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 : مقدمه    

 سالمت در عرصه هاي مختلف نظام تیمنابع، امکان فعال تیجامعه و محدود ازهايیمداوم در ن راتییبا گذشت زمان و وقوع تغ

پویا و  فعالیتی. برنامه ریزي نموده است لیالزام تبد کیو کارشناسانه را در تمام سطوح به  قیدق زيیبه برنامه ر ازیدشوار گشته و ن

 بر مبتنی سازمانی برخوردار و هاي توانمندي با و تناسب اجرا قابلیت جامعیت، تداوم، مانند هایی ویژگی از باشد وهدفمند می 

برنامه ریزي استراتژیک فرآیند تعیین  باشد. می سازمان و درونی بیرونی شرایط از تحلیل و تجزیه دقت، آگاهی از وضعیت موجود،

 ح هاي جامع عملیاتی و اجرایی براي تحقق آن اهداف است .هدف سازمان و اتخاذ تصمیم درباره طر

با وجود اهمیت این برنامه، هنوز در بسیاري از سازمان ها تاثیر حیاتی آن در رسیدن به اهداف سازمانی به خوبی درك نشده است. 

و  آینده نیازهاي با تطابق قابلیت استراتژیک ریزي حتی در بعضی مواقع مدیران آن را یک امر تجملی و پرهزینه می دانند. برنامه

به عبارتی،  سازمان را دارد و بیانگر قدرت خالقیت مدیران و ساختن آینده است. بیرونی محیط انتظارات و تحوالت به پاسخگویی

با سایر مدیران از طریق برنامه ریزي استراتژیک به امر آینده سازي می پردازند. از این رو، دانشکده پرستاري و مامایی همگام 

و در راستاي سیاست هاي کالن نقشه جامع علمی کشور، برنامه خود را تدوین نموده  لرستاندانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکی 

است. امید است که با یاري خداوند متعال، سعی و تالش مدیران، اعضاي هیات علمی، کارمندان و دانشجویان در دستیابی به 

   م.اهداف عالیه کشور موفق باشی

   :کیاستراتژ زییضرورت برنامه ر

در راستاي اهداف نشان داده است که برنامه ریزي استراتژیک می تواند پژوهش هاي متعددي در حوزه مدیریت سازمانی  

 نماید.به سازمان  کمک زیر 

 جهت گیري آینده را مشخص نماید.   .1

 استراتژیک بیندیشد و استراتژي هاي موثري تدوین کند.   .2

 ت ها را مشخص کند.  اولوی .3

 تصمیم هاي امروز را در پرتو پیامدهاي آینده آنها اتخاذ کند.   .4

 پایه اي منطقی و قابل دفاع براي تصمیم گیري برقرار سازد.   .5

 .  دیرا اعمال نما رتیهاي تحت کنترل سازمان حداکثر بص نهیدر زم .6

 .  دینما ريیگ میجوانب تصم هیتوجه به کل با .7

 ده را حل کند.  عم یسازمان مسائل .8

 را بهبود بخشد.   یسازمان عملکردهاي .9

 .  دیمناسب اتخاذ نما ماتیمتفاوت، تصم طیشرا در .10

 

 

 



 

 

   :(Missionسالت یا ماموریت) ر

، در صدد است از طریق ارائه خدمات یکی از دانشکده هاي با قدمتبه عنوان  خرم آباددانشکده پرستاري و مامائی  

و در این راستا،  آوردروي انسانی کارآمد، موجبات ارتقاء سطح سالمت جامعه را فراهم آموزشی مناسب و تربیت نی

رعایت دقیق استانداردهاي آموزشی، نهادینه کردن ارزش هاي اخالقی در تربیت نیروهاي ماهر با سطح مطلوب 

 یرا به درست یابیارزش و پژوهش، آموزش و تیهدا  زي،یهاي برنامه ر تیاست تا فعالآموزشی را مد نظر قرار داده 

ارائه مشاوره  ،یابیکردن سنجش و ارزش نهیدر دانشکده، نهاد یهاي نوآوري آموزش نهیانجام دهد. فراهم آوردن زم

افرادي  تیآموزش و ترب یفیو ک یبه منظور گسترش کم ،یآموزش زانیبه دانشکده هاي وابسته و برنامه ر یو فن یعلم

از  یاي مؤثر خدمت کنند، بخش وهیبه ش یو ارائه خدمات بهداشت ییتاري و ماماآموزش پرس نهیکه بتوانند در زم

 یو مشارکت صاحبان منافع در دسترس ريیپذ تیبراي ارتقاي آموزش، مسؤول این دانشکده .دانشکده است نیرسالت ا

 کند.   یو عدالت در راستاي ارتقاي سالمت جامعه کوشش م ی، حفظ ارزش هاي انسانیبه هدف هاي سازمان

 (:  Visionانداز) چشم  

توام با  ییفضا جادیا ن،یاز فن آوري هاي نو ريیبهره گ قیدر نظر دارد از طر خرم آباد ییدانشکده پرستاري و ماما 

ضمن برطرف نمودن  انیکارمندان و دانشجو ،یعلم ئتیاعضاي ه هیکل تیو نوآوري، با همکاري و حما تیخالق

 باشد.    ندهیسال آ 5کشور در  ییو ماما تاريدانشکده برتر پرس 10نشگاه ، جزء دا یآموزش ازهايیمشکالت و ن

    (valueارزش ها ): 

 نیسازمان بوده و ا یاز شالوده هاي اساس یاصول اخالق تیو رعا تیمعنو ،یاسالم یاست که فرهنگ غن نیاعتقاد بر ا .1

رشد مادي و معنوي آنان  نهیزم ،یعلم اتیعضاي هکارمندان و ا ان،یدانشجو ازهايین نیدارد با تام یدانشکده سع

 را فراهم کند.  

خواهد  شیهاي وزارت متبوع به پ استیدر راستاي س قیدق زيیو برنامه ر تیریاست که دانشکده با مد نیاعتقاد بر ا .2

 رفت.

اهداف  شبردیبراي پ نفعانیذ ریو سا یعلم اتیکارمندان و اعضاي ه ان،یاست که مشارکت دانشجو نیاعتقاد بر ا .3

 دانشکده ضروري است. 

باشد و  یمردم م تیمقدمه رضا ،یعلم اتیکارمندان و اعضاي ه ان،یمندي دانشجو تیاست که رضا نیاعتقاد بر ا .4

 راستا گام بردارد.  نیسازمان قصد دارد در ا

 باشد.  یازمان مارزشمندي براي س اریبس هیمتعهد، متخصص و کارآمد، سرما یانسان رويیاست که ن نیاعتقاد بر ا .5

 است.  یلیتحص یمتخصص در مقاطع عال یانسان رويین تیخدمات، ترب تیفیاز عوامل ارتقاي سطح ک یکی .6

متعهد، کارآمد و متخصص براي درمان و  رويیوي حق دارد از خدمات ن مار،یاست که بر اساس منشور حقوق ب نیاعتقاد بر ا .7

 ست.  ا حرفه اي باال تیبا صالح یانیدانشجو تیتعهد به تربدانشکده م نیمراقبت از خود بهره مند گردد و ا

 مردم باشد.  ازهايیدانشکده در جهت برآوردن ن یو پژوهش یهاي علم تیفعال هیکل دیاست که با نیاعتقاد بر ا .8

 . دیدانشکده، دانش آموختگان را جهت خدمت به مردم عالقه مند نما یاست که جو سازمان نیبر ا اعتقاد .9

ساالري در انتصابات و  بهره  ستهیبر شا دیها، تاک تیو پرورش استعدادها و خالق ییاست که نوگرا نیا اعتقاد بر .10

 دانشکده باشد.  یاز اهداف اصل ،یهاي منابع انسان تیمندي از همه ظرف

 سازمان و محیط های آن     

 ،قوت نقاط یط می باشد تا از طریق آنتجزیه و تحلیل محیط هاي داخلی و خارجی سازمان مستلزم شناخت و ارزیابی مح  

   .مشخص گردد و راهی براي برنامه ریزي فراهم آید دانشکده ، ضعف و تهدیدفرصت



 

 

 خرم آباد ییدانشکده پرستاری و ماما یرونیو ب یدرون نفعانیذ  

   تحصیالت تکمیلیو  ییپرستاري و ماما انیدانشجو .1

   یعلم اتیاعضاي ه .2

  یو خدمات یشکادر اداري، آموز .3

  یدانشکده هاي دانشگاه هاي علوم پزشک ریسا انیدانشجو .4

  یدرمان یکنندگان خدمات بهداشت افتیو در انیمددجو .5

  یوابسته به دانشگاه و بخش خصوص یو درمان یکارکنان شاغل در مراکز بهداشت .6

 و... (  یو درمان یبهداشت ،ییو دانشجو یفرهنگ ،یپژوهش ،یدانشگاه )معاونت هاي آموزش رانیمد .7

 و... (  یقانون یامداد، پزشک تهیکم ،یستیسازمان ها )هالل احمر، انتقال خون، بهز ریسا .8

  ییو ماما یسازمان نظام پرستاري و سازمان نظام پزشک .9

 ( و... ابتید ،یخاص، صرع، تاالسم مارانیاز ب تیو انجمن ها )انجمن هاي حما یدولت ریسازمان هاي غ .10

 و... ( یخدمات درمان ،یاجتماع نیگر )تام مهیهاي ب ستمیس .11

 استراتژی با استفاده از مدل نیتدوSWOT    

 : (Strengths) نقاط قوت  

1S-توانمند، با تجربه و فعال در امر آموزش وپژوهش   یعلم أتیاعضاي ه 

2S- یعلم أتیو عمودي اعضاي ه یروند رو به رشد ارتقاء افق  

3S- دانشکده   یلیتکم التیو تحص یپژوهش ،یمنظم شوراهاي آموزش لیتشک 

4S- سالمندي ، یجراح – یداخل رستارياورژانس،  ژه،ی)پرستاري مراقبت هاي ویلیتکم التیوجود رشته هاي تحص ،

 (  ییو ماما هعبهداشت جام

5S- (اداري و  ونی، اتوماسفرادید ستمیس مجهز، وتریو سالن کامپ تی)وجود وب سایاطالعات نیاستفاده از فن آوري هاي نو..... 

6S- کارکنان   هیدانشکده با کل رانیو مستمر مد ایتعامل پو 

7S -استاندارد   ینیو به روز و مرکز مهارت هاي بال یوجود کتابخانه با برخورداري از کتاب هاي متنوع، تخصص 

8S-در  یعلم تیاعضاي ه یعلم در جهت استفاده از توانو....پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي دانشکده هاي  ریهمجواري با سا

   هیعلوم پا سیتدر

9S- کارکنان توانمند، با تجربه و فعال در دانشکده 

10S- ی التین و فارسی زبان در دانشکدهپژوهش – یعلم فصلنامه وجود دو 

 



 

 

 :(Weakness)نقاط ضعف

1Wبا روند رو به رشد دانشکده  ی: عدم تناسب چارت سازمان  

2Wانیوعدم تناسب آن با تعداد دانشجو یعلم ئتی:  کمبود اعضاء ه   

 

3W یعلم اتیاعضاي ه یهاي آموزش تیباال بودن حجم فعال  

 

4Wینیدر دانشکده به علت بعد مسافت از مراکز بال یعلم اتی: دشواري حضور اعضاي ه      

5Wجه   به موقع بود صیو عدم تخص انهیسال ینبودن اعتبار مال ی:کاف 

6Wدانشکده یکیزیف يفضا تی:محدود 

7Wدانشکده ي: عدم وجود ساختمان مجزا برا 

8Wو راه اندازي سالن امتحانات دانشکده    لی: عدم تکم 

  

  :( Opportunities) ها فرصت             

1Oدانشکده  باکل بدنه دانشگاه  : حمایت و همکاري مناسب  

2Oدانشکده هاي همجوار  آموزشی  -: استفاده از توان علمی 

3Oیلیتکم التیدر دانشگاه براي توسعه تحص لیداراي پتانس یهاي آموزشروهگ : وجود    

4Oامناء در دانشگاه   تیو ه زهیمم اتی: وجود ه 

5Oیلیتکم التیگذاري وزارت متبوع در توسعه تحص استی: س   

6O باالتر پی: ارتقاء دانشگاه به ت   

7Oینیبراي آموزش بال یو فوق تخصص یتخصص یدرمان ی: وجود مراکز آموزش    

8Oمردم نسبت به مقوله سالمت    یآگاه شی: افزا 

9Oدر استان  یو پژوهش ی: بسترهاي مناسب براي برنامه هاي آموزش 

 10Oدانشگاه ها    دیتوسط اسات یعلم داتیتول یفیو ک یگذاري وزارت متبوع بر ارتقاء کم استی: س 

11Oین بخشی میان دانشکده و ارگانهاي مانند بهزیستی، شهرداري و ....: هماهنگی ب 

12O :ارتقاء جایگاه رشته پرستاري در جامعه 

   

   

      : (Threats) دهایتهد    

1Tقرار گرفتن بخش درمان نسبت به آموزش در سطح وزارت و دانشگاه   تی: در اولو 

2Tکالن دانشگاه   ريیگ میتصم ندهايیفرا هاي دانشکده در لیاز پتانس ی: استفاده ناکاف 

3Tهاي جاري  نهیبودجه سرانه دانشکده با هز صی: عدم تطابق تخص 

4Tکم داوطلبان داراي مدرك دکتري   شیگرا لیدانشگاه به دل انهیبر اساس فراخوان سال یعلم ئتیدر جذب ه تی: عدم موفق 

5Tینیبال هايطیو مح یآموزش ندهايیدر فرا یطرحهاي پژوهش جی: عدم استفاده از نتا    



 

 

6T انیدر دانشجو ییمدرك گرا هی: گسترش روح     

7T و... ( یبوم انیدانشجو نشیو گز ینی)عدم وجود مصاحبه در رشته هاي بال نییپا یبا تراز علم انیدانشجو رشی: پذ 

 

  

 

  

 وزن  امتیاز وضع موجود    امتیاز  وزن دار    توضیحات 

   

  اتژیک داخلی عوامل استر

 نقاط قوت

 0.75 3 0.25 1S-  وجود اعضاي هیأت علمی توانمند و

 با تجربه و فعال در امر آموزش و پژوهش  

 

 0.3 

  

3 0.1 S2-  وجود روند رو به رشد ارتقاء مرتبه

 افقی و عمودي اعضاي هیأت علمی   

 

 0.15 3 0.05 S3-  تشکیل منظم شوراهاي آموزشی

 وپژوهشی دانشکده  

 

 0.8 4 0.2 S4-  وجود رشته هاي تحصیالت

 تکمیلی پرستاري مراقبت هاي ویژه،

، پرستاري جراحی –پرستاري داخلی 

اورژانس، پرستاري کودکان، پرستاري 

سالمندي، پرستاري سالمت جامعه و 

 مامایی

 0.4 4 0.1 S5- ي نوین استفاده از فن آوري ها

اطالعاتی )وجود وب سایت و سالن 

کامپیوتر مجهز، فعال بودن سیستم 

، اتوماسیون اداري و نرم افزار فرادید

 ارزشیابی امتحانی واساتید(   

 0.15 3 0.05 S6-   تعامل پویا و مستمر هیت رئیسه با

  کلیه کارکنان

 

  

0.2 

4 0.05 S7-  همجواري با کلیه دانشکده هاي

جهت استفاده از توان علمی دانشگاه در 

اعضاي هیت علمی آنها در علوم پایه 

  دروس دانشکده

 

 0.3 3 0.1 S8-  وجود کتابخانه با برخورداري از

کتابهاي متنوع و تخصصی به روز و 

(Skill lab ) با امکانات متناسب با



 

 

اهداف یادگیري دانشجویان پرستاري و 

    مامائی

 

 0.15 3 0.05 S9-  نان توانمند ، با تجربه ووجود کارک 

 فعال در دانشکده  

 

 0.1 2 0.05 S10-   فارسی زبان و  فصلنامهوجود

 التین

 جمع  1 32 3.3/4 

 

 

 

 وزن  امتیاز وضع موجود    امتیاز  وزن دار    توضیحات 

   

  عوامل استراتژیک داخلی 

 نقاط ضعف 

 0.2 2 0.1 1Wبا روند  ی: عدم تناسب چارت سازمان

 و به رشد دانشکده  ر

 0.6 3 0.2 2Wئتی:  کمبود اعضاء ه 

وعدم تناسب آن با  یعلم

   انیتعداد دانشجو

 

 0.2 2 0.1 3W هاي  تیباال بودن حجم فعال

  یعلم اتیاعضاي ه یآموزش

 

 0.1 1 0.1 4Wیعلم اتی: دشواري حضور اعضاي ه 

در دانشکده به علت بعد مسافت از مراکز 

      ینیبال

 0.2 2 0.1 5Wو  انهیسال ینبودن اعتبار مال ی:کاف

 به موقع بودجه    صیعدم تخص

 0.3 3 0.1 6Wدانشکده یکیزیف يفضا تی:محدود 

  

0.8 

4 0.2 7Wي: عدم وجود ساختمان مجزا برا 

 دانشکده

 0.2 2 0.1 8Wو راه اندازي سالن  لی: عدم تکم

 امتحانات دانشکده   

 جمع  1 19 2.6/4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 وزن  امتیاز وضع موجود    امتیاز  وزن دار    توضیحات 

   

  خارجیعوامل استراتژیک 

 فرصت ها 

 0.4 4 0.1 1Oکل بدنه  : حمایت و همکاري مناسب

  دانشکده دانشگاه با 

 

 0.2 2 0.1 2Oی: استفاده از توان علم- 

 دانشکده هاي همجوار   یآموزش

 0.2 2 0.1 3Oداراي  یوزشهاي آمروهگ : وجود

در دانشگاه براي توسعه  لیپتانس

    یلیتکم التیتحص

 

 0.2 2 0.1 4Oامناء در  تیو ه زهیمم اتی: وجود ه

 دانشگاه  

 

 0.4 4 0.1 5Oگذاري وزارت متبوع در  استی: س

   یلیتکم التیتوسعه تحص

 

 0.3 3 0.1 6O باالتر پی: ارتقاء دانشگاه به ت   

 

 0.4 4 0.1 7Oیدرمان یراکز آموزش: وجود م 

براي آموزش  یو فوق تخصص یتخصص

    ینیبال

 0.2 2 0.05 8Oمردم نسبت به مقوله  یآگاه شی: افزا

 سالمت   

 0.4 4 0.1 9O بسترهاي مناسب براي برنامه هاي :

 در استان  یو پژوهش یآموزش

 

 0.4 4 0.1 10Oگذاري وزارت متبوع بر  استی: س

توسط  یعلم اتدیتول یفیو ک یارتقاء کم

 دانشگاه ها    دیاسات

 

 0..1 2 0.05 11O هماهنگی بین بخشی میان :

دانشکده و ارگانهاي مانند بهزیستی، 

 شهرداري و ....

 

 0.4 4 0.1 12O ارتقاء جایگاه رشته پرستاري در :

 جامعه

 

 جمع  1 37 3.6/4 

 



 

 

   

 

 وزن  امتیاز وضع موجود    امتیاز  وزن دار    توضیحات 

   

  خارجیعوامل استراتژیک 

 تهدیدها  

 0.4 2 0.2 1Tقرار گرفتن بخش درمان  تی: در اولو

نسبت به آموزش در سطح وزارت و 

 دانشگاه  

 

 1.2 4 0.3 2Tهاي  لیاز پتانس ی: استفاده ناکاف

 ريیگ میتصم ندهايیدانشکده در فرا

 کالن دانشگاه  

 

 0.6 3 0.2 3Tسرانه  بودجه صی: عدم تطابق تخص

 هاي جاري  نهیدانشکده با هز

 

 0.6 3 0.2 4Tیعلم ئتیدر جذب ه تی: عدم موفق 

 لیدانشگاه به دل انهیبر اساس فراخوان سال

 کم داوطلبان داراي مدرك دکتري   شیگرا

 

 0.3 3 0.1 5Tطرحهاي  جی: عدم استفاده از نتا

-طیو مح یآموزش ندهايیدر فرا یپژوهش

    ینیبال هاي

 

 جمع  1 15 3.1/4 

 



 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

   استراتژی ها 
 استراتژیهای توسعه: 

1SOیلیتکم التی: توسعه رشته هاي تحص   

2SOپژوهش دانشکده   یفیو ک ی: توسعه کم 

3SOیآموزش ندهايیفرآ ايی: ارتقاء پو    

4SO(  یو خارج دانشگاه یدانشکده )داخل دانشگاه یبخش نی: توسعه همکاریهاي ب 

5SO ارتقاء مرکز توسعه آموزش دانشکده : 

   6SO  درمانی -بهداشتیعرصه هاي بالین در مراکز : ارتقاء 

   7SO  آموزش دانشجویانخدمات مبتنی بر جامعه و ایجاد عرصه هاي جدید براي : ارتقاء 

 استراتژی های تمرکز   •   

1ST  ارتقاء سطح سالمت آحاد افراد جامعه: تالش در جهت 

2STانی: تالش در جهت ارتقاء و روزآمد کردن آموزش و پژوهش دانشجو   

3ST  کاربردي کردن پژوهش ها در دانشکده: تالش در جهت 

4ST  و پژوهش جامعه نگر کردن آموزش: تالش در جهت 

5ST  ارتباط دانشکده با صنعت: تالش در جهت 

6ST دانشکده   یو پژوهش یهاي آموزش تیفعالمناسب براي  ی: تالش در جهت اخذ بودجه و اعتبار مال 

7ST : دانشکده    یعلم ئتیو مشارکت اعضاي ه همکاري زهیانگ تیتقوتالش براي 

8ST  ارتقاء مجالت دانشکده: تالش در جهت   

9ST  اختصاص ساختمانی مجزا، براي دانشکده: تالش در جهت 

10ST  شده در استانارائه  سالمت ارتقاءکیفیت مراقبت هاي: تالش در جهت 

11ST  اضافه کردن مراقبت هاي جدید در ساختار سالمت بر اساس نیاز جامعه: تالش در جهت 

12ST  بر طرف کردن هرچه بیشتر شکاف بین آموزش و بالین: تالش در جهت 

13ST  برگزاري دوره هاي مهارت آموزي کوتاه مدت: تالش در جهت 

 استراتژی های تنوع   • 
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1WO دانشکده متناسب با روند توسعه دانشگاه   یالتیتشک: اصالح چارت 

2WOساخت ساختمان مجزا براي دانشکده در مجتمع پردیسمستمر در جهت  ريیگی: پ   

3WOیعلم ئتیمتخصص و کارآمد ه رويی: جذب و حفظ ن   

 استراتژی های تدافع   •   

 1WT اعالم شده از سوي دانشکده   تیاس ظرفبر اس یلیمقاطع تحص هیدر کل انیدانشجو رشی: تالش در جهت پذ 

WT2دانشکده   یو پژوهش یآموزش ندهايی: اصالح فرآ 

3WTیعلم ئتیجذب اعضاي ه ندی: تالش در جهت اصالح فرآ  

 

  G  :اهداف کلی دانشکده پرستاری و مامایی : 

G1 :ارتقاء سطح سالمت آحاد مردم جامعه 

G2 :ارتقاء کیفیت مراقبت هاي ارائه شده 

 G3  اصالح ساختار و ارتقاء فرآیندهاي آموزشی دانشکده : 

  G4  توسعه کمی و کیفی فرآیندهاي پژوهشی دانشکده : 

G5  حفظ و جذب نیروي متخصص و کارآمد : 

G6  تقویت انگیزه و توانمند سازي کارکنان و دانشجویان دانشکده : 

G7 سطح دکتري تکمیلی در: توسعه تحصیالت 

G8ي درون و برون سازمانی   : توسعه همکاریها 

   

 اهداف اختصاصی:  

G1 :ارتقاء سطح سالمت آحاد مردم جامعه 

G1O1 :و ارائه خدمات سالمت در سه سطح پیشگیري حضور پررنگ اعضاء هیات علمی در سطح جامعه 

G1O2 : رسانی بیشتر مردمحضور اعضاء هیات علمی در رسانه هاي ملی و محلی براي آگاهی 

G1O3 :ز کردن خدمات سالمت بر اساس نیازهاي جامعهمتمرک    



 

 

 

G1O4 :جذب هر چه بیشتر نیروي انسانی متخصص 

   G1O5 :راه اندازي مراکز ارائه خدمات سالمت بیشتر در سطح جامعه    

G1O5 :استفاده از پتانسیل خیرین در ارائه خدمات سالمت 

 

G2 :ارتقاء کیفیت مراقبت های ارائه شده 

G2O1 :ي هیات علمی بالینیجذب نیرو 

G2O2 :حضور پررنگ اعضائ هیات علمی در بالین 

 G2O3 :درگیري اعضاء هیات علمی بالینی در پست هاي اجرایی و مراقبتی در بیمارستانها       

G2O4 :برگزاري دوره هاي مهارت آموزي براي پرسنل بالینی  

   G2O5 : عملینظري و دروس به حداقل رساندن شکاف بین        

  G2O6 :ارتقاء سطح توانمندي کادر پرستاري و مامایی در بالین 

 

3G  اصالح ساختار و ارتقاء فرآیندهای آموزشی دانشکده : 

G3O1جامعه    اساس نیاز : اصالح و به روز رسانی برنامه هاي آموزشی بر 

G3O2 زمینه سازي جهت توسعه استفاده از روش هاي نوین آموزشی : 

  G3O3بالینیاز ظرفیت حداکثري اعضاء هیات علمی در آموزش  ه: استفاد 

G3O4:  موزیهاآارزیابی کار دراستفاده از الگ بوك 

G3O5:  در دروس تئوري و بالینیدر نظر گرفتن امتحان پایانی براي کلیه مقاطع تحصیلی 

G3O6:    ارزیابی مستمر نحوه ارائه برنامه آموزشی 

G3O7بی آموزشی   : ارائه بازخورد نتایج ارزیا 

G3O8  زمینه سازي جهت استفاده از آموزش مجازي در فرآیندهاي آموزشی : 

G3O9 ا(   تمان کالس هدرمانی )ساخ -: پیشنهاد توسعه و بهبود فضاي آموزشی در مراکز آموزشی 

G3O10مانی  در : تعیین و هدایت استعدادهاي دانشجویان در راستاي اهداف آموزشی، بهداشتی و 

 

 

 

G4:   توسعه کمی و کیفی فرآیندهای پژوهشی دانشکده   
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G4O1 (مدیریتی ،مراقبتی )آموزشی، جامعه: تعیین اولویت هاي پژوهشی برحسب نیازهاي 

G4O2   افزایش تعداد طرح هاي پژوهشی مصوب دانشکده : 

G4O3هاي داخل و خارج کشور   : ایجاد بستري مناسب جهت شرکت اعضاي هیئت علمی در کنگره 

G4O4هاي پژوهشی   ها و دوره: مشارکت و حضور فعال و بدون محدودیت اعضاي هیئت علمی در جشنواره 

G4O5،همایش ها وکارگاه : توسعه برگزاري کنفرانس ها  

G4O6ه از نظر تابحان: ایجاد بستر مناسب براي توانمند سازي دانشجویان واعضاي هیت علمی در امور پژوهشی )باغنی سازي ک

  ...(  ومجالت ،توسعه مرگز کامپیوتر،همکاري با مرکز توسعه دانشگاه در برگزاري کارگاه هاي پژوهشی پایه کتب و

G4O7 اهداف مربوطههدایت اعضاي هیت علمی ودانشجویان در راستاي  پژوهشی براي دانشکده و هايافق: تعیین   

   

G5  حفظ و جذب نیروی متخصص و کارآمد :  

 G5O2: انشجودنیروي هیات علمی و کادر اداري متناسب با استاندارد تناسب نیروي انسانی به ازاء ذب تالش جهت ج 

G5O3 خدمت  وضعیت استخدامی اعضاي هیئت علمی متعهد پایدار کردن: تالش در جهت 

G5O4 تالش مستمر دانشکده جهت ادامه تحصیل اعضاي هیئت علمی : 

G5O5ها   و ي هیئت علمی در جشنواره: افزایش مشارکت )بدون محدودیت( اعضا

  هاي آموزشی   دوره

   

G6  تقویت انگیزه و توانمند سازی کارکنان و دانشجویان دانشکده : 

 

G6O1 : از کارکنان و در نظر گرفتن تورهاي سیاحتی زیارتی براي آنهاپیگیري حمایت مالی بیشتر 

G6O2توسعه سیستم تشویق کارکنان و دانشجویان : 

  G6O3 :در میان آنها جویی  رقابت حسقویت کانونهاي دانشجویی و ایجاد ت 

 

G6O4 ،د گ و مه، پارکینسالن ورزشی: پیشنهاد و پیگیري ارائه خدمات رفاهی مناسب )سرویس ایاب و ذهاب، سلف سرویس

 کودك( براي کارکنان و دانشجویان   

G6O5تقویت انگیزه اعضاي هیئت علمی جهت ارتقاء عمودي و افقی :   

     

G7  توسعه تحصیالت تکمیلی :    

G7O11401تا پایان سال  ،: پیگیري جذب دانشجو در مقطع دکتري تخصصی پرستاري   



 

 

 

G7O2 1401تا پایان سال کارشناسی ارشد مقطع  ، درمامایی مشاورهرشته : پیشنهاد راه اندازي  

G7O3 1403تا پایان سال  ،ارشد در مقطع کارشناسیپرستاري رشته روان: پیشنهاد راه اندازي 

G7O4 1404تا پایان سال در مقطع دکتري تخصصی، بهداشت باروري  رشته: پیشنهاد راه اندازي 

   

G8   توسعه همکاریهای درون و برون سازمانی :         

G8O1پیشنهاد اعزام همکاران توانمند به منظور انتقال و کسب تجارب جدید از مراجع داخل و خارج کشور :   

G8O2ه  هاي داخل و خارج کشور جهت کسب تجرب : پیشنهاد اعزام مدیران و اعضاي گروههاي آموزشی به دانشکده 

G8O3  افزایش میزان مشارکت اعضاي هیئت علمی در برنامه هاي آموزشی ارائه شده توسط دانشگاه : 

G8O4اي توسعه سالمت استان  اعضاي هیئت علمی دانشکده در برنامه ه استفاده از ظرفیت : پیشنهاد 

G8O5سالمتی  هايازنی معاونت هاي مختلف دانشگاه در جهت رفعبین  مناسب : ایجاد بستري مناسب براي تعامالت و هماهنگی

  جامعه

G8O6 و .... در پرورش وبا ارگانهاي مانند بهزیستی، شهرداري، آموزش  مناسب همکاري: ایجاد بستري مناسب براي تعامالت و 

 تقاء سالمت جامعهجهت ار

G8O7تشکیل جلسات مشترك درون دانشگاهی وبرون دانشگاهی وتعیین زمینه هاي همکاري پژوهشی :     


