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برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)
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مقدمه و اهميت برنامه ريزي استراتژي
پيشرفت و توسعه سريع در جهان امروز و تغييرات پرشتاب محيطي ،آگاهي از تحوالت را ضروري ساخته است.ضرورت امر برنامه ريزي
امروزه بر كسي پوشيده نيست.عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي و كسب سود بيشتر برنامه ريزي را بصورت يك ضرورت انكار ناپذير
استراتژيک فرايندی است در جهت تجهيز منابع سازمان و وحدت بخشيدن به تالش های آن برای نيل به اهداف و
درآورده است.برنامه ريزی
ِ
ماموريت های بلند مدت ،با توجه به امکانات و محدوديت های درونی و بيرونی .برنامه ريزی استراتژيک دارای ديد دراز مدت بوده و افق های
دورتری را در سازمان مطرح می کند.برنامه ريزی در سطوح باالی سازمان شکل می گيرد ،زيرا در اين سطح است که تقريبا به طور همه جانبه
ای اطالعات الزم در مورد امکانات و منابع سازمان و انتظارات و توقعات از آن ،متمرکز است.
ارزشها )(Values
تکيه بر ارزشهای اسالمی و مبانی دينی.
تکيه بر اخالق حرفه ای و پزشکی.
ارج نهادن به جايگاه واالي علم و عالم.
ارج نهادن به جايگاه واالی محقق و تحقيق.
رضايت مندی دانشجويان ،کارکنان و اعضای هيات علمی پيش نياز رضايت مردم می باشد و سازمان در اين زمينه گام برميدارد.
اعتقاد بر اين که بايد کليه فعاليت ها ی علمی و پژوهشی دانشکده در جهت برآوردن نيازهای مردم باشد.
براساس حقوق بيمار ،ايشان حق دارد از خدمات نيروی متعهد ،کارآمد و متخصص برای درمان و مراقبت خود بهره مند گردد.
تکيه بر مديريت علمی و مشارکتی.
چشم انداز((Vision
آرمان اين دانشکده پرستاری ومامايی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ايجاد دانشکده اي پيشرو در زمينه آموزش  ،پژوهش و ارائه خدمات
پرستاري و مامايي است تا با حفظ اتکا به ارزشهاي اصيل اسالم و انقالب اسالمي و تقويت خودباوري با بهره گيري از پيشرفته ترين فناوري ها و
روش هاي نوين آموزشي در راستاي ارتقاء سطح سالمت جامعه در حد معيارهاي جهاني گام بردارد و موجبات تعالي و رشد وشکوفايي علمي
دانش آموختگان و اعتالي علمي دانشکده را در سطح کشور و جهان فراهم نمايد.
ماموریت((Mission
دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ماموريت دارد با جذب دانشجويان از سرتاسر کشور و آموزش و تعليم و تربيت
آنان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا پرستاری و مامايی بر مبنای ارزش ها و اصول دين مبين اسالم و توجه به حفظ کرامت
انسا نی ،در جهت کسب و ارتقای دانش ،بينش و مهارتهای حرفه ای و کسب توان ارائه خدمات بهداشتی از سطوح اوليه تا پيشرفته ترين فنون و
مهارتهای پرستاری و مامايی با در نظر گرفتن باالترين سطح استانداردهای مراقبتی و متناسب با نيازهای در حال تغيير جامعه اقدام نمايد.و با
ارتقای کمی و کيفی فعاليتهای پژوهشی در راستای درک بهتر مکانيسم بيماريها و بهترين شواهد برای ارائه خدمات پرستاری و مامايی دانايی
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محور اقدام نموده وبا بکار گيری توانمنديهای اساتيد و دانشجويان در جهت ارائه خدمات گسترده بهداشتی و آموزش به جامعه و ارتقای سالمت آن
موثر باشد.
ذینفع های داخلی)(Internal Stakeholders
-1رياست دانشکده  -2معاونين دانشکده -3گروههای آموزشی و اعضای هيات علمی دانشکده -4کارمندان دانشکده  -5دانشجويان دانشکده -6
گروههای آموزشی ،پژوهشی و تحصيالتت تکميلی دانشکده -7کميته پژوهشی دانشکده
ذینفع های خارجی)(External Stakeholders
 -1دانشگاه آزاد اسالمی رئيس دانشگاه ،معاونتها و مديريتهای دانشگاه  -کارکنان دانشگاه  -مراکز تحقيقاتی دانشگاه
دانشکده های دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان)

دانشجويان ساير

-2جامعه(دريافت کنندگان خدمات برستاری و مامايی)  -بيمارستانهای سطح استان و کشور -مراکز و شبکه های بهداشتی درمانی  -وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اهداف)(Goals
اهداف کلی اين دانشکده جهت دستيابی به ماموريت تدوين شده و با توجه به ارزشهای بيان شده و در نظر گرفتن رضايتمندی ذی نفعان
داخلی و خارجی شامل موارد زير می باشد.
-1ارتقاء توانمنديهای اعضاءهيات علمی در ابعاد آموزش،پژوهش
-2توسعه همکاری های بين بخشی و فرابخشی با دانشگاه های معتبر
-3ارتقای کمی وکيفی توانمندی های عملکرد و تحقيقاتی دانش آموختگان
-4د توسعه رشته های جديد در علوم پزشکی در سطح کارشناسی
-5ايجاد تحصيالت تکميلی برای توسعه رشته ها در مقطع کارشناسی ارشدپرستاری سالمندی – پرستاری ويژه و مديريت پرستاری
-6ايجاد تحصيالت تکميلی در مقطع دکترا برای دانشجويان پرستاری وکارشناسی ارشدو دکترا برای دانشجويان مامايی
-7اصالح ساختار سازمانی دانشکده پرستاری مامايی
فرصت ها)(Opportunities
-O1سياستگذاری دانشگاه آزاد اسالمی بر ارتقاء کمی و کيفی آموزش و پژوهش
 -O2سيايت گذاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر گسترش کمی و کيفی تحصيالت تکميلی
-O3نگرش مثبت جامعه به خدمات علمی پرستاری و مامايی
-O4تفويض اختيار نسبی دانشگاه به دانشکده
-O5وجود امکانات مطلوب اطالع رسانی
-O6وجود دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکترا جويای کار
 -O7توصيه دانشگاه به ايجاد وراه اندازی رشته های جديد
تهدیدات)(Threats
-T1تورم و مشکالت اقتصادی و معيشتی
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-T2پزشک ساالری در محيطهای بيمارستانی و آموزش بالينی
-T3محدوديت اختيارات اساتيد در حيطه آموزش در محيط بالينی
-T4حجم زياد تکاليف آموزشی برای اعضای هيات علمی
-T5فراهم نبودن امکان ارتقای تحصيلی و ارتقاء مرتبه جهت مربيان و کارشناسان آموزشی
-T6گسترش پذيرش دانشجو در دانشگاه های غير انتفاعی
-T7تمرکز بيشتر آيين نامه ارتقاء اعضای هيات علمی به انجام فعاليتهای پژوهشی در مقايسه با آموزش
 -T8عدم تناسب تعداد مجوزهای نيرو انسانی هيات علمی و غير هيات علمی با روند توسعه دانشگاه
-T9ضعف ارزشيابی درونی و مستمر دانشگاهی و ارائه بازخورد
-T10ضعف در همکاری بيمارستانهای دولتی با دانشجويان دانشکده جهت فعاليتهای پژوهشی
قوت()Strengths
-S1وجود اساتيد مجرب و تمام وقت و محققين توانمند
-S2وجود نيروی انسانی غير آموزشی مناسب
-S3وجود نظم بسيار زياد در امور دانشکده
-S4حضور فعال مسئولين دانشکده بين دانشجويان و پرسنل
-S5وجود دانشجويان عالقمند به ادامه تحصيل
-S6وجود شوراها و کميته های آموزشی ،پژوهشی و مشورتی اجرايی در دانشکده
-S7پيگيری فعال برای ايجاد تحصيالت تکميلی در آموزش مامايی و دکترا در آموزش پرستاری
-S8پيگيری فعال برای انتشار مجله مخصوص پرستاری و مامايی
-S9برگزاری برنامه های باز آموزی و سمينارهای علمی کشوری
-S10کوشش برای برگزاری کمی و کيفی سمينارها و کنگره ها
-S11وجود کميته پژوهشی دانشجويی
-S12وجود انگيزه باال اعضای هيات علمی برای افزايش توانمندی های خود در آموزش و تحقيق
-S13وجود ارتباط موثر و مناسب بين رئيس و معاونين دانشکده و پرسنل
-S14ارتباط دوستانه و مناسب بين پرسنل دانشکده
-S15همکاری مناسب مديريت با اعضای هيات علمی در جهت مهارت های آموزشی و پژوهشی
-S16وجود عالقه و انگيزه اعضای هيات علمی جهت فراگيری زبان
 -S17تمام اعضای هيات علمی پرستاری يا دکترای پرستاری دارند و يا در حال گذراندن اين دوره هستند
 -S18مجهز بودن کالسهای آموزشی دانشکده به تجهيزات مدرن آموزشی

4

-S19وجود يک استاد مشاور به ازای هر  30دانشجو جهت مشاوره در زمينه های تحصيلی و مشکالت دانشجويان
-S20روند رو به رشد چاپ مقاالت اعضای هيات علمی در مجالت داخلی و خارجی
ضعف()weakness
-W1کمبود فضا و تجهيزات در دانشکده
-W2يکی بودن قسمت مالی اداری دانشکده با دانشگاه
-W3عدم تناسب اعضای هيات علمی به دانشجو و استفاده از افراد حق التدريس به خصوص در قسمت آموزش بالين
-W4باال بودن حجم فعاليتهای آموزشی اعضای هيات علمی
-W5پايين بودن حقوق اعضای هيات علمی که می تواند بر انگيزه کاری تاثير گذار باشد
-W6محدوديت در ارائه تسهيالت رفاهی به اعضای هيات علمی
-W7ضعف انگيزه و توانمندی دانشجويان در انجام امور پژوهشی
-W8ضعف در تدوين فرايندهای تشويقی برای کارکنان و اساتيد با هدف ايجاد انگيزه
-W9فرصت کم اعضای هيات علمی جهت انجام کارهای تحقيقاتی
-W10امکان بسيار ضعيف استفاده از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج بر اساس نيازهای آموزشی
-W11ضعف اعضای هيات علمی و دانشجويان در متون انگليسی
-W12اطالع ناکافی اعضای هيات علمی و دانشجويان نسبت به برنامه های توسعه کشوری و دانشگاهی
-W13تمايل کمتر اعضای هيات علمی برای تعامل در پژوهشهای دانشجويی در مقطع کارشناسی
-W14حمايت مالی ناکافی از چاپ مقاالت و شرکت در همايشهای داخل و خارج کشور
-W15ارزشيابی با دقت پايين از عملکرد بالينی دانشجويان
-W16عدم دسترسی رايگان اعضای هيات علمی و دانشجويان به مقاالت و مجالت الکترونيکی
استراتژی های SO
-1توسعه برنامه اساتيد مشاور
-2توسعه مرکز توسعه آموزش edo
-3توسعه کميته های edo
 -4ايجاد رشته های جديد در مقطع کارشناسی های علوم پزشکی
-5ايجاد رشته های جديد در مقطع کارشناسی های علوم پزشکی وکارشناسی ارشد پرستاری
-6ايجاد مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای رشته مامايی
-7ايجاد مقطع دکترا برای رشته پرستاری
-8تالش جهت داشتن مجله اختصاصی دانشکده
-9برگزاری ساالنه همايش کشوری
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-10برگزاری ساالنه همايش دانشجويی
-11بهبود کمی وکيفی برنامه های آموزش ضمن خدمت
-12توسعه اعتبار دانشکده
-13راه اندازی مرکز تحقيقات پرستاری و مامايی
استراتژی های WO
-1جذب اعضای هيات علمی
-2برنامه ريزی جهت گسترش فضای فيزيکی دانشکده
-3افزايش تجهيزات دانشکده
-4برگزاری کالسهای مداوم آموزش زبان جهت اعضای هيات علمی
-5برنامه ريزی جهت اصالح ساختار دانشکده
-6اطالع رسانی در زمينه الويتهای برنامه های توسعه ملی و کشور و دانشگاهها در سايت دانشکده
-7ارتباط دانشکده با سازمانهای ديگر جهت انعقاد قراردادهای پژوهشی
-8تشويق اعضای هيات علمی بر اساس فعاليتهای توام آموزشی و پژوهشی
-9ايجاد بانکهای اطالعاتی الکترونيکی رايگان برای دانشجويان و اعضای هيات علمی
استراتژی های ST
-1بهبود سيستم نظارت و ارزشيابی اعضای هيات علمی و دانشکده
-2دريافت بازخورد از محيطهای کاری در مورد عملکرد دانش آموختگان اين دانشگاه
-3دادن بازخورد از دانش آموختگان به جامعه و گسترش اعتبار دانشکده
-4فراهم کردن زمينه ادامه تحصيل جهت کارشناسان آموزشی و مربيان
-5تنظيم برنامه ای جهت به کار گيری پژوهشهای انجام شده در محيطهای کاری
استراتژی های TW
-1تالش جهت گفتگو با مسئولين دانشگاه آزاد اسالمی در مورد ارتقاء امور رفاهی اعضای هيات علمی
-2اصالح فرايند کار گروهی در محيط بالين و ارتقاء تعامالت بين دانشکده و محيطهای بالين
-3تهيه و تنظيم سيستم ارزشيابی Log Bookجهت ارزيابی مهارتهايی بالينی دانشجويان
اهداف عینی
-G1ارتقاء توانمندیهای اعضای هیات علمی در ابعاد آموزش و پژوهش
-G1O1برگزاری کارگاه های عملياتی در زمينه روشهای نوين آموزش در هر سال حداقل يک کارگاه
-G1O2برگزاری کارگاه های عملياتی در زمينه روش های پژوهش در هر سال حداقل يک کارگاه
-G1O3برگزاری تبادل اطالعات در زمينه آموزش و پژوهش در هر نيم سال حداقل يک جلسه
-G1O4درخواست گزارش کار از انجام فعاليتهای مورد نياز جهت ارتقاء حرفه ای خود در هر سال
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-G2توسعه همکاری بین بخشی و فرا بخشی با دانشگاه های معتبر
-G2O1افزايش کمی و کيفی طرح های بين دانشکده ای به ميزان  3طرح تا پايان هر سال تحصيلی
-G2O2افزايش طرح های برون سازمانی به ميزان  2طرح تا پايان هر سال تحصيلی
-G2O3برگزاری جلسه با مرکز بهداشت استان حداقل يک جلسه در هر نيم سال تحصيلی
–G2O4برگزاری جلسه تبادل اطالعات با دانشگاههای معتبر کشور حداقل يک جلسه در هر نيم سال تحصيلی
-G2O5ماموريت دادن به اعضای هيات علمی برای تدريس حداقل  1واحد درسی در دانشگاه های معتبر کشور در هر نيم سال تحصيلی
-G2O6دعوت از اعضای هيات علمی دانشکده های پرستاری ديگر به منظور تبادل اطالعات
-G3ایجاد سطح تحصیال ت تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برای دانشجویان مامایی و دکترا برای دانشجویان پرستاری
-G3O1جذب اعضای هيات علمی
-G3O2فراهم کردن زمينه ادامه تحصيل کارشناسان آموزشی
-G3O3فراهم کردن منابع الزم برای تحصيال تکميلی
-G3O4جذب دانشجو در مقطع دکترا پرستاری تا سال 1399
-G3O4جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مامايی تا سال 1399
-G3O5جذب دانشجو در مقطع دکترا مامايی تا سال 1405
-G4اصالح ساختار سازمانی دانشکده پرستاری و مامایی
-G4O1گسترش فضای فيزيکی دانشکده تا سال 1399
-G4O2انتقال تعدادی از پرسنل مالی و اداری دانشگاه به قسمت دانشکده تا سال 1399
-G4O3جذب نيروی انسانی مورد نياز تا سال 1399
-G4O4تهيه تجهيزات مورد نياز برای دانشکده تا سال 1399
-G5ارتقای کمی و کیفی توانمندیهای عملکرد ی و تحقیقاتی دانش آموختگان
-G5O1ارتقای کمی وکيفی آموزش مهارتهای بالينی
-G5O2ارتقای کمی و کيفی ارزشيابی بالينی دانشجويان
-G5O3تشويق دانشجويان نمونه و برتر
-G5O4هر عضو هيات علمی در هر نيم سال تحصيلی حداقل يک فعاليت پژوهشی با دانشجويان کارشناسی داشته باشد
-G5O5برگزاری ساالنه همايش دانشجويی
-G6ارتقاء سطح انگیزش اعضای هیات علمی و کارکنان
-G6O1ارتقاء وضعيت رفاهی کارکنان و اعضای هيات علمی در ابعاد مختلف
-G6O2گسترش فضای فيزيکی دانشکده تا سال 1399
-G6O3تشويق مناسب اعضای هيات علمی و کارکنان در هر نيم سال تحصيلی حداقل يک نفر از هرگروه
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