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برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)

مقدمه و اهميت برنامه ريزي استراتژی
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 درآورده است.برنامه
استراتژيک فرايندی است در جهت تجهيز منابع سازمان و وحدت بخشيدن به تالش های آن برای
ريزی
ِ
نيل به اهداف و 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.
ویژگی های برنامه استراتژیک:
انعكاسي از ارزش هاي حاكم بر جامعه است  ،توجه آن معطوف به سئواالت اصلي سازمان است
،چارچوب ي براي برنامه ريزي عملياتي و تصميم گيري هاي مديريت فراهم مي سازد  ،داراي ديد دراز
مدت است  ،عمليات و اقدامات سازمان را در دوره هاي نسبتا طوالني هماهنگ نموده و به آنها پيوستگي
مي بخشد ،در سطوح عالي سازمان شكل مي گيرد ،فراگير بوده و برنامه هاي عملياتي سازمان را در بر
مي گيرد و به آنها جهت مي بخشد .
تعريف واژه ها
ارزش ها))Values
ارزش هاي استراتژيك سازمان ،همان ارزشها يي است كه توجه به آنها موجب جذب مشتري و موفقيت
سازمان در جامعه مي شود .عالوه بر آن  ،اين ارزش ها مانع از به هدر رفتن انرژي و سرمايه سازمان
و موجب تمركز فعاليت آن در زمينه هاي الزم مي گردد.
در واقع ارزش هاي سازماني مجموعه اي از ارزش هاي فردي،ارزش هاي گروهي ،ارزشهاي ذينفعان و
صاحبان سهام و ارزش هاي جامعه است.آنها مشخص كننده آنچه كه براي سازمان مهم است ،مي باشند.
چشم انداز()Vision
در بيانيه چشم انداز ،شرايط آينده مطلوب سازمان توصيف می شود .و بيان کننده آن چيزی است که در
آينده خواهيم بود.
ماموريت()Mission
هدفي كه يك موسسه يا كسب و كار را از سايرين در آن رشته از فعاليت متمايز كرده و حيطه عمليات آنرا
بر حسب بازار و محصول تعريف مي كند .رسالت سازمان عبارتي است كه ماهيت و مفهوم فعاليت هاي
آينده سازمان را بيان مي كند.

ذينفع ها()Stakeholders
ذينفع ها کسانی هستند که به طور مستقيم و يا غير مستقيم تحت تاثير نتايج مثبت و يا منفی طرحها و
مداخالت انجام شده قرار می گيرند .
فرصت ها()Opportunities
وجود زمينه يا شانس مطلوب در محيط بيرونی سازمان برای انجام کاری يا تحقق چيزی است که سازمان
از طريق بهره برداری از آن می تواند به نتايج قابل توجهی دست يابد.به بيان ديگرفرصت شامل هر
موقعيت مساعدی است که در محيط سازمان وجود داردوسازمان می تواند با بهره گيری از آن سهل تر و
سريع تر به اهداف خود دست يابد.
تهديدها()Threats
يک موقعيت نامطلوب عمده در محيط سازمان كه موانع اساسي براي موقعيت جاري يا آينده شركت ايجاد
مي كند و يا تهديد ،برآيند وضعيتی است که عوامل محيطی بر خالف خواسته ما و خارج از کنترل عمل
می کنند و از اين حيث روند امور مطلوب نبوده و احتمال آشفتگی  ,خطر يا زيان برای ما وجود دارد.
ضعف ها()Weakness
عواملی به عنوان ضعف تلقی می شوند که سازمان آنها را ضعيف انجام می دهد يا توانايی انجام آنها را
ندارد ويا در آن زمينه ها دارای آسيب پذيری قابل توجه است .و از اين رو موجب تضعيف توان عملی
سازمان در رقابت و يا تحقق رسالت و چشم انداز مطلوب آن می گردد.
قوت ها()Strengths
عواملی كه مزيت رقابتي يا مهارت (شايستگی) متمايزي برای سازمان باشند.
تجزيه و تحليل SWOT
در ماتريس ، SWOTهمانگونه که از اسم آن مشخص است ،ابتدا نقاط قوت و ضعف و همچنين عواملی
که به عنوان فرصت و يا تهديد شناسايی شده اند را با نظمی خاص در يک ماتريس سه در سه می نويسيم.
پس از آن با ارزيابی هر يک از نقاط قوت و ضعف در مقايسه با عوامل فرصتها و تهديد ها نسبت به
امکان اجرای استراتژی های مختلف و نوشتن آنها در خانه های مربوطه اقدام می کنيم .در اين ماتريس
هدف پيدا کردن تمام استراتژی های قابل اجرا می باشد .بنابر اين در نهايت تمام اين استراتژی ها پياده
نخواهند شد

برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری ومامایی
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اصفهان (خوراسگان)
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 ما ايجاد دانشکده ای پيشرو در زمينه آموزش  ،پژوهش  ،تربيت و فرهنگ و ارائه خدماتپرستاری
ومامايی است تا با حفظ و اتکاء به ارزش های اصيل اسالمی ومعنوی و تقويت خود باوری و بهره گيری
از کليه روش ها و فن آوری های نوين در آموزش و پژوهش و خدمات سالمتی در راستای سياست های
دانشگاه و آموزش پاسخگوگام بردارد و موجبات رشد و شکوفايی علمی و اخالقی دانش آموختگان را در
سطح کشور و منطقه و جهان فراهم نمايد.

ماموریت((Mission
دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ماموريت دارد با جذب
دانشجويان از سرتاسر کشور وو منطقه 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
انسانی ،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 های پيشگيری و درمان و مراقبت بيماريها و بهترين
شواهد برای ارائه خدمات پرستاری و مامايی دانايی 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
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

رياست دانشکده
معاونين دانشکده
گروههای آموزشی و اعضای هيات علمی دانشکده
کارمندان دانشکده
دانشجويان دانشکده
گروههای آموزشی ،پژوهشی و تحصيالتت تکميلی دانشکده
انجمن علمی دانشجويان پرستاری ومامايی

ذینفع های خارجی)(External Stakeholders
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

دانشگاه آزاد اسالمی
رئيس دانشگاه ،معاونتها و مديريتهای دانشگاه
کارکنان دانشگاه
مراکز تحقيقاتی دانشگاه
دانشجويان ساير دانشکده های دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان)
مردم(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
 -3ايجاد تحصيالت تکميلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای دانشجويان مامايی و در
مقطع دکترا برای دانشجويان پرستاری
 -4ارتقای کمی وکيفی توانمندی های عملکرد و تحقيقاتی دانش آموختگان
 -5اصالح ساختار سازمانی دانشکده پرستاری مامايی
 -6ارتقاء سطح انگيزش اعضای هيات علمی و کارکنان
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
تهدیدات)(Threats
-T1تورم و مشکالت اقتصادی و معيشتی
-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
 -T9کمبود ارزشيابی درونی و مستمر دانشگاهی و ارائه بازخورد
 -T10عدم 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
همکاری مناسب مديريت با اعضای هيات علمی در جهت مهارت های آموزشی و
-S15
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
 -S19وجود يک استاد مشاور به ازای هر  33دانشجو 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
جدول استراتژی های تدوين شده چهار گانه بر مبنای تحليل عوامل داخلی و خارجی
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اعضای هيات علمی که می
تواند بر انگيزه کاری تاثير
گذار باشد
-W6محدوديت در ارائه
تسهيالت رفاهی به اعضای
هيات علمی
و
انگيزه
-W7ضعف
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

پرستاری و مامايی
-S9برگزاری
برنامه های باز
و
آموزی
سمينارهای علمی
کشوری
-S10کوشش
برگزاری
برای
بهتر 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
-S15همکاری
مناسب مديريت با
هيات
اعضای
علمی در جهت
های
مهارت
و
آموزشی
پژوهشی
-S16وجود عالقه
و انگيزه اعضای
هيات علمی جهت
فراگيری زبان
-S17تمام اعضای
علمی
هيات
پرستاری دکترای
پرستاری دارند و
يا در حال گذراندن

-W10امکان بسيار ضعيف
فرصتهای
از
استفاده
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

اين دوره هستند
-S18مجهز بودن
کالسهای آموزشی
به
دانشکده
مدرن
تجهيزات
آموزشی
-S19وجود يک
استاد مشاور به
ازای هر 33
جهت
دانشجو
مشاوره در زمينه
های تحصيلی و
مشکالت
دانشجويان
-S20روند رو به
رشد چاپ مقاالت
هيات
اعضای
علمی در مجالت
داخلی و خارجی
فرصتها
(Opportunitie
)s
-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

استراتژی های WO
استراتژی
های -1 SOجذب اعضای هيات علمی
-1ايجاد گرايشهای -2برنامه ريزی جهت
گسترش فضای فيزيکی
جديد در مقطع
دانشکده
کارشناسی ارشد
-3افزايش تجهيزات دانشکده
پرستاری
-4برگزاری کالسهای مداوم
-2ايجاد مقطع
کارشناسی ارشد و آموزش زبان جهت اعضای
دکترا برای رشته هيات علمی
-5برنامه ريزی جهت
مامايی
اصالح ساختار دانشکده
-3ايجاد مقطع
دکترا برای رشته -6اطالع رسانی در زمينه
الويتهای برنامه های توسعه
پرستاری
ملی و کشور و دانشگاهها در
-4تالش جهت
سايت دانشکده
داشتن مجله
-7ارتباط دانشکده با
اختصاصی
سازمانهای ديگر جهت انعقاد
دانشکده
-5برگزاری ساالنه قراردادهای پژوهشی
-8تشويق اعضای هيات
همايش کشوری
-6برگزاری ساالنه علمی بر اساس فعاليتهای

تهدیدات)(Threats
 -T1تورم و مشکالت اقتصادی و
معيشتی
-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
 -T9کمبود ارزشيابی درونی و
مستمر دانشگاهی و ارائه بازخورد
-T10عدم همکاری بيمارستانهای
دولتی با دانشجويان دانشکده جهت
فعاليتهای پژوهشی

همايش دانشجويی
-7بهبود کمی
وکيفی برنامه های
آموزش ضمن
خدمت
-8توسعه اعتبار
دانشکده
-9راه اندازی
مرکز تحقيقات
پرستاری و مامايی

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

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

شده در محيطهای
کاری

ماتریس عوامل داخلی و خارجی
عوامل خارجی
رديف
فرصت ها)(Opportunities
 -O1سياستگذاری دانشگاه آزاد اسالمی بر ارتقاء کمی و کيفی
1
آموزش و پژوهش

ضريب
o.2

رتبه
4

نمره
0.8

2

 -O2سيايت گذاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
بر گسترش کمی و کيفی تحصيالت تکميلی

0.2

4

o.8

3

-O3نگرش مثبت جامعه به خدمات علمی پرستاری و مامايی

0.05

4

 -O4تفويض اختيار نسبی دانشگاه به دانشکده

5

 -O5وجود امکانات مطلوب اطالع رسانی

6

 -O6وجود دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکترا
جويای کار

0.05

3

0.15

0.05

3

o.15

0.05

تهدیدات)(Threats
7

 -T1تورم و مشکالت اقتصادی و معيشتی

8

 -T2پزشک ساالری در محيطهای بيمارستانی و آموزش بالينی

9

 -T3محدوديت اختيارات اساتيد در حيطه آموزش در محيط
بالينی

10

 -T4حجم زياد تکاليف آموزشی برای اعضای هيات علمی

0.1

0.01

0.05

11

3

0.15

0.05
0.03

3

1

1

2

2
1

0.15

0.1

0.01

0.1

0.1
0.1

-T5فراهم نبودن امکان ارتقای تحصيلی و ارتقاء مرتبه جهت
مربيان و کارشناسان آموزش
 -T6گسترش پذيرش دانشجو در دانشگاه های غير انتفاعی

0.05

2

0.1

13

 -T7تمرکز بيشتر آيين نامه ارتقاء اعضای هيات علمی به انجام
فعاليتهای پژوهشی در مقايسه با آموزش

0.03

1

0.03

14

 -T8عدم تناسب تعداد مجوزهای نيرو انسانی هيات علمی و
غير هيات علمی با روند توسعه دانشگاه

12

1

0.05

0.02
15

 -T9کمبود ارزشيابی درونی و مستمر دانشگاهی و ارائه
بازخورد

16

 -T10عدم همکاری بيمارستانهای دولتی با دانشجويان دانشکده
جهت فعاليتهای پژوهشی

2

0.01

جمع
رديف

عوامل داخلی
قوت()Strengths

1

1

2777

ضريب
372

4

378

 -S1وجود اساتيد مجرب و تمام وقت و محققين توانمند

3

 -S3پيگيری فعال برای انتشار مجله مخصوص پرستاری و 3735
مامايی

6

0.01

رتبه

2

5

0.02

نمره

 -2Sپيگيری فعال برای ايجاد تحصيالت تکميلی در آموزش 3739
مامايی و دکترا در آموزش پرستاری

4

1

0.05

3735
 -S4وجود کميته پژوهشی دانشجويی
 -S5وجود ارتباط موثر و مناسب بين رئيس و معاونين دانشکده 3735
و پرسنل
- S6تمام اعضای هيات علمی پرستاری يا دکترای پرستاری 3735
دارند و يا در حال گذراندن اين دوره هستند

4
4
4
4
4

3736
372
372
372
372

3733
7

 -S7مجهز بودن کالسهای آموزشی دانشکده به تجهيزات مدرن
آموزشی

8

 -S8وجود يک استاد مشاور به ازای هر  33دانشجو جهت
مشاوره در زمينه های تحصيلی و مشکالت دانشجويان

3733

9

13

 -S9روند رو به رشد چاپ مقاالت اعضای هيات علمی در 3733
مجالت داخلی و خارجی
 -S10وجود شوراها و کميته های آموزشی ،پژوهشی و 371
مشورتی اجرايی در دانشکده

4

3

3
4

3712

3739

3739
374

ضعف()weakness
11

3733
 -W1کمبود فضا و تجهيزات در دانشکده
371

12
13

1

3733

2

372

 -W2عدم تناسب اعضای هيات علمی به دانشجو و استفاده از
افراد حق التدريس به خصوص در قسمت آموزش بالين
3735
 -W3باال بودن حجم فعاليتهای آموزشی اعضای هيات علمی

1

3735

3735

1

3735

14

 -W4پايين بودن حقوق اعضای هيات علمی که می تواند بر
انگيزه کاری تاثير گذار باشد

15

 -W5ارزشيابی با دقت پايين از عملکرد بالينی دانشجويان

16

 -W6عدم دسترسی رايگان اعضای هيات علميودانشجويان به 3734
مقاالت و مجالت الکترونيکی

3735

جمع

1

1
1

3735
3734
3734

3

4

ماتریس عوامل داخلی و خارجی
2

تهاجمی

1

محافظه کارانه

3

رقابتی

تدافعی

2

با توجه به ماتريس عوامل داخلی و خارجی پيشنهاد می شود دانشکده بيشتر از استراتژيهای
تهاجمی ()SOاستفاده نمايد.
استراتژی های SO
-1ايجاد گرايشهای جديد در مقاطع کارشناسی ارشد پرستاری در رشته مديريت  ،ويژه و سالمندی
-2ايجاد مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای رشته مامايی
-3ايجاد مقطع دکترا برای رشته پرستاری
-4تالش جهت داشتن مجله اختصاصی دانشکده
-5برگزاری ساالنه همايش کشوری
-6برگزاری ساالنه همايش دانشجويی
-7بهبود کمی وکيفی برنامه های آموزش ضمن خدمت

-8توسعه اعتبار دانشکده
 -9تقويت مرکز تحقيقات سالمت جامعه

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
-7

دريافت 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 توانمنديهای اعضای هيات علمی در ابعاد آموزش و پژوهش
 -G1O1برگزاری کارگاه های عملياتی در زمينه روشهای نوين آموزش در هرنيم سال حداقل يک
کارگاه
 -G1O2برگزاری کارگاه های عملياتی در زمينه روش های پژوهش در هر نيم 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 نيم سال
 -G2توسعه همکاری بين 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
-G3ايجاد سطح تحصيالت تکميلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برای دانشجويان مامايی و دکترا
برای دانشجويان 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 سال1396

 -G3O4جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مامايی تا سال 1398
 -G3O5جذب دانشجو در مقطع دکترا مامايی تا سال 1433
-G4اصالح ساختار سازمانی دانشکده پرستاری و مامايی
-G4O1گسترش فضای فيزيکی دانشکده تا سال 1395
 -G4O2انتقال تعدادی از پرسنل مالی و اداری دانشگاه به قسمت دانشکده تا سال 1398
 -G4O3جذب نيروی انسانی مورد نياز تا سال 1395
 -G4O4تهيه تجهيزات مورد نياز برای دانشکده تا سال 1395
 -G5ارتقای کمی و کيفی توانمنديهای عملکرد ی و تحقيقاتی 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 انگيزش اعضای هيات علمی و کارکنان
-G6O1ارتقاء وضعيت رفاهی کارکنان و اعضای هيات علمی در ابعاد مختلف
 -G6O2گسترش فضای فيزيکی دانشکده تا سال 1393
 -G6O3تشويق مناسب اعضای هيات علمی و کارکنان در هر نيم سال تحصيلی حداقل يک نفر از
هرگروه

