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  آموزشي برنامه راهبردی بازنگری شده معاونت
 1395و  1394ویژه سال های 

 

 

 
 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 :

 30/11/93/د  مورخ 17405شماره 

 امضاء :

 دکتر علي اصغر اکرمي

 معاون توسعه مدیریت و منابع

و رئیس کمیته ساختار و فناوری های نوین 

 مدیریتي

 

 شماره  و تاریخ نامه تأئید  برنامه:

 30/04/94/د  مورخ 7096شماره 

 امضاء :

 

 دکتر ابوالفضل ایراني خواه

 رئیس دانشگاه علوم پزشکي قم

 کارگروه توسعه مدیریتو رئیس 

 

 شماره  و تاریخ نامه ابالغ برنامه :

 30/04/94مورخ   /پ7127/34شماره 

 امضاء :
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 تجزیه و تحلیل وضع موجود:

دانشأوو، بأ  ارا أ  اأدما  آموزشأی ق       1800عضو هيأت  عليأی ق قر أه بأ       150بيش از  ،درمانی -مركز آموزشی شش ،دانشکده ششبا علوم پزشکی قم  دانشگاه

هاي رقابتی اود ق با حركت جهشی ق شتاب فزا نده، محرقميت مأزم  ق تأار  ی    اشتغال دارد. دانشگاه علوم پزشکی قم در تالش است تا با استفاده از مز تپژقهشی 

بأرداري   باقر ما ا   است ك  با تالش ق هيدلی ق مشاركت جيعأی ق بهأره   هاي علوم پزشکی برتر كشور قرار دهد. اود را پشت سر گذاشت  ق اود را در جيع دانشگاه

 دارد. هاي عظيم موجود، دانشگاه در جهت عيل ب  تکاليف ق قظا ف اود گام برمی صحيح از بسترها ق استفاده از منابع ق سرما  

 هاي تحصيلي داير در دانشگاه تعداد رشته

 دستياري دكتري تخصصي دكتري عمومي كارشناسي ارشد تهكارشناسي پيوس كارشناسي ناپيوسته كارداني

1 3 7 2 2 1 2 

 تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه به تفكيك مقطع تحصيلي

 دكتري عمومي كارشناسي ارشد كارشناسي پيوسته كارشناسي ناپيوسته كارداني
دكتري 

 تخصصي

71 201 997 31 444 3 

 دانشگاه به تفكيك رتبهتعداد اعضاي هيأت علمي 

 استاد دانشيار استاديار مربي

40 100 12 1 
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 رسالت:

هأاي آموزشأی، گأز نش ق ارت أاي     ر زي، نظار  ق ارزشأيابی كليأ  فعاليأت    سازي، برنام  گذاري ق تصييم سياسترسالت  معاقنت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم 

ادما  »ها ق محتواي آموزشی، پشتيبانی ق تسهيل فرآ ند ارا   د ق كارا، نوآقري در رق کرد، رقشهمت صص، متعاعضاي هيت  عليی در جهت تربيت نيرقي انسانی 

هأاي دااأل ق اأأار     آقري نو در زمين  ادما  سالمت، ارتأباط با دانشگأأاه هاي آموزشی، كشف قجذب دانش ق ف مطابق با دانش رقز ق در كنار فعاليت« سالمت

ها ق قاحدهاي آموزشی ق نيز ارا أ    هاي مطالعاتی ق پشتيبانی منابع برنام هاي آموزشی ق ا واد فرصتهاي عليی، برگزاري دقرههيکاري ق حيا ت كشأور براي ا واد

 آمواتگی را بر عهده دارد. نام، ارا   قاحدهأاي آموزشی، انوأام مراحأل اداري ق دانشهاي ثبت اأدما  آموزشی در زمين 
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 :اندازچشم

 ها قاهداف ز ر را دنبال اواهد كرد: ا   معاقنت طی پنج سال آ نده، سياست

 هاي ت صصی ب  منظور تتمي  نيازهاي استان  گرا ش ب  ارا   دقره 

  یران ا -یاسالم ميبر تعال یق قطه آموزش مبتن یدانشگاه يها رشت تالش در جهت ارت اي 

  تربيت نيرقهاي توانيند جهت ارا   ادما  در سطح استان آمواتگان ق هاي عيلی دانش تاكيد بر ارت اي مهار 

 ها هاي آموزشی دانشگاه در داال دانشگاه ق در رقابت با سا ر دانشگاه ارت اي شااص 

 هاي نو   از جيل  فناقري اطالعا  در آموزش  بهره گيري بيش از پيش از فناقري 

 ادما  آموزشی هاي موجود براي كسه درآمد از ارا    برداري از فرصت بهره 

 كاركنان ق مد ران  ،آمواتگان دانش ،افزا ش ميزان رضا ت فراگيرندگان، اعضاي هيت  عليی 
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 اهداف

 :ف نهایياهدا

 هاي مربوط  هاي مورد انتظار حسه استانداردها ق شااص ها ق بر اساس توانيندي آمواتگان دانشگاه متناسه با نيازمندي ارت اي كيی ق كيفی دانش 

 

 :اختصاصي اهداف
 

 هاي استانیبر مبناي پتانسيل هاي تحصيلی جد د هاي جد د ق رشت  هاي آموزشی از طر ق ا واد دانشکده توسع  فعاليت 

 هاي آموزشی ارت اي كيفيت فعاليت 

  هاي آموزشی در سطح كشور بندي ارت اي جا گاه دانشگاه در رتب 

  آموزشی ق كيک آموزشیتوسع  فضاي فيز کی در راستاي استاندارد سازي فضاهاي 

 اصالح سااتار تشکيال  معاقنت آموزشی 
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 (EFEM)ماتریس  عوامل استراتژیک محیط بیروني
 معاقنت آموزشی (EFEMتوز   ق تحليل عوامل استراتژ ک محيط بيرقنی )ماتر س 

 ضريب (0-100)وزن  عوامل محيط بيروني
امتياز 

 وزني

ها فرصت

(4-1) 

 10 2 5 تحصيال  تکييلی از سوي جامع هاي  ت اضا براي دقره

 12 2 6 هاي مادر با توج  ب  موقعيت جغرافيا ی استان امکان جذب اساتيد دانشگاه

 14 2 7 قجود مؤسسا  آموزش عالی علوم اسالمی ق انسانی

 15 3 5 تدق   استانداردهاي ملی آموزش علوم پزشکی توسط قزار  متبوع

 8 2 4 در استان ITهاي مناسه  ز رساات

 EDC 5 3 15حيا ت قزار  متبوع از 

 16 4 4 قجود بيياران متنوع ق كافی 

تهديدها 

(4-1) 

 7 1 7 عدم سکونت برای از اعضاي هيت  عليی در قم ب  دليل نزد کی ب  تهران

 7 1 7 نبود عزم استانی ق ملی براي تحول در نظام آموزش علوم پزشکی استان

 8 1 8 ناشی از جيعيت ز اد مهاجران ق مسافرانبار درمانی 

 14 2 7 هاي دقلتی ق غير دقلتی تفاق  درآمد پزشکان در ب ش

 6 1 6 نام  ارت اي اعضاي هيت  عليی كيرنگ بودن ن ش آموزش در آ ي 

 5 1 5 ها در سطح كشور عدم ثبا  قواني  ق م ررا  ق سياست

 18 2 9 هاي نظام آموزشی  كيبود سهم اعتبارا  ق بودج 

 8 1 8 هاي متناسه با شرا ط دانشگاه در استان براي جذب ق ماندگاري عضو هيت  عليینداشت  امکانا  رفاهی ق حيا ت

 8 2 4 در سطح ملی عدم اهتيام ب  تکييل ق ب  رقز رسانی تشکيال  دانشگاه متناسه با قظا ف تعر ف شده

 6 2 3 ها تيپ بندي دانشگاه

 177 --- 100 جمع



 

 

 (IFEM)ماتریس  عوامل استراتژیک محیط دروني
 معاقنت آموزشی( EFEMقنی )ماتر س درتوز   ق تحليل عوامل استراتژ ک محيط 

 ضريب (0-100)وزن  عوامل محيط دروني
امتياز 

 وزني

 ها قوت

(4- 3) 

 9 3 3 استعداد دانشوو ان توانيند ق با

 6 3 2 افزاري موجود  هاي نرم هاي اطالعاتی ق سامان  بستر فناقري اطالعا  ق پا گاه

 12 4 3 بازآموزي براي اعضاي هيت  عليی ق پرسنلهاي آموزشی ق  ها ق كارگاه برگزاري دقره

 15 3 5 قجود امکانا  پاراكلينيک قوي

 6 3 2 توهيزا  آموزشی ق كيک آموزشی مناسه

 12 3 4 هاي ت صصی مورب ق كارآمد قجود شوراها ق كييت 

 16 4 4 افزا ش تيا ل اعضاي هيا  عليی ب  ارت اي مرتب 

 24 4 6 مد ر تی كارآمد با تحصيال  مرتبطقجود نيرقهاي اجرا ی ق 

 8 4 2 نگرش مثبت مد ر ارشد )ر است دانشگاه( ب  فرا ندهاي آموزشی

 ها ضعف

(2-1) 

 12 2 6 متناسه با نيازهاي دانشگاه كيبود اعضاي هيت  عليی

 12 1 12 كيبود فضاي فيز کی

 8 1 8 مشکال  مالی ق كيبود اعتبارا  آموزشی

 10 1 10 قواني  ق م ررا  مربوط مشکال  
 6 1 6 قجود ضعف در  کپارچگی بي  آموزش ق درمان

 16 2 8 ها نسبت ب  آموزش  نبود نگرش مناسه در بي  سا ر معاقنت 

 14 2 7 هاآموزشی نبودن كامل سااتار بييارستان

 14 2 7 كيبود نيرقي انسانی كارشناس

 10 2 5 آموزشی توسط اساتيدهاي نو    عدم استفاده از رقش

 210 --- 100 جمع



 

 

 :موضوعات راهبردی

 )منابع )انسانی، مالی، فيز کی ق توهيزاتی 

 آمواتگانكيفيت آموزش دانشوو ان ق دانش 

 هاي نو   در آموزش فناقري 

  تحصيال  تکييلی 

  ارتباطا  بي  دانشگاهی 

 

 

 

 

  



 

 

مسئله 

 استراتژيك
 منابع )انساني، مالي، فيزيكي و تجهيزاتي(

 ها فرصت

 
 هاي مادر با توج  ب  موقعيت جغرافيا ی  امکان جذب اساتيد دانشگاه

 استان

 

 تهديدها

 عدم سکونت برای از اعضاي هيت  عليی در قم ب  دليل نزد کی ب  تهران 

  نبود عزم استانی ق ملی براي تحول در نظام آموزش علوم پزشکی استان 
 بار درمانی ناشی از جيعيت ز اد مهاجران ق مسافران 

 هاي دقلتی ق غير دقلتی تفاق  درآمد پزشکان در ب ش 

 ها در سطح كشور عدم ثبا  قواني  ق م ررا  ق سياست 

  هاي نظام آموزشی  كيبود سهم اعتبارا  ق بودج 
 هاي متناسه با شرا ط دانشگاه ق استان براي ت  امکانا  رفاهی ق حيا تنداش

 جذب ق ماندگاري عضو هيت  عليی
  عدم اهتيام ب  تکييل ق ب  رقز رسانی تشکيال  دانشگاه متناسه با قظا ف

 تعر ف شده

 ها قوت

 افزاري  هاي نرم هاي اطالعاتی ق سامان  بستر فناقري اطالعا  ق پا گاه
 موجود 

 هاي آموزشی ق بازآموزي براي اعضاي  ها ق كارگاه زاري دقرهبرگ
 هيت  عليی ق پرسنل

 قجود امکانا  پاراكلينيک قوي 

 توهيزا  آموزشی ق كيک آموزشی مناسه 

  افزا ش تيا ل اعضاي هيا  عليی ب  ارت اي مرتب 
 قجود نيرقهاي اجرا ی ق مد ر تی كارآمد با تحصيال  مرتبط 
  آموزشی )ر است دانشگاه( ب  فرا ندهاينگرش مثبت مد ر ارشد 

 هاضعف

 متناسه با نيازهاي دانشگاه كيبود اعضاي هيت  عليی 

  عدم تفو ض ااتيار ب  دانشگاه متناسه با شرا ط استان 

 كيبود فضاي فيز کی 

 مشکال  مالی ق كيبود اعتبارا  آموزشی 
 قجود ضعف در  کپارچگی بي  آموزش ق درمان 

  ها نسبت ب  آموزش  نبود نگرش مناسه در بي  سا ر معاقنت 

 كيبود نيرقي انسانی كارشناس 



 

 

مسئله 

 استراتژيك
 آموختگانكيفيت آموزش دانشجويان و دانش

 در استان ITمناسه هاي  ز رساات  ها فرصت
 قزار  متبوع از  حيا تEDC 

 تهديدها

  نزد کی ب  تهرانعدم سکونت برای از اعضاي هيت  عليی در قم ب  دليل 

  نبود عزم استانی ق ملی براي تحول در نظام آموزش علوم پزشکی استان 
 بار درمانی ناشی از جيعيت ز اد مهاجران ق مسافران 

 هاي دقلتی ق غير دقلتی تفاق  درآمد پزشکان در ب ش 

  نام  ارت اي اعضاي هيت  عليی كيرنگ بودن ن ش آموزش در آ ي 

 ها در سطح كشور   ق سياستعدم ثبا  قواني  ق م ررا 

 هاي متناسه با شرا ط دانشگاه ق استان براي نداشت  امکانا  رفاهی ق حيا ت
 جذب ق ماندگاري عضو هيت  عليی

  عدم اهتيام ب  تکييل ق ب  رقز رسانی تشکيال  دانشگاه متناسه با قظا ف
 تعر ف شده

 ها قوت

 استعداد دانشوو ان توانيند ق با 

 افزاري  هاي نرم هاي اطالعاتی ق سامان  بستر فناقري اطالعا  ق پا گاه
 موجود 

 هاي آموزشی ق بازآموزي براي اعضاي  ها ق كارگاه برگزاري دقره
 هيت  عليی ق پرسنل

 قجود بيياران متنوع ق كافی 

 قجود امکانا  پاراكلينيک قوي 

 توهيزا  آموزشی ق كيک آموزشی مناسه 

  هاي ت صصی مورب ق كارآمد كييت قجود شوراها ق 

 هاضعف

 متناسه با نيازهاي دانشگاه كيبود اعضاي هيت  عليی 

 كيبود فضاي فيز کی 

 مشکال  مالی ق كيبود اعتبارا  آموزشی 
  مشکال  قواني  ق م ررا  مربوط 

 قجود ضعف در  کپارچگی بي  آموزش ق درمان 

  ها نسبت ب  آموزش  نبود نگرش مناسه در بي  سا ر معاقنت 

 هاآموزشی نبودن كامل سااتار بييارستان 

 كيبود نيرقي انسانی كارشناس 

 هاي نو   آموزشی توسط اساتيد عدم استفاده از رقش 

  



 

 

مسئله 

 استراتژيك
 هاي نوين در آموزش فناوري

 تهديدها در استان ITهاي مناسه  ز رساات  ها فرصت

 ها در سطح كشور عدم ثبا  قواني  ق م ررا  ق سياست 

  هاي نظام آموزشی  كيبود سهم اعتبارا  ق بودج 
 هاي متناسه با شرا ط دانشگاه ق نداشت  امکانا  رفاهی ق حيا ت

 استان براي جذب ق ماندگاري عضو هيت  عليی

 ها قوت
 افزاري موجود  هاي نرم هاي اطالعاتی ق سامان  بستر فناقري اطالعا  ق پا گاه 

 قجود امکانا  پاراكلينيک قوي 

 آموزشی نگرش مثبت مد ر ارشد )ر است دانشگاه( ب  فرا ندهاي 

 مشکال  مالی ق كيبود اعتبارا  آموزشی  هاضعف
 هاي نو   آموزشی توسط اساتيد عدم استفاده از رقش 

 

  



 

 

 مسئله

 استراتژيك
 تحصيالت تكميلي

 تهديدها هاي تحصيال  تکييلی ت اضا براي دقره  ها فرصت

   عدم سکونت برای از اعضاي هيت  عليی در قم ب  دليل نزد کی ب
 تهران

 بار درمانی ناشی از جيعيت ز اد مهاجران ق مسافران 

 هاي دقلتی ق غير دقلتی تفاق  درآمد پزشکان در ب ش 

  هاي نظام آموزشی  كيبود سهم اعتبارا  ق بودج 
 هاي متناسه با شرا ط دانشگاه ق نداشت  امکانا  رفاهی ق حيا ت

 استان براي جذب ق ماندگاري عضو هيت  عليی

 ها قوت

 قجود بيياران متنوع ق كافی 

 قجود امکانا  پاراكلينيک قوي 

  افزا ش تيا ل اعضاي هيا  عليی ب  ارت اي مرتب 
  آموزشی مثبت مد ر ارشد )ر است دانشگاه( ب  فرا ندهاينگرش 

 هاضعف

 متناسه با نيازهاي دانشگاه كيبود اعضاي هيت  عليی 

 كيبود فضاي فيز کی 

 قجود ضعف در  کپارچگی بي  آموزش ق درمان 

 هاآموزشی نبودن كامل سااتار بييارستان 

 

  



 

 

 

مسئله 

 استراتژيك
 ارتباطات بين دانشگاهي 

 تهديدها قجود مؤسسا  آموزش عالی علوم اسالمی ق انسانی  ها فرصت
  نبود عزم استانی ق ملی براي تحول در نظام آموزش علوم پزشکی

 استان 
 ها بندي دانشگاهتيپ 

 ها قوت

 افزاري موجود  هاي نرم هاي اطالعاتی ق سامان  بستر فناقري اطالعا  ق پا گاه 

 قجود امکانا  پاراكلينيک قوي 

 هاي ت صصی مورب ق كارآمد ق كييت  قجود شوراها 

 قجود نيرقهاي اجرا ی ق مد ر تی كارآمد با تحصيال  مرتبط 
 آموزشی نگرش مثبت مد ر ارشد )ر است دانشگاه( ب  فرا ندهاي 

 هاضعف
 كيبود فضاي فيز کی 

  مشکال  قواني  ق م ررا  مربوط 

  ها نسبت ب  آموزش  نبود نگرش مناسه در بي  سا ر معاقنت 

  



 

 

 راهکارهای مورد نظر برای تعامل با موضوعات راهبردی شناسایي شده 

 

 منابع )انساني، مالي، فيزيكي و تجهيزاتي( راهکارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي. 1جدقل 

 مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبرديراهكارهاي  موضوع راهبردي

منابع )انساني، مالي، فيزيكي و 

 تجهيزاتي(

 اندازي سااتيان پرد س دانشگاه پيگيري ق تسر ع در احداث ق راه

 ها رقز رسانی سااتار تشکيالتی دانشکده بازنگري ق ب 

 جذب نيرقي انسانی كارشناس ق هيت  عليی

 توانيندسازي ق توسع  فردي اعضاي هيت  عليی

 توسع  ق ارت اي كاركنان غير عضو هيت  عليی

 قري منابع انسانی بهرهافزا ش 

 هاي نو   مندي از فناقري افزاري بهره فراهم نيودن بسترهاي س ت

 تر منابع مالی قري مناسه بهره

 ها  توسع  آزما شگاه

 هاي آموزشی در مراكز آموزشی درمانی توسع  ز رساات

 

 

  



 

 

 آموختگان آموزش دانشجويان و دانشكيفيت  راهکارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي. 2جدقل 

 مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبرديراهكارهاي  موضوع راهبردي

كيفيت آموزش دانشجويان و 

 آموختگان دانش

 ها ق توانيندسازي آموزشی اعضاي هيت  عليی توسع  مهار 

 استفاده از منابع عليی اسالمی ق بومی در آموزش

 آموزش علوم پزشکیتوج  ق ژه ب  ااالق در 

 EDCافزا ش تعداد كارشناسان 

 ها ق مراكز آموزشی درمانی در دانشکده EDOا واد 

 هاي آموزش مداقم نيازسنوی استاندارد برنام 

 هاي آموزش مداقم رقز دقره ارا   استاندارد ق ب 

 استفاده از فرا ندهاي نو   آموزشی در تدر س

 ققت كارآمد ق تيامجذب اعضاي هيت  عليی 

 ققت جغرافيا ی افزا ش درصد اعضاي هيت  عليی تيام

 

  



 

 

 هاي نوين در آموزش فناوري راهکارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي. 3جدقل 

 مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبرديراهكارهاي  موضوع راهبردي

 هاي نوين در آموزش فناوري

 آموزشی مبتنی بر فناقري )آموزش الکترقنيکی(هاي  توسع  دقره

 هاي نو    مندي از فناقري ا واد انگيزه ق آگاهی در اساتيد براي بهره

 هاي نو   آموزشی توانيندسازي اساتيد ق دانشوو ان در زمين  فناقري

 جذب منابع الزم براي ا واد تحول در آموزش ق حركت ب  سيت آموزش الکترقنيک

 

 

 تحصيالت تكميلي راهکارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي. 4جدقل 

 مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبرديراهكارهاي  موضوع راهبردي

 تحصيالت تكميلي

 توسع  فضاهاي استاندارد در مراكز آموزشی درمانی

 جذب نيرقي انسانی توانيند در دانشگاه

 آموزشی درمانی اعتبارب شی آموزشی مراكز

 ا واد انگيزه الزم براي اقامت بيشتر اعضاي هيت  عليی

 ا واد تعامل سازنده با معاقنت درمان دانشگاه

 

  



 

 

 ارتباطات بين دانشگاهي  راهکارهاي مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبردي. 5جدقل 

 مورد نظر براي تعامل با موضوع راهبرديراهكارهاي  موضوع راهبردي

 ارتباطات بين دانشگاهي 

 هاي استان نام  هيکاري مشترك با دانشگاه ع د تفاهم

 هاي علوم پزشکی منط   نام  هيکاري با دانشگاه ع د تفاهم

 ارتباط مستير ق كارآمد با دانشگاه معي 

 ت و ت جا گاه آموزش دانشگاه در سطح استان

 اليللی اساتيد بي هاي آموزشی با استفاده از  برگزاري دقره

 هاي معتبر كشورهاي منط   نام  هيکاري با  کی از دانشگاه انع اد تفاهم

 

  



 

 

 اهداف و نتایج مورد انتظار در ارتباط با اجرای راهکارهای مورد نظر برای تعامل با موضوعات راهبردی 

 
 )انسانی، مالی، فيز کی ق توهيزاتی(منابع مد ر ت يراهبرددر ارتباط با موضوع برنام  راهبردي ق نتا ج مورد انتظار اهداف  .6 جدقل

 

 شااص هدف كد
 شااص پا  

(1393) 

 شااص هدف

(1395) 

O1 ( نسبت استاد ار ب  مربیارت اي هرم اعضاي هيت  عليی) 35 25 نسبت 

O2 ( نسبت دانشيار ب  استاد ارارت اي هرم اعضاي هيت  عليی) 18 12 نسبت 

O3  2/1 8/0 نسبت (نسبت استاد ب  دانشيارهيت  عليی )ارت اي هرم اعضاي 

O4 25 15 ميليارد ر ال  افزا ش درآمد ااتصاصی دانشگاه در ب ش آموزش 

O5 3 3/1 متر مربع ب  دانشوو (+ آزما شگاه+ كتاب ان + سا ت)كالس درس ارت اي سران  فضاي فيز کی آموزشی 

O6 4 6/2 متر مربع ب  دانشوو )اداري+ نيازاان + سال  جلسا ( ارت اي سران  فضاي فيز کی كيک آموزشی 

O7 11ب   1 12ب   1 نفر ب  دانشوو ارت اي سران  هيت  عليی ب  دانشوو 

O8 12ب   1 15ب   1 نفر ب  دانشوو ارت اي سران  كاركنان غير هيت  عليی ب  دانشوو 

O9 95 75 درصد استاندارد سازي سااتار تشکيال  معاقنت آموزشی 

 

 



 

 

 كيفيت آموزشي راهبرددر ارتباط با موضوع  برنام  راهبرديق نتا ج مورد انتظار اهداف  .7 جدقل

 

 شااص هدف كد
 شااص پا  

(1393) 

 شااص هدف

(1395) 

O1 6/0 1 درصد كاهش نسبت مشرقطی 

O2 8 2 درصد افزا ش قبولی در م اطع تحصيال  تکييلی 

O3   1 0 نفر در دقره هاي جامع كشوري آزمون% برتر در 5كسه رتب 

O4  ارت اي رتب  كشوريEDC دانشگاه برتر 15در بي   - رتب  بندي 

O5 دانشگاه برتر 15در بي   درحال اجرا رتب  بندي ارت اي رتب  كشوري معاقنت در طرح راد 

O6  3 - تعداد در جشنواره شهيد مطهريكشوري كسه جوا ز 

 

 

 

 

 

  



 

 

 هاي نو   در آموزش فناقريي راهبرددر ارتباط با موضوع  برنام  راهبرديق نتا ج مورد انتظار اهداف  .8 جدقل

 شااص هدف كد
 شااص پا  

(1393) 

 شااص هدف

(1395) 

O1 15 0 تعداد كارگاه آموزش مداقم غير حضوري جامع  پزشکی 

O2 50 0 درصد ها هوشيندسازي كالس 

 

 

 تحصيال  تکييلیي راهبرددر ارتباط با موضوع  برنام  راهبرديق نتا ج مورد انتظار اهداف  .9 جدقل

 شااص هدف كد
 شااص پا  

(1393) 

 شااص هدف

(1395) 

O1 10 7/1 درصد دانشوو ان تحصيال  تکييلی افزا ش پذ رش 

 

  



 

 

 بي  دانشگاهی ارتباطا ي راهبرددر ارتباط با موضوع  برنام  راهبرديق نتا ج مورد انتظار اهداف  .10 جدقل

 شااص هدف كد
 شااص پا  

(1393) 

 شااص هدف

(1395) 

O1 10 3/5 درصد افزا ش پذ رش دانشوو ان اارجی 

O2 5 1 درصد هاي آموزشی هاي مطالعاتی اساتيد در حوزه فناقري افزا ش فرصت 

 10 2 تعداد هاي مشترك  ا واد رشت  03

 
 

 

 

 


