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با یاري خداوند توانا و حکیم و در ظل عنایات حضرت صاحب االمر (عج) و رهبریهاي داهیانه ولی امر 
اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران و تحقق برنامه چشم  مسلمین در راستاي کمک به پیشبرد

و کسب رتبه نخست کشور در منطقه، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان حداکثر  1404انداز 
  مساعی خود را جهت اعمال سهم خود در زمینه هاي آموزشی جامعه بکار خواهد برد.

ــدمات ــکی و خ ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت آموزش ــزي  معاون ــد مرک ــان واح ــانی کاش ــتی درم بهداش
سیاست گذاري ، برنامه ریـزي و نظـارت بـر خـدمات آمـوزش عـالی در دانشـگاه اسـت کـه از طریـق 

  واحدهاي تابعه زیر اهداف آموزشی دانشگاه را محقق می سازد .
 مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی 
 علوم پزشکی مطالعات و توسعه آموزش  مدیریت(EDC) 
 مداومهاي  آموزش اداره  
 امور هیئت علمی مدیریت 

  

  



  تعریف واژه ها
  

  (Mission)رسالت 
رسالت بیانیه اي است کـه مشـروعیت ایجـاد، ادامـه حیـات و بقـاء سـازمان را تعیـین مـی کنـد و بـه 

سـازمان از سـایر سـازمان هـا مـی  عبارتی مشخص کننده فلسفه وجـودي سـازمان و وجـه متمـایز آن
 فعالیت و ارزش ها و فلسفه حاکم بر آن   می باشد. ،باشد. اجزاء اصلی ماموریت شامل اهداف

  (Vision)چشم انداز
چشم انداز تصویري از آینـده اسـت کـه در صـورت تحقـق اهـداف و مقاصـد سـازمانی بـه آن دسـت  

چـالش برانگیـز، معنـی دار بـراي ذینفعـان و  خواهیم یافت. چشم انـداز آرزویـی روشـن بـراي آینـده،
مایه شوق و امید و کوتاه و بـه یـاد مانـدنی مـی باشـد. اجـزاي چشـم انـداز شـامل مقصـود، توجیـه و 

  فایده است. 
  (Strengths)نقاط قوت

به مجموعه مهارت هـا، وظـایف ، عملکـرد و منـابع سـازمانی اطـالق مـی شـود کـه بـا تحلیـل محـیط 
 یابیم.داخلی به آن دست می 

  (Weaknesses)نقاط ضعف
به مجموعه اي از ضعف ها و کمبودهـاي موجـود در سـاختار و منـابع درون سـازمانی اطـالق مـی شـود 

 که در تحقق اهداف دانشگاه به عنوان مانع محسوب می گردند.

  (Opportunities)فرصت ها
را شناسـایی و از با تحلیـل و ارزیـابی محـیط خـارجی مـی تـوان مجموعـه عوامـل خـارج از سـازمان 

 آنها در جهت تحقق اهداف سازمان بهره گیري نمود.

  (Threats)تهدید
به مجموعـه عوامـل و روش هـاي مـوثر و مداخلـه خـارج از سـازمان کـه  مـانع اجـراي فعالیـت هـاي 

 سازمان می گردد، گفته می شود.
  

  
  
  
  
  
  
  



  بیانیه ماموریت
عهـده دار  اء سـطح سـالمت جامعـهمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشـکی کاشـان در راسـتاي ارتقـ

تربیت نیروي انسانی توانمند، متعهـد، خـالق ، نـوع دوسـت ، کـار آمـد و یـاد گیرنـده دائمـی در جهـت 
  .استارائه خدمات در حوزه سالمت و رفع نیاز هاي آموزشی مربوطه 

بیـت آمـوزش و نشـر علـم، تر« از طریـق » تأمین، حفظ و ارتقـا سـطح سـالمت جامعـه « ما عهده دار  
منـابع و فنـاوري نـوین متناسـب بـا فرهنـگ جامعـه « بـا اسـتفاده از » و توانمندسازي نیـروي انسـانی

در راسـتاي تحقــق اهــداف و و  هســتیم» در چـارچوب سیاســت هـاي ملــی در سـطح منطقــه و کشـور 
پاسـخگو » آحـاد جامعـه، مـدیران ارشـد دولتـی مـرتبط « ارتقاء مستمر کیفیت خدمات خـود، درمقابـل 

  اشیم.می ب
معاونــت آموزشــی عــالوه بــر فعالیــت در حــوزه جغرافیــایی دانشــگاه ، نگــرش ویــژه اي بــه برقــراري 
ارتباط بـا سـایر مراکـز هـم عـرض در سـطح ملـی و بـین المللـی دارد و اسـتفاده از بهتـرین اعضـاي 

هـا و فراینـد هـاي منطبـق بـر فنـاوري هـاي جدیـد اطالعـاتی و تکنولـوژي هـاي  هیئت علمـی ، روش
آموزشی را با هدف تأمین باالترین سـطح تکـریم اربـاب رجـوع در سـر لوحـه کـار خـویش دارد.  نوین

ــی  ــاهی و فرهنگــی و آموزش ــات رف ــراهم نمــودن امکان بعــالوه پاســخگویی، ایجــاد فضــاي کــاري ، ف
 متناسب را براي کلیه ذینفعان در دستور کار دارد.

   
  چشم انداز

مصـمم اسـت در پـنج سـال آینـده از نظـر کیفیـت  معاونت آموزشی دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان
  ارائه خدمات آموزشی جزء پنج دانشگاه برتر در بین دانشگاه هاي همطراز باشد.

  
   ارزشها
 اخالق مداري و عدالت محوري  
 همدلی و مهرورزي  
 ثبات و پایداري در اصول  
 پویایی و نوگرایی  
 پرورش خالقیت و استعدادها 
 حاکمیت تفکر سیستمیک  
 ریت مشارکتیمدی   
 تصمیم گیري بر پایه پژوهش و نظر خبرگان 
 استاندارد گرایی 
 مشتري محوري 

  
  
  
  



  
  
  

  عوامل داخلی

وت
ط ق

نقا
  

 و مجرب متعهد، علمی هیئت اعضاي از برخورداري .1
 آموزشی گروههاي در متخصص

 در دانشگاه آموختگان دانش قبولی باالي درصد .2
 باالتر مقاطع

 دانشگاه در متعدد حقیقاتیت مراکز وجود .3

 طریق از آموزشی معاونت حوزه درآمدزایی امکان .4
 دانشجو پذیرش

 دانشگاه در معتبر علمی مجالت انتشار .5

 آموزشی مختلف بخشهاي در خبره کارشناسان وجود .6
  ها ودانشکده دانشگاه آموزشی معاونت وستادي

ف
ضع

اط 
نق

  

  یرپذ مسئولیت و تجربه با ، کافی انسانی نیروي کمبود .1

 دانشگاه در استاندارد فیزیکی فضاي شدید کمبود .2

  درمانی مراکز در علمی هیئت اعضاي ناکافی حضور .3

 امور توسط آموزشی فعالیتهاي گرفتن قرار الشعاع تحت .4
  درمانی

 حوزه این در آموزشی هاي بودجه کامل نشدن هزینه  .5

 دانشگاه مختلف هاي حوزه در ناکافی نظارت .6

       مدیریتی یناکاف مهارتهاي و دانش .7

  عوامل خارجی

تها
رص

ف
  

استقرار کاشان در مرکز ایران و وجود راههاي   .1
مواصالتی مناسب به شهرهاي بزرگ از جمله تهران و 
اصفهان، زمینه اي مناسب جهت ایجاد ارتباط با سایر 

 مراکز آموزشی

 دانشگاه در تحصیل به خارجی اتباع عالقمندي .2

 و دارویی انگیاه تهیه خصوصی هاي شرکت وجود .3
 جهت فرصتی کاشان دانشگاه در اسانس پژوهشکده

 دانشکده ایجاد و دارویی تحقیقات توسعه
  داروسازي

  کاشان دردانشگاه مرتبط هاي رشته برخی وجود .4
 بین هاي رشته توسعه و اندازي راه براي اي زمینه

  دانشگاهی

 شهر در وقف امر اهمیت و پیشتاز خیرین حضور .5
 امور توسعه براي مناسبی فرصت کاشان دارالمومنین

 آموزشی مختلف

 شهرستانها در دانشگاهها با متبوع وزارت همراهی .6
  جانبه همه توسعه جهت

 هاي هیئت در دانشگاه علمی هیئت اعضاي حضور .7
 متبوع وزارت ممتحنه

 توسعه جهت نیاز مورد قوانین نمودن مصوب امکان .8
 امناء هیئت در دانشگاه

 سوي از نشده بینی یشپ هاي بودجه تخصیص .9
  آموزشی حوزه به متبوع وزارت

دها
هدی

ت
  

 در ها رشته برخی در دانشجو نشده کارشناسی پذیرش .1
  متبوع وزارت از خارج دانشگاهی مراکز

 محدودیتهاي و متبوع وزارت در  سرزمین آمایش  طرح .2
 دانشگاه در آن از حاصل شده ایجاد

  جامعه هاينیاز با دانشگاهی هاي رشته برخی تناسب عدم .3

 دانشجویان از برخی در ضعیف انگیزه .4

 در تحصیلی ضعف به متبوع وزارت نامناسب نگرش .5
  دانشجویان

 درمان در آموزش نظام ادغام نحوه .6

 وزارت و کشوري تصمیمات در نشده بینی پیش تغییرات .7
 در آموزشی اهداف اجراي روند در آن گذاري اثر و متبوع

  دانشگاه



  
  

عوا
بی 

رزیا
س ا

تری
ما

جی
خار

مل 
 

 ارزش ضریب امتیاز فرصت ها و تهدید ها

 ها
ت

رص
ف

  

O1 
 بزرگ شهرهاي به مناسب مواصالتی راههاي وجود و ایران مرکز در کاشان شهر استقرار

  مراکزآموزشی سایر با ارتباط ایجاد جهت مناسب اي زمینه اصفهان و تهران جمله از
0,08 4 0,32 

O2 0,15 3 0,05 دانشگاه در لتحصی به خارجی اتباع عالقمندي 

O3 
 کاشان دانشگاه در اسانس پژوهشکده و دارویی گیاهان تهیه خصوصی هاي شرکت وجود

  داروسازي دانشکده ایجاد و دارویی تحقیقات توسعه جهت فرصتی
0,08 4 0,32 

O4 
 تهرش توسعه و اندازي راه براي اي زمینه  کاشان دردانشگاه مرتبط هاي رشته برخی وجود
  دانشگاهی بین هاي

0,04 3 0,12 

O5 
 براي مناسبی فرصت کاشان دارالمومنین شهر در وقف امر اهمیت و پیشتاز خیرین حضور
 آموزشی مختلف امور توسعه

0,07 4 0,28 

O6 0,36 4 0,09  جانبه همه توسعه جهت شهرستانها در دانشگاهها با متبوع وزارت همراهی 

O7 0,18 3 0,06 متبوع وزارت ممتحنه هاي هیئت در دانشگاه علمی هیئت اعضاي حضور 

O8 0,21 3 0,07 امناء هیئت در دانشگاه توسعه جهت نیاز مورد قوانین نمودن مصوب امکان 

O9 0,15 3 0,05 آموزشی حوزه به متبوع وزارت سوي از نشده بینی پیش هاي بودجه تخصیص 

 ها
دید

ته
 

T1 
 وزارت از خارج دانشگاهی مراکز در ها رشته برخی در دانشجو نشده کارشناسی پذیرش

  متبوع
0,08 1 0,08 

T2 
 در آن از حاصل شده ایجاد محدودیتهاي و متبوع وزارت در  سرزمین آمایش  طرح

 دانشگاه
0,07 2 0,14 

T3 0,1 2 0,05  جامعه نیازهاي با دانشگاهی هاي رشته برخی تناسب عدم 

T4 0,06 1 0,06 دانشجویان از برخی در فضعی انگیزه 

T5 0,07 1 0,07  دانشجویان در تحصیلی ضعف به متبوع وزارت نامناسب نگرش 

T6 0,1 2 0,05 درمان در آموزش نظام ادغام نحوه 

T7 
 روند در آن گذاري اثر و متبوع وزارت و کشوري تصمیمات در نشده بینی پیش تغییرات
 دانشگاه رد آموزشی اهداف اجراي

0,05 2 0,1 

 2,74  1,00 جمع کل

  
  
  
  
  
  
  



خلی
ل دا

وام
ی ع

زیاب
س ار

تری
ما

 

 ارزش ضریب امتیاز قوت ها و ضعف ها

وت
ط ق

نقا
 

S1 0,32 4 0,08 آموزشی گروههاي در متخصص و مجرب متعهد، علمی هیئت اعضاي از برخورداري 

S2 0,18 3 0,06 باالتر مقاطع در دانشگاه آموختگان دانش قبولی باالي درصد 

S3 0,18 3 0,06 دانشگاه در متعدد تحقیقاتی مراکز وجود 

S4 0,21 3 0,07 دانشجو پذیرش طریق از آموزشی معاونت حوزه درآمدزایی امکان 

S5 0,24 3 0,08 دانشگاه در معتبر علمی مجالت انتشار 

S6 
 آموزشی معاونت وستادي آموزشی مختلف بخشهاي در خبره کارشناسان وجود

 ها ودانشکده دانشگاه
0,07 4 0,28 

ف
ضع

اط 
نق

 

W1 0,14 2 0,07  پذیر مسئولیت و تجربه با ، کافی انسانی نیروي کمبود 

W2 0,08 1 0,08 دانشگاه در استاندارد فیزیکی فضاي شدید کمبود 

W3 0,09 1 0,09  درمانی مراکز در علمی هیئت اعضاي ناکافی حضور 

W4 0,09 1 0,09  درمانی امور توسط آموزشی فعالیتهاي گرفتن قرار الشعاع حتت 

W5  0,12 2 0,06 حوزه این در آموزشی هاي بودجه کامل نشدن هزینه 

W6 0,08 1 0,08 دانشگاه مختلف هاي حوزه در ناکافی نظارت 

W7 0,08 1 0,08      مدیریتی ناکافی مهارتهاي و دانش 

 2,09  1,00 جمع کل

  

  



  کردن برنامه هاي راهبردي دانشگاهالزامات جهت عملیاتی 
  بررسی ظرفیت هاي دانشگاه جهت پـذیرش دانشـجو در رشـته هـاي اولویـت دار دانشـگاه و تاسـیس

 دانشکده هاي جدید
 تقویت زیر ساختهاي بخش فن آوري اطالعات و جذب متخصصین الزم در این زمینه   
 جامعهکردن بخشهاي نظارتی دانشگاه با پاسخگو کردن آنها در مقابل دانشگاه و  کار آمد 
 جهت دهی طرح هاي تحقیقاتی و پایان نامه هاي دانشجویی در راستاي اولویت هاي دانشگاه  
  ارتباط منظم ومـوثر بـا امـور مـالی دانشـگاه و معاونـت آموزشـی وزارت متبـوع جهـت جـذب بیشـتر

  بودجه آموزشی 
 مجمع خیرین سالمت و توجیه خیرین جهت کمک به بخشهاي آموزشی جهت دهی 
  ــت ــق هیئ ــزایش بهــره وري از طری ــاي بیمارســتانی و اف ــداد تخته ــداد بیمارســتانها و تع افــزایش تع

 امنایی کردن بیمارستانها
  درخواست از هیئت امناي دانشگاه بـراي تصـویب اصـالحات الزم جهـت پیشـبرد اهـداف آموزشـی در

   هاي برتر در بین دانشگاههاي هم سطححد کسب رتبه 
 تشکیل واحد امور بین الملل جهت افزایش تبادالت علمی   
  تقویت نرم افزاري و سخت افزاري نهادهـاي فرهنگـی دانشـگاه و الـزام آنهـا جهـت گسـترش فعالیـت

در راستاي اهداف انقالب و نظام از طریق ارتبـاط بیشـتر بـا مـتن جامعـه و نیـز تشـکیل همـایش هـا، 
  مینارها، کرسی هاي آزاد اندیشی و...در دانشگاهس

  
  استراتژي ها

بــا توجــه بــه موقعیــت معاونــت آموزشــی و بررســی راهبردهــاي متعــدد متناســب بــا ایــن موقعیــت، 
اســتراتژي هــاي ذیــل  بــه عنــوان مویــد مســیر حرکتــی معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

  کاشان در نظر گرفته شد.
 توسعه کمی خدمات آموزشی در دانشگاه 
  بهره گیري از روشهاي آموزشی جدیدارتقاء کیفیت آموزش با 
 آموزش در عرصه و ارتقاء مهارتهاي عملی دانش آموختگان  گسترش 
 نـوع ایـن حـوزه  و رشـته مربوطـه   تبدیل شدن به یکی از قطب هـاي علمـی در حـوزه سـالمت)

توسـط ارکـان تصـمیم براساس کارشناسـی هـاي دقیـق مشـخص شـده و تصـمیم نهـایی باید 
ــري  ــگاهگی ــل در دانش ــی  مث ــوراي آموزش ــگاه و ش ــوراي دانش ــه، ش ــت رئیس ــا، هیئ ــت امن هیئ

 مشخص گردد)
  توسعه و تقویـت منـابع (منـابع انسـانی، مـالی، فیزیکـی، و تجهیزاتـی) و افـزایش بهـره وري از

 آنها
  ء هئیت علمیارتقابهبود هرم جذب هیئت علمی مورد نیاز در رشته هاي مختلف و 
 سنامه در رشته هاي مختلف رن دتدوی 
 و بین المللی وسعه همکاري هاي بین دانشگاهیت 
  راه اندازي دانشگاه مجازي و توسعه آموزش از راه دور(Distance Learning) 
 افزایش تعداد دانشکده ها 



 هیئت علمی توسعه گروههاي آموزشی و افزایش تعداد 
  ــین ــی و ب افــزایش تعــداد رشــته هــاي تحصــیلی بخصــوص در دوره هــاي تحصــیالت تکمیل

  يرشته ا


