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 :عنوان فرآیند -1

 (88-39)سبزوار برنامه استراتژيك پنج ساله دانشكده پزشكي 

 :صاحبان فرآیند و همکاران -2

نيان  –دكتر محمد شوريده يزدي  –دكتر كاظم حسن پور  دكترر سريد امرا      –دكتر هومن كامرا

سريد احمرد    –محسرن حيهره    –دكترر حسرن دبدالره هاده     –دكترر مرريم هاشرميان     –ميرموسوي 

 حسين نبوي فرد  –مهدي راهقندي  – احمدي نسب

 

 دانشكده پزشكي:محل اجرای فرآیند -3

 دانشگاه دلوم پزشكي سبزوار:نام دانشگاه -4

 ادضاء هيأت دلمي و كارمندان –دانشجويان پزشكي :فرآیندهدف گروه  -5

 مديريت و رهبري آموهشي: فرایند حيطه -6

 :محور یا محورهای همسو با فرایند -7

  مرجعيت علمي 

 نظريه پردازي در علوم پزشكي 

 (الزامات اسالمي فرهنگي در فرايندهاي آموزشي)معرفت ديني  

  اخالق حرفه اي 

  پيشرفت و عدالت 

  فرايندهاي آموزشيبومي سازي  

  اصالحات و استانداردسازي در آموزش علوم پزشكي 

  رويكردهاي نوين در فرايندهاي آموزشي 

 آموزش علوم پزشكي پاسخگو 

 :(مدت اجرای فرآیند به همراه جدول زمانبندی اجرا)تاریخ اجراء  -8

39-8988 

 

 دانشگاه :اثر گذاریسطح  -9

  :مقدمه -11

برنامه ريزي استراتژيك بره دنروان يكري اه ابزارهراي مهرم برنامره ريرزي مرديران برا          در اهان امروه 

ايرن نروب برنامره ريرزي مري توانرد بسرتر يهم برراي شرنا ت و ر            . رويكرد آينده نگري مهرح است
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بسرياري   .راهبردهاي حركت به و   مهلوب را ترسيم كند مواود، اايگاه آتي يك ساهمان و همچنين 

، اه كارشناسان دلم مديريت مهمترين مزيرت برنامره ريرزي اسرتراتژيك را تأكيرد بره شرنا ت محري          

ننرد    و اه تجزيه و تحليل تأثيرگذار آن اه امله دوامل باهدارنده و پيش برنده در تصميم گيري مري دا

سي بين برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريرزي دراه مردت وارود    اين ديدگاه معتقدند كه تفاوت اسا

براي ااراي برنامه استراتژيك برر توسرعه و ارتقراء تفكرر اسرتراتژيك بره دنروان يكري اه دوامرل          . دارد

توسعه فرهنگ و دانش راهبردي مديران مي نگرند و بر اين براور تأكيرد دارنرد كره مرديريت      بنيادي 

 .راتژيك براي اارا و دملياتي كردن آن استهدايت تفكر استاستراتژيك 

 

 

 :و اهداف اختصاصيكلي هدف  -11

 88-39ساله دانشكده پزشكي سبزوار طي سالهاي  5تدوين برنامه استراتژيك : هدف كلي 

 :اهداف ا تصاصي 

 كشور تدوین و آماده سازی برنامه آموزش پزشکي مطابق با استانداردهای روز-1

 انساني و هيأت علمي متناسب با الگوی شایستگيتأمين و توسعه نيروی -2

 تجهيز تمامي واحدهای دانشکده به فن آوری اطالعات تا پایان برنامه -3

 فضای فيزیکي تا پایان برنامه كل استانداردرعایت  -4

 تأمين كل تجهيزات ضروری مورد نياز بر طبق اولویتهای انجام شده -5

 با تمام واحدهای همجوار يانسان منابع آموزشي پژوهشيموزشي در جهت تأمين آهمکاری  -6

 مطابق با ساختار سازمان تا پایان برنامه نيتکميل كليه پست های سازما -7

 رفاهي ، فرهنگي بر مبنای استانداردهای تعریف شده نيازهای توسعه و تأمين -8

  ایان برنامهنظام های نوین ارزشيابي تا پنظام ارزشيابي بر اساس استقرار كامل  -9

 

 :(A4صفحه  3حداكثر در )روش اجراء  -1

و ارهيابي چند برنامه استراتژيك اه امله برنامه استراتژيك دانشگاه ، كميتره  پس اه بررسي هاي اوليه 

راهبردي دانشگاه متشكل اه رياست دانشگاه ، معاونين دانشگاه ، روسا و معراونين آموهشري بيمارسرتان    

مهالعرات و توسرعه آمروهش     دفترهاي آموهشي دانشگاه ، مديران آموهش و پژوهش دانشگاه ، مدير 

ادضاء هيأت دلمي تشكيل شد و پس اه دو نوبت بحث و بررسري و  ر  مشري    ماينده اي اه پزشكي و ن

حوهه دانشگاه هير نظر رياست دانشكده  4كلي بنا به تشكيل كميته اارايي مشتمل بر كارشناسان ارشد 

 .پزشكي شد
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نفر سادت كار گروهي ادضاي كميته اارايي پيراده سراهي    8011السه كار فشرده و بيش اه  95پس اه 

  .ساله دانشكده پزشكي تدوين شد 5، برنامه استراتژيك استانداردهاي پايه آموهش پزشكي 

 

 

 :پيامدهای اجرای فرآیند نتایج و -2

حوهه رهبري ، سياست و    مشري ، منراب  ، كاركنران ، فرآينردها ، نترايج       7شا ص در  33در مجموب 

حيهره   88همچنرين دوامرل بيرونري در    . مشتري و نتايج كليردي و اامعره اسرتجرا  و امتيراهدهي شرد     

 5هردف كر ن برراي دسرتيابي ترا پايران دوره        80بر اين اساس . مشجص و  رايب هر كدام تعيين شد 

پس اه تدوين استراتژيها ، مو ودات استراتژيك بر اسراس مراتريس انتجراب    . اله برنامه مشجص شدس

سپس دناوين فعاليتها اهت دسترسي و حصو  بره هرر مو روب شررح داده و     . نمره دهي و انتجاب شد

 85، ( 88)بندي شده طي سا  او  برنامه بر اساس برنامه همان . در قالب اداو  تفضيلي چيدمان شد

دنوان آن بهور كامل اارايي شد و اه اين حيرث   58 ، دنوان اهت اارا تعيين شده بود كه تا پايان سا 

  .و با موفقيت نسبي دملياتي شده است% 70برنامه در سا  او  به ميزان 

 

 

 :چگونگي معرفي نتایج فرایند -3

Click here to enter text. 
 

 

 :اجرائي فرآیندنتيجه گيری شامل چالش ها و مشکالت  -4

 ايجاد هماهنگي بين ادضاء كميته راهبردي و اارايي-8

 حضور كارشناسان اه واحدهاي مجتلف و با مشغله كاري هياد -0

 تاهه تأسيس بودن دانشكده پزشكي و ددم تجربه كافي مديران و كارمندان -9

 كمبود امكانات و تجهيزات مالي مناسب در سهح دانشكده و دانشگاه-4

 

 

 

 :(پيوست)به فرایند  های مربوطهیه تائيدفهرست  -5

 هيأت رئيسه دانشگاه-8

 كميته راهبردي پياده ساهي استانداردها در دانشگاه -0
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برای قرار گرفتن فرآیندهای ارسالي در سایت جشنواره ارسال موافقتت صتاحبان آنهتا بته دبيرخانته      

 .جشنواره الزم است


