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  آموزشي معاونت عملياتيبرنامه 

  1394ویژه سال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جمهوری اسالمي ایران

 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي

 

 
 دانشگاه علوم پزشکي و

 خدمات بهداشتي درماني قم

 

 حسن عادليدکتر 

 آموزشي معاون 

 
 

 شماره  و تاریخ نامه تدوین برنامه :

 22/04/94/د  مورخ 6798شماره 

 امضاء :

 دکتر علي اصغر اکرمي

 معاون توسعه مدیریت و منابع

و رئيس کميته ساختار و فناوری های نوین 

 مدیریتي
 

 شماره  و تاریخ نامه تأئيد  برنامه:

 30/04/94/د  مورخ 7096شماره 

 امضاء :

 

 دکتر ابوالفضل ایراني خواه

 رئيس دانشگاه علوم پزشکي قم

 و رئيس کارگروه توسعه مدیریت

 
 تاریخ نامه ابالغ برنامه : شماره  و

 30/04/94مورخ   /پ7127/34شماره 

 امضاء :
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

  :عنوان برنامه

  ارتقاء هرم اعضای هیات علمی

 ................شماره:

 ................:تصویبتاریخ 

 .................:پایش تاریخ آخرین

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 و تجهیزاتی( فیزیکیمدیریت منابع )انسانی، مالی،  :)نوع برنامه راهبردی( /عنوان محورموضوع راهبردی

 ارتقاي هرم اعضاي هیأت علمی )نسبت استادیار به مربی( :راظتنانتيجه مورد 

 1/30به  1/25افزایش نسبت استادیار به مربی از  هدف برنامه:

 با توجه به دریف هاي موجود و مجوزهاي صادره هیات علمی جدید در فراخوان هاي وزارت بهداشت و درمانجذب عضو  شرح هدف:

ارتقاء هرم اعضاي هیات علمی در دستور کار قرار هاي آموزشی  بخشی به فعالیت کیفیت به منظور است،اعضاي هیات علمی با توان و تخصص مناسب حوزه آموزشی دانشگاه، کمبود هاي  با عنایت به اینکه یکی از چالش بيان مسئله:

 تحصیالت تکمیلی را تسهیل کند.  هايایجاد دورهدستیابی به تواند میارتقاء هرم اعضاي هیات علمی عالوه بر توسعه کمی و کیفی آموزش، خواهد گرفت. 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 15/5/94 1/4/94 معاون آموزشی اداره امور هیات علمی تحلیل وضعیت موجود در مقایسه با استانداردهای متعارفبررسی و تجزیه و  1

 29/6/94 1/6/94 معاون آموزشی اداره امور هیات علمی احصاء تعداد استادیاران مورد نیاز نسبت به گروه مربیان 2

 29/12/94 1/6/94 معاون آموزشی اداره امور هیات علمی فراخوانجذب اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار از طریق  3

 29/12/94 1/1/94 معاون آموزشی اداره امور هیات علمی جذب اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار 4

 29/12/94 1/1/94 معاون آموزشی اداره امور هیات علمی محدودیت در پذیرش اعضای هیات علمی در مرتبه مربی 5

 29/12/94 1/1/94 معاون آموزشی دانشکده مربوطه حمایت از ادامه تحصیل و ارتقاء رتبه اعضای هیات علمی با جایگاه مربی 6
 

 

 رئیس دانشکدهامضای 

 

 

 رئیس اداره امور هیأت علمیامضای 

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 معاون آموزشیامضای 
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : برنامهعنوان 

 علمی هیات اعضای هرم ارتقاء

 

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 مدیریت منابع )انسانی، مالی، فیزیکی و تجهیزاتی( موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 ارتقاي هرم اعضاي هیأت علمی )نسبت دانشیار به استادیار( ر:اظتنانتيجه مورد 

 1/18هب 1/12از افزایش نسبت دانشیار به استادیار هدف برنامه:

  بهبود هرم اعضاء هیات علمی در مرتبه دانشیاري از طریق فراخوان جذب هیات علمی و ارتقاء اعضاي هیات علمی موجود شرح هدف:

هاي آموزشی ارتقاء هرم اعضاي هیات علمی در دستتور کتار قترار     بخشی به فعالیت هاي حوزه آموزشی دانشگاه، کمبود اعضاي هیات علمی با توان و تخصص مناسب است، به منظور کیفیت با عنایت به اینکه یکی از چالش مسئله:بيان 

 هاي تحصیالت تکمیلی را تسهیل کند. تواند دستیابی به ایجاد دورهکیفی آموزش، میخواهد گرفت. ارتقاء هرم اعضاي هیات علمی عالوه بر توسعه کمی و 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 15/5/94 1/4/94 معاون آموزشی اداره امور هیات علمی +معاونت پژوهشی بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود در مقایسه با استانداردهای متعارف 1

 29/6/94 1/6/94 معاون آموزشی اداره امور هیات علمی +معاونت پژوهشی احصاء تعداد دانشیار مورد نیاز نسبت به گروه استادیاران 2

 29/12/94 1/6/94 معاون آموزشی اداره امور هیات علمی +معاونت پژوهشی جذب اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیار  3

 29/12/94 1/6/94 معاون آموزشی +معاونت پژوهشیاداره امور هیات علمی در خصوص ارتقاء اعضای هیات علمی با مرتبه استادیاریو حمایت الزم پیگیری  4

 

 

 امضای رئیس اداره امور هیأت علمی

 

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون تحقیقات و فناوری

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

 ارتقاء هرم اعضای هیات علمی

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 مالی، فیزیکی و تجهیزاتی(مدیریت منابع )انسانی، موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(: 

 ارتقاي هرم اعضاي هیأت علمی )نسبت استاد به دانشیار(نتيجه مورد انتظار: 

 2/1به  8/0از  دانشیاربه  استادافزایش نسبت هدف برنامه: 

 ی اساتید دانشگاه هاي دیگربهبود هرم اعضاء هیات علمی در مرتبه استادي از طریق ارتقاء اعضاي هیات علمی موجود و موافقت با جابجایشرح هدف: 

هاي آموزشی ارتقاء هرم اعضاي هیات علمی در دستتور کتار قترار     بخشی به فعالیت هاي حوزه آموزشی دانشگاه، کمبود اعضاي هیات علمی با توان و تخصص مناسب است، به منظور کیفیت با عنایت به اینکه یکی از چالش بيان مسئله:

 هاي تحصیالت تکمیلی را تسهیل کند. تواند دستیابی به ایجاد دورههیات علمی عالوه بر توسعه کمی و کیفی آموزش، میخواهد گرفت. ارتقاء هرم اعضاي 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 15/5/94 1/4/94 معاونت آموزشی اداره امور هیات علمی +معاونت پژوهشی بررسی وضعیت موجود 1

 29/6/94 1/6/94 معاونت آموزشی اداره امور هیات علمی +معاونت پژوهشی اعضای هیات علمی با مرتبه استادجذب  2

 29/12/94 1/6/94 معاونت آموزشی اداره امور هیات علمی +معاونت پژوهشی مساعدت در ارتقاء اعضای هیات علمی با مرتبه دانشایری 3

 

 

 امضای رئیس اداره امور هیأت علمی

 

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون تحقیقات و فناوری

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

بهبود وضعیت کمی و کیفی تجهیزات و نیروی انسانی از طریق 

 استانداردسازی یا تعویض آنها

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 مدیریت منابع )انسانی، مالی، فیزیکی و تجهیزاتی( موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 استانداردسازي یا تعویض آنهابهبود وضعیت کمی و کیفی تجهیزات و نیروي انسانی از طریق  ر:اظتنانتيجه مورد 

 درصد 90درصد به  40افزایش نسبت تجهیزات و وضعیت موجود از  هدف برنامه:

 آنها بهبود وضعیت کمی و کیفی تجهیزات و نیروي انسانی از طریق استانداردسازي یا تعویض شرح هدف:

هاي آموزشی بهبود وضعیت کمی و کیفی تجهیزات از طریق استانداردسازي یا تعویض  بخشی به فعالیت کمبود فضاي فیزیکی و تجهیزات است، به منظور کیفیتهاي حوزه آموزشی دانشگاه،  با عنایت به اینکه یکی از چالش بيان مسئله:

  تواند دستیابی به اهداف عالیه آموزشی را تسهیل کند.و کیفی آموزش، می آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت. بهبود وضعیت کمی و کیفی تجهیزات از طریق استانداردسازي یا تعویض آنها عالوه بر توسعه کمی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 15/4/94 1/3/94 معاون آموزشی آموزش مداوم بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود در مقایسه با استانداردهای متعارف 1

 15/8/94 1/6/94 معاون آموزشی آموزش مداوم فیزیکی منطبق بر استانداردها با انتقال به پردیس دانشگاهارتقای وضعیت فضای  2

 29/12/94 15/1/94 معاون آموزشی آموزش مداوم اندازجذب نیروی انسانی کارآمد و فنی مبتنی بر چشم 3

 29/12/94 15/6/94 معاون آموزشی آموزش مداوم های گروه آموزش مداوماستقرار ساختار تشکیالتی مناسب منطبق بر نیازها، اهداف و مأموریت 4

 29/12/94 15/1/94 معاون آموزشی آموزش مداوم اندازجذب نیروی انسانی کارآمد و فنی مبتنی بر چشم 5

 29/12/94 15/1/94 معاون آموزشی واحد ضمن خدمت افزایش سطح دانش فنی کارکنان 6
 

 

 خدمت امضای مسئول آموزش ضمن

 

 

امضای رئیس گروه برنامه ریزی آموزش 

 مداوم جامعه پزشکی

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

ارتقای سرانه فضای فیزیكی آموزشی )کالس درس+ آزمایشگاه+ 

 کتابخانه+ سایت کامپیوتر(

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 (مدیریت منابع )انسانی، مالی، فیزیکی و تجهیزاتی موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 استاندارد سازي فضاي آموزشی ر:اظتنانتيجه مورد 

 متر مربع به ازاي هر دانشجو 3به 3/1ارتقاي سرانه فضاي فیزیکی آموزشی از  هدف برنامه:

 در انتقال دانشکده هاي تابعه به مجموعه پردیس دانشگاه پیگیري در خصوص افزایش فضاي فیزیکی از طریق تعامل با معاونت توسعه شرح هدف:

د است به استانداردهاي ملی نزدیک علوم پزشکی قم از نظر کمیتی با استانداردهاي ملی و جهانی فاصله زیادي دارد. با افزوده شدن فضاي پردیس دانشگاه به فضاهاي موجود امیدر حال حاضر سرانه فضاي فیزیکی دانشگاه بيان مسئله:

 شویم.
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 29/4/94 1/2/94 معاونت آموزشی تحصیالت تکمیلیی و مدیر آموزش بررسی وضعیت موجود 1

 29/6/94 1/3/94 معاونت آموزشی ی و تحصیالت تکمیلیمدیر آموزش تعامل با معاونت توسعه در خصوص تسریع در اجرای بناهای آموزشی 2

 29/7/94 1/6/94 معاونت آموزشی ی و تحصیالت تکمیلیمدیر آموزش برنامه ریزی درخصوص ترتیب و نحوه انتقال دانشکده های موجود  3

 

  

 امضای  مدیر آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

ارتقای سرانه فضای فیزیكی کمک آموزشی )فضاهای اداری+ 

 نمازخانه+ سالن جلسات(

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 (مدیریت منابع )انسانی، مالی، فیزیکی و تجهیزاتی  موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 آموزشیاستاندارد سازي فضاي کمک  ر:اظتنانتيجه مورد 

 متر مربع به ازاي هر دانشجو 4به  4/2ارتقاي سرانه فضاي فیزیکی کمک آموزشی از  هدف برنامه:

 در انتقال فضاهاي کمک آموشی به پردیس دانشگاه پیگیري در خصوص افزایش فضاي فیزیکی از طریق تعامل با معاونت توسعه شرح هدف:

اهاي موجتود امیتد استت بته     آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم از نظر کمیت با استانداردهاي ملی و جهانی فاصله زیادي دارد. با افتزوده شتدن فضتاي پتردیس دانشتگاه بته فضت       در حال حاضر سرانه فضاي فیزیکی کمک بيان مسئله:

 استانداردهاي ملی نزدیک شویم.
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 29/4/94 1/2/94 معاونت آموزشی ی و تحصیالت تکمیلیآموزش مدیر بررسی وضعیت موجود 1

 29/6/94 1/3/94 معاونت آموزشی ی و تحصیالت تکمیلیمدیر آموزش تعامل با معاونت توسعه در خصوص تسریع در اجرای بناهای کمک آموزشی 2

 29/7/94 1/6/94 معاونت آموزشی تکمیلیی و تحصیالت مدیر آموزش برنامه ریزی درخصوص استفاده موثر از فضاهای احداث شده  3

 

  

 امضای  مدیر آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی

  



8 
 

 
 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

 ارتقای سرانه هیأت علمی به دانشجو

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 (مدیریت منابع )انسانی، مالی، فیزیکی و تجهیزاتی موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 هاي حق التدریسکاهش هزینه -رفع کمبود هیات علمی –استاندارد سازي ساختار تشکیالت هیات علمی  ر:اظتنانتيجه مورد 

  11/1به  12/1ارتقاي سرانه هیات علمی به دانشجو از  هدف برنامه:

 معاونت توسعهپیگیري در خصوص افزایش فضاي تعداد هیات علمی به فراخور  نیاز معاونت آموزشی از طریق تعامل با  شرح هدف:

( انتظار می رود با جذب اعضاي هیات علمی جدید متناسب بتا نیاز واقعی معاونت آموزشی،نیاز هاي آموزشی و 10/1در حال حاضر سرانه هیأت علمی به دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی قم با میانگین کشوري فاصله دارد ):بيان مسئله

  درمانی دانشگاه مرتفع گردد.
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 29/3/94 1/3/94 معاونت آموزشی امورهیات علمیاداره  بررسی وضعیت موجود 1

2 
تعامل با معاونت توسعه در خصوص تسریع در اخذ مجوزهای الزم در جذب هیات علمی 

 جدید
 29/5/94 1/4/94 معاونت آموزشی امورهیات علمیاداره 

 29/12/94 1/6/94 معاونت آموزشی امورهیات علمیاداره  حضور اساتید جدید الورود 0برنامه ریزی درخصوص استفاده موثر از  3

 

 

 

 

 امضای رئیس اداره امور هیأت علمی

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

 سرانه کارکنان غیر هیأت علمی به دانشجوارتقای 

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 مدیریت منابع )انسانی، مالی، فیزیکی و تجهیزاتی( موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 بهبود ارائه کیفی خدمات –رفع کمبود ناشی از نیروي انسانی  –استاندارد سازي ساختار تشکیالت معاونت آموزشی  ر:اظتنانتيجه مورد 

  12/1به  15/1ارتقاي سرانه هیات علمی به دانشجو از  هدف برنامه:

 و توسعه فضاهاي آموزشی و کمک آموزشیپیگیري در خصوص افزایش تعداد پرسنل کارشناس با توجه به نیازهاي معاونت آموزشی  شرح هدف:

عه وجود دارد که به عنوان یکی از مشتکالت توستعه اي معاونتت    حدهاي تاببا توجه به توقف جذب نیرو در سال هاي اخیر و همچنین توسعه معاونت آموزشی در سال هاي گذشته کمبود نیروهاي کارشناسی در بسیاري از وا بيان مسئله:

   آموزشی منظور گردیده است.
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 29/4/94 1/2/94 معاونت آموزشی امور عمومی بررسی وضعیت موجود 1

2 
در جذب نیروهای تعامل با معاونت توسعه در خصوص تسریع در اخذ مجوزهای الزم 

 کارشناس جدید باتوجه به نیازهای موجود
 29/6/94 1/3/94 معاونت آموزشی امور عمومی

 29/7/94 1/6/94 معاونت آموزشی امور عمومی برنامه ریزی درخصوص استفاده موثر از کارشناسان در حوزه های مختلف معاونت آموزشی  3

 

  

 امضای مدیر امور عمومی

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

 استاندارد سازی ساختار تشكیالت معاونت آموزشی

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 (مدیریت منابع )انسانی، مالی، فیزیکی و تجهیزاتی راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(: موضوع

 بهبود ارائه کیفی خدمات –رفع کمبود ناشی از نیروي انسانی  –استاندارد سازي ساختار تشکیالت معاونت آموزشی  ر:اظتنانتيجه مورد 

 %90% به 75معاونت آموزشی از استاندارد سازي ساختار تشکیالت  هدف برنامه:

 و تدوین ساختار تشکیالتی معاونت آموزشی بر اساس ضوابط وزارت بهداشتپیگیري در خصوص جذب و یا به کار گیري نیروهاي متخصص با توجه به پست هاي موجود  شرح هدف:

ی نیازمند به روز رسانی چارت سازمانی معاونت آموزشی است. چارت موجود که مورد استناد در سه معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و فرهنگتوسعه کمی دانشکده هاي تابعه معاونت آموزشی دانشگاه در چند سال اخیر : بيان مسئله

 قرار می گیرد مربوط به بیش از یک دهه پیش است.
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 29/4/94 1/2/94 معاونت آموزشی معاونت آموزشیواحدهای  بررسی وضعیت موجود 1

 29/6/94 1/3/94 معاونت آموزشی واحدهای معاونت آموزشی بررسی ضوابط مورد نظر از وزارت متبوع در خصوص ارائه چارت سازمانی 2

 29/7/94 1/6/94 آموزشیمعاونت  معاونت توسعه تعامل با معاونت توسعه در خصوص به روز رسانی چارت سازمانی معاونت آموزشی 3

 29/12/94 1/6/94 معاونت آموزشی امور عمومی پیگیری در خصوص انطباق نیازهای واقعی معاونت آموزشی با چارت پیشنهادی 4

 

 

 امضای معاونت مربوطه

 

 امضای مجریان

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

های افزایش درآمد اختصاصی معاونت از طریق برگزاری برنامه

  آموزش مداوم کیفی

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 مدیریت منابع موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 هاي آموزش مداوم کیفیافزایش درآمد اختصاصی معاونت از طریق برگزاري برنامه ر:اظتنانتيجه مورد 

 هاي آموزش مداوم کیفی درصدي درآمد اختصاصی معاونت از طریق برگزاري برنامه 50افزایش  هدف برنامه:

 بق بر نیازهاي جامعهمطا تدوین و تصویب و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم شرح هدف: 

 این برنامه به منظور افزایش درآمدهاي معاونت آموزشی انجام می گردد. یکی از معیارهاي سنجش کارآمدي واحدهاي آموزش مداوم در سطح کشور میزان درآمد اختصاصی آنهاست. بيان مسئله:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 29/2/94 15/1/94 معاون آموزشی آموزش مداوم ها بر اساس نیازسنجی صحیح از جامعه پزشکیتدوین برنامه  1

 15/6/94 1/2/94 معاون آموزشی آموزش مداوم عقد یادداشت تفاهم با مراکز برگزار کننده دوره های آموزش مداوم مجازی 2

 29/12/94 1/2/94 معاون آموزشی آموزش مداوم تهیه منابع آموزشی  3

 15/6/94 1/2/94 معاون آموزشی آموزش مداوم عقد تفاهم نامه با دانشگاه های مادر در راستای برگزاری دوره های فوق تخصصی 4

 29/12/94 1/3/94 معاون آموزشی آموزش مداوم برگزاری دوره های آموزش مداوم با اولویت ملی 5

 

 

 

 

امضای رئیس گروه برنامه ریزی آموزش 

 مداوم جامعه پزشکی

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

 مشروطی نسبت کاهش

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 کیفیت آموزش راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:موضوع 

 کاهش تعداد دانشجویان مشروط ر:اظتنانتيجه مورد 

  درصد 6/0درصد به  1کاهش نسبت دانشجویان مشروط از  هدف برنامه:

 شود. و در نتیجه کاهش نسبت افت تحصیلی و مشروطی دانشجویان، منجر میپذیر و در معرض خطر، به کسب نتایج بهتر  ارتقاي کیفیت آموزش و توجه ویژه به دانشجویان آسیب شرح هدف:

 افت تحصیلی دانشجویان، که مشروطی، یکی از نمودهاي بارز آن است، ممکن است از علل و عوامل متعددي، ناشی شده باشد.  بيان مسئله:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف
 30/5/94 1/4/94 مدیر آموزشی اداره خدمات آموزشی مختلف های رشته و مقاطع در شدن دانشجویان مشروط علل تحلیل 1
آموزش اساتید مشاور در خصوص مدیریت برنامه دانشجویان با هدف کاهش تعداد  2

 هامشروطی
 29/6/94 30/5/94 مدیر آموزشی EDCمرکز 

 29/10/94 1/6/94 مدیر آموزشی اداره خدمات آموزشی و دفتر مشاوره دانشگاهمعرفی دانشجویان مشروط شده به اساتید مشاور  3
همکاری مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر در پیگیری مشکالت آموزشی دانشجویان  4

 شاهد و ایثارگر
 29/12/94 1/6/94 مدیر آموزشی اداره خدمات آموزشی

 29/12/94 1/6/94 مدیر آموزشی EDCمرکز  مربوطهمعرفی دانشجویان مشروطی ستاد شاهد به واحد  5
 29/12/94 1/6/94 مدیر آموزشی EDCمرکز  بازنگری در آزمون دروس 6
 29/12/94 1/6/94 مدیر آموزشی EDCمرکز  ارائه مشوق های انگیزشی برای دانشجویان ارتقاء یافته 7

 

 

 EDCامضای رئیس مرکز 

 

 

امضای رئیس اداره خدمات 

 آموزشی

 
امضای  مدیر آموزشی و 

 تحصیالت تکمیلی

 

 تحول و نوسازی مدیر امضاء

 اداری

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

 افزایش تعداد دانشجویان در آزمونهای ورودی تحصیالت تكمیلی

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................پایش:تاریخ آخرین 

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 کیفیت آموزش موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 هاي ورودي مقاطع تحصیالت تکمیلی آموختگان پذیرفته شده در آزمون افزایش نسبت دانش ر:اظتنانتيجه مورد 

 درصد 8درصد به  2هاي ورودي کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی از  آزمون پذیرفته شده درآموختگان  افزایش نسبت دانش هدف برنامه:

 دانشگاه هاي مختلف کشور مقاطع تحصیالت تکمیلی درتدوین و تصویب و هدایت دانشجویان  شرح هدف:

هتاي   تترین عرصته   هاي ورودي مقاطع باالتر تحصیلی، از مهتم  ها است. آزمون آموختگان سایر دانشگاه هاي عمومی و رقابت با دانش آزمونآموختگان در  هاي کیفیت آموزش دانشجویان، میزان موفقیت دانش یکی از شاخص بيان مسئله:

 آموختگان است. سنجش میزان یادگیري این دانش
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 31/6/94 1/2/94 مدیر آموزشی اداره خدمات آموزش برای آزمونهای ورودی تحصیالت تکمیلیتدوین نظام نامه آماده سازی دانشجویان  1

 1/4/94 1/3/94 معاون پژوهشی EDCمرکز  عقد یادداشت تفاهم با مراکز برگزار کننده دوره های آزمونهای ورودی 2

 31/6/94 1/4/94 مدیر آموزشی EDCمرکز  تهیه منابع آزمونها و ارائه به دانشجویان متقاضی 3

 29/9/94 1/4/94 مدیر آموزشی EDCمرکز  آموزش اساتید در خصوص یکنواخت سازی یا یکپارچه سازی منابع اساتید و  آزمونها 4

 29/12/94 1/6/94 مدیر آموزشی EDCمرکز  برگزاری دوره های پیش آزمون مشابه در دانشکده بوسیله اساتید 5

 

 

 EDCامضای رئیس مرکز 

 

 

رئیس اداره خدمات امضای 

 آموزشی

 

امضای  مدیر آموزشی و 

 تحصیالت تکمیلی

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 عنوان برنامه: 

های پزشكی و دندانپزشكی در  کسب رتبه توسط دانشجویان رشته

 های جامع علوم پایه آزمون

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 کیفیت آموزش موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 کارورزي در سطح کشور هاي جامع علوم پایه و پیش آزمونهاي پزشکی و دندانپزشکی در  کسب رتبه توسط دانشجویان رشته ر:اظتنانتيجه مورد 

 کارورزي هاي جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کسب یک رتبه در سال در هر یک از آزمون هدف برنامه:

 هاي جامع علوم پایه تدوین و تصویب و اجراي عملکردهاي موفقیت دانشجویان در آزمون شرح هدف:

کارورزي، با عنایت به اینکه اغلب شرکت کنندگان در آزمون، از میانگین هوشی و علمی باالیی برخوردارند، به آستانی در   هاي جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش گرفتن در بین درصدهاي باالي آزمونقرار  بيان مسئله:

  هاي بزرگ است. دسترس نبوده و غالباً در اختیار دانشجویان دانشگاه
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 31/6/94 1/2/94 مدیر آموزشی اداره خدمات آموزش تدوین برنامه آماده سازی دانشجویان منتخب جهت شرکت در آزمونهای جامع 1

 1/4/94 1/3/94 معاون پژوهشی EDCمرکز  تهیه منابع آزمونها و ارائه به دانشجویان متقاضی 2

 31/6/94 1/4/94 مدیر آموزشی EDCمرکز  آموزش اساتید در خصوص یکنواخت سازی یا یکپارچه سازی منابع اساتید و  آزمونها 3

 29/9/94 1/4/94 مدیر آموزشی EDCمرکز  برگزاری دوره های پیش آزمون مشابه در دانشکده بوسیله اساتید 4

 29/12/94 1/6/94 مدیر آموزشی EDCمرکز  دانشجویان منتخب برای آزموناعطاء کمک هزینه و مشوق های مالی برای  5
 

 

 EDCامضای رئیس مرکز 

 

 

امضای رئیس اداره خدمات 

 آموزشی

 

امضای  مدیر آموزشی و تحصیالت 

 تکمیلی

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا

 

 : عنوان برنامه

 EDCارتقاء جایگاه 

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 کیفیت آموزش موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

  EDCارتقاي رتبه کشوري  ر:اظتنانتيجه مورد 

 کشور برتر دانشگاه 15 بین دانشگاه در کسب رتبه برتر  هدف برنامه:

 خواهد شددر بین دانشگاه هاي کشور موجب ارتقاء جایگاه دانشگاه  EDCارتقاء رتبه  شرح هدف:

است و منجر به توسعه کمی و کیفی فعالیت هاي اعضاي هیات علمی و در نهایت باال رفتن کیفیت آموزش در دانشگاه خواهتد شتد لتذا از ایتن     EDC به معناي افزایش کمی و کیفی فعالیت هاي  EDCارتقاء رتبه کشوري  بيان مسئله:

 از اهمیت ویژه اي برخوردار است. EDCمنظر ارتقاء رتبه کشوري 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 30/11/94 15/1/94 معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه توانمند سازی اعضای هیات علمیبرگزاری کارگاههای  1

 30/11/94 1/6/94 معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه انجام ارزشیابی اعضای هیات علمی 2

 29/12/94 15/1/94 معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه افزایش فعالیت های کمیته پژوهش در آموزش 3

 29/12/94 1/6/94 معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه تدوین طرح درس و ارائه بازخورد  4

 29/12/94 1/6/94 معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه تجزیه و تحلیل آزمونها 5

 

  

 امضای رئیس مرکز مطالعات و توسعه

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 آموزشیامضای معاون 
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

  ارتقاء جایگاه معاونت آموزشی

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 آموزشکیفیت  موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 ارتقاي رتبه کشوري معاونت در طرح راد ر:اظتنانتيجه مورد 

 برتر دانشگاه 15 بین درکسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی قم  هدف برنامه:

 آموزشی موجب ارتقاء جایگاه دانشگاه خواهد شد ارتقاء رتبه معاونت شرح هدف:

آموزشی است و منجر به افزایش کیفیت آموزش در دانشگاه خواهد شد لذا از این منظر ارتقاء رتبه کشوري معاونت آموزشی در طترح   معاونت آموزشی به معناي افزایش کمی و کیفی فعالیت هاي  ارتقاء رتبه کشوري معاونت بيان مسئله:

 راد از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 30/10/94 15/1/94 معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه ها )طرح راد( آموزشی رتبه بندی تقویت نقاط قوت بر اساس معیارها 1

 30/11/94 1/6/94 معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه ها )طرح راد( آموزشی رتبه بندی بر طرف نمودن نقاط ضعف بر اساس معیارها 2

 

  

 امضای رئیس مرکز مطالعات و توسعه

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

  کسب جوایز کشوری

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 کیفیت آموزش موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 مطهري شهید جشنواره در کشوريبرتر  جوایز کسب ر:اظتنانتيجه مورد 

 توسط دانشگاه علوم پزشکی قم جایزه کشوري 1کسب  هدف برنامه:

 خواهد شد در بین دانشگاه ها کشور کسب جوایز کشوري موجب افزایش اعتبار دانشگاه شرح هدف:

 می گردد. دانشگاه اعتبار افزایش ر موجباز اهمیت ویژه اي برخوردار است کسب این گونه جوایز از یک سو باعث شناخته شدن دانشگاه در بین سایر دانشگاهها خواهد شد و از سوي دیگ کشوري جوایز کسب بيان مسئله:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 30/10/94 1/3/94 معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه برگزاری کارگاههای پژوهش در آموزش برای اعضای هیات علمی 1

 29/12/94 15/1/94 معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه ترغیب اعضای هیات علمی جهت همکاری در فرایندهای اموزشی 2

 30/4/94 15/1/94 معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه فرایندهای برتر به دبیرخانه جشنوارهارسال  3

 

  

 امضای رئیس مرکز مطالعات و توسعه

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

 افزایش پذیرش دانشجویان خارجی

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 تحصیالت تکمیلی موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 افزایش نسبت دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه ر:اظتنانتيجه مورد 

 درصد 10درصد به  3/5افزایش نسبت دانشجویان خارجی از  برنامه:هدف 

 بندي آنها است. حضور دانشجویانی از سایر کشورها در هر دانشگا، جزو معیارهاي مهم در ارزیابی و رتبه شرح هدف:

کشورهاي همجوار، از جاذبه خوبی براي جلب دانشجویان خارجی برخوردار است. در حتال حاضتر، تعتداد .... دانشتجوي ختارجی از ....      دانشگاه علوم پزشکی قم به دلیل اقامت تعداد زیادي از اتباع کشورهاي مختلف به ویژه  بيان مسئله:

 ملیت، در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 30/3/94 15/1/94 مدیرآموزشی EDCاداره خدمات آموزشی +  دانشجویان خارجیتجزیه و تحلیل مزایا و معایب پذیرش  1

 30/5/94 15/2/94 مدیرآموزشی EDCاداره خدمات آموزشی +  جیرانتخاب رشته های مورد نظر برای پذیرش دانشجوی خا 2

 30/5/94 15/2/94 مدیرآموزشی EDCاداره خدمات آموزشی +  تدوین پروتکل نحو جذب دانشجویان خارجی 3

 29/12/94 15/1/94 مدیرآموزشی IT بروز رسانی و اطالع رسانی از طریق سایت پذیرش دانجویان خارجی 4

رهگیری و دعوت دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در دانشگاههای خاجی برای ادامه  5

 تحصیل در دانشکده های قم  

 29/12/94 15/2/94 مدیرآموزشی EDCاداره خدمات آموزشی + 

 30/5/94 15/3/94 مدیرآموزشی EDCاداره خدمات آموزشی +  برگزاری آزمون وروودی با استانداردهای بین المللی 6

 29/12/94 1/6/94 مدیرآموزشی EDCاداره خدمات آموزشی +  ایجاد تسهیالت رفاهی و  مشوق های متعارف برای دانشجویان خارجی 7
 

 EDCامضای رئیس مرکز 

 

اداره خدمات امضای رئیس 

 آموزشی

امضای مدیر آمار و فناوری 

 اطالعات

امضای  مدیر آموزشی و تحصیالت 

 تکمیلی

 امضای معاون آموزشی اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 : عنوان برنامه

 ها هوشمندسازی کالس

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 فناوري هاي نوین آموزشیموضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(: 

 و بهره مندي از تجهیزات نوین آموزشی استاندارد سازي ساختار آموزشی مورد انتظار: نتيجه 
 %50% به 0 معاونت آموزشی از هوشمند سازي کالس هاي درس در دانشکده هاي تابعه هدف برنامه: 

  تازه هاي آموزش پزشکی و استفاده از به روز ترین تجهیزاتپیگیري در خصوص شرح هدف: 

مطلوبی قرار ندارد. یکی از برنامه هاي سال جاري معاونت تجهیز کالس هاي درس به فن آوري هیا نتوین در زمینته   استفاده از فن آوري هاي نوین در شرایط در حال حاضر فضاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم از نظر بيان مسئله:

 آموزش پزشکی است.
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 30/4/94 15/1/94 معاونت آموزشی مدیر آموزش  بررسی وضعیت موجود 1

 29/12/94 1/5/94 معاونت آموزشی EDC روز ترین فن آوری های موجود در بازارهای داخلی و خارجیپیگیری در خصوص به  2

 29/12/94 1/7/94 معاونت آموزشی مالیامور   تامین اعتبارات بر اساس اولویت های دانشگاهبرنامه ریزی درخصوص  3

 

 EDCامضای رئیس مرکز 

 

تحصیالت  امضای  مدیر آموزشی و امضای مدیر امور مالی

 تکمیلی

 امضای معاون آموزشی اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

  :عنوان برنامه

 برگزاری برنامه های آموزش مجازی

 

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

  فناوریهاي نوین در آموزش موضوع راهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(:

 راه اندازي دوره اي آموزش مجازي ر:اظتنانتيجه مورد 

  برنامه 50ایجاد دوره هاي مجازي از صفر به  هدف برنامه:

 بر اساس نیازهاي جامعه پزشکی و متقاضیان آموزش مداوم افزایش و ارتقاء کیفیت آموزش  شرح هدف:

هاي آموزش مداوم برگزاري برنامه هاي آموزش مجازي در دستتور کتار قترار خواهتد      بخشی به فعالیت هاي حوزه آموزشی دانشگاه، فقدان برنامه هاي مجازي مناسب است، به منظور کیفیت با عنایت به اینکه یکی از چالش بيان مسئله:

  تواند دستیابی به اهداف عالیه آموزشی را تسهیل کند.فت. برگزاري برنامه هاي آموزش مجازي عالوه بر توسعه کمی و کیفی آموزش، میگر
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 29/2/94 15/1/94 معاون آموزشی مداومآموزش  بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود در مقایسه با استانداردهای متعارف 1

 29/12/94 1/2/94 معاون آموزشی آموزش مداوم جذب منابع الزم 2

 29/8/94 1/6/94 معاون آموزشی آموزش مداوم ایجاد سامانه آموزش های مجازی  3

 30/7/94 1/5/94 معاون آموزشی آموزش مداوم تدوین سیاست های مورد نیاز توسعه آموزش های مجازی 4

 

 

 

 

امضای رئیس گروه برنامه ریزی آموزش 

 مداوم جامعه پزشکی

 

 اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 

 امضای معاون آموزشی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 برنامه: عنوان 

 های آموزشی های مطالعاتی اساتید در حوزه فناوری افزایش فرصت

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 ارتباط بین دانشگاهیراهبردی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(: موضوع 

 به روز رسانی دانش اساتید دانشگاه با دانشگاههاي برتر جهاننتيجه مورد انتظار: 
 نفر 3به  نفر 1 از اعضاي محترم هیات علمی دانشگاه به دانشگاه هاي برتر ایران و جهانافزایش اعزام هدف برنامه: 

  تدوین دستورالعمل مناسب در خصوص سازوکار اعزام اعضاي محترم هیات علمی به فرصت هاي مطالعاتیهدف: شرح 

و دانشگاه به فرصت هاي مطاعاتی می تواند موجب بهره مندي دانشگاه علوم پزشکی قم از دانش و تجربیات دانشگاه هاي دیگر در زمینه آموزشی اتخاذ استراتژي هاي مناسب در راستاي اعزام اعضاي محترم هیات علمی  بيان مسئله:

 پژوهشی می گردد.
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 30/4/94 1/2/94 معاونت آموزشی مدیر آموزش تدوین دستورالعمل مناسب با ساختار دانشگاه 1

 29/12/94 1/4/94 معاونت آموزشی EDC تطابق وضعیت دانشگاه با برنامه دانشگا های دیگر درخصوص ارتباط موثر دانشگاهی 2

 29/12/94 1/5/94 معاونت آموزشی EDC تنظیم شرح وظایف واحدهای مختلف 3

 29/12/94 1/6/94 معاونت آموزشی EDC ارتباط بین دانشگاهی عقد تفاهم نامه و اجرایی نمودن مفاد آن در زمینه 4

 

 EDCامضای رئیس مرکز 

 

 امضای معاون آموزشی اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء امضای  مدیر آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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 آموزشي معاونت

 به نام خدا
 

 برنامه: عنوان 

 های مشترك ایجاد رشته

 ................شماره:

 ................تاریخ تصویب:

 .................تاریخ آخرین پایش:

 ...............تاریخ پایش بعدی:

 

 ارتباط بین دانشگاهی/عنوان محور )نوع برنامه راهبردی(: موضوع راهبردی

 هاي جدید با توجه به نیازهاي ضروري جامعهتربیت دانشجویان در رشتهنتيجه مورد انتظار: 

  رشته 10رشته به  2هاي بین رشته اي دانشگاه از افزایش تعداد رشتههدف برنامه: 

 کشور برتردانشگاه از طریق ارتباط با دانشگاه هاي آموزشی تامین بخشی از نیازهاي :  شرح هدف

با توجه به نوپا بودن دانشگاه علوم پزشکی قم، ارتباط بین دانشگاهی می تواند باعث توسعه کمتی و کیفتی آمتوزش در دانشتگاه      ارتباط دانشگاهی باعث کاهش هزینه ها، ممانعت از دوباره کاري و یا موازي کاري می گردد.بيان مسئله:

 شود.
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسؤول پیگیری مجری فعالیت ردیف

 30/4/94 1/2/94 معاونت آموزشی + مدیر آموزش EDC و تحلیل نتایج به دست آمده بررسی وضعیت موجود 1

 30/10/94 1/5/94 معاونت آموزشی امور عمومی دانشگاه های دیگر متناسب با اهداف کالن دانشگاه و نیاز جامعهتعامل با  2

 30/12/94 1/6/94 معاونت آموزشی امور عمومی  استفاده موثر از زیرساخت های موجودبرنامه ریزی درخصوص  3

 

 

 EDCامضای رئیس مرکز 

 

امضای  مدیر آموزشی و تحصیالت  امور عمومیامضای مدیر 

 تکمیلی

 امضای معاون آموزشی اداری تحول و نوسازی مدیر امضاء

 


