس رشته هاي جديد 

T6  پايين بودن حقوق و دستمزد كاركنان معونت آموزشي، پژوهشي در

 مقايسه با كاركنان بهداشت و درمان

T6 بستر ناكافي و نامناسب فناوري اطالعات در سطح استان 

T7  نا متناسب بودن اعتبارات با گستره فعاليت هاي آموزشي 

T8  جذب اعضاي هيات علمي به دليل پايين بودن ضريب مشكالت

محروميت از مطب و بدي آب و هواي اعضاي هيات علمي در مقايسه با 

   ساير دانشگاهها 

T9  توزيع نا عادالنه اعتبارات مالي و امتيازات بين دانشگاهها با توجه به

 هاتيپ بندي دانشگاه

  

  )s(نقاط قوت 
 S1زه براي همكاري با مركزوجود اعضاءهيات علمي با انگي 

 S2امكانات فيزيكي و تجهزات آموزشي مناسب 

 S3شوراها وكميته هاي فعال آموزشي 

 S4برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت اعضاءهيات علمي 

 S5 تالش در جهت باال بردن كيفيت آموزشي 

 S6مشاركت وعالقمندي روساي دانشكده ها در امور آموزشي 

 S7 آموزشتوجه به كيفيت 

 S8تدوين دستورالعمل ارزشيابي اعضاءهيات علمي 

 S9تدوين دستورالعمل لحاظ كردن فعاليتهاي آموزشي در ترفيع ساليانه 

 S10 وجود امكانات سمعي وبصري مناسب در مركز 

 S11تدوين دستورالعمل دانش پژوهي 

 S12 ،وب وجود بستر مناسب فناوري اطالعات مثل كارگاه آموزش مجازي،اينترنت

 سايت

 S13وجود نرم افزار مناسب پايش فعاليت اعضاءهيات علمي 

 S14وجود نيروهاي عالقمند وتوانمند به عنوان كارشناسان مركز 

 S15تعامل مناسب ومطلوب با مديران آموزشي و ساير بخشهاي مرتبط با آموزش 

S16 دسترسي به كتابخانه ديجيتال ملي 

  

SO استراتژي رشد  
So1 تدوين و اجراي طراحي نوين آموزش پزشكي و

  EDCتقويت 

So2  توسعه زير ساخت هاي اطالع رساني و آموزش هاي

 مجازي

So3 تقويت همه جانبه توان علمي اعضاي هيات علمي 

So4  برنامه ريزي جهت حضور كارآمد اعضاي هيات علمي

  EDCدر برنامه هاي توسعه اي 

So5  كيفيت روز افزون ارتقاء ارائه خدمات آموزشي با 

So6  بازنگري تشكيالت سازمانيEDC  ستاد وEDO  

So7  تالش در جهت مكانيزه كردن حد اكثري فعاليتهاي

EDC  

So8  برقراري تعامل و ارتباط مناسب با ساير مراكز

 دانشگاهي استاني و كشوري

  

ST :تنوع  
ST1  تدوين برنامه استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي و ايجاد

  ضمانت اجرايي آن

ST2  تدوين دستورالعمل هاي منطبق بر توان دانشگاه 

ST3  جذب حمايت حداكثري مديران استاني نسبت به

 برنامه هاي توسعه اي آموزش علوم پزشكي

ST4 اجراي طرح جامع پرديس علوم پزشكي قم 

ST5 وهاي اصالحي به وزارت خانه در تبيين و ارائه الگ

 جهت كمك به دانشگاه هاي نوپا

ST6  تسريع در تصدي سيستم هاي اطالع رساني و نرم

 افزاري به تمام واحدهاي آموزشي دانشگاه

ST7  تالس در جهت تبديل يا ترميم پرداختها به كاركنان

EDC و اعضاي هيات علمي  

  

  )w(نقاط ضعف 
 W1 در مركزعدم وجود كتابخانه تخصصي 

 W2 عدم مشاركت برخي اعضاي هيات علمي در اجراي برنامه هاي

 مركز

 W3 مقاومت براي تغيير 

 W4كمبود منابع براي تغيير فرايندها 

 W5عدم وجود دستورالعمل مناسب براي سيستم تشويق وتنبيه 

 W6كم انگيزه بودن اعضاي هيات علمي ،كاركنان و دانشجويان 

 W7 عدم انگيزه اعضاي هيات علمي باليني براي پژوهش در آموزش 

 W8 نبود نگرش مناسب در بين ساير معاونت ها نسبت به آموزش 

 W9آموزشي نبودن كامل ساختار بيمارستان هاي آموزشي 

 W10 عدم وجودEDOيا رابط مركز در دانشكده ها  

W11 كمبود فضاي فيزيكي مركز  

  

WO :استراتژي باز پروري  
WO1  استفاده از ظرفيت هاي موجود دانشگاهي استان به منظور توسعه

  دانش آموزش پزشكي

WO2  ايجاد جلب مشاركت اعضاي هيات علمي به منظور مشاركت برنامه

 هاي مركز با استفاده از سيتم هاي تشويقي مناسب

WO3  در راستاي ) كشوري–استاني (تالش براي جذب اعتبارات بيشتر

  EDCو كيفي برنامه هاي  ارتقاء سطح كمي

WO4  استفاده از امكانات موجود در دانشگاه هاي مادر و الگو گيري از اين

 واحد ها

WO5  نهادينه سازي تحقيقات در زمينه آموزش و فرايند هاي نوين

 آموزشي 

WO6  استفاده از پتانسيل هاي دانشجويي به منظور اجراي برخي برنامه

  EDCهاي 

WO7 نرم -از ديدگاه سخت افزاري(راكز آموزشي درماني استاندار سازي م

 )افزاري

WO8  ايجاد واحد اعتبار بخشي درEDC  

WO9 ساير معاونت ها(برنامه ريزي براي همكاري مطلوب دانشگاهي(  

  

WT:استراتژي تدافعي  
WT1  استفاده از نيروهاي توانمند، متعهد و با انگيزه

  در فرايند هاي آموزشي 

WT2  تالش براي ارتقاء رتبهEDC  دانشگاه در

 دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور  EDCبين

WT3  تقويت شوراي دانشگاهو حضور فعالEDC 

  در جهت اخذ مصوبه هاي الزم

WT4  ايجاد درآمد اختصاصي برايEDC  دانشگاه

  با تكيه بر توانمنديها و تجهيزات

WT5  تالش در جهت كسب بودجه هاي استاني و

 كشوري در جهت اجراي برنامه ها
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  محيط بيروني           

  

  

  

  

  

  

  

  

  محيط دروني

  )O(فرصتها

O1  امكان برگزاري همايشها و سمينار ها  

O2 همكاري و عالقمندي معاونت آموزشي به بهبود كيفيت آموزش 

O3  همكاري مناسب مديريت آموزشي و پژوهشي 

O4 انجام رتبه بندي و اعتبار بخشي دانشگاهها توسط وزارت بهداشت 

O5 تدوين استانداردهاي ملي آموزش پزشكي عمومي توسط وزارت بهداشت 

O6  عالقه و امكان ادامه تحصيل برخي از اعضاء هيات علمي در رشته كارشناسي ارشد

 آموزش پزشكي

O7 امكان جذب هيات علمي در مركز در آينده نزديك 

O8 موقعيت شهر قم به عنوان قطب علوم اسالمي و انساني در كشور 

O9 نزديكي با تهران و امكان تعامل باوزارت متبوع و دانشگاههاي بزرگ 

O10  سطح علمي باالتر از متوسط دانشجويان ورودي اين دانشگاه در مقايسه با ساير

 دانشگاهها

O11 تان از جمله دانشگاه آزاد وجود مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي در اس

 اسالمي با دارا بودن رشته هاي علوم پزشكي 

O12  وجود پتانسيل مناسب به منظور ايجاد ساختار مطلوب آموزشي با توجه به نوپا

  بودن دانشگاه 

  

  ) T(تهديد ها

T1   عدم تطابق دستورالعمل هاي كشوري با توان و ساختار دانشگاههاي

  نوپا

T2  حمايت ضعيف مديران ارشد استان از امر آموزش علوم پزشكي 

T3  پراكندگي دانشكده ها و مراكز تابعه 

T4 چارت تشكيالتي نا متناسب با وظايف محوله 

T5 فرايند پيچيده موافقت با تاسيس رشته هاي جديد 

T6  پايين بودن حقوق و دستمزد كاركنان معونت آموزشي، پژوهشي در

 نان بهداشت و درمانمقايسه با كارك

T6 بستر ناكافي و نامناسب فناوري اطالعات در سطح استان 

T7  نا متناسب بودن اعتبارات با گستره فعاليت هاي آموزشي 

T8  مشكالت جذب اعضاي هيات علمي به دليل پايين بودن ضريب

محروميت از مطب و بدي آب و هواي اعضاي هيات علمي در مقايسه با 

   ساير دانشگاهها 

T9  توزيع نا عادالنه اعتبارات مالي و امتيازات بين دانشگاهها با توجه به

 هاتيپ بندي دانشگاه

  

  )s(نقاط قوت 
 S1وجود اعضاءهيات علمي با انگيزه براي همكاري با مركز 

 S2امكانات فيزيكي و تجهزات آموزشي مناسب 

 S3شوراها وكميته هاي فعال آموزشي 

 S4 آموزشي جهت اعضاءهيات علميبرگزاري كارگاه هاي 

 S5 تالش در جهت باال بردن كيفيت آموزشي 

 S6مشاركت وعالقمندي روساي دانشكده ها در امور آموزشي 

 S7توجه به كيفيت آموزش 

 S8تدوين دستورالعمل ارزشيابي اعضاءهيات علمي 

 S9تدوين دستورالعمل لحاظ كردن فعاليتهاي آموزشي در ترفيع ساليانه 

 S10 د امكانات سمعي وبصري مناسب در مركزوجو 

 S11تدوين دستورالعمل دانش پژوهي 

 S12 وجود بستر مناسب فناوري اطالعات مثل كارگاه آموزش مجازي،اينترنت، وب

 سايت

 S13وجود نرم افزار مناسب پايش فعاليت اعضاءهيات علمي 

 S14وجود نيروهاي عالقمند وتوانمند به عنوان كارشناسان مركز 

 S15تعامل مناسب ومطلوب با مديران آموزشي و ساير بخشهاي مرتبط با آموزش 

S16 دسترسي به كتابخانه ديجيتال ملي 

  

 SOSOSOSO،    WOWOWOWO،STSTSTST،WTWTWTWTاستراتژي هاي 

  

SSSS1- اصالح ساختار آموزشي دانشگاه    

SSSS2- تالش در جهت ارتقا مستمر كيفيت آموزشي  

SSSS3- توسعه سطح دانش و مهارت دانشجويان علوم پزشكي  

SSSS4 - ارتقا سطح كيفي دانش اعضاء هيات علمي دانشگاه  

SSSS5 - توسعه تحقيقات در زمينه آموزش پزشكي  

SSSS6 -  حركت در جهت افزايش سطح آموزش عمومي اعضاي هيات علمي و تعامالت با

  حوزه هاي آموزش علوم پزشكي

  

  

  )w(نقاط ضعف 
 W1عدم وجود كتابخانه تخصصي در مركز 

 W2 هيات علمي در اجراي برنامه عدم مشاركت برخي اعضاي

 هاي مركز

 W3 مقاومت براي تغيير 

 W4كمبود منابع براي تغيير فرايندها 

 W5 عدم وجود دستورالعمل مناسب براي سيستم تشويق

 وتنبيه

 W6 كم انگيزه بودن اعضاي هيات علمي ،كاركنان و

 دانشجويان

 W7 عدم انگيزه اعضاي هيات علمي باليني براي پژوهش در

  آموزش

 W8 نبود نگرش مناسب در بين ساير معاونت ها نسبت به

 آموزش 

 W9آموزشي نبودن كامل ساختار بيمارستان هاي آموزشي 

 W10 عدم وجودEDOيا رابط مركز در دانشكده ها  

W11 كمبود فضاي فيزيكي مركز  
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