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پیشگفتبر
ٔشوضٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ  ػّ ْٛپضؿىی دس ػبَ  1368دس ٔؼب٘ٚت آٔٛصؿی ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ ٚ
دسدا٘ـٍبٜٞبیػّْٛپضؿىیتأػیغٌشدیذ.ثبتٛجٝثٝایٙىٝیىی

آٔٛصؽپضؿىیثبٞذفاستمبیویفیآٔٛصؽ
ٞبثٛدٜاػت،ثٝتذسیجثبفشآٞوشدٖثؼتش


دسدا٘ـٍبٜ
اصاٞذافاكّیایٗٔشوض،ایجبدٔشاوضتٛػؼٝآٔٛصؽ 
ٔشاوضتٛػؼٝدسدا٘ـٍبٜٞبیػّْٛپضؿىیایجبدؿذ٘ذ.دسحبَ

ٔٙبػتٚتـٛیكٚحٕبیتٔشوضتٛػؼٚٝصاست،
حبضشدستٕبْدا٘ـٍبٜٞبیػّْٛپضؿىیوـٛسایٗٔشاوضثب٘بْٔشاوضٔغبِؼبتٚتٛػؼٝآٔٛصؽ ػّْٛپضؿىی

ٞبساثٝػٟذٜداس٘ذ .

(ٔ)EDCؼئِٛیتسؿذٚتٛػؼٝآٔٛصؽدا٘ـٍبٜ
ثب ایجبد ٔشاوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ پضؿىی دس دا٘ـٍبٜٞبی ػّْٛپضؿىی،تحٛالتؿٍشفیدسآٔٛصؽ
ٞبكٛستٌشفتٝاػتٍ٘ٚبٜػٙتیاػضبیٞیئت ػّٕیثٝآٔٛصؽ تغییشوشدٜاػت .ثشٌضاسیػبِیب٘ٝ


دا٘ـٍبٜ
سٚؽٞبی٘ٛیٗآٔٛصؽٚاسصیبثیدا٘ـجٛیبٖ
پضؿىی،ثٝوبسٌیشی 

یدسحیغٞٝبیٔختّفآٔٛصؽ

وبسٌبٜآٔٛصؿ
یسؿتٝپضؿىیػٕٔٛی،اسصؿیبثیفؼبِیتٞبیآٔٛصؿیاػضبی

 ٚدػتیبساٖ ،ا٘جبْاكالحبتدسثش٘بٔٝآٔٛصؿ
ٞیئت ػّٕی ،ایجبد دفبتش تٛػؼ ٝآٔٛصؽ ( )EDOدس دا٘ـىذٜٞب  ٚثیٕبسػتبٖٞبی آٔٛصؿی ثٙٔٝظٛس تؼشیغ

ثش٘بٔٝدا٘ؾپظٞٚی

دسوُدا٘ـٍب،ٜا٘تـبسٔجّٝػّٕیپظٞٚـیدسدا٘ـٍبٜٞب،اجشای

فؼبِیتٞبیتٛػؼٝآٔٛصؽ

آٔٛصؿی ٕ٘ ٝ٘ٛای اص دػتبٚسدٞبی ٔشاوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ  ػّ ْٛپضؿىی دا٘ـٍبٜٞبی ػّ ْٛپضؿىی
ٞؼتٙذ .
تأػیغ ؿذٜاػتٚدسحبَحبضشداسای

ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ  ػّْٛپضؿىییضددسػبَ 1370
ٚاحذٞبی ثش٘بٔٝسیضی آٔٛصؿی ،پظٞٚؾ دس آٔٛصؽ ،سؿذ  ٚثبِٙذٌی اػضبی ٞیئت ػّٕی ،اسصؿیبثی ،آٔٛصؽ
ٞبیثبِیٙی،إِپیبدٚاػتؼذاددسخـبٖٔیثبؿذٚدسٞشدا٘ـىذٜ٘یضٚاحذیتحتػٛٙاٖدفتش


پبػخٍٟٔ،ٛبست
پضؿىیساد٘جبَٔیوٙذ .

)دا٘ـىذٜثبحضٛساػضبیٞیئت ػّٕی،اٞذافتٛػؼٝآٔٛصؽ

تٛػؼٝآٔٛصؽ( EDO
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رٍششٌبسی تذٍیي برًبهِ استراتژیک
برنامه ریسی:

ثش٘بٔٝسیضی،فشآیٙذآٌبٞب٘ٝتلٕیٌٓیشیدسٔٛسداٞذافٚفؼبِیتٞبیآیٙذٜیهفشدٌ،شٚ،ٜٚاحذوبسی
یب ػیؼتٓ اػتٔ .ذیش یب ٔذیشاٖ ثش٘بٔ ٝسیضی ،ثش٘بٔ ٝسیضی سا ثب یه تحّیُ ٔٛلؼیتی آغبص ٔی ٕ٘بیٙذ ٚ
دسچبسچٛةٔحذٚدیتصٔب٘یٙٔٚبثغ،اع الػبتٔشتجظثبٔؼأِٛٔٝسدثش٘بٔٝسیضیساجٕغآٚسیٚتفؼیشٔی
ٕ٘بیٙذ؛ػپغثبتأویذثشخاللیتٔ،ذیشاٖٚوبسوٙبٖساتـٛیكوشدٜتبثشپبیٍ٘ٝشؿیٚػیغثٝأٛساجشایی
ثیٙذیـٙذ؛آٍ٘بٜثبتٛجٝثٔٝضایبٔ،ضشاتٚتأثیشاتثبِمٜٞٛشٌضیٙٔ،ٝٙبػجتشیٗٚأىبٖپزیشتشیٗاٞذافٚعشح
ٞب ساثشٌضیذٜٔٚذیشاٖٚوبسوٙبٖساتٛجیٕٛ٘ٝدٜٙٔٚبثغٔٛسد٘یبصسادساختیبسآ٘بٌٖزاؿتٚٝثٝا٘جبْآٖ
تـٛیك ٔی ٕ٘بیٙذ .اص آ٘جبئی و ٝثش٘بٔ ٝسیضی ،فشآیٙذی پیؾ س٘ٚذٚ ٜتىشاسؿ٘ٛذٜاػتٔ،ذیشاٖثبیذثغٛس
ٔؼتٕشػّٕىشدٚاحذٞبیصیشٔجٕٛػٝسااصجٟتتغبثكثباٞذافٚثش٘بٔٞٝبتحت٘ظشداؿتٝثبؿٙذ.


تعریف برًبهِ ریسی


ثش٘بٔٝسیضیػجبستاػتاصیهسؿتٝالذأبتٚتلٕیٕبتوٝدسٔؼیش٘یُثٝاٞذافػیؼتٓا٘جبْ
ٔیؿٛد



ثش٘بٔ ٝسیضی یؼٙی تؼییٗ ٞذف ٞبی دسػت  ٚػپغ ا٘تخبة ٔؼیش،ساٚ،ٜػیّٝیبسٚؽدسػتٚ
ٔٙبػتثشایتبٔیٗایٗ ٞذفٞب .



ثش٘بٔٝسیضی،سٚؽ٘ظبْٔٙذٚػمالییثشسػیآیٙذٜاػتتبٔؼیٗؿٛدچٝوبسیسأیتٛاٖثشای
٘یُثٝآیٙذٜایٔغّٛة ا٘جبْدادٚچٍٝ٘ٛاصآیٙذٜ٘بٔغّٛةاجتٙبةوشد .



ثش٘بٔ ٝسیضی ٚػیّ ٝای ثشای حلَٛاعٕیٙبٖ٘ؼجتثٝتبٔیٗٞذفٞبیػٕذٜػیؼتٕیدسصٔبٖ
ٔٛسد٘ظشٔیثبؿذ.
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اًَاع برًبهِ ریسی از ًظر هبّیت

ثش٘بٔٝسیضیؿبُٔػٝؿىُاػبػیاػت:
برًبهِ ریسی راّبردی
ثش٘بٔٝسیضیساٞجشدی،اٞذاف،خغٛطوّیٚسػبِتػیؼتٓسادسثّٙذٔذتتؼییٗٔیوٙذ،جبٔؼیت
داؿتٚٝدسػغحػبِیػیؼتٓ،چبسچٛثیثشایثش٘بٔٝسیضیتبوتیىیٚػّٕیبتیٔیثبؿذ.اص٘ظشصٔب٘ی،ثبصٜ
ثّٙذٔذتساؿبُٔٔیؿٛدٚچتشی ثشایوُػیؼتٓاػت .
برًبهِ ریسی عولیبتی
ثش٘بٔٝسیضیػّٕیبتیؿبُٔفؼبِیتٞبٌٚبْٞبیٚیظٜایجٟتسػیذٖثٝاٞذافتؼییٗؿذٜٔیثبؿذ.
ثٝػجبستیثش٘بٔ  ٝسیضیػّٕیبتیؿبُٔالذأبتتفلیّیثشایسػیذٖثٝاٞذا فاػت.ایٗ٘ٛعثش٘بٔٝسیضی،دس
ػغحٔذیشیتٞبیاجشاییٔغشح اػتٚثباٞذافٔـخقٔ،حذٚدٚػیٙیػشٚوبسداسد.
برًبهِ تبکتیکی
ثش٘بٔ ٝسیضی تبوتیىی ثٔ ٝؼبئّی ٔشثٛطٔیؿٛدوٝثشایسػیذٖثٝاٞذافدسػغٛحٔیب٘یػیؼتٓ
ٔغشحا٘ذٚدػتٝای اصفؼبِیتٞبیٔشتجظثباجشاییهساٞجشدساثٝتلٛیشٔیوـذ
برًبهِ ریسی راّبردی (استراتژیک)
ثش٘بٔٝسیضیساٞجشدیٌٝ٘ٛ،ایاصثش٘بٔٝسیضیاػتوٝدسآٖٞذف،تؼشیفٚتذٚیٗساٞجشدٞبػت.اص
آ٘جبیی و ٝساٞجشد ٔیتٛا٘ذ  ػٕشوٛتبٜیبثّٙذداؿتٝثبؿذ،ثش٘بٔٝسیضیساٞجشدیٔیتٛا٘ذثش٘بٔٝسیضیثّٙذ
ٔذتیبوٛتبٜٔذتثبؿذأبسٚیىشدیٔتفبٚتداسد  .ثش٘بٔٝسیضیساٞجشدیاٞذاف،خغٛطوّیٚسػبِتػیؼتٓ
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سادسثّٙذٔذتتؼییٗٔیوٙذ،جبٔؼیتداسد،دس ػغحػبِیػیؼتٓ ٔی ثبؿذ،اص٘ظشصٔب٘یثّٙذٔذتاػتٚ
چبسچٛثیثشایثش٘بٔٝسیضیتبوتیىیٚػّٕیبتیاػت .

فرایٌذ برًبهِ ری سی راّبردی شبهل هَارد زیر است:
ٔ .1شاحُپیؾثش٘بٔٝسیضی
 .2ثش٘بٔٝسیضی 
 .3اجشا
 .4اسصیبثی
ٔشحّٝپیؾثش٘بٔٝسیضیؿبُٔاسصؿیبثیٚضؼیتٔٛجٛدػیؼتٓاػتوٝدساسصؿیبثیػیؼتٕیثٝسػبِت،
دٚسٕ٘ب،اك،َٛاٞذاف اختلبكیٚساٞجشد ،تٛجٔٝیؿٛد.پغاصتٛجٝثٝتٕبٔیایٗٔٛاسد،تذٚیٗثش٘بٔٝآغبص
ٔیؿٛدٚثبتىٕیُثش٘بٔٝث ٝتخلیقٔٙبثغپشداختٚٚٝاسدٔشحّٝاجشأیؿٛیٓ.پغاصاجشا،پیـشفتوبس
پبیؾٔیؿٛدتبٔـخقؿٛدچٔٝیضاٖ اصاٞذافػیؼتٓٔحمكؿذٜاػت .
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هذل برًبهِ ریسی راّبردی
دس ثش٘بٔ ٝساٞجشدی ٔشوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ  ػّْٛپضؿىیدا٘ـٍب  ٜاصاٍِٛیجبٔغثش٘بٔٝسیضی
ساٞجشدیفشد دیٛیذاػتفبدٜؿذ .ػّت  ا٘تخبةایٗاٍِ،ٛجبٔغٚوبُٔثٛدٖآٖثبتٛجٝثٝدس٘ظشٌشفتٗتٕبْ
ػٛأُ اصجّٕٝثیب٘یٔٝبٔٛسیت،چـٓا٘ذاصٚاٞذافػیؼتٓثشایتذٚیٗٚا٘تخبةساٞجشدٞبٔیثبؿذ.
مدل برنامه ریسی راهبردی

ثشسػیػٛأُداخّی

تؼییٗثیب٘یٔٝبٔٛسیتٚ

تؼییٗاٞذافساٞجشدی

چـٓا٘ذاص
ثشسػیػٛأُخبسجی
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تذٚیٗٚا٘تخبة
ساٞجشدٞب

نمودار فرایند کار:


هرحلِ اٍل:
تحّیُساٞجشدی

گبم :1ؿٙبػبییری٘فؼبٖوّیذی



گبم  :2تجییٗثیب٘یٔٝبٔٛسیتٚچـٓا٘ذاصٚاسصؽٞب



گبم :3ؿٙبػبییػٛأُداخّی(٘مبط

گبم :4ؿٙبػبییػٛأُخبسجی(فشكت

لٛتٚضؼف)ٔٛثش


ٞبٚتٟذیذٞبی)ٔٛثش



گبم  :5تـىیُٔبتشیغاسصیبثیػٛأُ

گبم  :6تـىیُٔبتشیغاسصیبثیػٛأُ

)IFEداخّی )

(EFEخبسجی )



پضؿىیؿیشاص



پضؿىیؿیشاص

جٟتتحّیُػٛأُداخّیSWOTٚگبم :7تـىیُٔبتشیغ
خبسجیٚا٘تخبة٘ٛعساٞجشدٔٙبػت



هرحلِ دٍم:



تذٚیٗثش٘بٔٝساٞجشدی

گبم :8تجییٗاٞذافوّیٚاٞذاف
 اختلبكی

گبم :9تذٚیٗساٞجشدٞبیٔٙبػت
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گبم  :11تذٚیٗثش٘بٔٝػّٕیبتیثشایدػتیبثیثٝ
اٞذافساٞجشدی

هرحلِ سَم :تذٚیٗ
ثش٘بٔٝػّٕیبتی




بیبًیِ چشن اًذاز
چـٓا٘ذاصثیبٍ٘ش٘تبیجیاػتوٛٔٝػؼٝتحمكثخـیذٖثٝآٖسادسدساصٔذتٞذفلشاسدادٜاػتثٝ
ػجبستدیٍشچـٓا٘ذاصؿبُٔ " آ٘چٔٝیخٛاٞیٓدسآیٙذٜثبؿیٓ" اػت.چـٓا٘ذاصتلٛیشآیٙذٜؿشوتثؼذاص
تحمكٔبٔٛسیتدسافكثش٘بٔٔٝیثبؿذ ٚثشایتحمكچـٓا٘ذاصثبیذٔبٔٛسیتساعٛسیتؼییٗوشدوٝآٖچـٓ
ا٘ذاصٔحمكٌشدد:
بیبًیِ رسبلت
سػبِت دس ٚالغفّؼفٚٝجٛدیٔٚمبكذػیؼتٓاػت.سػبِت ٕٟٔتشیٗدِیُٔٛجٛدیتٞشػیؼتٕی
اػتوٝچبسچٛثی تؼییٗوٙٙذٜدسچٍٍ٘ٛیتحمكپ زیشیاٞذافساٞجشدیآٖداسدٞ.شػیؼتٕیداساییه
فّؼفٝیبسػبِتاػتٚایٗسػبِتٞشٌٝ٘ٛفؼبِیتٔٛػؼٚٝسفتبسوبسوٙب٘ؾساؿىُٔیدٞذ.سػبِتٔتبثشاص
چـٓا٘ذاصیبثیٙؾاػتٚچـٓا٘ذاصٞبدسٚالغسػبِت ؿشوتسأیػبص٘ذ.یهسػبِت خٛةعشاحیؿذٜ
ٞذفثٙیبدیٚثی٘ظیشیساتؼشیفٔیوٙذ .
یهثیب٘یٝسػبِتثبیذ:
 سٚؿٗثبؿذٚتٛافك٘ظشایجبدوٙذ.
 لبثُدسنٚپزیشؽتٛػظوبسوٙبٖثبؿذ
ٚ الؼی،ػّٕیٚثبػجبساتٔـخقثیبٖؿذٜثبؿذ .
 ثٝلذسوبفیوّیٚا٘ؼغبفپزیشثبؿذ.
 حتی االٔىبٖوٛتبٜٚلبثُثٝیبدػپشدٖثبؿذ .
بیبًیِ ارزش ّب
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اسصؽٞب  اكَٛاػتمبدیدیشپبٚاػبػییهػیؼتٓٔیثبؿٙذٚثبػثسؿذٕٛ٘ٚافشاددسلبِتٌشٜٔٚی
ؿ٘ٛذ.اسصؽٞباكَٛسإٙٞبدسػیؼتٓٔیثبؿٙذوٝسٕٛٙٞدٞبیالصْثشایتلٕیٌٓیشیٚسفتبسخٛاٙٞذثٛد.
اسصؽٞبیاػبػیدسػیؼتٓپبػخثٝػٛاَچٍٍ٘ٛیاػت.پبػخثٝایٗػٛاَوٝدسساػتبیتحمكٔبٔٛسیت 
چٝحشیٕٟبٚضٛاثغی سػبیتٔیؿ٘ٛذ.تجییٗٚاػٕبَٞذفٞبیثٙیبدیٚاسصؽٞبیحبوٓثشاداسٜػیؼتٓ،
ٛٞیتٚؿخلیتػیؼتٓسأی  ػبصدٛ٘ٚػیٕٞبٍٙٞیؿخلیتیٚسفتبسیدسػیؼتٓایجبدٔیوٙذ.ػذْ
تجییٗٚتلشیحاسصؽٞبیٟٔٚٓػٕذٜػیؼتٓٔیتٛا٘ذػجت ػذْسػبیتآٟ٘بٚیباتىبثش ضذآٖاسصؽٞبدس
ثش٘بٔٚٝػُٕؿٛد.اصػٛیدیٍشسػبیتاسصؽٞبیثٙیبدیٗػجتاعٕیٙبٖخبعشوبسوٙبٌٖ،شٜٞٚبیریٙفغٔی
ٌشدد .
گبم سَم ٍ چْبرم  :ارزیببی هحیظ داخلی ٍ خبرجی
٘مبطلٛتٚضؼفداخّیدسصٔشٜفؼبِیتٞبیلبثُوٙتشَػیؼتٓلشاسٔیٌیش٘ذوٝػیؼتٓآٟ٘بساثٝؿیٜٛ
ایثؼیبسػبِییبثؼیبس ضؼیفا٘جبْٔیدٞذٔ.ی تٛاٖ٘مبطلٛتٚضؼفساثشاػبعٔٛجٛدیت(ػّتٞؼتی)
ٝ٘ٚثشاػبعػّٕىشدػیؼتٓ تؼییٗ وشدٔ .ی تٛاٖ ٘مبطلٛتٚضؼفػیؼتٓساثشحؼتدػتیبثیثٞٝذف
ٞبی ٔٛسد ٘ظش تؼییٗوشدٔ.ملٛداصفشكت ٞبٚتٟذیذاتخبسجی،سٚیذ ادٞبٚس٘ٚذٞبیالتلبدی،فشٍٙٞی،
اجتٕبػی،ثٔٛیٔ،حیغی،ػیبػی،لب٘٘ٛی،دِٚتی،فٙأٚسیٚسلبثتیاػتؤٝیتٛا٘ٙذثٔٝیضاٖصیبدیدسآیٙذٜ
ثٝػیؼتٓٔٙفؼتیبصیبٖثشػب٘ٙذ.فشكتٞبٚتٟذیذٞبثٔٝیضاٖصیبدی خبسجاصوٙتشَیهػیؼتٓٞؼتٙذ .
گبم پٌج ن ٍ ششن  :تشکیل هبتریس ارزیببی عَاهل داخلی ٍ ارزیببی عَاهل خبرجی کِ شبهل بخش
ّبی زیر هی ببشذ:
پغ اص ؿٙبػبیی ػٛأُ داخّی ٚخبسجی ثٞ ٝش ٔٛضٛع ،یه ضشیت ٚص٘ی ثیٗ كفش (ثی إٞیت) تب
(10ثؼیبس ٔ )ٟٓاختلبف دادٔ ٜی ؿٛد ،ث ٝعٛسیو ٝجٕغضشایتٚص٘یاختلبفدادٜؿذٜٔؼبٚی100
ٌشدد .ضشیتدادٜؿذٜثٞٝشٔٛضٛع،ثیبٍ٘شإٞیت٘ؼجیآٖٔٛضٛعدسٔٛفمیتٔشوضٔیثبؿذ.ثشایتؼییٗ
ٚصٖٞشیهاصػٛأُ،اص٘ظشاتاػضبیتیٓاػتفبدٜٔیٌشدد.ثذیٌٗٝ٘ٛوِٝیؼت٘مبطلٛت،ضؼف ،فشكتٞب
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ٚتٟذیذٞبثٙٔٝظٛستؼییٗضشایتٚص٘یػٛأُداخّیٚخبسجیثٝاػضبیتیٓفشػتبدٜٔیؿٛد.ػپغجٟت
تؼییٗ ٚصٖٟ٘بیی،اصٔیبٍ٘یٗٚص٘یوٝتٛػظٕٞىبساٖثٞٝشٔٛضٛعدادٜؿذ،ٜاػتفبدٜٔیٌشددٕٞ.چٙیٗاص
اػضبتیٓخٛاػتٔٝیؿٛدثٞٝشیهاصػٛأُ،ستج1ٝتب4دادٜؿٛد.دسٔبتشیغاسصیبثیداخّیستج1ٝثیبٍ٘ش
ضؼفاػبػی،ستج 2 ٝضؼفوٓ،ستج3ٝثیبٍ٘شلٛتٚستج٘4ٝـبٖدٙٞذٜلٛتثؼیبسثبالیٔٛضٛعٔٛسدثحث 
اػت.دس ٔبتشیغاسصیبثیخبسجی٘یضثشایٞشیهاصػٛأُ،یهأتیبصثیٗیهتبچٟبسثشحؼتٔیضاٖتغبثك
ٔشوض ثب فشكت ٞب ٚتٟذیذٞب٘ٛؿتٔٝی ؿٛد.ایٗأتیبص،ثیبٍ٘شٔیضاٖاثشثخـیساٞجشدٞبیو٘ٛٙیدس٘ـبٖ
دادٖٚاوٙؾ٘ؼجتثٝػٛأُٔضثٛس(فشكتٞب ٚتٟذیذٞب)ٔیثبؿذ.ػذد4ثٔٝؼٙیایٗاػتوٚٝاوٙؾٔشوض
ثؼیبسػبِیثٛدٜاػت؛ػذد3یؼٙیٚاوٙؾ اصحذٔتٛػظثبالتش،ػذد2ی ؼٙیٚاوٙؾدسحذٔتٛػظٚػذد1
ثذیٗٔؼٙیاػتوٚٝاوٙؾضؼیفثٛدٜاػت.دسٟ٘بیت ،أتیبصٚصٖداسٞشٔٛضٛعٔحبػجٝؿذ.اٌشٕ٘شٟٜ٘بیی
ٔشوض دسٔبتشیغػٛأُداخّیوٕتشاص2/5ثبؿذ،یؼٙیاص٘ظشػٛأُداخّیٔٗحیثإِجٕٛع،دچبسضؼف
ثٛدٚ ٜاٌشٕ٘شٟٜ٘بیی ثیـتشاص  2/5ثبؿذ،ثیبٍ٘شایٗثٛدٜؤٝشوض اص٘ظشػٛأُ دس٘ٚیٔٗحیثإِجٕٛع
داسایلٛتٔیثبؿذ.ثشاػبعٕ٘شٟٜ٘بییٔشوضدسٔبتشیغػٛأُخبسجی،أتیبص٘4ـبٖدٙٞذٜی ٚاوٙؾ 
ػبِیٔشوضدساػتفبدٜاصفشكتٞبٚثٝحذالُسػب٘ذٖاثشتٟذیذٞباػتٚأتیبص٘ٓٞ1ـبٖدٙٞذٜایٗاػت
وٝساٞجشدٞبیػیؼتٓدساػتفبدٜاصفشكتٞبٚپشٞیضاصتٟذیذٞبتٛإ٘ٙذ٘جٛدٜاػت .

اسبهی افراد شرکت کٌٌذُ درتذٍیي برًبهِ :
دوتشأیشٛٞؿًٟٔٙشپشٚس –دوتشفبعٕٝوـٕیشی –دوتشٔحٕذأیٗثٟشأی – ػبعفٝاِؼبداتحیذسی  
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بیبًیِی رسبلت هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسشکی داًشگبُ:
اسصؽٞبیحبوٓ
سػبِتاكّیٔشوضٔغبِؼبتٚتٛػؼٝآٔٛصؽػّْٛپضؿىییضد،ثٟجٛدویفیتآٔٛصؽثشاػبع 
ٔیثبؿذٔ.شوضٔغبِؼبتٚتٛػؼٝدا٘ـٍبٜدسكذداػتتبثبثش٘بٔٝسیضی،
ثٙٔٝظٛساستمبیػغحػالٔتجبٔؼ ٝ
ػیبػت ٌزاسی ،پبیؾ  ٚاسصؿیبثی دس حٛصٞ ٜبی ٔختّف آٔٛصؽ دس دا٘ـٍب ٜاٞتٕبْ ٚسصد تب تٛػؼٝآٔٛصؽٚ
ثٟجٛد ویفیتسادس دا٘ـٍب ٜسأحمك ػبصد.دس ایٗ ساػتب ٔشوض ٔغبِؼبت ٚتٛػؼ ٝدا٘ـٍب ،ٜتالؽ ٔی وٙذ ثب
ثىبسٌیشیػّٕىشدٔجتٙیثشؿٛاٞذ،تذٚیٗ،اجشاٚاسصؿیبثیثش٘بٔٞٝبیتٛػؼٝآٔٛصؽثٝػٕتاستمبیویفیت
آٔٛصؽ ٌبْ ثشداسد  ٚدس ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی دا٘ـىذٞ ٜب ٚدس ػغح دا٘ـٍب ٜثب جّت ٔـبسوت  ٕٝٞریٙفؼبٖ
(اػضبی ٞیئت ػّٕی ،دا٘ـجٛیبٖٔ ،ؼئٛالٖ  ٚدا٘ؾ آٔٛختٍبٖ) ثشاییبددٞیٚیبدٌیشیدا٘ؾٟٔ،بستٚاسصؽ
ٞبیحشفٝایدسحیغٝػّْٛپضؿىیدسػغح دا٘ـٍب،ٜدا٘ـىذٜٞبٌٚشٜٞٚبیآٔٛصؿی ٚتالؽثشایاستمبی
ٔٙضِتآٔٛصؽ دسٌؼتشٜٚػیغدا٘ـٍب،ٜاػبتیذٚوبسوٙبٖثبا٘جبْثش٘بٔٝسیضی ،پظٞٚؾ ٚثبصٍ٘شیثش٘بٔٞٝبی
آٔٛصؿی،آٔٛصؽٔذا ،ْٚصٔیٝٙالصْساثشایتِٛیذٚتٛػؼٝػّٓفشأٓٞیػبصد .
بیبًیِی دٍرًوب هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسشکی داًشگبُ :
ٔیخٛاٞیٓ دس آیٙذ ٜتجذیُ ثٟ٘ ٝبدی ٔؤثش ثشای ثٟجٛد ٔؼتٕش  ٚاستمبی ٔٙضِت آٔٛصؽ دس ثیٗ جبٔؼٝ
ٔب  
دا٘ـٍبٜٞبیوـٛسؿٛیٓ .

ٞیئتػّٕی
دا٘ـٍبٞیٔ،ؼئٛالٖٚاػضبی 
ارزشّب ٍ اصَل حبکن بر سبزهبى :
ٔبدسٔشوضٔغبِؼبتٚتٛػؼٔٝتؼٟذثٝسػبیتاكَٛاخالقٚتؼٟذحشفٝای ٚاػتفبدٜاصسٚیىشدٔـبسوتیثٝ
ٔٙظٛسجّت ریٙفؼبٖ  ٚثٟجٛد ػغح ثٟشٚ ٜسی ٚویفیتآٔٛصؽدسثؼتٞٝبیٔختّفآٔٛصؿیاصٔجب٘یاسصؿی
تّمیٔیٌشددوٝثشایتحمكآٖاٞتٕبْٔیٚسصیٓ .







11



تحلیل هحیظ داخلی ٍ خبرجی هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسشکی شْیذ صذٍقی



ًقبط ضعف

ًقبط قَت
- 1ػبثمٝعٛال٘یٔشوض (جضءاِٚیٗٔشاوضedcوـٛس )

- 1وٕجٛد٘یشٚیا٘ؼب٘یٔتخلقدسحٛص ٜ

- 2ثش٘بٔٞٝبیػیؼتٓ٘ظبْاسصؿیبثی

٘ - 2ب آؿٙبیی اػضبی ٞیئت  ػّٕی ثب اٞذاف  ٚوبسوشدٞبی ٔشوض

- 3ثش٘بٔٔ ٝذ ٖٚثشای إِپیبد وـٛسی دا٘ـجٛیبٖ ٔغبِؼبتٚتٛػؼٝدا٘ـٍب ٜ
پضؿىی

ٔ- 3حذٚدیتپظٞٚؾٞبی٘ٛآٚسا٘ٚٝیبتٛػؼٝآٔٛصؿی 

- 4داؿتٗٔجّ ٝػّٕیپظٞٚـی 

- 4وٕجٛد دٚسٞ ٜبی تٛإ٘ٙذ ػبصی ٞذفٕٙذ ثشایاػضبیٞیئت

 - 5تٕبیُ  ٚحٕبیت ٔذیشاٖ ٔ ٚؼئٛالٖ دا٘ـٍب ٜثش ػّٕی 
تٛػؼٝآٔٛصؽ 

- 5فمذاٖ ٘ظبْ جبٔغ تٛإ٘ٙذ ػبصی  ٚاٍ٘یضؿی حٕبیتی  ٚثی

ٚ- 6جٛدچبستػبصٔب٘یٔشوضٔغبِؼبتٚتٛػؼ ٝ

تٛجٟی ثٝسٚیىشدٞبی٘ٛیٗآٔٛصؿیدسٔشوض 

أىب٘بتػختافضاسیٚفضبیفیضیهٔٙبػت 

- 6ا٘ؼغبف وٓ ثش٘بٔ ٝوبسٌبٞ ٜب ثب تٛج ٝث ٝثش٘بٔ ٝسٚصا٘ ٝاػضبی

 ٚتجشثٔ ٝشوض دس ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی تٛإ٘ٙذ ػبصی ٞیئت ػّٕیثٝخلٛفاػضبی ثبِیٙی 
ٚ- 7جٛد٘ظبْٔبِی غیشٔؼتمُ

اػضبیٞیئت ػّٕی 

ٚ - 7جٛد ٚاحذ پظٞٚؾ دس آٔٛصؽ  ٚوؼت اختیبس - 8اِٛٚیتدٞیثٝثٟذاؿتٚدسٔبٖدسٔمبثُآٔٛصؽٚپظٞٚؾ
٘- 9بآٌبٞیٚثیاٍ٘یضٌیاػضبیٞیئت ػّٕیجٟتؿشوتدس

تلٛیتعشحٟبیتحمیمبتی 

- 8ػغحثٙذی ثش٘بٔٞٝبی تٛإ٘ٙذػبصی دس ػ ٝحٛص ٜجـٛٙاسٞ ٜبی آٔٛصؿی  ٚوٕجٛد ٘شْ افضاسٞبی آٔٛصؿی ٚ
"آٔٛصؽ پضؿىی"" ،پظٞٚؾ"ٔ" ٚؼشفت افضایی"
ٔؼئٛالٖ  ٚاػضبی ٞیئت  ػّٕی ثباٍ٘یضٜجٟتتٛػؼٝ

ٔحذٚدیت ٔىب٘یؼٓ ٞبی حٕبیتی اصاػتفبدٜاصسٚیىشدٞبی٘ٛیٗ

آٔٛصؽ 

دسآٔٛصؽ ( یبددٞی  -یبدٌیشی –اسصؿیبثی ) 

- 9داؿتٗوتبثخب٘ٙٔٝبػت 
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تْذیذ

فرصت

ضشٚستػشٔبیٌٝزاسیوبفیثشای 

ٍ٘- 1شؽجذیذٔؼئٛالٖدسساثغٝثبتٛػؼٝوٕیٚویفی  - 1وٓتٛجٟی  
ثٝ

ٔحیظخبسجی
ٚاحذEDC

ٚ- 2جٛد ٔشاوضتحمیمبتی ٔتؼذدٚفؼبَدسػغح وـٛس 

آٔٛصؽ٘یشٚیا٘ؼب٘ی 

- 3ثش٘بٔٞٝبیحٕبیتیٔشوضٔغبِؼبتٚتٛػؼٝ

- 2ػ ٟٓثؼیبسا٘ذنآٔٛصؽاص تٛصیغٔٙبثغدِٚتی

ٚصاست (ٔب٘ٙذثش٘بٔٝخٛداسصیبثیٚجّؼبتٔـٛست )...ٚ

ٚاِٛیتدٞی ثٝثٟذاؿتدسٔمبثُآٔٛصؽٚ

- 4أىبٖثشٌضاسی جّؼبتٔـبٚسٜثبٔؼئٛالٖ

پظٞٚؾ 

ٚEDCصاست 

- 3دسثبصٜدسػیٔحذٚدیتٞبیتلٛیتٚاجشای 

- 5ؿشوتدسجّؼبتاسائٝتجشثیبتدا٘ـٍبٜٞبیوـٛسدس

ثش٘بٔٞٝبیآٔٛصؿیٔجتٙیثش پیبٔذ

حٛصٜٞبیٔختّف 

آٔٛصؽٞبیتئٛسی  ٚػّٕی )ثب

فبسؽاِتحلیالٖ (


- 6حٕبیتٚصاست ثٟذاؿتاص ثش٘بٔٞٝبیعشحتحَٛدس

٘یبصٞبیؿغّیدسجبٔؼٝ

آٔٛصؽ 
- 7تبویذثشاػتب٘ذاسدٞبی اػتجبسثخـیدسػغٛح ٔختّف
ٔٛػؼٝای  ثیٕبسػتبٖٞبیآٔٛصؿیٔٚشاوض تٛػؼ ٝ
٘- 8مؾحٕبیتیاػٙبدثبالدػتی (آییٗ٘بٔٝاستمب )دس
جٟتتٛػؼٝویفیتآٔٛصؽ
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برنامه استراتژیک مرکس مطالعات و توسعه
آموزش علوم پسشکی دانشگاه در سال 9317
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برنامه استراتژیک مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی سالهای 9311- 9317
اّذاف کالى )(GOAL
 .G1تٛػؼٞٝذفٕٙذثش٘بٔٞٝبیسؿذٚثبِٙذٌیاػضبیٞیئتػّٕی 
.G2تٛػؼ٘ٝظبْٞبیاسصؿیبثیدسحٛصٜٞبیٔختّف 
.G3استمبیوٕیٚویفیفؼبِیتٞبیدا٘ؾپظٞٚیٚپظٞٚؾدسحٛصٜآٔٛصؽػّْٛپضؿىی
.G4تٛػؼٝآٔٛصؽٔجبصیدسػّْٛپضؿىی 
. G5تٛػؼٝثش٘بٔٞٝبیآٔٛصؿیٔجتٙیثشسٚیىشدٞبی٘ٛیٗآٔٛصؿی
 .G1تَسعِ ّذفوٌذ برًبهِ ّبی رشذ ٍ ببلٌذگی اعضبی ّیئت علوی
 .G1O1ثش٘بٔٝسیضیٚػبٔب٘ذٞیثش٘بٔٞٝبیٞذفٕٙذتٛإ٘ٙذ ػبصیٔجتٙیثش ػیبػتٟبیثبالدػتی٘ٚیبصٞبی
دا٘ـٍبٜ
.G1O2عشاحیٚاجشایدٚسٜٞبیآٔٛصؿیثشاػبعسٚیىشدٞبی٘ٛیٗآٔٛصؿیثبٞذفتٛػؼٝآٔٛصؽ 

ٞیئت ػّٕی(ثبتأویذثش٘مـٟبٚتٛإ٘ٙذیٟبیاػبػیاػضبی
 .S1تذٚیٗثش٘بٔٝجبٔغسؿذٚثبِٙذٌی اػضبی 
ٞیئتػّٕی) 
تذٚیٗٚاجشایاسصؿیبثیٔؼتٕشثش٘بٔٞٝبیتٛإ٘ٙذػبصیٚثٝوبسٌیشی٘تبیجاسصؿیبثی 

.S2
ػبصیٔؼتٕشثش٘بٔٞٝبیاػضبیٞیئتػّٕیثشاػبعػغٛحٔختّفٔذَوشنپبتشیه

 .S3اسصؿیبثیتٛإ٘ٙذ
(حذالُدٚػغحا )َٚ

 .G2تَسعِ ًظبم ّبی ارزشیببی در حَزُ ّبی هختلف
.G2O1تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغاسصیبثیفشاٌیشٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
.G2O2تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغاسصؿیبثیثش٘بٔٚٝدٚسٜآٔٛصؿیٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
.G2O3تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغ اسصؿیبثیاػضبیٞیئتػّٕیٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
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 .S1تٛإ٘ٙذػبصیاػضبیٞیئتػّٕیدسساثغٝثب٘ظبْجبٔغاسصؿیبثی"دٚسٜٚثش٘بٔٞٝبی آٔٛصؿی""،اسصیبثی
فشاٌیش""ٚاسصؿیبثیاػضبیٞیئتػّٕی" 
  .S2ایجبد ٔىب٘ؼیٓ ٞبی حٕبیتی ٔب٘ٙذتجییٗ ٚتلٛیتؿیٜ٘ٛبٔٞٝبیحٕبیتی  ٚایجبد ٔٙبثغ دسساػتبی
اػتمشاس٘ظبْجبٔغاسصؿیبثی 
حٕبیتاصدا٘ـىذٞ ٜبٚدفبتشتٛػؼٝثٙٔٝظٛستذٚیٗٚاجشایاجضای٘ظبْجبٔغاسصؿیبثی

.S3
 .G3ارتقبی کوی ٍکیفی فعبلیت ّبی داًش پژٍّی ٍ پژٍّش درحَزُ آهَزش علَم پسشکی
  .G3O1تـىیُ ػبختبس  ٚتـىیالت (وٕیتٞٝب  ٚؿٛساٞبی ٔشتجظ) عشحٞبی ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝفؼبِیتٞبی دا٘ؾ

پظٞٚی 
.G3O2تٛإ٘ٙذ ػبصیاػضبیٞیئتػّٕیدسجٟتتٛػؼٟٔٝبستٟبیدا٘ؾپظٞٚی 
 .G3O3اػتمشاسٔىب٘یؼٓٞبیحٕبیتیثشایتٛػؼٝفؼبِیتٞبیدا٘ؾپظٞٚیٚعشحٞبی٘ٛآٚسا٘ ٝ

.S1ایجبدصیش ػبختٟبیاستمبیفؼبِیتٞبیدا٘ؾپظٞٚیٚپظٞٚؾدسآٔٛصؽ 
ٞبیٔؼشفیٔفْٟٛدا٘ؾپظٞٚیٚفشایٙذٞبیآٖ 


یجبدفشكت
.S2ا
دستٛػؼٝػّٕىشدحشفٝایاػبتیذدسفشایٙذتشفیغ

حٕبیتاصعشحٞبی٘ٛآٚسا٘ٚٝفؼبِیتٞبیدا٘ؾپظٞٚی

.S3
پبیٚٝاستمبیٔشتج ٝ

 .G4تَسعِ آهَزش هجبزی در علَم پسشکی
.G4O1تٛػؼٝفشایٙذٞبیآٔٛصؽٔجبصیٚتشویجیدسدا٘ـٍب ٜ
.G4O2تٛػؼٝآصٟٔ٘ٛبیاِىتش٘ٚیىیٔٚجبصیدسدا٘ـٍب ٜ
 .G4O3تٛإ٘ٙذػبصیاػضبیٞیئتػّٕیدسساثغٝثبسٚیىشدیبدٌیشیاِىتش٘ٚیىی،آٔٛصؽٔجبصیٚآٔٛصؽ
دسػیؼتٓٞبیآٔٛصؽػّْٛپضؿىی 

تشویجی
ایجبدصیشػبختٞبیالصْجٟتتٛػؼٝآٔٛصؽٔجبصی 

.S1
 .S2حٕبیت اص عشح ٞب  ٚپشٚطٜٞبی ٔشتجظ ثب تٛػؼ ٝآٔٛصؽ تشویجی ،آٔٛصؽ ٔجبصی  ٚسٚیىشد یبدٌیشی
اِىتش٘ٚیىی 
سیضیثشایتٛإ٘ذیٞبیاػبتیذدسآٔٛصؽتشویجیٔٚجبصی 

 .S3
ثش٘بٔٝ
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 .G5تَسعِ برًبهِ ّبی آهَزشی هبتٌی بر رٍیکرد ّبی ًَیي آهَزشی ٍ آهَزش پبسخگَ
 .G1O1ثش٘بٔ ٝسیضی جٟت تٛػ ؼٝثٝوبسٌیشیسٚیىشدٞبی٘ٛیٗدس فشایٙذثش٘بٔٝسیضیآٔٛصؿیٚفشایٙذ
یبددٞی –یبدٌیشیٚاسصیبثیفشاٌیش 
  .G1O2ایجبدٔىب٘یؼٓٞبیحٕبیتیثشایثٝوبسٌیشیسٚیىشدٞبی٘ٛیٗدسساػتبیپبػخٌٛییث٘ٝیبصٞبی
آٔٛصؿیدسدا٘ـٍبٜ
ٞبیثٝوبسٌیشیسٚیىشدٞبی٘ٛیٗآٔٛصؽدسفشایٙذٞبیآٔٛصؿی 


تٛػؼٝصیشػبخت
.S1
ٞبیٔجتٙیثشپشٚطٜٚعشاحیدٚسٜٞبیوٛتبٜٔذتثبٞذفسؿذتٛإ٘ٙذیاػضبیٞیئت


اػتفبدٜاصسٚیىشد
.S2
ػّٕیدساػتفبدٜاصساٞجشدٞبی٘ٛیٗدسفشایٙذآٔٛصؽٚاسصیبثیدسػشكٝآٔٛصؽ 
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 .G1تَسعِ ّذفوٌذ برًبهِ ّبی رشذ ٍ ببلٌذگی اعضبی ّیئت علوی
 .G1O1ثش٘بٔٝسیضیٚػبٔب٘ذٞیثش٘بٔٞٝبیٞذفٕٙذتٛإ٘ٙذ ػبصیٔجتٙیثشػیبػتٟبیثبالدػتی٘ٚیبصٞبی
دا٘ـٍب ٜ
.G1O2عشاحیٚاجشایدٚسٜٞبیآٔٛصؿیثشاػبعسٚیىشدٞبی٘ٛیٗآٔٛصؿیثبٞذفتٛػؼٝآٔٛصؽ 
اقذاهبت عولیبتی:
٘ .A1یبصػٙجیاصاػضبیٞیئتػّٕیثباػتفبدٜاصسٚؽٞبیٔختّف 
.A2تجیی ٗ٘یبصٞبیاػضبیٞیئتػّٕی 
  .A3عشاحیٚثشٌضاسیوبسٌبٜٞبٚجّؼبتآٔٛصؿیٔجتٙیثش ٘یبصدسساػتبیاستمبیتٛإ٘ٙذیٞبیاػضبی
ٞیئتػّٕی 
.A4عشاحیٚاجشایدٚسٜٞبیٔتٛٙعآٔٛصؿیثشایاػضبیٞیئت ػّٕیٔجتٙیثشسٚیىشدٞبی٘ٛیٗآٔٛصؿی 
.A5عشاحیٚاجشای"دٚسٜٔمذٔبتیتذسیغ"ثشایاػضبیٞیئتػّٕی 
 .A6اػتفبد ٜاص " سٚیىشد ٔجتٙی ثش پشٚط  " ٜثب ٞذف تٛػؼ ٝآٔٛصؽ  ٚتٛإ٘ٙذ ػبصیاػضبیٞیئتػّٕی
( )Project based Approach
 . A7اسصؿیبثیثش٘بٔٞٝبیسؿذٚثبِٙذٌی 
 . G2تَسعِ ًظبم ّبی ارزشیببی در حَزُ ّبی هختلف
.G2O1تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغاسصیبثیفشاٌیشٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
.G2O2تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغاسصؿیبثیثش٘بٔٚٝدٚسٜآٔٛصؿیٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
.G2O3تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغ اسصؿیبثیاػضبیٞیئتػّٕیٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
اقذاهبت عولیبتی:
 .A1تـىیُتیٓاسصیبثیٔتـىُاصاػضبیٞیئتػّٕیثشاػبعسٚیىشدٔجتٙیثشپشٚط ٜ
 .A2ایجبدصیشػبختٞبیالصْثشایاجشایثش٘بٔٞٝبیجبٔغ 
.A3تذٚیٗثش٘بٔٞٝبیجبٔغ"اسصیبثیفشاٌیش"دسدا٘ـىذٜٞبٚثیٕبسػتبٖٞبیآٔٛصؿی 

.A4اجشایثش٘بٔٞٝبیجبٔغ"اسصیبثیفشاٌیش"دسدا٘ـىذٜٞبٚثیٕبسػتبٖٞبیآٔٛصؿی 
.A5تذٚیٗثش٘بٔٞٝبیجبٔغ"دٚسٜٚثش٘بٔٝآٔٛصؿی"دسدا٘ـىذٜٞبٚثیٕبسػتبٖٞبیآٔٛصؿی 
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.A6اجشایثش٘بٔٝجبٔغ"دٚسٜٚثش٘بٔٞٝبیآٔٛصؿی"دسٞشیهاصدا٘ـىذٜٞبٚثیٕبسػتبٖٞبیآٔٛصؿی 
.A7تذٚیٗٚتلٛیتآییٗ٘بٔ "ٝػیؼتٓاسصؿیبثیاػضبیٞیئتػّٕی" 
 .A8اكالحفشایٙذاسصؿیبثیاػضبیٞیئتػّٕیٔٛجٛدثشاػبع"ػیؼتٓاسصؿیبثیاػضبیٞیئتػّٕی" 

 .G3ارتقبی کوی ٍکیفی فعبلیت ّبی داًش پژٍّی ٍ پژٍّش درحَزُ آهَزش علَم پسشکی
  .G3O1تـىیُ ػبختبس  ٚتـىیالت (وٕیتٞٝب  ٚؿٛساٞبی ٔشتجظ) عشحٞبی ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝفؼبِیتٞبی دا٘ؾ

پظٞٚیآٔٛصؿی 
.G3O2تٛإ٘ٙذ ػبصیاػضبیٞیئتػّٕیدسجٟتتٛػؼٟٔٝبستٟبیدا٘ؾپظٞٚی 
 .G3O3اػتمشاسٔىب٘یؼٓٞبیحٕبیتیثشایتٛػؼٝفؼبِیتٞبیدا٘ؾپظٞٚیٚعشحٞبی٘ٛآٚسا٘ ٝ

اقذاهبت عولیبتی:
 .A1ساٜا٘ذاصیٚاحذتشٚیجدا٘ؾپظٞٚیٚپظٞٚؾدسآٔٛصؽدسٔشوضٔغبِؼبتٚتٛػؼٝآٔٛصؽػّْٛپضؿىی
دا٘ـٍب ٜ
.A2اِٛٚیتثٙذی٘یبصٞبیدا٘ؾپظٞٚیٚپظٞٚؾدسآٔٛصؽٚعشحٞبیتٛػؼٝایدسدا٘ـٍب ٜ
.A3عشاحیدٚسٜآٔٛصؿیدا٘ـٛسیٚپظٞٚؾدسآٔٛصؽ 
ٞبٚوبسٌبٜٞبیآٔٛصؿیدا٘ـٛسیٚپظٞٚؾدسحٛصٜػّْٛپضؿىی 


ثشٌضاسیدٚسٜ
.A4
 .A5پیـٟٙبدٚتلٛیتتؼٟیالتتـٛیمیدسساػتبیتٛػؼٝوٕیفؼبِیتٞبیدا٘ؾپظٞٚیٚپظٞٚؾدسحٛصٜ
آٔٛصؽػّْٛپضؿىی 

 .A6اػتمشاسوّیٙیهٔـبٚسٜایدسٔشوضٔغبِؼبتٚتٛػؼٝآٔٛصؽػّْٛپضؿىیدا٘ـٍب ٜ
 .A7ثش٘بٔٝسیضیثشایٔىب٘ؼیٓحٕبیتیاصتٛػؼٝپبیبٖ٘بٔٞٝبٚعشحٞبیپظٞٚؾدسآٔٛصؽ 
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 .G4تَسعِ آهَزش هجبزی در علَم پسشکی
.G4O1تٛػؼٝفشایٙذٞبیآٔٛصؽٔجبصیٚتشویجیدسدا٘ـٍب ٜ
.G4O2تٛػؼٝآصٟٔ٘ٛبیاِىتش٘ٚیىیٔٚجبصیدسدا٘ـٍب ٜ
 .G4O3تٛإ٘ٙذػبصیاػضبیٞیئتػّٕیدسساثغٝثبسٚیىشدیبدٌیشیاِىتش٘ٚیىی،آٔٛصؽٔجبصیٚآٔٛصؽ
یدسػیؼتٓٞبیآٔٛصؽػّْٛپضؿىی 

تشویج
اقذاهبت عولیبتی:
.A1ثش٘بٔٝسیضیدٚسٜٞبیتٛإ٘ٙذػبصیاػضبیٞی ئتػّٕیجٟتتٛػؼٝثش٘بٔٞٝبیآٔٛصؽٚاسصیبثی
ٔجبصی/اِىتش٘ٚیىی 
 .A2ثشٌضاسیوبسٌبٜٞبیآٔٛصؿیٔشتجظثبثش٘بٔٞٝبیآٔٛصؽٔجبصیثشایدا٘ـجٛیبٖٚاػضبیٞیئتػّٕی 
 .A3تـىیُتیٓٔـبٚسٜایجٟتتٛػؼٝعشاحیٚپیبدٜػبصیثش٘بٔٞٝبیآٔٛصؽٔجبصی 
 .G5تَسعِ برًبهِ ّب ی آهَزشی هبتٌی بر رٍیکرد ّبی ًَیي آهَزشی ٍ آهَزش پبسخگَ
  .G1O1ثش٘بٔ ٝسیضی جٟت تٛػؼٝثٝوبسٌیشیسٚیىشدٞبی٘ٛیٗدس  فشایٙذثش٘بٔٝسیضیآٔٛصؿیٚفشایٙذ
یبددٞی –یبدٌیشیٚاسصیبثیفشاٌیش 
  .G1O2ایجبدٔىب٘یؼٓٞبیحٕبیتیثشایثٝوبسٌیشیسٚیىشدٞبی٘ٛیٗدسساػتبیپبػخٌٛییث٘ٝیبصٞبی
آٔٛصؿیدسدا٘ـٍب ٜ
اقذاهبت عولیبتی:
 .A1تؼیٗاِٛٚیتٞبیپشٚطٜٞبیتٛػؼٝایدسساػتبیپبػخٍٛییٚعشحتحَٛآٔٛصؽ 
 .A2تذٚیٗثش٘بٔٞٝبیآٔٛصؿیدسساػتبیپبػخٍٛییآٔٛصؿیٚاػٙبدثبالدػتی 

 .A3ایجبدٔىب٘یؼٓٞبیٔـبٚسٜایجٟتسٚصآٔذی٘ٚظبستثشثش٘بٔٞٝبیدٚسٜٞبیآٔٛصؿی 
  .A4تؼٟیُ دس ث ٝوبسٌیشی سٚؿٟبی ٘ٛیٗ یبددٞی_یبدٌیشی دس ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی تٛػظاػضبیٞیئت
ػّٕی 
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برنامه عملیاتی مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی دانشگاه در سال 9311

 .G1تَسعِ ّذفوٌذ برًبهِ ّبی رشذ ٍ ببلٌذگی اعضبی ّیئت علوی 
 G1O1ثش٘بٔٝسیضی ٚػبٔب٘ذٞیثش٘بٔٞٝبیٞذفٕٙذتٛإ٘ٙذ ػبصیٔجتٙیثشػیبػتٟبیثبالدػتی٘ٚیبصٞبی
دا٘ـٍب ٜ
.G1O2عشاحیٚاجشایدٚسٜٞبیآٔٛصؿیثشاػبعسٚیىشدٞبی٘ٛیٗآٔٛصؿیثبٞذفتٛػؼٝآٔٛصؽ 
اقذاهبت عولیبتی:
 .A1ؿٙبػبییٚتجییٗ٘مـٟبٚتٛإ٘ٙذیٞبیاػضبیٞیئت ػّٕیاصدیذٌبٜآٟ٘بثٙٔٝظٛستذٚیٗثش٘بٔٝجبٔغ
تٛإ٘ٙذػبصیاػضبیٞیئتػّٕی
 .A2اِٛٚیتثٙذی٘مؾٞبٚتٛإ٘ٙذیٞبیؿٙبػبییؿذٜ
 .A3تؼییٗچبِـٟبیحٛصٜتٛإ٘ٙذػبصیآٔٛصؿیثشاػبعؿٛاٞذٔٚؼتٙذاتػّٕیٔٛجٛد 
.A4تجییٗاٞذافٚػیبػتٞبی ثش٘بٔٝجبٔغتٛإ٘ٙذػبصیاػضبیٞیئتػّٕی 
.A1عشاحیٚاجشایدٚسٜٞبیٔتٛٙعآٔٛصؿیثشایاػضبیٞیئت ػّٕیٔجتٙیثشسٚیىشدٞبی٘ٛیٗآٔٛصؿی 
ثشایاػضبیٞیئتػّٕی 

.A2اجشای”دٚسٜٔمذٔبتیتذسیغ“
بصیاػضبیٞیئتػّٕی( Project

.A3اػتفبدٜاص”سٚیىشدٔجتٙیثشپشٚط“ٜثبٞذفتٛػؼٝآٔٛصؽٚتٛإ٘ٙذػ
 )Based Approach

 .G2تَسعِ ًظبم ّبی ارزشیببی در حَزُ ّبی هختلف
.G2O1تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغاسصیبثیفشاٌیشٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
.G2O2تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغاسصؿیبثیثش٘بٔٚٝدٚسٜآٔٛصؿیٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
.G2O3تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغ اسصؿیبثیاػضبیٞیئتػّٕیٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
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اقذاهبت عولیبتی:
 .A1اسصؿیبثیاػتمشاس٘ظبْجبٔغ"اسصیبثیفشاٌیش" دسدا٘ـىذٜٞبٚثیٕبسػتبٖٞبیآٔٛصؿی 
.A2ایجبدصیشػبختٟبیاجشای٘ظبْجبٔغ"دٚسٜٚثش٘بٔٞٝبیآٔٛصؿی"دسٞشیهاصدا٘ـىذٜٞبٚثیٕبسػتبٖ
ٞبیآٔٛصؿی 
 .A3اسصؿیبثیاػتمشاس٘ظبْجبٔغ"دٚسٜٚثش٘بٔٞٝبیآٔٛصؿی"دسٞشیهاصدا٘ـىذٜٞبٚثیٕبسػتبٖٞبی
آٔٛصؿی 
 .A4اكالحفشایٙذاسصؿیبثیاػضبیٞیئت ػّٕیٔٛجٛدثشاػبع" ػیؼتٓاسصؿیبثیاػضبیٞیئتػّٕی" 

 .G3ارتقبی کوی ٍ کیفی فعبلیت ّبی داًش پژٍّی ٍ پژٍّش در حَزُ علَم پسشکی 
  .G3O1تـىیُ ػبختبس  ٚتـىیالت (وٕیتٞٝب  ٚؿٛساٞبی ٔشتجظ) عشحٞبی ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝفؼبِیتٞبی دا٘ؾ

پظٞٚیآٔٛصؿی 
.G3O2تٛإ٘ٙذ ػبصیاػضبیٞیئتػّٕیدسجٟتتٛػؼٟٔٝبستٟبیدا٘ؾپظٞٚی 
.G3O3اػتمشاسٔىب٘یؼٓٞبیحٕبیتیثشایتٛػؼٝفؼبِیتٞبیدا٘ؾپظٞٚیٚعشحٞبی٘ٛآٚسا٘ ٝ
اقذاهبت عولیبتی :
تٛػؼٝفؼبِیتٟبیٚاحذتشٚیجدا٘ؾپظٞٚیٚآٔٛصؽدسپظٞٚؾدسٔشوضٔغبِؼبتٚتٛػؼٝدا٘ـٍبٜ

.A1
اجشایدٚسٜآٔٛصؿیدا٘ـٛسی 

.A2
 .A3تذاْٚدسفؼبِیتٟبیوّیٙیهٔـبٚسٜایدسٔشوضٔغبِؼبتٚتٛػؼٝدا٘ـٍبٜ
.A4تشٚیجفشًٙٞفؼبِیتٟبیتٛػؼٝای(تمذیشاصثشٌضیذٌبٖجـٛٙاسٜؿٟیذٔغٟشی) 

 .G4تَسعِ آهَزش هجبزی در علَم پسشکی 
.G4O1تٛػؼٝفشایٙذٞبیآٔٛصؽٔجبصیٚتشویجیدسدا٘ـٍب ٜ
.G4O2تٛػؼٝآصٟٔ٘ٛبیاِىتش٘ٚیىیٔٚجبصیدسدا٘ـٍب ٜ
.G4O3تٛإ٘ٙذػب صیاػضبیٞیئتػّٕیدسساثغٝثبسٚیىشدیبدٌیشیاِىتش٘ٚیىی،آٔٛصؽٔجبصیٚآٔٛصؽ
تشویجیدسػیؼتٓٞبیآٔٛصؽػّْٛپضؿىی 
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اقذاهبت عولیبتی :
 .A1ثشٌضاسیدٚسٜٞبیتٛإ٘ٙذػبصیدسساثغٝثبآٔٛصؽٔجبصیٚآٔٛصؽتشویجی

 .G5تَسعِ برًبهِّبی آهَزشی هبتٌی بر رٍیکردّبی ً َیي آهَزشی ٍ آهَزش پبسخگَ
  .G1O1ثش٘بٔ ٝسیضی جٟت تٛػؼٝثٝوبسٌیشیسٚیىشدٞبی٘ٛیٗدس  فشایٙذثش٘بٔٝسیضیآٔٛصؿیٚفشایٙذ
یبددٞی –یبدٌیشیٚاسصیبثیفشاٌیش 
  .G1O2ایجبدٔىب٘یؼٓٞبیحٕبیتیثشایثٝوبسٌیشیسٚیىشدٞبی٘ٛیٗدسساػتبیپبػخٌٛییث٘ٝیبصٞبی
آٔٛصؿیدسدا٘ـٍب ٜ
اقذاهبت عولیبتی 
 .A1ثشٌضاسیدٚسٜٞبی تٛإ٘ٙذػبصیدسساثغٝثبسٚؽٞبییبددٞی -یبدٌیشیفؼبَ 
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برنامه عملیاتی مرکس مطالعات و توسعه آموزش
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برنامه عملیاتی مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی دانشگاه در سال 9311
 .G1تَسعِ ّذفوٌذ برًبهِ ّبی رشذ ٍ ببلٌذگی اعضبی ّیئت علوی 
 G1O1ثش٘بٔٝسیضی ٚػبٔب٘ذٞیثش٘بٔٞٝبیٞذفٕٙذتٛإ٘ٙذ ػبصیٔجتٙیثشػیبػتٟبیثبالدػتی٘ٚیبصٞبی
دا٘ـٍب ٜ
.G1O2عشاحیٚاجشایدٚسٜٞبیآٔٛصؿیثشاػبعسٚیىشدٞبی٘ٛیٗآٔٛصؿیثبٞذفتٛػؼٝآٔٛصؽ 
اقذاهبت عولیبتی:
.A1عشاحیٚاجشایدٚسٜٞبیٔتٛٙعآٔٛصؿیثشایاػضبیٞیئت ػّٕیٔجتٙیثشسٚیىشدٞبی٘ٛیٗآٔٛصؿی 
تٛإ٘ٙذػبصیاػضبیٞیئتػّٕیٔجتٙیثشثش٘بٔٞٝبیاػتجبسثخـیدا٘ـىذٜٞبٚثیٕبسػتبٖٞبیآٔٛصؿی 

.A1
 .A2ثشٌضاسیدٚسٜٞبیتٛإ٘ٙذػبصیثباػتفبدٜاصسٚیىشدٞبیتشویجی 

 .G2تَسعِ ًظبم ّبی ارزشیببی در حَزُ ّبی هختلف
.G2O1تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغاسصیبثیفشاٌیشٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
.G2O2تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغاسصؿیبثیثش٘بٔٚٝدٚسٜآٔٛصؿیٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
.G2O3تذٚیٗآییٗ٘بٔ٘ٝظبْجبٔغ اسصؿیبثیاػضبیٞیئتػّٕیٚایجبدصیشػبختٟبیاػتمشاسآٖ 
اقذاهبت عولیبتی:
.A1ایجبدصیشػبختٟبیاجشای٘ظبْجبٔغ اسصؿیبثیدسحٛصٜاسصیبثیفشاٌیشدسٞشیهاصدا٘ـىذٜٞب ٚ
ثیٕبسػتبٖٞبیآٔٛصؿی 
.A2ایجبدصیشػبختٟبیاجشای٘ظبْجبٔغ اسصؿیبثیدسحٛصٜاسصؿیبثیاػضبیٞیئتػّٕیدسٞشیهاص
دا٘ـىذٜٞبٚثیٕبسػتبٖٞبیآٔٛصؿی 
.A3ایجبدصیشػبختٟبیاجشای٘ظبْجبٔغ اسصؿیبثیدسحٛصٜاسصؿیبثیثش٘بٔٚٝدٚسٜآٔٛصؿیدسٞشیهاص
دا٘ـىذٜٞبٚثیٕبسػتبٖٞبیآٔٛصؿی 
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 .A4ایجبدصیشػبختٟبیالصْجٟتاػتمشاسػبٔب٘ٝاسصؿیبثیاػضبیٞیئتػّٕی(٘شْافضاسٌؼتذٜاعالػبت
ٞیئتػّٕیٔ:ذیشیتٞذفٕٙذٚساٞجشدی(ٍ٘بٟٜٔش) 
 .A5ایجبدصیشػبختٟبیاسصؿیبثیویفیتتذسیغاػضبیٞیئتػّٕی 
 .A6پیٍیشیٚاسائٔٝـبٚسٜثٝاػضبیٞیئتػّٕیثٙٔٝظٛساجشایاسصیبثیفشاٌیشاصعشیكثجتػّٕىشد
فشاٌیشاٖدسٔمبعغٔختّف(تذٚیٗاليثٛناِىتش٘ٚیىیدسسؿتٞٝبیػّْٛپبی )ٝ

 .G3ا رتقبی کوی ٍ کیفی فعبلیت ّبی داًش پژٍّی ٍ پژٍّش در حَزُ علَم پسشکی 
  .G3O1تـىیُ ػبختبس  ٚتـىیالت (وٕیتٞٝب  ٚؿٛساٞبی ٔشتجظ) عشحٞبی ٘ٛآٚسا٘ ٚ ٝفؼبِیتٞبی دا٘ؾ

پظٞٚیآٔٛصؿی 
.G3O2تٛإ٘ٙذ ػبصیاػضبیٞیئتػّٕیدسجٟتتٛػؼٟٔٝبستٟبیدا٘ؾپظٞٚی 
.G3O3اػتمشاسٔىب٘یؼٓٞبیحٕبیتیثشایتٛػؼٝفؼبِیتٞبیدا٘ؾپظٞٚیٚعشحٞبی٘ٛآٚسا٘ ٝ
اقذاهبت عولیبتی :
 .A1تؼییٗاِٛٚیتٞبیدا٘ؾپظٞٚیآٔٛصؿیدسحیغٞٝبیٔشثٛع ٝ
 .A2ثشٌضاسیدٚسٜٞبیتٛإ٘ٙذػبصیثبٞذفتٛػؼٝفؼبِیتٟبیدا٘ؾپظٞٚیدسدا٘ـٍبٜ
.A3تذاْٚدسفؼبِیتٟبیوّیٙیهٔـبٚسٜایدسٔشوضٔغبِؼبتٚتٛػؼٝدا٘ـٍب ٜ
.A4تشٚیجفشًٙٞا٘جبْفؼبِیتٟبیتٛػؼٝای(تمذیشاصثشٌضیذٌبٖجـٛٙاسٜؿٟیذٔغٟشی) 

 .G4تَسعِ آهَزش هجبزی در علَم پسشکی 
.G4O1تٛػؼٝفشایٙذٞبیآٔٛصؽٔجبصیٚتشویجیدسدا٘ـٍب ٜ
.G4O2تٛػؼٝآصٟٔ٘ٛبیاِىتش٘ٚیىیٔٚجبصیدسدا٘ـٍب ٜ
 .G4O3تٛإ٘ٙذػبصیاػضبیٞیئتػّٕیدسساثغٝثبسٚیىشدیبدٌیشیاِىتش٘ٚیىی،آٔٛصؽٔجبصیٚآٔٛصؽ
یدسػیؼتٓٞبیآٔٛصؽػّْٛپضؿىی 

تشویج
اقذاهبت عولیبتی :
  .A1ثشٌضاسیدٚسٜٞبیتٛإ٘ٙذػبصیدسساثغٝثبآٔٛصؽٔجبصیٚآٔٛصؽتشویجی
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 .G5تَسعِ برًبهِّبی آهَزشی هبتٌی بر رٍیکردّبی ًَیي آهَزشی ٍ آهَزش پبسخگَ
  .G1O1ثش٘بٔ ٝسیضی جٟت تٛػؼٝثٝوبسٌیشیسٚیىشدٞبی٘ٛیٗدس  فشایٙذثش٘بٔٝسیضیآٔٛصؿیٚفشایٙذ
یبددٞی –یبدٌیشیٚاسصیبثیفشاٌیش 
  .G1O2ایجبدٔىب٘یؼٓٞبیحٕبیتیثشایثٝوبسٌیشیسٚیىشدٞبی٘ٛیٗدسساػتبیپبػخٌٛییث٘ٝیبصٞبی
آٔٛصؿیدسدا٘ـٍب ٜ
اقذاهبت عولیبتی :
 .A1تذٚیٗسإٙٞبییبدٌیشیثبٞذفثٟجٛدفشایٙذٞبیآٔٛصؿیدسوبسآٔٛصیٞبٚوبسٚسصیٞبدسسؿتٞٝبی
ٔختّف 
 .A2پیٍیشیٚآٔٛصؽدسساثغٝثبتذٚیٗعشحدسعثشایوّیٞٝبیدٚسٜٞبیآٔٛصؿی 
.A3ایجبدفشایٙذاسصؿیبثیعشحدٚس/ٜدسٚعٚسإٙٞبیٞبییبدٌیشی 
 .A4اػتفبدٜاصساٞجشدٞبیآٔٛصؿیٔٙبػتٔ،غبثكثبوٛسیىِْٔٚٛٛتٙبػتثباٞذافآٔٛصؿیثشایتحمك
تٛإ٘ٙذیٞبٟٔٚبستٟبیٔٛسد٘ظش 
.A5ایجبدٔىب٘یؼٓٞبیٔـبٚسٜای -تٛػؼٝایثٙٔٝظٛستذٚیٗسإٙٞبییبدٌیشیدٚسٜٞبیآٔٛصؿی 
 .A1جّتٔـبسوتدا٘ـجٛیبٖدسفشایٙذٞبیآٔٛصؽٚاسصؿیبثی 
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