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 و تحقیقات یمعاونت آموزش اهداف و برنامه های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمعاونت آموزش  اهداف و ربانهم اهی
گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی رتبت حیدرهی    دانش
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 و تحقیقات یمعاونت آموزش اهداف و برنامه های

 : مقدمه
، یعني آموزش، نقش مهم و حیاتي تربت حیدریهرسالت دانشگاه علوم پزشكي  مهمترینمعاونت آموزشي دانشگاه به عنوان متولي          

یمي از دانش المللي دارد. این حوزه با فعالیتي گسترده در سطوح متنوع تحصیلي، خیل عظ در پیشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملي و بین
هاي موجود  دانش آموختگان با استفاده از منابع و توانمندي كند. این هاي مختلف علوم سالمت به جامعه تقدیم مي آموختگان را در حوزه

اي از دانش و تجربه دانشگاه را به قصد ارائه خدمت در  هاي گوناگون تحصیل نموده و هر یك با اندوخته در دانشگاه در مقاطع و رشته
هاي الزم  كلي شامل فراهم كردن زیرساخت نمایند. عملكرد این معاونت به صورت جامعه و یا ادامه تحصیل در مقاطع باالتر ترك مي

باشد.  هاي ارائه شده، و تحقیق و توسعه در حوزه آموزش مي براي آموزش، مدیریت خدمات آموزشي، كنترل، پایش و ارزشیابي آموزش
هاي  مستقیم در الیهشود و برخي به صورت غیر  ها مستقیماً در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه پیگیري و ارائه مي بخشي از این فعالیت

 .پذیرد هاي موجود انجام مي محیطي و از طریق دانشكده

 انداز:  چشم
 .هاي تیپ دو كشوري دانشگاههاي آموزش  سرآمد، الهام بخش و پیشرو در بین معاونت

 :رسالت
تربیت نیروي انساني كارآمد، متعهد به اخالق حرفهه اي و خهالق   به عنوان بخشي از دانشگاه علوم پزشكي تربت حیدریه رسالت ما        

مبتنهي بهر تكنولهوري روز و نیهروي     براي ارایه خدمات سالمت با كیفیت به آحاد جامعه متناسب با نیازهاي حال و آینده سیستم سهالمت  
 انساني توانمند به ویژه اعضاي هیات علمي و كارشناسان متخصص و باتجربه.

  شگاه:دانکلی  اهداف
 توسعه كمي و بهبود كیفي آموزش علوم پزشكي (1

 هاي پژوهشي حوزه علوم پزشكي توسعه كمي و بهبود فعالیت (2

 و رفاه دانشجویان فرهنگي دانشجویي حوزه توسعه و بهبود (3
 پوشش تحت منطقه در كیفیت با سالمت خدمات به دسترسي بهبود (4

 دانشگاه حاكمیتي حوزه در سالمت بر موثر اجتماعي عوامل كنترل (5
 دانشگاه اطالعات فناوري هاي زیرساخت بهبود (6
 وري منابع  بهرهارتقاء  (7

 حمایت از خانواده و جواني جمعیت (8

 تقویت نظام شبكه بهداشتي درماني (9
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 و تحقیقات یمعاونت آموزش اهداف و برنامه های

 توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی با:

  بهبود ساختار تشكیالتي 

 افزایش تعداد اعضاي هیأت علمي 

 متخصص يرویو ن يعلم اتیاعضا ه يتوانمندساز ت،یجذب، تقو 

 يعلم اتیه يجذب اعضا اتیه يساز مستقل 

 ها و تسهیالت حوزه آموزش گسترش زیرساخت 

 يآموزش ،يكیزیف يتوسعه امكانات و فضاها  

 ها دانشكده يشگاهیو آزما يو پژوهش يآموزش زاتیو تجه ها رساختیز ،يكیزیبهبود ساختار ف  

 و غذا و دارو يپژوهش ،يدر حوزه آموزش يشگاهیآزما زاتیحفظ و توسعه تجه 

 هاي منجر به مدرك گسترش رشته 

 يلیتكم التیو تحص يدر مقطع كارشناس دیجد يها رشته محل يانداز راه 

 هاي منجر به گواهي گسترش دوره 

 يبر گواه يمبتن يآموزش يها گسترش دوره 

 گیري و اجرایي دانشگاه اعضاي هیأت علمي در مراكز تصمیم افزایش مشاركت 

 گسترش آموزش مجازي 

 يمجاز يها مراكز آموزش تیتقو 

 ارتقاء نظام ارزیابي عملكرد حوزه آموزش 
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 و تحقیقات یمعاونت آموزش اهداف و برنامه های

  های معاونت آموزشی: اهداف و برنامه

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

فضاهای  و امکانات . توسعه1

 آموزشی فیزیکی،

 -پیراپزشكي، پرستاري ،هاي اندازي دانشكده راهتكمیل، تجهیز و 
 مامایي

  

 و دندانپزشكي داروسازي، هاي دانشكده اندازي راه و تجهیز احداث،
 پزشكي

  

 حسین امام درماني آموزشي بیمارستان  كتابخانه تجهیز و اندازي راه
 (ع)

  

هاي كوتاه مدت در پردیس  ها و آموزش ساخت سالن همایش
 دانشگاه

  

. جذب، تقویت، توانمندسازی 2

اعضا هیات علمی و نیروی 

 متخصص

   عضو هیات علمي 250جذب 

   اندازي مدیریت هیات علمي راه

   طراحي نظام ارزیابي عملكرد اعضاي هیأت علمي )داشبورد عملكرد(

. مستقل سازی هیات جذب 3

 اعضای هیات علمی

    وزارت از جذب اجرایي هیات مجوز اخذ پیگیري
   رسمي  و پیماني علمي هیات اعضا نسبت افزایش

( باالتر و استادیار) علمي هیات اعضا به دانشیار نسبت افزایش
 دانشگاه 

  

. تقویت نظام آموزشی علوم 4

 پزشکی

 تحصیالت و كارشناسي مقطع در جدید هاي محل رشته اندازي راه
 تكمیلي

  

 مشترك تخصصي هاي دوره و ها محل رشته اندازي راه و توسعه
 المللي بین

  

    و پژوهشي پزشكي آموزش هاي برگزاري فلوشیپ

ه تعامالت آموزشی و . توسع5

 المللی تحقیقاتی بین

، در كلیه تحصیلي مقاطع در خارجي دانشجویان افزایش جذب
 هاي تحصیالت تكمیلي دانشگاه  دوره

  

   المللي ساالنه یك مورد بین همكاري هاي نامه تفاهم انعقاد

   المللي ساالنه بین تابستانه مدرسه برگزاري

المللي حداقل یك دهم تعداد اعضاي  بین علمي هیات اعضاي جذب
 هیأت علمي

  

   ساالنه (مجازي) المللي بین -آموزشي هاي كارگاه برگزاري

از ي هیات علمي با استفاده المللي اعضاارتقاء توانمندي بین
 مطالعاتي هاي فرصت

  

   اندازي مركز زبان راه

المللي به میزان  ات علمي در مجامع بینافزایش حضور اعضاي هی
 98درصد نسبت به سال  20

  

  دار و  صفحات اولویت )تعیین تقویت بخش انگلیسي سایت دانشگاه
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 و تحقیقات یمعاونت آموزش اهداف و برنامه های

 روزرساني( ترجمه و به

ز رو سایت دانشگاه )بهي هیأت علمي در بهبود وضعیت معرفي اعضا
 هاي فارسي و انگلیسي( رساني روزمه و بیواسكچ به زبان

  

اي آموزشي و ه شاركت اعضاي هیأت علمي در فعالیتبهبود م
درصد نسبت  20هاي خارج از كشور به میزان  پژوهشي سایر دانشگاه

 به سال پایه

  

. توسعه سطح سواد سالمت 6

های حضوری و  )آموزش

 غیرحضوری(

    MLS روي بر بارگذاري و الكترونیك محتواهاي تولید

   سالمت  سواد  همایش برگزاري

    (و غیرحضوري حضوري) تركیبي هاي آموزش اجراي و تدوین

های  . تقویت مراکز آموزش7

 مجازی

    مجازي آموزش مركز اندازي راه و مجوز اخذ

   سازماني چارت اساس بر مربوطه كارشناسان تامین

   آنالین هاي آزمون مركز اندازي راه

سالمت هر عضو هیأت علمي  حوزه در الكترونیكي محتواي تولید
 یك موضوع در سال

  

های  . ارتقا سطح جشنواره8

 ها پروپوزال نویسی و استارت آپ

   نویسي ساالنه پروپوزال هاي جشنواره برگزاري

   ساالنه  آپ استارت برگزاري

 EDC. توسعه 9

   طراحي تشكیالت

   ساختمان

   گسترش آموزش مجازي

   پیگیري استانداردهاي آموزش

 دانشجو رضایت . بهبود10
   سنجي دانشجویان رضایت

   هاي دانشجویان جهت بهبود رضایت انجام مطالعه تعیین اولویت

های آموزشی  . گسترش دوره11

 مبتنی بر گواهی
   

ارتباط  اندازی مرکز . راه12

 دانشگاه و صنعت
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 و تحقیقات یمعاونت آموزش اهداف و برنامه های

  دانشکده بهداشت:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 یعلم أتیه اعضای . جذب1

 دانشکده ازین مورد

   دكتري 5: طیمح بهداشت يمهندس گروه

   كارشناسي ارشد 3دكتري و  4ي: ا حرفه بهداشت يمهندس گروه

   كارشناسي ارشد 2دكتري و  3یي: غذا مواد يمنیا و بهداشت گروه

   كارشناسي ارشد 1دكتري و  4ي: ستیز آمار ي وولوریدمیاپ گروه

   دكتري4 : ي، آموزش بهداشت و ارتقاي سالمتعموم بهداشت گروه

   دكتري 4: سالمت اقتصاد و تیریمد علوم گروه

ی، کیزیف ساختار بهبود. 2

 یآموزش زاتیتجه ها و زیرساخت

 ی و آزمایشگاهیپژوهش و

   تفكیك دانشكده بهداشت

     بهداشت دانشكده  كتابخانه تجهیز و اندازي راه

   و...( )مدیریت آموزش ي و ایجاد ساختارهاچارت سازمان

   مورد نیازجذب كارشناسان 
ز جمله ا) درماني آموزشي ضروري است تاسیس مراكز بهداشتي و

مراكز جامع خدمات  پایگاه سالمت آموزشي و آموزشي،خانه بهداشت 
هاي آموزشي درماني  این واحدها معادل بیمارستان سالمت آموزشي(

 هستند.

  

   تاسیس كارگاه تكنولوري آموزشي
 یها برنامه تیفیک بهبود. 3

 یمال یادار و یپژوهش ،یآموزش

 اهداف و رسالت با متناسب

 دانشکده

   جهاني كشوري وهاي ارتقا در رنكینگ

   هاي تحت پوشش دانشگاهن استانداردهاي آموزشي بیمارستانتامی

   هاي اساتید و دانشجویانارتقاء توانمندي

 اختصاصی، درآمدهای افزایش. 4

 و نیاز مورد مالی منابع تأمین

 منابع وری بهره ارتقاء

   اندازي واحد ارتباط با صنعت راه
اي  بهداشت حرفه تخصصي بهداشت محیط وهاي  تاسیس آزمایشگاه

بهداشتي  از جمله آزمایشگاه تخصصي كنترل مواد غذایي و آرایشي و
 و...

  

 و پژوهش یهاشاخص ارتقاء. 5

 دانشکده یفناور

ي و نوآورانه در جهان كلید مهم و اجراي مطالعات بزرگ، طراحي و
دهنده  شهر ارتقاءجاد روستاي ارتقاء دهنده سالمت، جمله ای از)

هاي كار ارتقاء  حیطم هاي ارتقاء دهنده سالمت و ، بیمارستانسالمت
 (دهنده سالمت

  

 های محل رشته اندازی . راه6

 و کارشناسی مقطع در جدید

 تکمیلی تحصیالت

 يمهندس گروه
 :طیمح بهداشت

   محیط شناسي سم ارشد كارشناسي
   كارشناسي ارشد مدیریت پسماند

   مدیریت كیفیت هواكارشناسي ارشد 
   كارشناسي ارشد بهداشت محیط
   دكتري پژوهشي بهداشت محیط

   اي حرفه بهداشت ناپیوسته مهندسي كارشناسي يمهندس گروه
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 و تحقیقات یمعاونت آموزش اهداف و برنامه های

 بهداشت
 ي:ا حرفه

   اي بهداشت حرفه كارشناسي پیوسته مهندسي
   ها فوریت و بالیا در كارشناسي ارشد سالمت 

 محیط و سالمت، ایمني ارشد مدیریت كارشناسي
 زیست

  

   ارگونومي ارشد كارشناسي 
   اي حرفه بهداشت پژوهشي مهندسي دكتراي
   پژوهشي ارگونومي دكتراي

   كارشناس ارشد ایمني صنعتي
 و بهداشت گروه
 مواد يمنیا

 یي:غذا

   ارشد بهداشت و ایمني مواد غذایي كارشناس

   ارشد علوم تغذیهكارشناسي 

 بهداشت گروه
ي، آموزش عموم

بهداشت و 
 :ارتقاي سالمت

 

   كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

MPH عمومي بهداشت   
   سالمت علوم در آموزشي تكنولوري

MPH جهاني بهداشت   
MPH سالمت ارتقاي و ارتباطات بهداشتي   

   رسانه كارشناسي سالمت و

   كارشناسي سالمت سالمندي

 گروه
 ي وولوریدمیاپ

 ي:ستیز آمار

   كارشناسي ارشد اپیدمیولوري

   دكتري پژوهشي اپیدمیولوري

   ترافیك كارشناسي سالمت و

 علوم گروه
 و تیریمد

 :سالمت اقتصاد

 درماني بهداشتي خدمات كارشناسي ارشد مدیریت
 (الملل بین و داخلي)

  

 و داخلي) سالمت كارشناسي ارشد اقتصاد
 (الملل بین

  

 سالمت هاي فناوري كارشناسي ارشد ارزیابي
 (الملل بین و داخلي)

  

گروه بهداشت 

 :دهان دندان
   تكنسین دهان دندان
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 و تحقیقات یمعاونت آموزش اهداف و برنامه های

  دانشکده پیراپزشکی:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

های نیروی  . تعیین اولویت1

انسانی هیأت علمی مورد نیاز 

 دانشکده

   ي(هماتولور-)ایمونولوري دكتري2گروه علوم آزمایشگاهي: 
   دكتري 1ه فناوري اطالعات سالمت: گرو

   دكتري 1گروه تكنولوري پرتوشناسي: 
   كارشناسي ارشد 2متخصص و  1گروه بیهوشي: 

   دكتري تخصصي پرستاري  2هاي پزشكي:  فوریت
   نفر دكتري 1 گروه زیست فناوري پزشكي:

   نفر دكتري فیزیولوري 1 گروه فیزیولوري پزشكي:
   دكتري آناتومي پزشكي نفر 1گروه علوم پایه: 

   نفر دكتري 1 گروه بیوشیمي بالیني:

 فیزیکی، ساختار . بهبود2

 آموزشی تجهیزات و ها زیرساخت

 آزمایشگاهی و پژوهشی و

ها از ساختمان معاونت آموزشي و اجاره  تفكیك برخي از دانشكده
ساختمان دانشكده در برداري  هایي در سطح شهر تا بهره ساختمان

 پردیس

  

   پیراپزشكي دانشكده  كتابخانه تجهیز و اندازي راه
بندي  ها و الویت ها، اعالم نیاز از آن بررسي تجهیزات آموزشي گروه

 خرید 

  

ي تحقیقاتي و اعالم نیاز و ها زمایشگاهبررسي تجهیزات پژوهشي آ
 بندي خرید  الویت

  

 برای حداقلی استاندارد . تعیین3

 های گروه در انسانی نیروی جذب

 آموزشی مختلف

   (عضو هیأت علمي )ارشد یا دكتري 3 :به ازاي هر دوره كارشناسي
   عضو هیأت علمي دكتري 2: ارشدبه ازاي هر دوره كارشناسي 

   عضو هیأت علمي دكتري 3تا  2به ازاي هر دوره دكتري جدید: 

های  گذاری برای رشته . اولویت4

نوگشایی شده و در دست اقدام 

 جهت جذب هیأت علمی

   ارشد( سالمت )كارشناسي اطالعات فناوري
   ارشد( )كارشناسي پزشكي نانوفناوري

   ارشد( )كارشناسي پزشكي شناسي میكروب
   )كارشناسي( پرتودرماني
   )كارشناسي( فیزیوتراپي

   زیست فناوري پزشكي )كارشناسي ارشد(

   فیزیولوري پزشكي )كارشناسي ارشد(

   بیوشیمي بالیني

های  سازی برنامه . شفاف5

های آموزشی در  دانشکده و گروه

خصوص جذب نیروی انسانی 

 علمیعضو هیأت 
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 های محل رشته اندازی . راه6

 و کارشناسی مقطع در جدید

 تکمیلی تحصیالت

گروه علوم 
 آزمایشگاهي:

    ارشد میكروب شناسي پزشكي كارشناسي
   كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي

   كارشناسي ارشد ایمني شناسي پزشكي
   كارشناسي پرتودرماني

   كارشناسي فیزیوتراپي

گروه فناوري 
اطالعات 
 سالمت:

   كارشناسي ارشد فناوري اطالعات سالمت
   دكتري زیست فناوري پزشكي

گروه فیزیولوري 
 پزشكي:

   دكتري فیزیولوري پزشكي

گروه 
بیوتكنولوري 

 پزشكي:

   دكتري پژوهشي بیوتكنولوري پزشكي
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 و تحقیقات یمعاونت آموزش اهداف و برنامه های

  مامایی: -پرستاری دانشکده

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

های نیروی  . تعیین اولویت1

انسانی هیأت علمی مورد نیاز 

 دانشکده

   كارشناسي ارشد 4دكتري و  5گروه پرستاري: 
كارشناسي  4دكتري و  3گروه آموزشي مامایي و بهداشت باروري: 

 ارشد

  

   كارشناسي ارشد 4دكتري و  1عمل: گروه آموزشي اتاق 

 فیزیکی، ساختار . بهبود2

 آموزشی تجهیزات و ها زیرساخت

آزمایشگاهی و پژوهشی و  

   مامایي و پرستاري دانشكده  كتابخانه تجهیز و اندازي راه
   موزشيآو معاونت  ها دانشكده پرستاري از سایر دانشكدهتفكیك 

هاي بالیني و اعالم نیاز از  مهارتموزشي مركز آسي تجهیزات ربر
 بندي بر اساس اولویتها  نآها و خرید  هگرو

  

. تعیین استاندارد حداقلی برای 3

های  جذب نیروی انسانی در گروه

 مختلف آموزشی

   

های  گذاری برای رشته اولویت  .4

نوگشایی شده و در دست اقدام 

 جهت جذب هیأت علمی

   ارشد( ي)كارشناس مشاوره در مامایي

   (ارشد يجامعه )كارشناس پرستاري سالمت

   (ارشد ي)كارشناس آموزش مامایي

   (ارشد يكارشناس)جراحي  پرستاري داخلي و

   (ارشد ي)كارشناس روان پرستاري

   اتاق عمل( ي)كارشناس ارشد اتاق عمل

   ارشد( ي)كارشناس مدیریت پرستاري

   ارشد( ي)كارشناس پرستاري اطفال

   ()كارشناسي ارشد هاي ویژه پرستاري مراقبت

   ارشد( ي)كارشناس پرستاري اوررانس

های  سازی برنامه . شفاف5

های آموزشی در  دانشکده و گروه

خصوص جذب نیروی انسانی 

 عضو هیأت علمی

   

اعضای هیأت علمی  . تعداد6

اندازی  الزم در خصوص راه

های جدید تحصیالت  رشته

 تکمیلی

نفر عضو هیئت  2الي  1 :ازاي هر دوره كارشناسي ارشد جدیدبه 
 علمي دكتري 

  

نفر عضو هیئت علمي  3الي  2 :دوره دكتري جدیدبه ازاي هر 
 دكتري

  

 های محل رشته اندازی . راه7

 و کارشناسی مقطع در جدید

 تکمیلی تحصیالت

 گروه پرستاري:

   پرستاري كارشناسي ارشد روان

   جراحي و كارشناسي ارشد داخلي

   كارشناسي ارشد سالمت جامعه
   كارشناسي ارشد پرستاري اطفال
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 و تحقیقات یمعاونت آموزش اهداف و برنامه های

   ههاي ویژ مراقبتكارشناسي ارشد پرستاري 
   ارشد پرستاري اوررانس يكارشناس

   الملل كارشناسي پرستاري واحد بین
   دكتري پرستاري

گروه آموزشي 
بهداشت مامایي و 

 باروري:

   كارشناسي ناپیوسته مامایي
   الملل كارشناسي مامایي واحد بین

   كارشناسي ارشد آموزش مامایي
   كارشناسي ارشد مشاوره مامایي

   دكتري بهداشت باروري
   دكتري مامایي

گروه آموزشي 
 اتاق عمل:

   كارشناسي ناپیوسته اتاق عمل
واحد  تكنولوري اتاق عملكارشناسي ارشد 

 الملل بین
  

 


