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بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با دانشگاهيان در سال: 1385
اگر ما بخواهيم الهام بخش باشيم ،در منطقه مرجع علمى باشيم ،اين راه كار دارد ...اصرار ما اين است .ما ميخواهيم اين كار در زمينه ى
مسائل علم و پژوهش به صورت درست ،به صورت خوب و كامل انجام بگيرد ...مااگر بخواهيم سند چشم انداز تحقق پيدا كند و آن مرجعيت علمى كه
براى كشور پيش بينى شده ،به وجود بيايد و عملى بشود ،ناچاريم كه اين كارها را انجام بدهيم ،كه مهمترينش تهيه ى نقشه ى جامع علمى است.اين
يعنى يك گام مهم ،يك دروازه ى مهم به سوى اجرائى كردن اهداف و شعارهائى است كه مطرح شده و امروز بحمداللَّه در محيطهاى علمى به صورت
يك گفتمان در آمده است.
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اسامی اعضاء كميته معاونت:
دكتر نازآفرين حسينی

دكتر اورنگ ايالمی

(رئيس دانشگاه)

دكتر حسين ماری اورياد

(معاون پژوهشی) دكتر غالمرضا سبز

آقای زندی

(معاون اجتماعی)

دكتر جمشيد محمدی

آقای نعيمی

(معاون بهداشتی)

دكتر قائدی

(معاون آموزشی)
(معاون درمان)
(معاون دانشجويی-فرهنگی)
(معاون غذا و دارو)

آقای امين اهلل بابويی

(معاون توسعه مديريت و منابع)

دكتر جان محمد ملك زاده

آقای امين يوسفی نيا

دبير بسته اعتباربخشی آموزشی

دكتر محمد ملك زاده

عضو هيأت علمی

عضو هيأت علمی دكتر حبيب اله رضايی

عضو هيأت علمی

دكتر پرويز آقايی

رئيس دانشکده بهداشت

دكتر مسلم شريفی

عضو هيأت علمی

دكتر فريبا راد

دكتر صادق نوری پور

عضو هيأت علمی

دكتر سجاد خرم

دكتر ذاكر صالحی

عضو هيأت علمی دكتر ربانی

دكتر نيك اقبال

عضو هيأت علمی دكتر غالمی

عضو هيأت علمی

دكتر ساالری

عضو هيأت علمی دكتر زهره كريمی

عضو هيأت علمی

دكتر دالويز

خانم خلقی فرد
هاجر زمانی دانشجوی كارشناسی ارشد پرستاری(نماينده دانشجويان در
تدوين برنامه)
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عضو هيأت علمی
مدير امور هيئت علمی
عضو هيأت علمی-رئيس دانشکده پزشکی

عضو هيأت علمی

برنامه استراتژيك معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان كهگيلويه و بويراحمد ()0317-0011

 -0مقدمه و اهميت برنامه ريزي
انسان موجودی است اجتماع كه نيازهای او در ابعاد مختلف جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی مطرح می گردد و با توجه به منابع محدود ،دسترسی و
ارضاء نيازهای او به آسانی ميسر نيس ت.جوامع انسانی ،امروز برای تامين نيازها و خواسته های تخصصی وابسته اند و اين موسسات و سازمان ها ،بر پايه
تصميم گيری های افرادی هدايت می گردد كه « مدير» خوانده می شوند.
دانايی ،توانايی و مهارت « مدير» در هر دستگاه اجرايی در جهت پيشبرد اهداف سازمانی نقشی تعيين كننده و تاثير گذار دارد .بنظر می رسد ،بسياری
از افرادی كه عهده دار نقش ها و مسئوليت های مديريت موسسات و دستگاههای اجرايی می باشند از آموزش های الزم و كافی مديريت كه الزمه
تداوم و استمرار فعاليت ها می باشد برخوردار نيستند .اين قصور مديريتی در دنيای متالطم كنونی كه تغييرات محيطی ،رشدی شتابان يافته،
مشکالتی جدی و جبران ناپذير چه در سطح سازمانی و چه ملی برجای می گذارد .بر اين اساس برای افزايش دانايی و توانمند سازی مديران در رده
های مختلف سازمانی نياز به آموزش های حرفه ای و عمومی ،از ضروريات انکار ناپذير جامعه امروزی می باشد.

موفقيت سازمانی ،در سطح منطقه ای  ،ملی و بين المللی امروزه كه فعاليت جوامع به شکل روزمره زير نفوذ و تاثير رويدادهای شتابنده و متحول
جهانی قرار گرفته ،در گروه فعتاليت كارا و اثر بخش سازمان ،تصميم گيران ،مديران و برنامه ريزان آن در تمامی عرصه ها است .مديريت استراتژيك
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يکی از محورهای دانش و مهارتی است كه كسب آن از سوی مديران و كارشناسان بدليل آنکه امکان شناسايی و تحليلی دقيق ،عميق و گسترده محيط
داخلی و خارجی را فراهم می آورد و زمينه الزم برای تعيين راهبردها و راهکارها را در اختيار قرار می دهد ،حايز اهميت بوده ،و به عنوان يکی از
ابزارهای برنامه ريزی مورد نياز مديريت شناخته می شود.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان كهگيلويه و بويراحمد با توجه به رسالت خود كه همانا تامين و ارتقاء سطح
آموزش سالمت و مديريت آموزش سالمت بر مبنای نيازهای جامعه است با همکاری و مشاركت هيئت رئيسه ،مديران و جمعی از اعضاء هيئت علمی
دانشگاه اقدام به تدوين برنامه استراتژيك خود نموده است تا با اجرايی كردن اين مهم در سطح واحدهای تابعه در جهت نيل به اهداف كالن چشم انداز
 11ساله كشور گامی در خور و شان مردم استان بردارد.
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مقدمه و اهميت برنامه ريزي استراتژيك در حوزه ي سالمت:
انسان سالم را محور توسعه گويند و نيروی انسانی سالم ،فکور و انديشمند مهمترين سرمايه يك كشور به شمار می آيد .بنا براين ،مسئله سالمت از
مقوله های مهم محسوب می شود .درخصوص تعريف سالمتی ديدگاه های گوناگونی وجود دارند .ازنظر عرفی سالمتی را تاجی ميدانند بر سر انسانهای
سالم كه بيماران آن را می بينند در حالی كه خود افراد سالم قادر به ديدن آن نمی باشند.
سازمان بهداشت جهانی ،سالمت را حالت رفاه كامل جسمی  ،روانی واجتماعی و نه فقط فقدان بيماری تعريف می كند .سازمان بهداشت جهانی
( )1995در تعريف ديگری سالمتی را شيوه كنش وری وحدت يافته ای می دانند كه هدفش به حداكثر رساندن توان فرد است .امروزه بويژه در
رويکردهای سالمت نگر  ،مفهوم سالمتی به عنوان يك مولفه سه بعدی روانی – زيستی – اجتماعی در نظر گرفته می شود  .لذا توجه به ابعاد سالمت
نه تنها دربهبود سالمت موثر است بلکه زمينه مساعدی نيز برای شکوفايی استعدادهای نهفته فراهم می آورد .سالمت يکی از مهم ترين عوامل موثر در
پيشرفت تحول و تکامل انسان ها محسوب می شود و بر همين اساس انسان سالم را محور توسعه همه جانبه ميدانند
برنامه ريزی استراتژيك راهی برای پاسخگويی به دو نياز مهم واساسی كشور ما محسوب می شود  .اين دو نياز اساسی عبارت از پاسخ به نياز سالمت
جامعه و حركت دامنه دار و همه جانبه علمی به عنوان سنگ بنای توسعه كشور می باشد.
بر اين اساس چشم اندازسالمت در نظام جمهوری اسالمی ايران در سال  ،1404نظامی پاسخگو است كه اعتماد و رضايت كامل مردم را دربخش
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به خود جلب مينمايد و به برخورداری مردم از مراقبتهای جسمی ،روانی و اجتماعی وحركت در مسير سالمت
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معنوی واخالقی اهتمام دارد و با عنايت به رعايت كامل اخالق حرفه ای كه در نظام سالمت كشور يك اصل بنيادی تلقی ميشود ،در جهت تامين
،ارتقاء و تعميم سالمت جامعه تالش ميکند.
نظام سالمت برای دستيابی به باالترين سطح اميد و زندگی توام باكيفيت برای آحاد مردم ،به سياست گذاری يکپارچه و مبتنی بر شواهد نياز دارد تا
بتواند الگوی الهام بخشی برای ساير كشورها باشد  .از اين رو دانشگاه علوم پزشکی ياسوج در راستای تحقق بخشيدن به رسالت خطير و پويا نيازمند
الگو و ابزار های مناسب برای اطمينان از پيمايش كيفی روند برنامه ها و فرآيندهادر همه زيرمجموعه هادر جهت افزايش ،كارائی و اثر بخشی فعاليتهای
بخشهای مختلف بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد.
.به اين منظور تالش شده است تا برنامه استراتژيك دانشگاه در راستای سند چشم انداز جمهوری اسالمی  ،چشم انداز نظام سالمت كشور واجرای
نقشه جامع سالمت و همچنين برنامه توسعه پنجم كشور تدوين شود .هدف ازتهيه و تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه دراز مدت  ،رسيدن به چشم
انداز جمهوری اسالمی ايران در سال  1404می باشد كه تالش شده تا ارزش های اسالمی ،ايرانی  ،بومی و اخالقی در آن مورد توجه قرار گيرد.
.
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تعريف مفاهيم:
نقشه جامع علمي كشور:
مجموعه ای است جامع  ،هماهنگ و پويا از اهداف  ،سياست ها و الزامات برنامه ريزی تحول راهبردی علم ،فناوری و نو آوری كه مبتنی بر ارزش های
اسالمی  -ايرانی و با نگاهی بلند مدت به آينده برای دست يابی به اهداف چشم انداز كشور (مصوبه شورای تخصصی نقشه جامع علمی كشور مورخ
) 0389/9/11تدوين شده است.
حوزه سالمت:
مجموعه فعاليتهايی است كه با هدف اوليه ارتقاء سالمت عمل می كند و حوزه سالمت متشکل از بخش دولتی و غير دولتی می باشد و در درون دولت
اين حوزه منحصر به وزارت بهداشت  ،درمان وآموزشپزشکی نمی گردد.
فناوري سالمت:
فناوری حاصل تركيب موزون مهارت ها  ،دانش ها و اطالعات  ،سخت افزارها و مديريت مربوط به تهيه وتوليد كاال وعرضه خدمات كه می تواند بصورت
فناوری نرم يا سخت باشد .به عبارتی ديگر فناوری به مفهوم دانش و روش حل مسله است  .از مثالهای فناوری نرم می توان به روش های مديريت و
دستورالعمل ها نام برد و ابزار ها نيز نمونه فناوری سخت می باشد و فناوری در سالمت مجموعه مداخالتی است كه در نظام سالمت صورت می پذيرد،

11

از جمله مداخله در سازماندهی  ،دسترسی  ،نظام پرداخت و همه ابزارهايی كه برای ارتقای سالمت در داخل و بيرون از بخش مورد استفاده قرار می
گيرد.
راهبرد:
راهبرد در اين متن به معنای خاص كلمه مورد استفاده قرار می گيرد كه به معنای سياست وراه و روش دستيابی به اهداق كوتاه مدت  ،ميان مدت و
دراز مدت می باشد.
الزامات:
زير ساخت ها و قوانين مورد نياز برای رسيدن به اهداف كالن نقشه جامع علمی سالمت است كه می بايد برای تحقق اهداف سازمانها و يا نهادهای
داخل و يا خارج از حوزه آموزش و پژوهش به انجام برسد.
برنامه ها يا اقدامات:
برنامه ها بطور مشخص فعاليتهايی است كه در مقطعی از زمان انجام می گيرد كه شکل طولی همانند راهبردها را ندارد.

11

چشم انداز كشور در سال: 1404
ايران كشوری است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه  ،با هويت اسالمی  -ايرانی و انقالبی و الهام بخش در جهان
اسالم با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل و برخوردار از سالمت  ،رفاه  ،امنيت غذايی  ،تامين اجتماعی  ،فرصت های برابر ،توزيع مناسب در
آمد  ،نهاد مستحکم خانواده  ،به دور از فقر و فساد و تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
چشم انداز نظام سالمت: 1404
در سال  1404جمهوری اسالمی ايران كشوری است با مردمی برخوردار از باالترين سطح سالمت و دارای عادالنه ترين و توسعه يافته ترين نظام
سالمت در منطقه.
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چشم ا نداز نظام سالمت از منظر قانون:
در نظام برنامه ريزی كشور افق توسعه ،بهره گيری بهينه از كليه منابع و ظرفيت های موجود می باشد ،به گونه ای كه رشد و توسعه پايدار كشور را
تعيين نمايد .يکی از عوامل اساسی در چشم انداز برنامه  ،بخش نظام سالمت است و مردم جمهوری اسالمی ايران می بايد در سال  1404برخوردار از
باالترين سطح سالمت و دارای عادالنه ترين و توسعه يافته ترين نظام سالمت منطقه باشند  ،زيرا توسعه كشور در بخشهای اقتصادی  ،سياسی ،
فرهنگی  ،اجتماعی و  ..تابعی از سطح سالمت مردم می باشد و توسعه بخشهای فوق با وجود نيروی انسانی سالم و شاداب امکانپذير است و همچنين
بالعکس امکان تفکيك نظام سالمت از بخشهای فوق امکانپذير نيست  ،زيرا بخشهای فوق بشدت می توانند بر سطح سالمت مردم تاثير گذار باشند و به
همين دليل ضرورت دارد كه اين توسعه همه جانبه باشد  .چنين نگرشی در حقيقت  ،رويکرد بنيادين به تفکر دانايی محور و دانايی سنجی اهداف و
برنامه ها می باشد .به همين اساس سند چشم انداز توسعه كشور ايران در سال  1404هجری شمسی بعنوان كشور توسعه يافته با جايگاه اول
اقتصادی  ،علمی وفناوری در سطح منطقه با تعامل سازنده و موثر در روابط بين المللی متصور شده است كه دانشگاه علوم پزشکی ياسوج در چشم انداز
خود نيز تالش دارد تا در راستای اهداف كالن نقش خود را بخوبی ايفا نمايد.
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رسالت دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان كهگيلويه و بويراحمد:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان كهگيلويه و بويراحمد رسالت خود می داند به منظور تأمين ،حفظ و ارتقاء سالمت جامعه ،در
محورهای زير ،فعاليت نمايد:
 دسترسی عادالنه به خدمات مطلوب و با كيفيت سالمت
 آموزش نيروی انسانی متخصص ،كارآمد و واجد اخالق حرفه ای در حوزه سالمت
 توسعه كمی و كيفی پژوهشهای بنيادی و كاربردی در راستای تحقق اهداف دانشگاه های نسل سوم
 تامين و استفاده بهينه از منابع در راستای افزايش بهره وری
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ارزشها:
دانشگاه علوم پزشکی ياسوج در راستای رسالت و اهداف سازمانی خود و استناد به نقشه جامع علمی سالمت كشور و دانشگاه و تکيه بر اعتقادات
بنيادی موارد ذيل را بعنوان اركان مهم ارزشهای سازمانی خود تلقی می كند:
 احترام و پايبندي به ارزشهاي انسانی و اسالمی جامعه

 عدالت اجتماعی

 آموزش مبتنی بر نيازهاي واقعی جامعه

 توسعه پژوهش مبتنی بر شواهد

 رضايت مندي استفاده كنندگان از خدمات

 مشاركت مردمی و همكاري بين بخشی

 مشاركت كاركنان در تصميم گيري

 رقابت مطلوب در ارائه خدمات

 خالقيت،نوآوري و استفاده از فناوري

 پاسخگو بودن نظارت

 توانمندسازي

 تعهد و اخالق حرفه اي

 قانون مداري

 شايسته ساالري
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چشم انداز:
چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان كهگيلويه و بويراحمد در بازه زمانی  0391-0111بشرح زير می باشد:
ما برآنيم با اعتقاد به عدالت اجتماعی وحفظ كرامت انسانی و رعايت حقوق اساسی مردم و استفاده از فناوري پيشرفته ،و با رويكرد ارتقاء جايگاه،
دانشگاهی داشته باشيم كه:
 پاسخگوي مبتنی بر عدالت در ارتباط با نيازهاي اساسی
خدمات بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و پژوهشی جامعه باشد.
 نيروهاي متخصص  ،متعهد و كارآمد تربيت نمايد.

 خدمات بهداشتی درمانی با كيفيت را به موقع ،باهزينه اثربخشی مناسب و با رضايت مندي
بيشتري ارائه نمايد.
 عالوه بر پاسخگوئی به نيازهاي بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و پژوهشی استان ،قادر به انجام
ارائه خدمات ياد شده در سطح ملی و جهانی باشد.

 كليه كاركنان خود را ملزم به پايبندي به رسالت ،ارزش ها و

 به ارتقاء فناوري سالمت در راستاي تحقق اهداف دانشگاه هاي نسل سوم اقدام نمايد.

دورنماي دانشگاه بدانند
 به تالش در جهت ايجاد فضاهاي فيزيكی مناسب اقدام نمايد .

 به برقراري نظام تصميم گيري مبتنی بر عملكرد و شواهد اقدام نمايد.

 در جهت تامين و استفاده بهينه از منابع اقدام نمايد.

 به منظور دستيابی به جايگاه مطلوب در زمينه رعايت حقوق شهروندي ،اقدام نمايد.

 مرجعيت علمی در يكی از حوزه هاي آموزش علوم پزشكی را
در بين دانشگاه هاي كشور كسب نمايد.
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تحليل محيط ) (SWOTمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی ياسوج0317 ،

عوامل داخلي ()IFE
نقاط قوت
وجود سازوكارمدون جهت اجراي بسته هاي يازده گانه طرح تحول سالمت در آموزش با تشکيل كميته هاي تخصصي (اعتبار بخشي ،آمايش سرزميني ،مأموريت
گرايي ،دانشگاههاي نسل سوم ،توسعه اخالق حرفه اي و ).......
برگزاري آزمون صالحيت هاي باليني در دانشگاه
ارتقاء مرتبه و بهبود شاخص اعضاء هيات علمي تعديل شده در دانشگاه
بهبود شاخص نسبت استاد به دانشجو
وجود مركز يادگيري مهارتهاي باليني فعال براي دانشجويان
جذب اعضاء هيات علمي باليني تمام وقت جغرافيايي به منظور ارتقاي آموزش
عضويت سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه در بوردهاي تخصصي وزارت متبوع
توان بهره برداري مناسب از منابع الکترونيک وكتابخانه اي ديجيتال معتبر
افزايش تعداد رشتههاي تحصيالت تکميلي (دستياري و ارشد) و كاربرد آن در راستاي ارتقاء آموزش باليني
راه اندازي مركز آزمونهاي الکترونيک دانشگاه
وجود پتانسيل و نيروي انساني الزم جهت اخذ مجوز  3رشته دكتري تخصصي ( )PhDپرستاري ،بيوشيمي ،علوم تشريحي ،ميکروب شناسي و آموزش بهداشت
وجود ساز و كار مناسب جهت ارتقاي كيفيت آزمونهاي كتبي ،عملي و باليني
وجود كلينيک تخصصي آموزشي-درماني دندانپزشکي جهت آموزش دانشجويان و ارائه خدمات تخصصي
توسعه زير ساخت ها ،فضا هاي آموزشي وتجهيزات آزمايشگاهي و كمک آموزشي مناسب
راه اندازي بخش هاي تخصصي و فوق تخصصي در راستاي ارتقاء كمي و كيفي آموزش
وجود پتانسيل (مدرس ،فضاي آموزشي و تجهيزات) كافي جهت توانمندسازي آموزشي اساتيد در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
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برخورداري از فرايند نظارت بر اجراي قوانين و مقررات آموزشي
وجود واحد بين الملل در دانشگاه
وجود مجتمع آموزش عالي سالمت در شهرستانهاي كهگيلويه و گچساران
بازسازي ،تجهيز و راه اندازي پاويونهاي دستياري بيمارستانهاي آموزشي درماني دانشگاه
برگزاري كالسهاي تقويتي جهت ارتقاء سطح علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر

نقاط ضعف
چارت تشکيالتي نامناسب دانشکده ها

ناكافي بودن زير ساخت هاي آموزش از راه دور و تركيبي (الکترونيک و حضوري )
كمبود فضاهاي باليني در بيمارستان هاي آموزشي استان به نسبت پذيرش دانشجويان در اين مراكز
فرسودگي و ناكافي بودن فضاي آموزشي برخي از دانشکده ها
انضباط حرفه اي نامناسب اعضاي هيات علمي

كمبود كارشناسان خبره در آزمايشگاها و در حوزه هاي مختلف آموزش
ناكارآمدي سيستم ارزشيابي اساتيد
ناكافي بودن اعتبارات جهت تکميل و تجهيز آزمايشگاههاي دانشکدههاي مختلف
مشاركت ناكافي اعضاي هيأت علمي در طراحي و اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش

توسعه نامتوازن آموزش پزشکي متناسب با گسترش تکنولوژي هاي نوين آموزش پزشکي
نداشتن برخي از بخش هاي آزمايشگاهي و فوق تخصصي باليني در ارائه خدمات آموزشي
ارائه ناكافي خدمات رفاهي به اعضاي هيأت علمي وكاركنان

رتبه نامطلوب دانشگاه در دومين مرحله طرح راد
استقبال ناكافي اعضاي هيآت علمي از مشاركت در طراحي و اجراي فرايندهاي نوين آموزشي و شركت در جشنواره شهيد مطهري
استقبال ناكافي دانشجوي ان استعداد درخشان از برنامه هاي توانمندسازي دانشجويان استعداد درخشان و المپياد
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عوامل خارجي ()EFE
فرصتها
گسترش تکنولوژي هاي نوين آموزش پزشکي
حمايت وزارت بهداشت از برنامه پذيرش دانشجوي مازاد و بين الملل (خارجي)
امکان استفاده از تجربيات ،امکانات و فيلدهاي آموزش باليني تخصصي ساير دانشگاهها جهت آموزش تمامي مقاطع تحصيلي
امکان استفاده از كمک مالي خيرين سالمت جهت ارتقاء زير ساخت هاي آموزش دانشگاه
پايش برنامه طرح تحول سالمت در آموزش از سوي وزارت بهداشت (از طريق سامانه آتنا ،راد ،رخاد و پايش برنامه عملياتي)
امکان تعامل با سازمانهاي مرتبط درعلوم پزشکي از قبيل :دانشگاههاي علوم پزشکي قطب  ،انجمن آموزش علوم پزشکي  ،پزشکي قانوني
وجود ديدگاه مثبت مسئولين سياسي استان جهت توسعه آموزش
امکان جذب و بکارگيري عضو هيأت علمي متعهد خدمت ،سرباز و ضريب كا
راه اندازي بيمارستانهاي تخصصي آموزشي-درماني جديد در سطح استان

موافقت اوليه با ايجاد هيأت مميزه مستقل دانشگاه
امکان تعامل با دانشگاه ياسوج و دانشگاه آزاد اسالمي واحدهاي استان
حمايت وزارت بهداشت از برنامه هاي نوآورانه دانشگاه و استعدادهاي درخشان و نخبگان
اجراي طرح تحول نظام سالمت در آموزش
افزايش درصد فارغ التحصيالن تحصيالت تکميلي
بازاركار نسبتاً مناسب جهت فارغ التحصيالن علوم پزشکي
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تهديدها
تاثير منفي نوسانات بازار در تهيه تجهيزات پيشرفته جهت آموزش دانشجويان (موالژها  ،مانکنها  ،شبيهسازها و دستگاهها)
پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي ضريب  Kاز محل اعتبارات آموزشي دانشگاه
پايين بودن سهم اعتبارات بخش آموزش از  GNPوGDP
ناهماهنگي در سياستهاي آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با بخش بهداشت و درمان
عدم پرداخت كارانه آموزش از قبل طرح تحول نظام سالمت به نيروهاي انساني دخيل در آموزش
افزايش پذيرش بي رويه دانشجو بدون توجه به ظرفيت واقعي دانشگاه
نداشتن برنامه مدون بازبيني برنامه درسي برخي از رشتهها در جهت پاسخگويي به نيازهاي جامعه (آموزش پاسخگو)
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استراتژي هاي اختصاصی آموزش در راستاي استقرار طرح تحول و نوآوري در آموزش ( پيوست شماره يك برنامه ،شاخص هاي عملياتی مرتبط با
اهداف استراتژيك معاونت آموزشی می باشد).

 .1آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی
 .2توسعه کارافرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم
 .3اعتالی اخالق حرفه ای
 .4ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی میتنی بر نیاز های جامعه
 .5اصالح ساختار و توسعه منابع انسانی
 .6بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
 .7توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
 .8ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
 .9اعتباربخشی برنامه ها موسسات و بیمارستان های آموزشی
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 .11توسعه و ارتقای زیر ساخت ها ی آموزش علوم پزشکی
 .11استقرار کامل بسته آموزش پاسخگو
 .12توسعه راهبردی هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش سالمت
 .13ماموریت گرایی و ارتقای توانمندی در بستر آمایش سرزمینی
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