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 مقدمه 

ها و مراکز آموزش عالی به دلیل تغییرات سریع و روز افزون و نیز عدم کنترل متغیرهای محیطی، قادر نخواهند  امروزه دانشگاه 

د، محصوالت  ننزمان محصوالت متنوعی تولید می ک ها به طور همیابند. دانشگاه بود بدون برنامه ریزی به اهداف خود دست  

های دانش از طریق آموزش و پژوهش  زهای علمی افراد، سازمان ها و گروه های مختلف جامعه و پیشبرد مرآنها، توسعه توانایی 

آموزش عالی معتقدند بخش عمده ای از اقتصاد کشور ها در عصر حاضر مبتنی بر دانش و فعالیت   نظران  بوده و اغلب صاحب

های فکری تولید شده در دانشگاه ها است. لذا مفاهیم مربوط به مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سال های اخیر در دانشگاه  

استراتژیک یکی از روش های متداول برنامه ریزی در این حوزه  ها و مراکز آموزش عالی ضرورت پیدا کرده است. برنامه ریزی  

چشم انداز و اهداف سازمان ، با شناخت سازمان و محیط بیرونی آن ، تصمیمات استراتژیک    ،می باشد که با تعیین ماموریت

رها و شاخص های کلیدی  معیا  ه اند که استفاده ازها دریافت  جهت نیل به اهداف تعیین شده را ممکن میسازد. امروزه دانشگاه

عمل در  ب درصد استراتژی هایی که خوب طراحی شده باشند    ۴۱عملکردی در برنامه ریزی راهبردی امری ضروری است. تنها  

ریزی    درصد دلیل شکست مدیران اجرایی، عدم توفیق آن ها در پیاده سازی راهبرد های شان بوده است. برنامه  ۳۱می آیند و  

حوزه های حیاتی سازمان برقرار می   میان به شاخص های قابل سنجش تبدیل و توزیع متعادلی ازمان راراهبردی اهداف کالن س

 .کند و به دانشگاه ها کمک می کند تا سرمایه های غیر مشهود خود را برای رشد آینده خویش به کار گیرند

 

 چشم انداز

  سطح به  پژوهش، خدمات و مدیریت    ، های آموزش  دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در عرصه   علوم پزشکیارتقای رتبه دانشکده  

برتر در بین دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با تربیت نیروی انسانی موثر، حفظ   های  دانشکده

 .ایارزش های اخالقی و رفتار حرفه

 رسالت 

  راستای   در   و   باالدستی   اسناد  سایر  و  ملی   انداز  چشم   سند   با تعهد به   بیرجند   واحد  اسالمی   آزاد   دانشگاه   دانشکده علوم پزشکی

  از   گیری  بهره   با  و   دانشجویان  و  علمی  هیات  اعضای   همکاری   و   تالش  توانمندی،  از  برخورداری   با   است   مصمم   دانشگاه  رسالت

نمودن  است  مدیریت  فراهم  و  برنامه ریزی  ارتباطات و آموزش مجازی، اصول صحیح  نوین و روزآمد،  راتژیک، فناوری های 

امکانات الزم برای رشد و بالندگی استعدادهای خالق و با تکیه بر هماهنگی درون بخشی و انجام پژوهش های زیربنایی مبتنی 

مکاری علمی ملی و فراملی و با رعایت استانداردهای موجود و یا ارتباط مستمر و ه  ضمن برقراری  بر شواهد و شرایط عینی

تدوین استانداردهای الزم بر اساس نیازهای آموزشی ، فعالیت های خود را به شیوه ای ارائه نماید که ضمن برخورداری از بینش  

ان و هر مکان برای همه مخاطبین روزآمد، بتواند تولید، توزیع، انتشار و ترویج و توسعه دانش تخصصی پرستاری را در هر زم

التحصیالن ایجاد نموده و بستری مناسب جهت اتخاذ تصمیم های مهم و سیاست های  خود اعم از اساتید، دانشجویان و فارغ 
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یادگیری، نوآوری بر اساس نیازها  -بهبود کیفیت فرایند یاددهی ،کالن فراهم آورد و با ایجاد تغییرات بنیادین در شیوه آموزش

بقاو   فرایند جهانی شدن، ضامن  با  و همسو  های جامعه  دانش    ،ظرفیت  باشد و  و کارآفرینی  پرستاری  دانش  توسعه  و  انتقال 

پذیر، توانمند، با اخالق و پاسخگوی نیازهای جامعه، ضامن عدالت اجتماعی در  آموختگان کارآمد، متبحر، متعهد، مسئولیت

 .ر حفظ و ارتقای سالمت تربیت نمایدسالمت و دارای حداکثر توانایی و شایستگی د 

 ارزش ها

 حفظ کرامت انسانی  -۱

 عدالت  -۲

 ارباب رجوع محوری  -۳

 ارتقاء مستمر کیفیت  -۴

 بهبود روابط انسانی  -۵

 شایسته ساالری  -۶

 حرفه ای گری  -۷

 تقویت روحیه اعتماد  -۸
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 بررسی عوامل محیطی و داخلی

 آنالیز عوامل داخلی نقاط قوت و ضعف

 نقاط قوت 

 وجود اعضای هیئت علمی بالینی و آموزشی مجرب  -۱

 وجود اعضاء هیئت علمی تمام وقت الف  -۲

 باال  انگیزه با   وجود اعضاء هیات علمی  -۳

 (انگیزه باالی اعضای هیات علمی دانشکده به توسعه فردی)ادامه تحصیل -۴

 مدیریت استراتژیک به گرایش مدیران ارشد دانشکده  -۵

 گرایش سیستم به ارائه خدمات کیفی در کلیه سطوح  -۶

 وجود سیستم مدیریتی عالقمند و پویا و مشارکتی  -۷

 مند به پژوهش و آموزش وجود دانشجویان مستعد و عالقه  -۸

 سیستم اتوماسیون اداری  وجود -۹

 وجود سایت کامپیوتری ویژه دانشجویان در دانشکده  -۱۰

 ، کارکنان و دانشجویان به امکانات شبکه  دسترسی کلیه اعضای هیات علمی  -۱۱

 حدود سیستم آموزشی آموزشیار  -۱۲

 وجود وب سایت اختصاصی دانشکده  -۱۳

 ای و فهرست نویسی و طبقه بندی در سطح کتابخانه دانشکده رعایت استاندارد کتابخانه -۱۴

 بهداشت محیطوجود کتب و منابع علمی غنی در زمینه پرستاری ، مامایی و مهندسی  -۱۵

 در دانشکده  EDOفعال بودن دفتر -۱۶

 جایگاه خاص حرفه پرستاری، مامایی و مهندسی بهداشت محیط در سیستم مراقبت بهداشتی و درمانی  -۱۷
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 نقاط ضعف 

 مشارکت حداقلی دانشجویان در امور آموزشی و پژوهشی -۱

  بیمارستانکمبود امکانات رفاهی ، آموزشی و... دانشجو در  -۲

 نامناسب بودن توزیع هرمی اعضای هیات علمی  -۳

 توانمندی ناکافی برخی از مربیان بالینی در ارائه بهینه دروس بالینی -۴

 نداشتن فرصت کافی برای تقویت معیارهای توسعه فردی اعضای هیات علمی  -۵

 آموزشی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه مشکالت تصمیم گیری مستقل مربیان بالینی در بخش ها و مراکز  -۶

 فراهم نبودن امکانات آموزشی رایگان زبان انگلیسی برای اعضای هیات علمی و آموزشی -۷

 عدم وجود بودجه اختصاصی برای گروه های آموزشی  -۸

 عدم وجود بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه در دانشکده  -۹

 دانشکده همکاری ناکافی بین بخشی در درون  -۱۰

 کمبود انگیزه در دانشجویان -۱۱

 پژوهشی اختصاصی   - عدم وجود نشریه علمی -۱۲

 عوامل خارجی فرصت ها 

 ساله کشور و نقشه جامع علمی به عنوان مبنا و راهنمایی در جهت تدوین برنامه استراتژیک ۲۰وجود سند چشم انداز توسعه  

 وجود حوزه معاونت علوم پزشکی فعال در دانشکده 

 در کنگره های داخلی و بین المللی  شرکت

 تکمیلی  تحصیالت کیفی و کمی گسترش بر مرکزی  سازمان   سیاستگذاری 

های  دانشکده توسط بیمارستان، مامایی و مهندسی بهداشت محیط  پیشنهاد اجرای برنامه کارورزی در عرصه دانشجویان پرستاری

 آموزشی تیپ یک 

 های تامین اجتماعی و ارتش به عنوان فیلد بالینی دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستاناستفاده از بیمارستان های وابسته به 

 مامایی و مهندسی بهداشت محیط ،باال بودن تقاضا برای ورود به رشته های پرستاری
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 امکان ارتباط با سایر دانشگاه ها و استفاده از تجربیات موفق آنها

 ارتقاء مرتبه اساتید و پیشگیری از رکود علمی گذاری سازمان مرکزی بر  سیاست

 گذاری سازمان مرکزی بر ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی توسط اساتید دانشگاه ها  سیاست

 اجرای برنامه آمایش سرزمین در سطح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

 آموزش پزشکی و ارزیابی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی توسط وزارت بهداشت و درمان

 وجود دبیرخانه پرستاری و مامایی در سازمان مرکزی 

 توجه به جامعه نگر بودن خدمات پرستاری و مامایی در سطح کشور

 عوامل خارجی تهدید ها

 ناکافی بودن و نامشخص بودن روند تخصیص اعتبارات به دانشکده 

 دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی دولتیعدم تطابق حقوق و پرداخت های هیئت علمی دانشکده با 

 های پژوهشی در مقایسه با آموزش انجام فعالیت به  اعضای هیات علمی ءتمرکز بیشتر آیین نامه ارتقا

 پرداخت نکردن به موقع صورتحساب های بیمارستانی 

 عدم تطابق سرانه آموزشی با هزینه کرد دانشکده 

 وز ها و تعداد پست های جذب هیات علمی با روند توسعه دانشکده عدم تناسب تعداد مج 

 گسترش روحیه مدرک گرایی در جامعه 

 کاهش انگیزه تحصیلی در دانشجویان

 وجود نگرش درمان محور به جای سالمت محور در جامعه 

حرفه ای رشته های پرستاری و مامایی و  کمبود امکان اشتغال برای فارغ التحصیالن گروه مامایی، شناخت ناکافی جامعه از ابعاد 

 مهندسی بهداشت محیط

انتخاب و پذیرش دانشجویان رشته پرستاری و مامایی در آزمون های کشوری)از نظر   برای  عدم وجود معیارهای اختصاصی 

 ( جسمی، روانی و اجتماعی

 توجه ناکافی به هزینه اثربخشی برنامه های آموزشی در سطح دانشگاه 
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 بستر آموزش بالینی در بسیاری از بخش ها  نامناسب بودن

 وجود شکاف بین وضعیت آموزش بالینی و آموزش تئوری و عملی دانشجویان به علت مشکالت عرصه آموزش بالینی

عدم اختصاص واحد درسی به برخی از فعالیت های پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی، ضعف در نظام ارزشیابی اعضای  

 و سایر کارکنان هیات علمی ، آموزشی

 استراتژی ها 

 SOاستراتژی های

 گسترش همکاری با سازمان نظام پرستاری در برنامه های آموزشی و پژوهشی  -۱

 گسترش همکاری مشترک با جمعیت و نظام مامایی در امور آموزشی و پژوهشی  -۲

 پژوهشی به عنوان همکار تشویق دانشجویان به ویژه دانشجویان مستعد جهت مشارکت در انجام امور  -۳

 ارتقاء کیفیت پژوهش های پرستاری و مامایی در راستای نیازهای جامعه  -۴

 PhD توسعه نیروی انسانی گروه های آموزشی از طریق جذب فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد و -۵

 ارتقاء و توسعه ساختار اداری سیستم بر اساس پیشرفت های تکنولوژی  -۶

 های محوله متناسب با برنامه استراتژیک توانمندسازی نیروی انسانی در جهت پذیرش و انجام مسئولیت -۷

 

 ST استراتژی های

 ای پرسنل پرستاری، مامایی مشارکت فعاالنه اساتید دانشکده در تدوین برنامه های ارتقای توانمندی حرفه  -۱

ه در تدوین برنامه هایی در جهت بهبود بخش های بالینی و ایجاد بخش مشارکت فعاالنه مدیران گروه ها و مسئولین دانشکد -۲

 های آموزشی استاندارد 

مشارکت فعاالنه اعضای گروه های آموزشی در بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات اصالحی به مرکز توسعه  -۳

 آموزش معاونت علوم پزشکی و پیگیری آن 

اعضای گروه های آموزشی در تدوین برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای جامعه هدف و اجرایی آن به    همشارکت فعاالن -۴

 مرکز توسعه آموزش معاونت علوم پزشکی وپیگیری آن 
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 WOاستراتژی های

  ارشد کارشناسی  دوره    پیشنهاد به مسئولین تامین و توزیع نیروی انسانی در خصوص تخصیص درصدی از دانش آموختگان -۱

 به عنوان مربی دانشگاه های علوم پرشکی 

 اجرای ساختار جدید نظام اداری و نیروی انسانی  -۲

 

 

 
 


