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   همقدم

ظور تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت آنچه مسلم است این واحد در راستای اهداف دانشگاه خدمات خود را به من

آحاد جامعه از طریق آموزش نیروهای کارآمد در بخش پیراپزشکی و بهداشت ارائه داده و توانسته است در 

  کل کشور از این حیث، جایگاه مناسبی را کسب کند .

 (مأموریت)رسالت 

رسالت دانشکده پیراپزشکی، تربیت نیروی انسانی کارآمد متخصص در راستای رسالت دانشگاه از طریق 

 ارائه آموزش متناسب با نیازهای جامعه و توسعه پژوهشهای علمی کاربردی می باشد. 

 چشم انداز 

ل کردن آن به یک مرکز تخصصی تربیت نیرو در مقاطع مختلف از طریق ارتقاء سطح علمی دانشکده و تبدی

افزایش دوره های کارشناسی جدید و پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد در رشته هایی که توانایی 

 آن وجود دارد. 

کثر این دانشکده تالش می کند کارآیی و اثربخشی خود را در جهت تربیت نیروهای انسانی متخصص به حدا

ممکن رسانده و از این حیث در کشور حائز جایگاه بهتری گردد. همچنین این دانشکده سعی دارد از طریق 

فراهم نمودن امکانات ویژه و برقراری تسهیالت الزم برای محققین از نظر تولید علم جایگاه ویژه ای در 

 بین سایر دانشکده های همتراز خود بیابد. 
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 ارزش ها: 

ده ایجاد و حفظ محیطی اسالمی و توسعه فرهنگ تقوا و حفظ کرامات انسانی ما در دانشک با تأکید بر

ت پیراپزشکی با توجه و تأکید بر آموزش صحیح و اصولی دانشجویان در یک محیط سالم اسالمی، در جه

ا بکار رحفظ و اعتالی مقام و منزلت اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و کارکنان، حداکثر توان و تالش خود 

نان خواهیم بست و سعی می کنیم با ایجاد فضای مناسب و امکانات مورد نیاز اساسی و رفاهی، رضایت آ

 را به دست آوریم.  

 تالش ما بر این است که رعایت موازین و اصول اخالق پزشکی را در جهت احترام به اصول انسانی و

 ابعاد کاری و جنبه های مختلف آموزش و رعایت حق ذی نفع ها سرلوحه کار خود قرارداده و در همه

وانند با پژوهش بکار گیریم. در جهت رشد و تعالی کارکنان در تالشیم تا با ایجاد محیطی مناسب، آنها بت

 ته باشند. ابتکارات و نوآوریها شایستگی های خود را بروز داده و حداکثر کارآیی الزم را برای سیستم داش
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 ( بلند مدت)اهداف کلی 

G1 حفظ و ارتقاء شاخص های آموزشی دانشکده : 

G2 حفظ و ارتقاء شاخص های پژوهشی دانشکده : 

G3 حفظ و ارتقاء شاخص های فرهنگی و دانشجویی دانشکده : 

G4 حفظ و ارتقاء وضعیت امور عمومی، اداری و مالی دانشکده : 

G5یالت دانشکده : تثبیت و اصالح ساختار تشکG6 اجتماعیسازی سالمت در جهت :

 پاسخگویی به نیازهای سالمت و درمان استان  
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  اهداف اختصاصی: 

 حفظ و ارتقاء شاخص های آموزشی دانشکده  -1

 تأمین و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز گروه های آموزشی 

 ها هحفظ و ارتقای شاخص های آموزشی گرو

 ها ت مواد و منابع مورد نیاز گروهعیتأمین و بهبود وض

  گسترش تحصیالت تکمیلی و اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط جدید

 تکمیل نظام پایش و ارزیابی عملکرد در سطح گروه های آموزشی و دانشکده 

تدوین بانک اطالعاتی دانش آموختگان و بازنشستگان دانشکده به منظور بهره گیری موثر از  

 ربه و توانمندی ایشانتج

 ایجاد زیرساخت جهت جذب دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی   

فراهم نمودن زمینه توانمندسازی اساتید به منظور استفاده موثر از ایشان در جذب دانشجویان 

 خارجی در مقطع کارشناسی

  حفظ و ارتقاء شاخص های پژوهشی دانشکده  -2 

 یقات دانشجویی و انجمن علمی دانشکده پیراپزشکی توسعه کیفی کمیته تحق

 برنامه ریزی جهت توانمندی اساتید در حیطه های پژوهشی و اخالق   

برنامه ریزی جهت توانمندی اساتید در زمینه حیطه های دانش پژوهی و تسهیل 

 جهت ارتقاء اساتید  

 دانشکده دانشجویی  ء شاخص های فرهنگی وحفظ و ارتقا -3

جهت ارتباط موثر مرکز مشاوره دانشگاه، مسئول اساتید  تعریف قالب استاندارد

  مشاور، اساتید مشاور و دانشجویان

    توسعه فعالیت مشاوره ای دانشجویی   

  

 حفظ و ارتقاء وضعیت امور عمومی، اداری و مالی دانشکده  -4

 هم نمودن زمینه جهت بهبود فرآیند ارزشیابی کارکنان فرا

ارتقاء و بهبود وضعیت سایت دانشکده در زمینه اخبار، رویداد ها، پروسه های آموزشی 

 و اداری  
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توسعه کمی و کیفی زیر ساخت های مورد نیاز در حوزه منابع انسانی، تجهیزات و فضای 

 فیزیکی  

  

 ختار تشکیالت دانشکده تثبیت و اصالح سا-5

  افزایش نسبت تعداد اعضاء هیات علمی به دانشجو در برخی از گروه های آموزشی 

برنامه ریزی جهت توانمندی کارشناسان آموزشی و اداری در حوزه های آموزشی و 

 پژوهشی ،دانشجویی 

 تجهیزات و فضای فیزیکی توسعه کمی و کیفی زیرساخت مورد نیاز در حوزه منابع انسانی، 

  

 اجتماعیسازی سالمت در جهت پاسخگویی به نیازهای سالمت و درمان استان   -6

  آموزش و تربیت نیروهای توانمند و متعهد فارغ التحصیل به سیستم درمانی

بهره گیری از توانمندی آموزشی در جهت ترویج و توسعه خودمراقبتی و توانمندسازی مردم در 

  حوزه سالمت

توانمندسازی دانشجویان و بهره گیری از ظرفیت های وجودی ایشان در سیستم های بهداشتی و 

 درمانی و ارائه فعالیت های خدماتی به نفع فعالیت های مرتبط با سالمت عام المنفعه 

 ) strength نقاط قوت(  

  وجود اعضای هیات علمی توانمند در حوزه آموزش و پژوهش  -1

  وجود اساتید توانمند در برگزاری دوره های آموزشی برای سایر اساتید -2

  وجود واحد دفتر توسعه آموزش -3

  حضور اعضای هیات علمی در سیاست گذاری دانشگاه -4

  وجود تجهیزات اختصاصی آزمایشگاهی با هدف فروش خدمت -5

  وجود کارمندان عالقمند، توانمند و با تجربه -6

  شجویان توانمندوجود دان -7

  اجرای طرح های کاربردی مرتبط با صنعت -8

  افزاری و اجرایی در سطح کشورح های و پروژه های تحقیقاتی، نرم مشارکت اساتید دانشکده در طر-10

  وجود اعضای هیات علمی جوان و پرتالش -11

  دسترسی رایگان به منابع علمی و الکترونیک -12

  های آموزشی دانشجویانده از فیلد ارائه خدمت برای دوره فافراهم بودن شرایط است -13

  وجود انجمن های علمی و کمیته تحقیقات دانشجویی -14

  وجود اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی -15
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  وجود جو همکاری مناسب بین کارمندان و اعضای هیات علمی -16

  وجود کمیته اعتبار بخشی و اصالح ساختار -17

 )Weakness )نقاط ضعف  

  پایین بودن تعداد اعضای هیأت علمی  -1

  پایین بودن درصد اعضای هیأت علمی با مرتبه دانشیاری و استادی -2

  نداشتن مجوز تشکیل گروههای آموزشی از شورای گسترش -3

نبود بازخورد کامل در خصوص اجرای برنامه ها و میزان تحقق اهداف برنامه  -4

  عملیاتی به گروه های آموزشی

  کالسهای آموزشی و آزمایشگاه هاکمبود فضای فیزیکی آموزشی  -5

فرصت های مطالعاتی و دوره  درصد پایین بهره مندی اعضای هیأت علمی از -6

   های آموزشی کوتاه مدت 

  عدم تناسب تن خواه دریافتی دانشکده ها با توجه به هزینه های فعلی -7

  پایین بودن تعداد کتب علمی تألیفی و ترجمه ای توسط اعضاء هیأت علمی -8

  عدم وجود اتاق مستقل جهت انجام مشاوره دانشجویی -9

  کمبود برخی کتب تخصصی در کتابخانه گروه ها -10

  عدم وجود کتاب های مورد تایید بورد آموزشی در کتابخانه گروه های آموزشی -11

  کم بودن تعداد طرح های تحقیقاتی مشترک درون و برون بخشی -12

نامناسب بودن فضای فیزیکی اختصاص یافته به انجمن های علمی و کمیته  -13

  تحقیقات دانشجویان دانشکده

) opportunity) فرصت ها 
  وجود برنامه اعتباربخشی دانشگاه -1

  در دسترس بودن عرصه های متنوع آموزشی و پژوهشی در حوزه های بهداشت و درمان -2

  وجود دانشگاه های معتبر و توانمند در استان و منطقه جهت همکاریهای مشترک -3

  وجود برنامه های تحول در آموزش عالی دانشگاه و وزارت بهداشت -4

  وجود واحد پردیس بین الملل در دانشگاه -5

  بین المللی سازی دانشگاهتشکیل کمیته  -6

  هم جواری با کشورهای با زمینه های فرهنگی و زبانی مشترک -7

  وجود اقلیم متنوع در استان -8

  وجود جذابیت های طبیعی و گردشگری در استان -9

  وجود تنوع جمعیتی و قومیتی در استان -10

  وجود سامانه معتبر در جمع آوری داده های بهداشتی  -11

  حضور اعضای هیأت علمی دانشکده در سطوح تصمیم سازی دانشگاه -12

  حضور عضو هیأت علمی دانشگاه در سطح تصمیم سازی وزارت بهداشت -13

 شگاه های معتبر جهانحضور عضو هیأت علمی دانشکده در یکی از دان -14
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 (threat)تهدیدات  
  اولویت درمان نسبت به بهداشت و پیشگیری در سطح وزارتخانه و دانشگاه-1 

  توجه کمتر به حوزه آموزش عالی نسبت به سایر حوزه ها در دانشگاه -2

  شناخت ناکافی داوطلبان کنکور نسبت به ماهیت بعضی از رشته های دانشکده -3

تم در فی کوریکولوم آموزشی(ابالغی از وزارت بهداشت) با نیازهای سیستطبیق ناکا -4

  بعضی از رشته های دانشکده

عدم وجود مناسب جذب نیروی انسانی برای برخی از رشته های  -5

  دانشکده پیراپزشکی 

ا وجود درآمد باالتر برای برخی از رشته های علوم پزشکی در مقایسه ب -6

  ترشته های دانشکده بهداش

  نبود فرآیند مشخص و شفاف تخصیص بودجه دانشکده در دانشگاه -7

  عدم تخصیص کامل بودجه های مصوب به دانشگاه -8

  عدم ثبات (قائم به فرد بودن) در آیین نامه ها و برنامه های ابالغی -9

نبود انجمن ها و تشکل های مؤثر و مستقل صنفی در جهت حمایت  -10

  از رشته های پیراپزشکی

  توزیع نامناسب زیرساخت ها در دانشگاه -11

  محدودیت در تعامالت داخلی و بین المللی -12

ده آگاهی پایین برخی ادارات و سازمانهای استان در خصوص قابلیتها و ظرفیتهای دانشک -13

  پیراپزشکی برای حل مشکالت مرتبط با سالمت مردم

  

  

  

  

 

  

  

  

  


