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مقدمه و اهمیت برنامه ريزي استراتژيك

در عصر حاظر هیچ سازمان و نهادي نیست كه تحت تاثیر عوامل داخلی و يا خارجی قرار نگیرد.لذا ضروري است كه
سازمان ها برنامه ريزي هاي خود را با شرايط واقعی تطبیق داده وبا در نظرگرفتن عوامل داخلی و خارجی ،فرصت ها و
تهديدهاي محیطی ،قوتها و ضعفهاي داخلی اهداف بلند مدت براي سازمان تنظیم كرده و براي دستیابی به اين اهداف
اقدام به انتخاب استراتژي هايی نمايند كه با تكیه بر قوت ها و با بهره گیري از فرصتها ،ضعفها را از بین برده و از
تهديدها پرهیز كند و با اجراي صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود .به عبارتی مديران از طريق برنامه
ريزي استراتژيك به امر آينده سازي می پردازند.

o

مزاياي برنامه ريزي استراتژيك:
•به عالقمند شدن مديران به سازمان كمك میكند .
•تغییرات را مشخص كرده و شرايط واكنش در برابر تغییرات را فراهم می سازد .
•هر نیازي را كه براي تعريف مجدد سازمان ضروري است تعیین میكند .
•براي دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بستر مناسب ايجاد مینمايد .
•به مديران كمك میكند كه درک روشنتري از سازمان داشته باشند .
•شناخت فرصتهاي بازارهاي آينده را آسانتر میسازد .
•ديدي هدفمند از مسائل مديريت ارائه میدهد .
•قالبی براي بازنگري اجراي برنامه و كنترل فعالیتها ارائه میدهد .
•به مديران كمك میكند كه تا در راستاي اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را اتخاذ كنند .
•به نحو مؤثرتري زمان و منابع را به فرصتهاي تعیین شده تخصیص میدهد .
•هماهنگی در اجراي تاكتیكهايی كه برنامه را به سرانجام میرسانند بوجود میآورد .

•قالبی براي ارتباط داخلی بین كاركنان به وجود میآورد .
•ترتیبدهی اولويتها را در قالب زمانی برنامه فراهم میآورد .
•مزيتی براي سازمان در مقابل رقیبان به دست میدهد .
•مبنايی براي تعیین مسئولیت افراد ارائه داده و به موجب آن افزايش انگیزش را باعث میشود .
•براي داشتن يك روش هماهنگ ،يكپارچه همراه با اشتیاق الزم از سوي افراد سازمان در برخورد با مسائل و
فرصتها ،انگیزش ايجاد میكند .
•تفكر آيندهنگر را تشويق و ترغیب می نمايد.
•

سازمانها بهتر كار می كنند ومی توانند نسبت به محیط خود واكنش هايی متناسب نشان دهند.

افراد ذي نفع درونی :

اعضاء هیات علمی  ،دانشجويان ،رياست دانشگاه  ،معاونت آموزشی و ساير معاونتت هتاي دانشتگاه  ،متديريت امتور
دانشجويی  ،مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكی ، ،گرو هاي آموزشی  ،كاركنان  ،مراكز آموزشتی – درمتانی ،حتوزه
پزشكی جامعه نگر

افراد ذي نفع بیرونی :

هیات امناي دانشگاه  ،هیات ممیزه  ،وزارت بهداشت  ،درمان و آمتوزش پزشتكی  ،معاونتت آموزشتی وزارت متبتوع
 ،واحدهاي بهداشتی درمانی  ،جامعه  ،بیمه ها  ،سازمان هاي دولتی ( مديريت برنامه ريتزي  ،مركتز  ، ITاستتانداري ،
فرمانداري ها  ،بخشداري ها  ،آموزش و پرورش  ،بهزيستی  ،صداو سیما و،)...سازمان هاي خصوصی ( مراكتز درمتانی ،
درمانگاه ها  ،مراكز خیريه ) مردم  NGO ،ها (مثال"انجمن هاي تخصصی پزشتكی و دندانپزشتكی)  ،ستازمان نظتام
پزشكی  ،سازمان نظام پرستاري  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،فارغ التحصیالن

تعیین و اولويت بندي ذينفعان درونی و بیرونی دانشكده پیراپزشكی
 -1دانشجويان علوم آزمايشگاهی ،تصوير برداري پزشكی،هوشبري،اتاق عمل و فناوري اطالعات سالمت
 -2اعضاي هیات علمی
 -3كادر اداري ،آموزشی و خدماتی
 -4دانشجويان ساير دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكی آذربايجان غربی
 -5مددجويان و دريافت كنندگان خدمات بهداشتی درمانی
 -6پرسنل بهداشتی و درمانی شاغل در مراكز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه
 -7پرسنل بهداشتی و درمانی شاغل در مراكز بهداشتی درمانی بخش خصوصی
 -8مديران بخش بهداشت و درمان ( معاونت هاي پژوهشی ،آموزشی ،درمان ،دانشجويی و فرهنگی ،بهداشتی و
)...
 -9ساير سازمان ها (هالل احمر ،انتقال خون ،بهزيستی ،كمیته امداد ،پزشكی قانونی)
 -11انجمن هايی مانند انجمن حمايت از بیماران خاص ،انجمن صرع ،تاالسمی ،ديابت و.......سیستم هاي بیمه گر
مانند تامین اجتماعی ،خدمات درمان

بیانیه رسالت
دانشكده پیراپزشكی ارومیه
بیانیه رسالت Mission

دانشتتكده پیراپزشتتكی كتته يكتتی از دانشتتكده هتتاي دانشتتگاه علتتوم پزشتتكی ارومیتته متتی باشتتد
بعنتتتوان تنهتتتا دانشتتتكده تربیتتتت كننتتتده كتتتادر پیراپزشتتتكی بتتتا تربیتتتت نیتتتروي انستتتانی در مقطتتتع
كارشناستتی در رشتتته هتتاي راديولتتومي  ،علتتوم آزمايشتتگاهی  ،فنتتاوري اطالعتتات ستتالمت ،اتتتاق عمتتل
وهوشتتبري در درجتته اول نستتبت بتته تربیتتت نیروهتتاي متخصتتص در حتتوزه بهداشتتت و درمتتان و تتتامین
كارشناستتان متتورد نیتتاز در حتتوزه آمتتوزش و همینتتین نیروهتتاي متخصتتص جهتتت تحصتتیالت تكمیلتتی
و بتتین بخشتتی بتتا بهتتترين كیفیتتت و استتتانداردهاي متتورد قبتتول و جديتتدترين متتتدهاي آموزشتتی و بتتا
بهره گیري ار آموزش بالینی و نظري تالش می كند.
در ايتتن راستتتا بتتا توستتعه مقتتاطع تحصتتیلی بتتاالتر  ،تتتامین امكانتتات و تجهیتتزات الزم بتته تربیتتت
دانتتش آموختگتتان مستتتعد  ،متعهتتد  ،ختتالق متناستتب بتتا نیتتاز جامعتته و استتتاندارد هتتاي ملتتی فعالیتتت
می نمايد.
 ارتقتتا ستتطح آگاهیهتتا و مهارتهتتا از طريتتق آمتتوزش متتداوم اعضتتاء هیتتات علمتتی و فتتارغ التحصتتیالن وشاغلین رشته هاي فوق در قالب ارائه كارگاههاي آموزشی و كنفرانس ها
 برنامه ريزي  ،اجرا و ارزشیابی مبتنی بر شواهد در برنامه هاي آموزشی در رشته هاي موجودارتقاً سطح سالمتی جامعه از طريق تربیت نیروي حرفه اي توانمندسازي منابع انسانی ترويج رويكردهاي نوين و مناسب در زمینه آموزشی و ارتقاي آن-گسترس محیط هاي آموزشی ،پژوهشی،خدماتی دانشكده پیراپزشكی

 انجتتام پتتژوهش هتتاي بنیتتادي و كتتاربردي متترتبط بتتا رشتتته هتتاي مختلتتف دانشتتكده در جهتتت حتتلمشكالت كشور

چشم انداز و دورنماي دانشكده پیراپزشكی Vision

متتا بتترآ نتتیم كتته دانشتتكده بتتا بهتتره گیتتري از نیروهتتاي علمتتی و فعتتال  ،امكانتتات بتتالقوه و بالفعتتل و
بتتا همكتتاري و همفكتتري تمتتام گروههتتاي آموزشتتی تتتا ستتال  31يكتتی از  5دانشتتكده برتتتر و موفتتق در
سطح كشورباشیم.

ارزش ها values
حفظ ارزش هاي اسالمی  ،انسانی و مديريتی با تاكید بر:
 افزايش میزان رضايت مندي مشتريانحفظ ارزش ها و كرامات انسانی رضايت اعضاي هیات علمی  ،كاركنان و دانشجويان مسئولیت پذيري و امانت داري ارج نهادن به جايگاه واالي علم و عالم تقويت تعامالت آموزشی در سطح كشور رعايت اخالق حرفه ايی ،آموزشی و پژوهشی تفكر كار گروهی -ارتقاء مستمر كیفیت

 تدوين استراتژي با استفاده ازمدل SWOT
نقاط قوت(:)Strengths
 :S1وجود اعضاء هیات علمی وكارشناسان و كاركنان توانمند براي پیشبردكلیه امورات دانشكده
 :S2نگرش مثبت مسئولین و اعضاء هیات علمی دانشكده براي برنامه ريزي آموزشی و بژوهشی
 :S3وجود روند رو به رشد ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت علمی دانشكده پیراپزشكی
 :S4امكان استفاده از توان علمی اعضاء هیئت علمی وآزمايشگاههاي مستقر در دانشكده پزشكی و ساير دانشكده
هاي دانشگاه براي آموزش دانشجويان پیراپزشكی
 :S5جديد االحداث بودن ساختمان پیراپزشكی
 :S6برگزاري كارگاههاي آموزشی بر اساس نیازهاي آموزشی اعضاي هیات علمی
 :S7برخورداري نسبی از امكانات فیزيكی و تجهیزات از جمله كالسهاي آموزشی مجهز به رايانه ،ديتا ،پرومكتور،
وجود اينترنت پرسرعت ،وجود سیستم اتوماسیون
 :S8وجود آزمايشگاههاي تخصصی (هماتولومي  ،میكروب شناسی ،دوزيمتري و كنترل كیفی سیستم هاي
تصويربرداري ،اسكیل لب و كارگاه فن آوري اطالعات)
 :S9وجود كتابخانه در دانشكده
 :S10نگرش مثبت دانشگاه براي توسعه دانشكده و رشته هاي آموزشی
نقاط ضعف)Weakness(:
 :W1كمبود فضاي آموزشی ،پژوهشی واداري به دلیل استفاده دانشكده بهداشت از فضاهاي آموزشی دانشكده
پیراپزشكی
 :W2عدموجودچارت تشكیالتی دانشكده
: W3كمبود اعضاء هیئت علمی ونیروي انسانی اداري وآموزشی دانشكده
 :W4عدم تناسب فیلدهاي آموزشی دانشگاه با تعداد دانشجويان پذيرفته شده در رشته هاي پیراپزشكی
 :W5همكاري ضعیف اعضاء هیات علمی بالینی دانشكده پزشكی و پرسنل بیمارستانها در آموزش دانشجويان
پیراپزشكی
 :W6نداشتن رشته هاي مقاطع تحصیالت تكمیلی
 :W7باال بودن حجم فعالیت هاي آموزشی اعضاي هیات علمی
 :W8نا كافی بودن میزان اعتبارات دانشكده و توزيع نا عادالنه بودجه هاي آموزشی وپژوهشی
 :W9عدم تناسب تعداد كتابهاي موجود التین و فارسی به تعداد دانشجويان در كتابخانه دانشكده و كمبود منابع
اموزشی

فرصت ها (:)Opportunities
 :O1نیاز جامعه به فارغ التحصیالن رشته هاي پیراپزشكی
 :O2استفاده از مراكز درمانی مختلف (تامین اجتماعی،سازمان انتقال خون و )...در آموزش بالینی
 : O3امكان ارتباط واستفاده از توان علمی ،آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد وساير دانشگاه ها
 :O4نگرش مثبت وزارت بهداشت ودرمان به توسعه رشته هاي آموزشی
 :O5سیاستگذاري وزارت متبوع بر ارتقاء كمی و كیفی تولیدات علمی دردانشگاهها
 : O6وجود مراكزصنعتی متعدددراطراف شهر
 :O7استقبال عمومی جامعه به تحصیالت تكمیلی درگروههاي پیراپزشكی
 : O8همكاري مراكزمختلف درسطح استان براي انجام طرحهاي تحقیقاتی
 :O9دسترسی به فناوري نوين اطالعات

تهديدها(:)Threats
 :T1سهم پائین منابع مالی در حوزه آموزشی و اجرايی
 :T2باالبودن پذيرش دانشجو در تمامی رشته هاي دانشكده بیش از ظرفیت اعالمی گروههاي آموزشی
 :T3عدم تخصیص پست هاي هیئت علمی از طرف وزارتخانه با توجه به تبديل وضیعت آموزشكده به دانشكده
 :T4بعد مسافت در دسترس نبودن ستاد مركزي دانشگاه و مراكز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه
 :T5اولويت بخش درمان برآموزش در سطح وزارت و دانشگاه
 :T6پايین بودن حقوق ودستمزد كاركنان آموزشی دانشگاه در مقايسه با ساير بخش ها در دانشگاه
 :T7گسترش روحیه مدرک گراي
 : T8تحريمهاي اقتصادي

عوامل داخلی

امتیاز

وزن

(نقاط قوت)

وضع

(ضريب)

نمره

موجود
(رتبه)
 -7وجود اعضاء هیات علمی وكارشناسان و كاركنان توانمند

4

8

93

براي پیشبردكلیه امورات دانشكده
 -3نگرش مثبت مسئولین و اعضاء هیات علمی دانشكده براي

4

6

34

برنامه ريزي آموزشی و بژوهشی
-9وجود روند رو به رشد ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت علمی

9

5

75

دانشكده پیراپزشكی
-4امكان استفاده از توان علمی اعضاء هیئت علمی

9

5

75

وآزمايشگاههاي مستقر در دانشكده پزشكی و ساير دانشكده
هاي دانشگاه براي آموزش دانشجويان پیراپزشكی
 -5داشتن  EDOدر دانشكده پیراپزشكی

9

8

34

-6برگزاري كارگاههاي آموزشی بر اساس نیازهاي آموزشی

9

4

73

اعضاي هیات علمی
 -1برخورداري نسبی از امكانات فیزيكی و تجهیزات از جمله

9

4

73

كالسهاي آموزشی مجهز به رايانه ،ديتا ،پرومكتور ،وجود
اينترنت پرسرعت ،وجود سیستم اتوماسیون
-8وجود آزمايشگاههاي تخصصی (هماتولومي  ،میكروب

9

4

73

شناسی ،دوزيمتري و كنترل كیفی سیستم هاي تصويربرداري،
اسكیل لب و كارگاه فن آوري اطالعات)
-3وجود كتابخانه در دانشكده

9

4

73

 -71نگرش مثبت دانشگاه براي توسعه دانشكده و رشته هاي

9

3

6

آموزشی
51
77

764

عوامل داخلی

امتیاز وضع

وزن

(نقاط ضعف)

موجود

(ضريب)

نمره

(رتبه)
 -7كمبود فضاي آموزشی ،پژوهشی واداري به دلیل استفاده

7

1

1

دانشكده بهداشت از فضاهاي آموزشی دانشكده پیراپزشكی
 -3عدموجودچارت تشكیالتی دانشكده

7

3

3

 -9كمبود اعضاء هیئت علمی ونیروي انسانی اداري وآموزشی

7

8

8

دانشكده
 -4عدم تناسب فیلدهاي آموزشی دانشگاه با تعداد دانشجويان

7

1

1

پذيرفته شده در رشته هاي پیراپزشكی
 -5همكاري ضعیف اعضاء هیات علمی بالینی دانشكده پزشكی

7

5

6

و پرسنل بیمارستانها در آموزش دانشجويان پیراپزشكی
 -6نداشتن رشته هاي مقاطع تحصیالت تكمیلی

3

4

8

-1باال بودن حجم فعالیت هاي آموزشی اعضاي هیات علمی

3

9

6

3

4

8

-8نا كافی بودن میزان اعتبارات دانشكده و توزيع ناعادالنه
بودجه هاي آموزشی وپژوهشی
-3عدم تناسب تعداد كتابهاي موجود التین و فارسی بته تعتداد

3

9

6

دانشجويان در كتابخانه دانشكدهو كمبود منابع اموزشی
جمع

51

65

جمع كل

711
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عوامل خارجی

امتیاز وضع

وزن

(نقاط فرصت)

موجود

(ضريب)

نمره

(رتبه)
 -7نیاز جامعه به فارغ التحصیالن رشته هاي پیراپزشكی

4

8

93

 -3استفاده از مراكز درمانی مختلف (تامین اجتماعی،سازمان

4

1

38

انتقال خون و )...در آموزش بالینی
-9امكان ارتباط واستفاده از توان علمی ،آموزشی و پژوهشی

9

6

78

دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد وساير دانشگاه ها
 -4نگرش مثبت وزارت بهداشت ودرمان به توسعه رشته هاي

9

6

78

آموزشی
-5سیاستگذاري وزارت متبوع بر ارتقاء كمی و كیفی تولیدات

9

6

78

علمی دردانشگاهها
 -6وجودمراكزصنعتی متعدد دراطراف شهر

9

4

73

-1استقبال عمومی جامعه به تحصیالت تكمیلی درگروههاي

4

4

76

پیراپزشكی
 -8همكاري مراكزمختلف درسطح استان براي انجام طرحهاي

9

6

78

تحقیقاتی
-3دسترسی به فناوري نوين اطالعات
جمع

9

9

3

51

763

عوامل خارجی

امتیاز وضع

وزن

(نقاط تهديد)

موجود

(ضريب)

نمره

(رتبه)
 -7سهم پائین منابع مالی در حوزه آموزشی و اجرايی

7

8

8

 -3باالبودن پذيرش دانشجو در تمامی رشتته هتاي دانشتكده

7

8

8

بیش از ظرفیت اعالمی گروههاي آموزشی
-9عدم تخصیص پست هاي هیئت علمی از طرف وزارتخانه با

7

8

8

توجه به تبديل وضیعت آموزشكده به دانشكده
 -4بعد مسافت در دسترس نبتودن ستتاد مركتزي دانشتگاه و

7

6

6

مراكز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه
-5اولويت بخش درمان برآموزش در سطح وزارت و دانشگاه

3

6

73

-6پايین بودن حقوق ودستمزد كاركنان آموزشی دانشگاه در

3

9

6

مقايسه با ساير بخش ها در دانشگاه
-1گسترش روحیه مدرک گراي

7

5

5

 -8تحريمهاي اقتصادي

3

6

73

51

65

جمع
مجموع

3/94

3/94
تهاجمی

تهاجمی

محافظه كارانه

محافظه كارانه

شديد

معطوف به

معطوف به

شديد

قوت

قوت

تهاجمی
3
خفیف

محافظه كارانه

تهاجمی

خفیف

معطوف به

تهاجمی
معطوف به
فرصت

2/5

4
رقابتی فرصت

3
1
رقابتی خفیف

22
تدافعی خفیف

محور

ضعیف
1
1
تدافعی
معطوف به
ضعیف

2
3/33
رقابتی شديد

رقابتی شديد

تدافعی

محور

معطوف به
تهدبد

1

تدافعی شديد

فرصت ها()O

تهديدها ()T

 -7نیاز جامعه به فارغ التحصیالن رشته هاي  -7سهم پائین منابع مالی دانشكده
پیراپزشكی

پیراپزشكی در حوزه هاي آموزشی ،

 -3استفاده از مراكز درمانی مختلف (تامین پژوهشی و اجرايی
اجتماعی،سازمان انتقال خون و )...در آموزش بالینی

 -3باالبودن پذيرش دانشجو در تمامی

 -9امكان ارتباط واستفاده از توان علمی ،آموزشی و

رشته هاي دانشكده بیش از ظرفیت

پژوهشی دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد وساير

اعالمی گروههاي آموزشی

دانشگاه ها

 -9عدم تخصیص پست هاي هیئت

-4نگرش مثبت وزارت بهداشت ودرمان به توسعه

علمی از طرف وزارتخانه با توجه به

رشته هاي آموزشی

تبديل

وضیعت

آموزشكده

به

 -5سیاستگذاري وزارت متبوع بر ارتقاء كمی و كیفی دانشكده
تولیدات علمی دردانشگاهها

 -4بعد مسافت در دسترس نبودن

 -6وجودمراكزصنعتی متعدددراطراف شهر

ستاد مركزي دانشگاه و مراكز

 -1استقبال عمومی جامعه به آموزش عالی آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه
درگروههاي پیراپزشكی

 -5اولويت بخش درمان برآموزش در

 -8همكاري مراكزمختلف درسطح استان براي انجام سطح وزارت و دانشگاه
طرحهاي تحقیقاتی

 -6پايین بودن حقوق ودستمزد

 -3دسترسی به فناوري نوين اطالعات

كاركنان آموزشی دانشگاه در مقايسه
با ساير بخش ها در دانشگاه
 -1گسترش روحیه مدرک گراي در
دانشجويان
 -8تحريمهاي اقتصادي

نقاط قوت ()S

( -) SOاستراتژي هاي تهاجمی يا توسعه ايی يا

استراتژي تنوع ()S.T

استفاده از نقاط قوت برای جلوگيری از
 -7وجود اعضاء هیات علمی رشد --استفاده از فرصتها با استفاده از نقاط قوت
و كاركنان -7ارتقاء كيفيت فعاليت های آموزشی پزوهشی تهدیدها
وكارشناسان
توانمند براي پیشبردكلیه دانشکده(1و2و3و4و5و6و7و8و1()S,9و2و3و4و5و6و8و-) ST ( )O9استراتژی نوع آوری (تنوع) یا
 -2باال بردن توان علمی اساتيد و ارتقاء علمی آنها از طریق ثبات
امورات دانشكده
 -3نگرش مثبت مسئولین و شركت در كارگاههای آموزشی مدون ،شركت در كنگره های
 -1تالش در جهت اخذ بودجه مناسب
اعضاء هیات علمی دانشكده داخل و خارج (1و2و3و6و3( )S 11و4و5و)O9
 -3توسعه امکانات موجود در دانشکده (امکانات كمک برای فعاليت های آموزشی و پژوهشی
براي برنامه ريزي آموزشی و
آموزشی كالسها ،آزمایشگاها واسکيل لب و كارگاه كامپيوتر دانشکده (1و2و3و1 ))S11و2و)T8
بژوهشی
)برای آموزش بهتر دانشجویان (1و2و8و4( )S11و5و)O9
 -9وجود روند رو به رشد
ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت

علمی دانشكده پیراپزشكی
 -4امكان استفاده از توان
علمی اعضاء هیئت علمی
وآزمايشگاههاي

در

مستقر

دانشكده پزشكی و ساير
دانشكده هاي دانشگاه براي

 -4بهبود اطالع رسانی از طریق سایت و روابط عمومی  -2تالش در جهت جلب همکاری بيشتر
دانشکده و بروز رسانی سایت دانشکده و كتابخانه (1و7و )S9اساتيد بالينی و كارشناسان در مراكز
آموزشی درمانی (1و2و2( )S4و4و)T5
(3و4و5و)O9
 -3توجه به مشکالت دانشجویان و تالش
در جهت كاهش تاثير این عوامل بر روند
آموزشی و پژوهشی دانشجویان
(1و2و3و2( )S6و5و)T7
 -4ارتقاء نقش استاد راهنمابرای حفظ و
ارتقاء ارتباط اساتيد و دانشجویان و باال

آموزش دانشجويان پیراپزشكی
 -5داشتن  EDOدر دانشكده
پیراپزشكی

-6

برگزاري

بردن انگيزه(1و2و3و4و2( )S11و)T7

كارگاههاي

آموزشی بر اساس نیازهاي
آموزشی اعضاي هیات علمی
-1

برخورداري

نسبی

از

امكانات فیزيكی و تجهیزات از
جمله كالسهاي آموزشی مجهز
به رايانه ،ديتا ،پرومكتور ،وجود
اينترنت

پرسرعت،

وجود

سیستم اتوماسیون
-8

وجود

تخصصی

آزمايشگاههاي
(هماتولومي

،

میكروب شناسی ،دوزيمتري و
كنترل كیفی سیستم هاي
تصويربرداري ،اسكیل لب و
كارگاه فن آوري اطالعات
-3

وجود

كتابخانه

با

برخورداري از كتابهاي متنوع و
تخصصی
 -71نگرش مثبت دانشگاه براي
توسعه دانشكده و رشته هاي
آموزشی
نقاط ضعف ()W

استراتژي تغییر ()W.O

استراتژي تدافعی ()W.T

 -7كمبود فضاي آموزشی و از مزيتهايی كه در فرصت نهفته است استفاده نمايیم به حداقل رساندن زیانهای ناشی از
اداري به دلیل استفاده براي جبران نقاط ضعف ( -)WOاستراتژی های تهدیدها و نقاط ضعف ( .-)WTاستراتژی
دفاعی یا كاهش
دانشكده بهداشت از فضاهاي تنوعياستراتژی های تغيير جهت یا محافظه كارانه

آموزشی دانشكده پیراپزشكی -1جدا شدن دانشکده پيراپزشکی از دانشکده بهداشت  -1تالش بر جدا كردن فضای دانشکده
عدم وجود چارت جهت بهبود و افزایش فضای فيزیکی دانشکده پيراپزشکی پيراپزشکی از بهداشت (1و2و1()W6و5
-3
(1و 4( )W4و)O 5
)T
تشكیالتی دانشكده
 -9كمبود اعضاء هیئت علمی -2ایجاد ردیف و جذبهيات علميجدید به تناسب نياز  -2بر طرف كردن مشکالت بهره مندی

ونیروي انسانی اداري وآموزشی دانشکده و گروه های آموزشی (2و5و1( )W7و4و5و)O7
 -3ساماندهی نيروهای مورد نياز با جذب كارشناس اداری لب و1( ....و4و5و1( )W8و2و5و)T8
دانشكده
 -3تالش در جهت پذیرش دانشجو بر
،آموزشی وآزمایشگاهی برای دانشکده (1و4و)O5
 -4عدم تناسب فیلدهاي
- -4ایجاد رشته های جدید وتوسعه رشته های تحصيالت اساس ظرفيت اعالم شده از سوی دانشکده
آموزشی دانشگاه با تعداد
(1و2و3و4و5و6و7و)T2( )W8
تکميلی (1و2و3و4و5و8و1( )W9و2و3و4و5و6و7و)O9
دانشجويان پذيرفته شده در
 -5افزایش فيلدهای آموزشی درمانی(بيمارستان امام رضا،
رشته هاي پیراپزشكی
بيمارستان ارتش ،مركز انتقال خون) جهت رفع كمبود
 -5همكاري ضعیف اعضاء
فضای فيزیکی در بيمارستانهای آموزشی درمانی(3و4و)W5
هیات علمی بالینی پزشكی و (1و2و3و4و)O5
گرو ه ها از امکانات آزمایشگاهی،اسکيل

پرسنل بیمارستانها در آموزش  -6جلب مشاركت اعضاء هيات علمی بالينی پزشکی
دانشجويان پیراپزشكی
پرسنل بيمارستانها در امر آموزش دانشجویان پيراپزشکی
 -6نداشتن شرايط مناسب (3و4و5و6و7و1()W8و2و4و5و)O
براي اخذرشته هاي جديد و

مقاطع تحصیالت تكمیلی
 -1باال بودن حجم فعالیت هاي
آموزشی اعضاي هیات علمی
 -8نتتا كتتافی بتتودن میتتزان
اعتبارات دانشكده و توزيع نتا
عادالنه بودجه هتاي آموزشتی
وپژوهشی
 -3عدم تناسب تعداد كتابهاي
موجود التین و فارسی به تعداد
دانشجويان

در

كتابخانه

دانشكده كمبود منابع اموزشی

 استراتژي هاي توسعه
 :SO1ارتقاء كیفیت فعالیت هاي آموزشی پزوهشی دانشكده
 : SO2باال بردن توان علمی اساتید و ارتقاء علمی آنها از طريق شركت در كارگاههاي آموزشی مدون ،شركت در
كنگره هاي داخل و خارج
 : SO3توسعه امكانات موجود در دانشكده (امكانات كمك آموزشی كالسها ،آزمايشگاها واسكیل لب و كارگاه
كامپیوتر) براي آموزش بهتر دانشجويان
 :SO4بهبود اطالع رسانی از طريق سايت و روابط عمومی دانشكده و بروز رسانی سايت دانشكده و كتابخانه

 استراتژي هاي تمركز
 :ST1تالش در جهت اخذ بودجه مناسب براي فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی دانشكده
: ST2تالش در جهت جلب همكاري بیشتر اساتید بالینی و كارشناسان در مراكز آموزشی درمانی
 :ST3ارتقاء EDOفعالیت هاي دانشكده
 :ST4ارتقاء نقش استاد راهنمابراي حفظ و ارتقاء ارتباط اساتید و دانشجويان و باال بردن انگیزه



استراتژي هاي تنوع

 :WO1جدا شدن دانشكده بهداشت از دانشكده پیراپزشكی جهت بهبود و افزايش فضاي فیزيكی دانشكده پیراپزشكی
 :WO2ايجاد رديف و جذب هیات علمی جديد به تناسب نیاز دانشكده و گروه هاي آموزشی
 :WO3ساماندهی نیروهاي مورد نیاز با جذب كارشناس اداري ،آموزشی وآزمايشگاهی براي دانشكده
 :WO4ايجاد رشته هاي جديد و توسعه رشته هاي تحصیالت تكمیلی
 : WO5افزايش فیلدهاي آموزشی درمانی (بیمارستان امام رضا ،مركز انتقال خون) جهت رفع كمبود فضاي فیزيكی در
بیمارستانهاي آموزشی درمانی
 :WO6جلب مشاركت اعضاء هیات علمی بالینی دانشكده پزشكی و پرسنل بیمارستانها در امر آموزش دانشجويان
پیراپزشكی



استراتژي هاي تدافع

 :WT1تالش بر جدا كردن فضاي دانشكده بهداشت ازپیراپزشكی
 :WT2بر طرف كردن مشكالت بهره مندي گرو ه ها از امكانات آزمايشگاهی،اسكیل لب و....
 :WT3تالش در جهت پذيرش دانشجو بر اساس ظرفیت اعالم شده از سوي دانشكده

اهداف كلی دانشكده پیراپزشكی
 :G1ارتقاء فرآيندهاي آموزشی دانشكده
 :G2توسعه كمی و كیفی فرآيندهاي پژوهشی دانشكده
 :G3ايجاد بستر مناسب براي راه اندازي رشته هاي جديد و مقاطع تحصیالت تكمیلی
اهداف اختصاصی:
 :G1ارتقاء فرآيندهاي آموزشی دانشكده
 :G1O1جذب اعضاء هیات علمی داراي مدرک  PhDدر رشته هاي مرتبط (بلند مدت)
 :G1O2ارزشیابی مداوم دروس و اعضاء هیئت علمی(كوتاه مدت)
 :G1O3تجهیز آزمايشگاه میكروب شناسی ،هماتولومي  ،دوزيمتري و كنترل كیفی و اسكیل لب و كارگاه
كامپیوتر(بلند مدت)
 : G104ساماندهی نیروهاي مورد نیاز با جذب كارشناس اداري ،آموزشی وآزمايشگاهی براي دانشكده(بلند مدت)
 :G105تالش در جهت جلب همكاري بیشتر اساتید بالینی و كارشناسان در مراكز آموزشی درمانی(بلند مدت)
 :G1O6به روز رسانی وب سايت گروههاي آموزشی دانشكده پیراپزشكی و استفاده از آموزش مجازي در فرآيندهاي
آموزشی(كوتاه مدت)
 :G1O7ارتقاء فعالیت هاي  EDOدانشكده پیراپزشكی (بلند مدت)
 :G1O8ارتقاء نقش استاد راهنمابراي حفظ و ارتقاء ارتباط اساتید و دانشجويان و باال بردن انگیزه(بلند مدت)
 :G109فراهم آوري آخرين كتب تخصصی و مجالت منتشر شده در زمینه رشته هاي مرتبط
(بلند مدت)
 :G2توسعه كمی و كیفی فرآيندهاي پژوهشی دانشكده
 :G2O1تهیه لیست طرح هاي تحقیقاتی كاربردي و بنیادي(بلند مدت)
 :G2O2مشاركت دادن دانشجويان در انجام بعضی از طرحهاي تحقیقاتی مرتبط با رشته هاي دانشكده(بلند مدت)
 :G2O3افزايش تعداد طرح هاي پژوهشی مصوب دانشكده (بلند مدت)
 :G3ايجاد بستر مناسب براي راه اندازي رشته هاي جديد و مقاطع تحصیالت تكمیلی
 :G3O1راه اندازي رشته كارشناسی ارشد انفورماتیك پزشكی(كوتاه مدت)
 :G3O2راه اندازي رشته كارشناسی ارشد اطالعات سالمت(كوتاه مدت)
 :G3O3راه اندازي رشته كارشناسی ارشد فناوري تصوير برداري پزشكی (بلند مدت)
 :G3O4راه اندازي رشته كارشناسی ارشد راديوبیولومي(بلند مدت)
 :G3O5راه اندازي رشته كارشناسی ارشد هماتولومي(بلند مدت)

 :G3O6راه اندازي رشته كارشناسی شنوايی سنجی(بلند مدت)
 :G3O7راه اندازي رشته كارشناسی بینايی سنجی(بلند مدت)

