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 ریزی برنامه پیرامون رهبری معظم مقام گرانبار بیانات

 

 

 

هلل با برکت و رحمت و فضل خود بهه امتعال انشا یکه خدا - یعمر طوالن نیا یبرا»

 ،دیهریبگ میتصم :است نیا یزیبرنامه ر هیپا .دیکن یزیربرنامه دیبا - کند تیشما عنا

 نیهدر ا ، با اسهتاامت حرکهت کنیهد هدف نیو دنبال ا دیهدف را درست انتخاب کن

 .داشت هدنخوا یستادگیا یارایدر ماابل شما  یقدرت چیصورت ه

برنامه هها مها را بهه  یرهیهم زنج ،کندیم جادیا ییو هم افزا یهماهنگ ،همبرنامه 

 .«رساند یمچشم انداز ف اهدا
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 مادمه

 

 یاریعوامرل ب ر نردیآیارائره دردمات بره وجرود مر یاست که بررا ییهمه سازمانها یاصل تیجامعه مأمور ازیبه ن ییاسخگوپ

 یریو انعطاف پر  ایحال مطلوب آن است که هر سازمان از چنان سادتار پو شودیدر جامعه م ازیحجم و نوع ن رییتغ سازنهیزم

 نیرغالباً ا .فراهم آورد حیطبا م یاز راه هماهنگ یاه وستیپ رییتغ طیشرا ،طیمح از رییتغ یهاامیپ افتیبردوردار باشد که با در

 یجامعره و دردمات یازهاین انیم ریناگز .دارند اریحالت فاصله ب  نیاز ا ،یسنت یاهدر جامعه ژهیو سازمان ها به و  تین گونه

 یعامل هرا ،یو پژوهش یامور آموزش ریپ  اثر عتیسبب طب به. افتدمی فاصله شندباارائه آن ها  یایها مهکه قرار است سازمان

 یو پژوهشر ی رت نظرام آموزشریلر ا ضرور .دهند یم یشتریعرصه شتاب ب نیجامعه در ا یازهاین رییبه تغ یطیگوناگون مح

 بردروردار راتییرتغ نیمواجهه با ا یبرا یکاف یو کارآمد یریاز انعطاف پ  یو موس ات آموزش عال یعلوم پزشک یدانشگاهها

 .باشند

حرال . شرود یاح راس مر شیاز پر شیبر یزیضرورت برنامه ر ،هادولت یمنابع مالدید شدن اوضاع و تش تردهیچیبا پ نیهمچن

 طیو محر نگرنردهیکره آ رنردیبهره گ یزیربرنامه یاز نوع دیرقابت با دانیدر م تیک ب موفق یدر راستا یسازمان یها  تمیس

آنهرا را برر سرازمان و نحروه  ریبلندمدت تاث یافق زمان کیدر  یطیمح التعوامل و تحو ییکه ضمن شناسا یگرا باشد به طور

 طیمحر یاسرت کره برا بررسر کیاستراتژ یزیدر واقع همان برنامه ر یزینوع برنامه ر نیتعامل سازمان با آنها را مشخص کند ا

و برا در نظرر داشرتن  کندیم ییرا شناسا یدادل یهاها و ضعفقوت و یطیمح یدهایها و تهدو دادل سازمان فرصت یدارج

 کیاسرتراتژ یها نهیگز نیاز ب ،اهداف نیبه ا یابیدست یکند و برا یم میسازمان تنظ یاهداف بلند مدت برا ،سازمان تیمامور

اسرتفاده   رتهیبره نحرو شا آمدهشیپ یهاها از فرصتها و رفع ضعفو قوت هیکه با تک کندیم ییها یاقدام به انتخاب استراتژ

 .رقابت شود دانیسازمان در م تیباعث موفق حیصح یکند تا در صورت اجرا زیپره دهایتهداز کرده و 

 نیجهرت ترام یاتاق عمل و هوشبر ،یپرستار یکارشناس یهاپرورش دانشجو در رشته ریدط تیالر م ئول یپرستار دانشکده

برا هردف مرتفرع نمرودن  یکراربرد - یعلمر قراتیانجام تحق زیمدار در منطقه جنوب کشور و نتوانمند و ادالق یان ان یروین

 .باشد یمنطقه عهده دار م نیمشکالت ا

و برنامره  1404چشم انداز ،سالمت ینقشه جامع علم ،کشور یاز جمله نقشه جامع علم یاز اسناد باالدست رنامهب نیا نیدر تدو

 .بهره گرفته شده است یدر آموزش علوم پزشک یطرح تحول و نوآور

 تأیره یاعضرا ،رانیمرد هیراسرت کل دیرام ،دانشکده کیبرنامه استراتژ نیهمکاران و دست اندرکاران تدو هیتشکر از کل ضمن

 چیاهرداف از هر نیبه ا لین ریمتعهد بوده و در م  ،شده نیو کارکنان محترم دانشکده ن بت به تحقق کامل اهداف تدو یعلم

 .فروگ ار نکنند یتالش

 قیصد میمر 

 یپرستار دهدانشک استیر 
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 زینب: )س( حضرت پرستاری دانشکده تاریخچه

 

 

 

علروم  یگ رترش دانشرگاهها ینش رت شرورا نیازدهمیبر اساس مصوبه  )س(نبیحضرت ز یدانشکده پرستار

 یکالسه با امکانات محردود راه انرداز ۵مدرسه  کیمرکز ابتدا در  نیو ا دیگرد سیتاس7/4/1366مورخ  یپزشک

متر مربع  6700از  شیب یربنایهکتار و با ز 10به م احت  ینیدر زم یامجموعه گ ترده1370اما در سال  .شد

 ریردانشرکده ز نیرا 1398 سرال انیرتا پا سیسال تاس . ازافتیآنجا انتقال  بهده و دانشک جادیا عیبا امکانات وس

واحد م تقل برا عنروان دانشرکده  کیبه صورت  1390 داشته و سال تیفعال رازیش یدانشگاه علوم پزشک هینظر

 .دود را ادامه داده است تیالرستان فعال یعلوم پزشک

 .ر که مرکز منطقه الرستان قرار داردالبه نام  یفارس در شهر ناستا یواحد در جنوب شرق نیا 
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 از: عبارتست دانشکده مختلف های واحد

 

خدمات آموزشیی اسیت کیل کلایل امیور مربیو  بیل  –شامل معاونت آموزشی . واحد آموزشی: 1

 دانشجویان و اساتاد را انجام می دهد. کالسها و آزمایشگاههای باوشامی، فن پرسیتاری و آنیاتومی

 زیر نظر این واحد می باشد.

 

شامل معاونت پژوهشی است کل کلال امور پژوهشیی مربیو  بیل دانشیجویان و  .واحد پژوهشی:2

اساتاد را انجام می دهد و کتابخانل، سمعی و بصری، کماتل تحقاقات دانشجوئی و واحید کیامواوتر و 

 مرکز اینترنت زیر نظر این واحد می باشد.

 

شامل معاونت پشتابانی و دانشجوئی است کل کلال امور اداری و مالی مربو  بیل  . واحد پشتیبانی:3

 دانشجویان را انجام می دهد.

 

مدیریت دانشجویی فرهنگی است کل کلال امیور مربیو  بیل شامل  فرهنگی: –. واحد دانشجویی 4

 دانشجویان را انجام می دهد.
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 دانشکده: امکانات

 

 شناسی میکروب و بیوشیمی آزمایشگاههای -1

 آناتومی آزمایشگاه -2

 مطالعه سالن روزنامه آرشیو و تخصصی مجالت , کتاب مخزن : کتابخانه -3

 بصری و سمعی واحد -4

 اینترنت مرکز و کامییوتر واحد -۵

 دانشجوئی تحقیقات کمیته -6

 تئاتر آمفی سالن -7

 دانه نماز -8

 مطبوع گرمایشی و کننده دنک سی تم -9

 سرویس سلف -10

 دوابگاه -11

 کنفرانس سالن -12

 زبان البراتوار -13

 :باشد می زیر بخشهای شامل که Skill Lab بالینی مهارتهای مرکز -14

 بیهوشی و عمل اتاق آزمایشگاه 

 بهبودی و ریکاوری آزمایشگاه 

 مامایی آزمایشگاه 

 بالینی معاینات آزمایشگاه 

 دانشجویان تمرین اتاق 
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کارکنران از  یو همکرار انیمرب ،دیاسات ،انیدانشکده با توجه به امکانات ذکر شده و تالش و پشتکار دانشجو نیا

نمروده  تیرباال در سطح دانشکده و دانشگاه ترب یعلم هیموفق و با بن یدانشجو1214تاکنون تعداد  سیبدو تاس

دانشرجو در مقطرع  8۵از  شیبر .باشرندیمشرغول بره کرار مر مارسرتانهایها و بآنها در دانشرگاه شتریاست که ب

 یدر حرال گ رانردن دوره هرا ایرشده و  لیفارغ التحص ایشده اند که  رفتهیپ  P.H.Dارشد و دکترا  یکارشناس

 .باشند یم کور م

 

 یفرهنگ ییدانشجو یواحد ها

 یدفتر نهاد رهبر -1

 ییدانشجوب یج   -2

 انیدانشجو یجامعه اسالم  -3

 انیدانشجو یانجمن اسالم  -4

 کانون قانون قرآن و عترت  -۵

 کانون تئاتر  -6

 و عکس  لمیکانون ف -7

 هالل احمر -8

 یصنف یشورا -9

 یورزش یشورا-10

  انجمن علمی-11

تشکل های م کور در طول سال تحصیلی برنامه های ب یار متنروعی از جملره برگرزاری جشرن هرا برا 

 یاردوهرا ییبرپرا ،یلیالتحصرفارغ ،الدهرایم ،مبارکره امیا ،ییمثل ازدواج دانشجومناسبت های مختلف 

 – یفرهنگ – یعلم م ابقات ،یمجالس عزادار ییبرپا ،یاحتیو س یارتیز ،یفرهنگ – یعلم – یحیتفر

قلعره  ،براغ نشرا  :لیاز قب یاز آثار باستان دیبازد ،و کتاب یمختلف نقاش یهاشگاهینما ییپا رب ،یاسالم

 یرا برا همکرار هاتیفعال ریو سا یمیبزرگ و قد یآب انبارها ،ام باغ نشا حم ،هیصریبازار ق ،کریاژدها پ

 .کند یبرگزار م انیو کارکنان و دانشجو تیریمد
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 :حوزه نیمنتشر شده در ا یها هینشر 

 

 رماهو 

 جنبش 

 نیریشورش 

 دردشش 

 آفاق 
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 :کیمدل برنامه استراتژ

 

تروان بره مردل کراپالن و  یوجود دارد که مر یمختلف یمدل ها کیاستراتژ یزیبرنامه ر نیجهت تدو 

مردل  ،از نظر مک نامارا .اشاره کرد... و  یو ملک یبیدکتر طب یرانیمدل واتمن و مدل ا ، استونر،نورتون

who ها وجود نردارد و هرر سازمان کیاستراتژ یزیربرنامه یبرا یو کامل ک انین خه  چیه ،دمنیو فر

 دگاهیربرر اسراس د. کنردیها را انتخراب مراز مردل یبیترک ای دلیکار دود م عتیسازمان بر اساس طب

انتخاب و برنامه بر اسراس آن  کیبه عنوان مدل برنامه استراتژ یو ملک یبیدکتر طب یرانیمدل ا ،دیاسات

 .باشد یم لیشد که به شرح ذ نیتدو
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 کیاستراتژ یزیربرنامه یبرا یزیربرنامه :گام اول

 

و  کیجهت آشنا نمودن افرراد برا برنامره اسرتراتژ یدانشکده جل ات استیر یمرحله با هماهنگ نیدر ا 

مشرخص  کیاسرتراتژ یزیربرنامره ر میت یبه عنوان اعضا ریسپس افراد ز .دیآن برگزار گرد نیروند تدو

 .شدند

 

 

 

 

 )س(نبیحضرت ز یدانشکده پرستار کیاستراتژ یزیبرنامه ر میت یاعضا

 

 

 دانشکده استیر قیصد مریم سرکار خانم

 دانشکده یمعاونت پژوهش یمحمدرضا فروتن یناب آقاج

 دانشکده یبانیمعاونت پشت یخوشدل اهللحیذب یاب آقاجن

 دانشکده ییدانشجو یفرهنگ تیریمد صلح جو یمجتب یجناب آقا

 دانشکده یمعاونت آموزش انیسرکار خانم زهره فرامرز

 کارشناس استعداد درخشان پور نیسرکار خانم حس
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 :موجود دانشکده تیوضع لیتحل :گام دوم

 

 

 دانشکده یعوامل درون یبررس - الف 

 

 (:strengths)نااط قوت  (1

 

 باال یجوان با توان علم یعلم ئتیه یوجود اعضا (1

 دوب  یوجود پرسنل متعهد با وجدان کار  (2

  یدر آموزش پرستار یمدت دانشگاه یسابقه طوالن (3

 در سطح مطلوب یوستگیو پ یکمک آموزش لیوساوجود  (4

 روز امکانات به با ینیبال یمهارتهاوجود مرکز   (۵

 یلیتکم التیتحص نش آمودتگان دانشکده در مقاطعدا تیموفق (6

 وجود سالن کنفرانس مجهز  (7

 دانشکده  تیفعال بودن سا (8

 و فوق برنامه  یفرهنگ یبرنامه ها یجهت برگزار تئاتریوجود آمف (9

 یحیو تفر یورزش یها تیفعال یبرا چمن نیوجود زم (10

 ییدانشجو یهاو تشکل یانو مشارکت فعال دانشجو ییو دانشجو یو فرهنگ یصنف یوجود شوراها (11

 مختلف  یهادر عرصه

 یاطالعات یهابه منابع و بانک یدسترس تیدر کتابخانه و قابل ین بتاً کاف یوجود منابع علم (12

  کیالکترون

  ییدانشجو قاتیتحق تهیوجود کم (13

 هدانشکد نیو محقق یعلم ئتیه یمتعدد در مجالت معتبر توسط اعضا یمقاالت علم چاپ (14

 به مقاالت چاپ شده یقیتشوال پردادت حق (1۵

  هانهیزم یدر برد قاتیانجام تحق یمناسب برا یشگاههایو آزما یکیزیف یوجود فضا  (16

 فعال در دانشکده EDOوجود  (17

 یدولت یوجود دوابگاه ها  (18

 دوابگاه دواهران یبرا یسالن ورزش زیتجه  (19



 
 

14 
 

 

 

 (:Weakness) نااط ضعف (2

 

 ود کارشناسکمب (1

 و قطع مکرر آن  نترنتیبودن سرعت ا نییپا (2

 یقو یقاتیتحق ینامه ها انینداشتن پا جهیدر دانشکده و در نت یلیتکم التیتحص یهانبود دوره (3

  یدر امور پژوهش یعلم ئتیه یمشارکت کم اعضا  (4

  یآموزش یکمبود فضا (۵

 انیو دانشجو دیجهت اسات یفزارنرم ا یآموزش یهاکارگاه یجهت برگزار انهیرا تیکمبود سا (6

 کمبود بودجه لیبه دل یرفاه یرفاه التیدر ارائه ت ه تیمحدود  (7

 یآموزش یها دلیف ینداشتن بعض لیبه دل رازیها در ش یکارآموز دیبر یبرگزار (8

 یعلم ئتیه یرویکمبود ن  (9

  سیحق التدر دیباال بودن تعداد اسات  (10

 جهت رفع مشکالت یتوسعه ا یکمبود طرح ها (11

 یعلم ئتیه یبودن اعضا تیچند م ئول  (12

 یهایورآو آشنا شدن به فن زشآمو یهامهارت تیجهت تقو یعلم ئتیه یکمبود زمان آزاد اعضا  (13

  نینو

 یقاتیتحق یجهت مشارکت در کارها انیکم دانشجو زهیانگ (14

 یکاربرد شنهاداتیمشارکت نکردن کارکنان در ارائه پ (1۵

 یابیضعف نظام ارزش (16

 یتیریمد هایپ ت کم اتثب (17

و مجتمع کانون  دهیسالن سرپوش یو ورزش یفرهنگ یتهایجهت انجام فعال یکیزیف یکمبود فضا (18

 (یفرهنگ یها

 هنبودن م جد در دانشکد (19
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   :موثر بر دانشکده یرونیعوامل ب یبررسب(

 (:opportunities)هافرصت(1 

 یآموزش مارستانیدانشکده با ب یهمجوار(1 

 جنوب کشور کیقرار گرفتن دانشگاه در منطقه استراتژ (2

 در منطقهتوانمند  نیریامکان استفاده از حضور د (3

 منطقه یهادانشکده با سایر تعامل مناسب دانشکده یامکان برقرار (4

 نترنتیا یتوجه به وجود شبکه جهان با یرسانامکانات مطلوب اطالع (۵

  یدولت یهاارگان ریشهر و سا یتعامل مناسب با شورا یفراهم بودن امکان برقرار (6

 یلاتکم التاتحص یفاو ک یوزارت بهداشت و گسترش کم یاستگذاراس(7

  شانیا یآموزش یهاتیفعال با تیداسا ییاجرا یها تیقابل یساز امکان معادل (8

 یدرمان و آموزش پزشک ،بهداشتدر سطح وزارت  نیسرزم شیبرنامه آما یاجرا (9

 مناسب یئتمرکز زدا و ها وبه دانشگاه اریادت ضیروند تفو شیافزا (10

 وجود افراد متخصص در اکثر رشته ها (11

 ITو توجه دولت و گ ترش(تأکید 12

سراسر  یعلوم پزشک یو دانشگاهها یقاتیمراکز تحق ریمشترک با سا یپژوهش یپروژه ها یامکان اجرا (13

 کشور

 راغتفاوقات سبز پارک در  یرستان به جهت استفاده از فضاال یشهدا یبودن به پارک جنگل کینزد (14

 بودن موضوعات دیجد لیمختلف به دل یها نهیدر زم یقاتیتحق یفرصت و امکان انجام پروژه ها (1۵ 

 یکاربرد یپژوهش یهاوزارت بهداشت از طرح یو معنو یماد تیحما (16

و  یفرهنگ ،یپژوهش ،یتعامالت آموزش یگراش و امکان برقرار یبودن با دانشکده علوم پزشک کینزد (17

 شانیبا ا یورزش

 فعال EDCوجود  (18
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 (:Threats(تهدیدها)1

 در شهرستان یقاتیتحق التیمبود امکانات و ت هک (1

 کنگره ها و کارگاه ها ، نارهایسم یبرگزار یبرا ینامناسب محل طیشرا (2

 یپژوهش ازاتیکشور در مورد امت یکل یها استیو عدم ثبات س یناهماهنگ(3

 مختلف یمصوب و فعال در رشته ها یقاتینبود مراکز تحق (4

 بمناس یبرون بخش یو هماهنگ یعدم همکار (۵

 دارج از وزارت متبوع یرشته ها در مراکز دانشگاه ینشده دانشجو در برد یکارشناس رشیپ  (6

 یو دادل یدارج یها شیحق شرکت در هما ادیز یهانهیهز (7

 دولت در بودجه یانقباض استیس (8

 یعلم یهاشرفتیجامعه و پ یواقع یازهانی با دروس سرفصل بودن متناسبنا (9 

 تا مرکز استان ادیم افت ز فاصله (10

 آموزش  تیفیک یابیو ارزش یلیالتحص ارتبا  بعد از فارغ یبرقرار  تمیعدم وجود س(11

 با آموزش  هیدر مقا یپژوهش یهاتیانجام فعال به یعلم تئیه یاعضا ءنامه ارتقا نییآ شتریتمرکز ب(12

 ابعمن عیوزارتخانه در توز یو نظارت یتیهدا یها  تمیس (ضعف13

 یزیرنظام بودجه در یکارشناس (ضعف14

 و وزارت متبوع یکشور ماتیشده در تصمن ینیبشیپ راتییتغ (1۵

 های اجتماعی و ادتالالت روانی و تأثیر آن بر دانشجویان (وجود آسیب16

  یفرهنگ یهاشفاف در حوزه یهاو دستورالعمل عدم وجود وحدت رویه(17

 یتجربه ستاد با رانیهنگام مد زود رییتغ(18
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 (IEAAFماتریس ارزیابی عوامل درونی)

 

عوامل 

 درونی

ضریب  عنوان

 اثر

 رتبه

4>x>1 

نمره 

 نهایی

     نااط قوت

 1۵،72 4 3،93 باال یجوان با توان علم یعلم ئتیه یوجود اعضا (1 
 14 4 3،۵0 دوب  یوجود پرسنل متعهد با وجدان کار (2
 1۵،44 4 3،86  یدر آموزش پرستار یمدت دانشگاه یسابقه طوالن (3
 8،79 3 2،93 در سطح مطلوب یوستگیو پ یکمک آموزش لیوساوجود  (4

 14،28 4 3،۵7 روز امکانات به با ینیبال یوجود مرکز مهارتها (۵
 6،63 3 2،21 یلیتکم التیدانش آمودتگان دانشکده در مقاطع تحص تیموفق (6
 9 3 3 وجود سالن کنفرانس مجهز  (7
 8،31 3 2،77 دانشکده  تیفعال بودن سا (8
 8،37 3 2،79 و فوق برنامه  یفرهنگ یبرنامه ها یجهت برگزار تئاتریوجود آمف (9
 7،92 3 2،64 یحیو تفر یورزش یها تیفعال یبرا چمن نیوجود زم  (10
و  یانو مشارکت فعال دانشجو ییو دانشجو یو فرهنگ یصنف یوجود شوراها  (11

 مختلف  یهادر عرصه ییدانشجو یهاتشکل
2،71 3 8،13 

 یهابه منابع و بانک یدسترس تیدر کتابخانه و قابل ین بتاً کاف یوجود منابع علم  (12

  کیالکترون یاطالعات
3،36 4 13،44 

 9،16 4 2،29  ییدانشجو قاتیتحق تهیوجود کم  (13
 نیو محقق یعلم ئتیه یمتعدد در مجالت معتبر توسط اعضا یمقاالت علم چاپ (14

 هدانشکد
2،8 3 40/8 

 7،71 3 2،۵7 به مقاالت چاپ شده یقیتشوال پردادت حق  (1۵
 11،72 4 2،93 هانهیزم یدر برد قاتیانجام تحق یمناسب برا یشگاههایو آزما یکیزیف یوجود فضا  (16
 7،08 3 2،36 فعال در دانشکده EDOوجود   (17
 9،21 3 3،07 یدولت یوجود دوابگاه ها  (18
 6،42 3 2،14 دوابگاه دواهران یبرا یسالن ورزش زیتجه  (19
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عوامل 

 درونی

ضریب  عنوان

 اثر

 رتبه

4>x>1 

نمره 

 نهایی

 نااط 

 ضعف

    

 ۵،80 2 2،90 کارشناسود کمب (1 
 4،42 2 2،21 و قطع مکرر آن  نترنتیبودن سرعت ا نییپا (2
 ینامه ها انینداشتن پا جهیدر دانشکده و در نت یلیتکم التیتحص یهانبود دوره (3

 یقو یقاتیتحق
2،28 1 2،28 

 4،28 2 2،14  یدر امور پژوهش یعلم ئتیه یمشارکت کم اعضا (4

 2،66 2 2،33  یآموزش یکمبود فضا (۵
و  دیجهت اسات یفزارنرم ا یآموزش یهاکارگاه یجهت برگزار انهیرا تیکمبود سا (6

 انیدانشجو
2،31 2 2،62 

 2،64 1 2،64 کمبود بودجه لیبه دل یرفاه یرفاه التیدر ارائه ت ه تیمحدود (7
 2،47 1 2،47 یآموزش یها دلیف ینداشتن بعض لیبه دل رازیها در ش یکارآموز دیبر یبرگزار (8
 ۵،86 2 2،93 یعلم ئتیه یرویکمبود ن (9
 4،۵8 2 2،29 سیحق التدر دیباال بودن تعداد اسات (10
 ۵،14 2 2،۵7 جهت رفع مشکالت یتوسعه ا یکمبود طرح ها (11
 ۵،60 2 2،80 یعلم ئتیه یبودن اعضا تیچند م ئول  (12
و آشنا شدن  زشآمو یهامهارت تیجهت تقو یعلم ئتیه یکمبود زمان آزاد اعضا  (13

 نینو یهایورآبه فن
2،41 2 4،82 

 4،26 2 2،13 یقاتیتحق یجهت مشارکت در کارها انیکم دانشجو زهیانگ (14
 1،64 1 1،64 یکاربرد شنهاداتیمشارکت نکردن کارکنان در ارائه پ (1۵
 4،34 2 2،17 یابیضعف نظام ارزش  (16
 4،42 2 2،21 یتیریمد هایپ ت کم ثبات (17
کمبودفضای فیزیکی جهت انجام فعالیت های فرهنگی و ورزشی )سالن سرپوشیده و  (18

 مجتمع کانون های فرهنگی
2 2 4 

 4،28 2 2،14 هنبودن م جد در دانشکد (19      

 (2،70)  100  جمع
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 ماتریس عوامل بیرونی

عوامل 

 بیرونی

ضریب  عنوان

 اثر

 رتبه

4>x>1 

نمره 

 نهایی

     فرصت ها

 1۵،72 4 3،93 یآموزش مارستانیدانشکده با ب یهمجوار (1 
 13،64 4 3،41 جنوب کشور کیقرار گرفتن دانشگاه در منطقه استراتژ (2
 14،۵6 4 3،64 در منطقهتوانمند  نیریامکان استفاده از حضور د (3
 8،37 3 2،79 منطقه یهادانشکده با سایر تعامل مناسب دانشکده یامکان برقرار (4

 11،44 4 2،86 نترنتیا یتوجه به وجود شبکه جهان با یرسانمطلوب اطالعامکانات  (۵
 6،63 3 2،21 فراهم بودن امکان برقراری تعامل مناسب با شورای شهر و سایر ارگان های دولتی (6
 7،71 3 2،۵7 یلیتکم التیتحص یفیو ک یوزارت بهداشت و گ ترش کم یاستگ اریس (7
 12،۵6 4 3،14 شانیا یآموزش یهاتیفعال با تیداسا ییاجرا یها تیقابل یساز امکان معادل (8
 7،۵ 3 2،۵0 یدرمان و آموزش پزشک ،در سطح وزارت بهداشت نیسرزم شیبرنامه آما یاجرا (9
 7،08 3 2،36 ئی مناسبتمرکز زدا و ها وبه دانشگاه اریادت ضیروند تفو شیافزا  (10
 8،37 3 2،79 وجود افراد متخصص در اکثر رشته ها (11
 IT 3،36 3 10،08و توجه دولت و گ ترشتأکید   (12
 یو دانشگاهها یقاتیمراکز تحق ریمشترک با سا یپژوهش یپروژه ها یامکان اجرا  (13

 سراسر کشور یعلوم پزشک
3 3 9 

سبز پارک  یرستان به جهت استفاده از فضاال یشهدا یبودن به پارک جنگل کینزد (14

 راغتفاوقات در 
2،36 3 7،08 

 دیجد لیمختلف به دل یها نهیدر زم یقاتیتحق یو امکان انجام پروژه هافرصت  (1۵

 بودن موضوعات
2،29 4 9،16 

 7،92 3 2،64 یکاربرد یپژوهش یهاوزارت بهداشت از طرح یو معنو یماد تیحما (16
 ی،تعامالت آموزش یگراش و امکان برقرار یبودن با دانشکده علوم پزشک کینزد  (17

 شانیبا ا یو ورزش یفرهنگ ی،پژوهش
2،۵7 4 10،28 

 9،87 3 3،29 فعال EDCوجود   (18
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عوامل 

 بیرونی

ضریب  عنوان

 اثر

 رتبه

4>x>1 

نمره 

 نهایی

     تهدیدها

 6،42 2 3،21 در شهرستان یقاتیتحق التیمبود امکانات و ت هک (1 
 ۵،۵8 2 2،79 کنگره ها و کارگاه ها، نارهایسم یبرگزار یبرا ینامناسب محل طیشرا (2
 2،29 1 2،29 یپژوهش ازاتیکشور در مورد امت یکل یها استیو عدم ثبات س یناهماهنگ (3
 ۵،86 2 2،93 مختلف یمصوب و فعال در رشته ها یقاتینبود مراکز تحق (4

 ۵،14 2 2،۵7 بمناس یبرون بخش یو هماهنگ یعدم همکار (۵

 یرشته ها در مراکز دانشگاه ینشده دانشجو در برد یکارشناس رشیپ  (6

 دارج از وزارت متبوع

3 2 6 

 ۵،86 2 2،93 یو دادل یدارج یها شیحق شرکت در هما ادیز یهانهیهز (7

 ۵،72 2 2،86 دولت در بودجه یانقباض استیس (8

 یهاشرفتیجامعه و پ یواقع یازهانی با دروس سرفصل بودن متناسبنا (9

 یعلم

2،64 1 2،64 

 2،29 2 2،29 تا مرکز استان ادیم افت ز فاصله (10

 یابیو ارزش یلیالتحص ارتبا  بعد از فارغ یبرقرار  تمیعدم وجود س (11

 آموزش تیفیک

2،21 1 2،42 

 یهاتیانجام فعال به یعلم تئیه یاعضا ءنامه ارتقا نییآ شتریبتمرکز   (12

 با آموزش  هیدر مقا یپژوهش

2،29 2 2،29 

 4،86 2 2،43 ابعمن عیوزارتخانه در توز یو نظارت یتیهدا یها  تمیسضعف   (13

 7 2 3،۵0 یزیرنظام بودجه در یکارشناس ضعف (14

 2،۵7 1 2،۵7 و وزارت متبوع یکشور ماتیشده در تصمن ینیبشیپ راتییتغ (1۵

 ۵،42 2 2،71 آسیب های اجتماعی و ادتالالت روانی و تأثیر آن بر دانشجویانوجود   (16

 ۵،14 2 2،۵7 یفرهنگ یهاشفاف در حوزه یهاو دستورالعمل عدم وجود وحدت رویه (17

 ۵ 2 2،۵0 یتجربه ستاد با رانیهنگام مد زود رییتغ (18

84،۵ 

 (2،61)  100  جمع
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 اولویت بندی عوامل محاطی خارجی و داخلی بر حسب باشترین و کمترین مقدار ضرایب متوسط اهمات نسبی عوامل

 

15O 17O 16O 13O 12O 11O 9O 4O 18O 8O 5O 3O 2O 1O  فرصت ها بر حسب

اولویت باشترین نمره و 

امتااز اهمات نسبی با 

لحاظ ضریب تأثار 

 مشخصات فردی

045/0 050/0 050/0  050/0  050/0  050/0  050/0  050/0  067/0 067/0  067/0  089/0 089/0 089/0 

8T 6T T5 T4 T1 T13 T11 T2 15T T9  T7 12T 10T 3T  تهدیدها برحسب

نمره و  اولویت کمترین

امتااز اهمات نسبی با 

لحاظ ضریب تأثار 

 مشخصات فردی

740/0  074/0  074/0  074/0  074/0  904/0  904/0  904/0  370/0  370/0  370/0  250/0  250/0  250/0  

10S S11 S9 S7 S18 S16 S14 S12 S8 S4 S5 S3 S2 S1  قوتها بر حسب اولویت

باشترین نمره و امتااز 

اهمات نسبی با لحاظ 

ضریب تأثار مشخصات 

 فردی

390/0  404/0  404/0  404/0  590/0  590/0  590/0  590/0  590/0  590/0  790/0  790/0  790/0  790/0  

19W W13 W7 W2 W11 W15 W1 W14 W18 W8 W4 W16 W5 W3  ضعفها بر حسب اولویت

کمترین نمره و امتااز 

اهمات نسبی با لحاظ 

ضریب تأثار مشخصات 

 فردی

710/0  804/0  804/0  804/0  804/0  804/0  804/0  804/0  804/0  804/0  804/0  360/0  360/0  240/0  
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 :دانشکده نفعیذ یگروه ها ییشناسا :گام سوم

 

 یعلم اتیه ریغ دیو اسات یعلم ئتیه دیاسات 

 انیدانشجو 

 دانشکده نیو معاون استیر 

 کارکنان دانشکده 

 دانشکده یامنا ئتیه 

 مردم 

 الرستان یدرمان یو ددمات بهداشت یدانشکده علوم پزشک 

 طرف قرارداد یشرکت ها 

 یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک 

 ۵ یشیمنطقه آما 

 یفرماندار 

 مارستانیب 

 گریمرتبط د یسازمان ها 
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 دانشکده یسازمان یو ارزشها یدورنما، رسالت نییتع :گام چهارم

 

  :Missionرسالت

نروآور و  تیبرا صرالح ،درردورز یان ان یروین تیترب )س(نبیحضرت ز یرسالت دانشکده پرستار

دردمات مطلروب  نیتام یبرا یسطح سالمت جامعه و ب ترساز یعالقمند به رشته به منظور ارتقا

 تیرو جامعره نگرر برا محور ینیددمات بال ،تیریمد ،ژوهشپ ،رشته شامل آموزش ای هیدر ابعاد پا

 ریحرکرت در م ر یدر راسرتا یاادرالق و رفترار حرفره ،تیبر معنو یمبتن یرانیا یفرهنگ اسالم

 .باشد یم رانیا یاسالم یجمهور 1404چشم انداز   سند یمحور ییدانا

 

 :Visionانداز  چشم

یورآ از فن یریگبهره قیباور است که از طر نیالرستان بر ا )س(نبیحضرت ز یدانشکده پرستار

اسالم و  لیاص یهاارزش هو با اتکا ب یو نوآور تیتوأم با دالق یتعال یتوسعه فضا جادیا ،نینو یها

 یان ران یرویرن تیرپرژوهش و ترب ،آموزش نهیدر زم شرویپ یادانشکده جادیبا ا ،یدودباور تیتقو

ارتقاء سطح سرالمت جامعره را  تیو رشد دانش آمودتگان و در نها یمتعهد و کارآمد موجبات تعال

طرراز هم یهاهکددانشر نیرتبه اول در بر دهجزء  ندهیسال آ پنج یو در تالش است ط دیفراهم نما

 .گرددمطرح دود 
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 :Value ارزشها

ترالش درود را در ارتقراء  تیرحاکم بر جامعره نها یاسالم یهاارزش یدر راستا یدانشکده پرستار

 ،متعهرد یان ان یروین یبانیما با پشت .داردیدانشکده در منطقه و کشور مب ول م تیبهبود و موقع

 یکریرا  یاجتماع یریپ  تیپژوهش و م ئول، در آموزش یحرکت به سمت تعال ،متخصص و نوآور

 یراهنما ریز یهاارزش ریم  نیو در ا میدان یم یالملل نیو ب یدر سطح مل شرفتیپ یارکان اصل از

 :ما دواهد بود

 

 ینید یو مبان یاسالم یهابر ارزش هیتک 

  یاادالق حرفه تیو رعا یان انحفظ کرامت 

 برنامه ها یتمام یدر اجرا یمحورعدالت 

 هاتیاستانداردها در همه فعال نیو حفظ باالتر تیرعا 

 یمیو عملکرد ت هیتوسعه روح تالش به منظور 

 در انجام کارها یتبادل نظر و همکار ،یساالر تهیشا بر هیتک 

 یو مهرورز یاعتقاد به همدل 

 در اصول یداریثبات و پا 

 و استعداد ها تیپرورش دالق 

 پژوهش و نظر دبرگان هیبر پا یریگ میتصم 

 در بهبود نظام آموزش یو سع ییپاسخگو 
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  دانشکده کیمشکالت استراتژ ییشناسا :گام پنجم

 

 یلیتکم التیتحص یهانبودن دوره

 کارشناس یرویکمبود ن

  یقاتیتحق یهاجهت پژوهش انیو دانشجو یعلم اتیه یکم اعضاه زیانگ

 ارزشیابی ضعف نظام

 کمبود فضای آموزشی، م هبی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی

 مشارکت نکردن کارکنان در ارائه پیشنهادات کاربردی

 برگزاری بردی کارآموزی ها در شیراز به دلیل نداشتن بعضی فیلدهای آموزشی

 پایین بودن سرعت اینترنت و قطع مکرر آن

 های توسعه ای جهت رفع مشکالتکمبود طرح 

 

 تراتژیک بر اساس ماتریس وزن دهی:اولویت مسائل اس

 

 ضعف نظام ارزشیابی -1

 کمبود طرح های توسعه ای جهت رفع مشکالت -2

 نبودن دوره های تحصیالت تکمیلی -3

 کمبود فضای آموزشی، م هبی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی -4

 شتن بعضی فیلدهای آموزشیبرگزاری بردی کارآموزی ها در شیراز به دلیل ندا -۵

 پایین بودن سرعت اینترنت و قطع مکرر آن -6

  یقاتیتحق یهاجهت پژوهش انیو دانشجو یعلم اتیه یکم اعضاه زیانگ -7

 مشارکت نکردن کارکنان در ارائه پیشنهادات کاربردی -8

 کمبود نیروی کارشناس -9
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 ماتریس وزن دهی به مسائل استراتژیک دانشکده

 

 

 معیار

 وزن معیار                                                      

 موضوع

سهولت 

 برخورد

امکان 

 موفایت

اثربخشی 

 راه حل

شدت 

 مشکل

هزینه 

 ماابله

گستره 

 تأثیر

امتیاز 

 کلی

15% 20% 25%  10%  15%  15%  100%  

 

 

 

 

موضوعات استراتژیک و 

 ضریب اهمیت آنها

(5-1) 

 موضوع

 1 

 245 4 3 4 4 3 2 ضریب

 60 45 40 100 60 30 وزن

 موضوع

 2 

 280 4 4 4 4 4 4 ضریب

 60 60 40 100 80 60 وزن

 موضوع

3 
  

 260 4 3 4 4 3 3 ضریب

 60 45 40 100 60 45 وزن

موضوع 

4 

 235 3 3 3 4 3 3 ضریب

 45 45 30 100 60 45 وزن

موضوع 

5 

 265 4 4 4 4 4 3 ضریب

 60 60 40 100 80 45 وزن

موضوع 

6 

 265 3 3 4 4 4 3 ضریب

 45 45 40 100 80 45 وزن

موضوع 

7 

 255 4 4 3 4 4 3 ضریب

 60 60 30 100 80 45 وزن

موضوع 

8 

 295 4 3 4 4 4 4 ضریب

 60 45 40 100 80 60 وزن

موضوع 

9 

 260 4 3 4 4 3 3 ضریب

 60 45 40 100 60 45 وزن
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 اهداف و مااصد دانشکده نییتع :ششم گام

 

 (:Strategic Goals) کیاهداف استراتژ 

 

 در دانشکده یابیبهبود نظام ارزش-1

 یاتوسعه یهاارائه طرح شیجهت افزا یساز نهیزم-2

  یلیتکم التیو ارتااء دوره تحص جادیا-3

 آموزش و پژوهش تیرتااء وضعا-4

 نترنتیا تیبهبود وضع-5

 دانشکده یدیکل ماتیتصم رمشارکت کارکنان د جادیجهت ا نهینمودن زمفراهم -6

 در سازمان یانسان یروین تیوضع-7
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 (:Objectivesی)اختصاص اهداف

 در دانشکده یابیبهبود نظام ارزش 

 97آذرماه سال  انیتا پا دیاسات یابیارزش یابیارزش یفرم ها یبازنگر -

 97تا اسفند ماه  انیتوسط دانشجو دیاسات یابیدر زمان ارزش یبازنگر -

 98درجه در دانشکده تا سال  360 یابیکامل ارزش یاجرا -

 برنامه انیتا پا دانشگاهدر  یاعتباربخش یکامل سنجه ها یاجرا -

در تمهام  ینیبال - یعمل -یدروس نظر هیدر کل دیطرح درس اسات ،طرح دوره)در سطوح مختلف  یآموزش یهابرنامه نیتدو -

 یبرنامه جار انیتا پا (یآموزش یهاگروه

 برنامه انیدر هر سال تا پا یآموزش یهاشده در کارگاه یزیرو ارائه بازخورد برنامه دیطرح درس اسات یابیارزش -

  دیاسات به بازخورد و ارائه یدرس یساالنه برنامه ها یابیارزش -

 

 یاتوسعه یهاارائه طرح شیجهت افزا یساز نهیزم

 97سال  انیآنها تا پا یبند تیمختلف در دانشکده و اولو یواحدها ای توسعه یهادر مورد طرح یسنج ازین -

 98در سال  انیکارمندان و دانشجو ،یعلم ئتیه یاعضا به هاتیاولو یرساناطالع -

 برنامه  انیدر دانشکده در هر سال تا پا یتوسعه ا یطرح ها بیزمان تصو  % 20کاهش  -

 هبرنام انیتوسعه در سال تا پا طرححداقل دو تصویب   -

 

 یلیتکم التیو ارتااء دوره تحص جادیا

 برنامه انیه تا پاکددر دانش یلیتکم التیدوره تحص یالزم جهت راه انداز طیو ارتااء شرا جادیا ،یریگیپ -

 برنامه انیتا پا یارشد پرستار یرشته در ماطع کارشناس کیحداقل  یجهت راه انداز یریگیپ -

 یبانیپشت تیریمد یبا همکار یلیتکم التیدوره تحص یراه انداز طیالزم با توجه به شرا یروهاین بو جذ یریگیپ -
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 هآموزش در دانشکد تیوضع ارتااء

 

 ها در هر سال یو کارآموز ینحوه ارائه دروس تئور یو بازنگر یبررس -

 برنامه انیتا پا یعلم ئتیه یاعضا باها  یکارآموز شتریدرصد ب یبرگزار -

 جاری برنامه انیحداقل دو رشته تا پا یلیتحص یرشته ها شیافزا یریگیپ -

 به طور مستمر شانیعملکرد ا تیفیک شیبا هدف افزا یعلم ئتیه دیاسات نیدر ب ییاجرا یپستها میتاس -

 برنامه انیبه طور مداوم تا پا یآموزش یندهایفرا یبازنگر -

 

 

 پژوهش در دانشکده تیارتااء وضع

 

 یو خارج یداخل یجهت شرکت در کنگره ها انیو دانشجو دیاز اسات تیحما -

 شانیبه ا پاداشبا پرداخت به موقع  انیو دانشجو دیاز چاپ مااالت اسات تیحما -

 برنامه انیدر سال تا پا یفیلأچاپ دوم کتاب ت -

 پژوهش در آموزش یاز طرح ها تیحما -

 برنامه انیتا پا یآموزش ندیحداقل دو فرا یاجرا -

 یآموزش پزشک یجهت شرکت در جشنواره ها دیاز اسات تیحما -

 دیاسات یپژوهش یکارگاه در هر فصل به منظور توانمندساز کیحداقل  یبرگزار -

 عمل قو اتا یپرستار نهیدر سال در زم یکاربرد یااتیحداقل دو طرح تحا بیتصو -

-  

 

 نترنتیا تیبهبود وضع

 نترنتیسرعت ا شیافزا-
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 دانشکده یدیکل ماتیمشارکت کارکنان در تصم جادیجهت ا نهینمودن زم فراهم

کارکنهان تها  یمطرح شده از سو شنهاداتیها و پبه درخواست یدگیحداقل دو بار در هر ماه جهت رس یادار یشورا یبرگزار -

 برنامه انیپا

سهند  میتنظه جملههای از وزارتخانهه و  یسهتاد یاسناد و برنامه ها نهیدرخواست مشارکت از کارکنان در زم و یاطالع رسان -

 شدن دانشگاه یاجتماع

 

 

 در سازمان  یانسان یروین تیبهبود وضع

 یو ادار یساتیتاس،یخدمات ازیمورد ن یروهایجذب ن یریگیدرخواست پ -

 ازیمورد ن یعلم اتیه یرویجذب ن یریگیدرخواست و پ -

 نشکدهدر هر فصل با حضور کارکنان دا یصبحانه کار کیحداقل  یبرگزار -

 جهت کارکنان یو برون شهر یدرون شهر یحیتفر یاردوها یبرگزار -

 ارائه کارت استخر جهت کارکنان دانشکده -
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 گام هفتم: تدوین استراتژی های سازمانی بر اساس ماتریس

 

 عوامل دورنی

 

 

 

 عوامل بیرونی

 نااط قوت

5S: روزامکانات به با ینیبال یوجود مرکز مهارتها 

6S: یلیتکم التیدانش آموختگان دانشکده در مااطع تحص موفایت 

10S: یحیو تفر یورزش یها تیفعال یچمن برا نیزم وجود 

3S: یدر آموزش پرستار یمدت دانشگاه یساباه طوالن 

4S: در سطح مطلوب یوستگیو پ یکمک آموزش لیوجود وسا 

7S: وجود سالن کنفرانس مجهز 

11S: و  انیو مشهارکت فعهال دانشهجو ییو دانشجو یو فرهنگ یصنف یوجود شوراها

 مختلف یهادر عرصه ییدانشجو یهاتشکل

17S:  وجودEDO فعال در دانشکده 

 (Wنااط ضعف)

3w: انیهنداشتن پا جهیدر دانشکده و در نت یلیتکم التیتحص یهانبود دوره 

 یقو یااتیتحا ینامه ها

1w: کمبود کارشناس 

14w: یااتیتحا یجهت مشارکت در کارها انیکم دانشجو زهیانگ 

16w: یابیضعف نظام ارزش 

5w: یآموزش یکمبود فضا 

7w: کمبود بودجه لیبه دل یرفاه یرفاه التیدر ارائه تسه تیمحدود 

10w: سیحق التدر دیباال بودن تعداد اسات 

12w: یعلم ئتیه یبودن اعضا تیچند مسئول 

 (Oفرصت ها)

6O: یدولت یهاارگان ریشهر و سا یتعامل مناسب با شورا یفراهم بودن امکان برقرار 

8O: شانیا یآموزش یهاتیبا فعال دیاسات ییاجرا یها تیقابل یامکان معادل ساز 

13O: و  یاهاتیمراکهز تحا ریمشهتر  بها سها یپژوهشه یپروژه ها یامکان اجرا

 سراسر کشور یعلوم پزشک یدانشگاهها

18O:  وجودEDC فعال 

1O: یآموزش مارستانیدانشکده با ب یهمجوار 

4O: منطاه یهادانشکده ریتعامل مناسب دانشکده با سا یامکان برقرار 

10O: مناسب یها و و تمرکز زدائبه دانشگاه اریاخت ضیروند تفو شیافزا 

14O: سهبز  یالرستان به جهت استفاده از فضها یشهدا یبودن به پار  جنگل کینزد

 پار  در اوقات فراغت

 

 SOاستراتژی های 
 WOاستراتژی های 

 (Tتهدیدها)

12T: یپژوهشه یهاتیبه انجام فعال یعلم ئتیه ینامه ارتااء اعضا نییآ شتریتمرکز ب 

 با آموزش سهیدر ماا

5T: یو داخل یخارج یها شیحق شرکت در هما ادیز یهانهیهز 

7T: مناسب یبرون بخش یو هماهنگ یعدم همکار 

9T:  یعلم یهاشرفتیجامعه و پ یواقع یازهایسرفصل دروس با ننامتناسب بودن 

11T: تیهفیک یابیو ارزشه یلیالتحصارتباط بعد از فارغ  یبرقرار ستمیعدم وجود س 

 آموزش

51T: و وزارت متبوع یکشور ماتینشده در تصم ینیبشیپ راتییتغ 

31T: یپژوهش ازاتیکشور در مورد امت یکل یها استیو عدم ثبات س یناهماهنگ 

 WTاستراتژی های  STاستراتژی های 
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 :Tows سیحاصل از ماتر یها یاستراتژ

 

  یو آموزش پرستار یراپزشکیپ یدر جهت توسعه رشته ها یدولت یشهر و سازمان ها یاستفاده از تعامل مناسب با شورا -1

 

 یراپزشکیو پ یمنطاه در جهت بهبود آموزش علوم پرستار یهادانشکده تجارب از استفاده -2

 

 EDCو مساعدت  یبا همکار دیاسات یتوانمندساز -3

 

 آموزش پاسخگو تیمستعد و عالقمند در جهت بهبود وضع یدانشجو لیاز پتانس ادهاستف -4

 

 


