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 جهرم درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم دانشگاه راهبردي)استراتژیک( برنامه

 5041-5044 
 

شی           :تدوین شی، پژوه سعه مدیریت و منابع، آموز شگاه، معاونت های تو ست دان شجویی و     ریا شتی، درمان، دارو وغذا،دان ،بهدا
 دانشگاهفرهنگی، بیمارستان های آموزشی،مدیریت های ذیربط 

 

 جناب آقای دکترمحمدرحمانیان)رئیس محترم دانشگاه( -

 جناب آقای دکتر مهدی مصلی نژاد )معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه( -

 محترم آموزشی دانشگاه(رعیت دوست )معاون اسماعیل جناب آقای دکتر  -

 جناب آقای دکتر کاوس صلح جو )معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه( -

 جناب آقای دکتر مجید ارجمند)معاون محترم بهداشتی دانشگاه( -

 (دانشگاه جناب آقای دکترقهرمان بمانا )معاون محترم درمان -

 نشگاه(ابوالفضل نیکوسیر )معاون محترم دارو و غذا داجناب آقای دکتر -

 جناب آقای حاج زین العابدین دست داده)معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه( -

 جناب آقای دکتر عبدالوهاب رحمانیان)رئیس محترم بیمارستان مطهری( -

 جناب آقای دکتر غالمی )رئیس محترم بیمارستان پیمانیه( -

 و مدیر کلینیک هنری( جناب آقای محمدامین مهاجرانی )مشاور و رئیس دبیرخانه هیات امنا -

 آموزش مجازی( محترمسرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد )مدیر -

 (EDCسرکارخانم دکترصدیقه نجفی پور )مدیرمحترم  -

 سرکارخانم عاطفه کرم زاده )کارشناس محترم مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی( -

 بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش( محترمجناب آقای دکتروحید کوهپیما )دبیر -

 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی( محترم جناب آقای دکترمحسن فاصله )رئیس -

 دانشکده پزشکی(محترم سرکارخانم دکترمرضیه حق بین )رئیس  -

 آموزشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی( محترم جناب آقای دکتر رسول اسالمی اکبر )معاون -

 مرکز امورهیات علمی( محترمدابراهیم موسوی فرد )دبیرجناب آقای دکتر سی -
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 آموزش مداوم( محترمجناب آقای دکتر علی دهقانی )دبیر -

 کل امور آموزش و تحصیالت تکمیلی( محترمسرکارخانم دکتر مریم دهقان پور )مدیر -

 سرکارخانم لیال ممتاز )رئیس کمیسیون تحول اداری( -

 محترم معاونت پژوهشی دانشگاه(سرکارخانم پوران زاهدنیا)کارشناس  -

 و فرهنگی( جناب آقای محمدرحمانیان)کارشناس محترم معاونت دانشجویی -

 جناب آقای جوکار )مدیر محترم بیمارستان پیمانیه( -

سه،  هیأت : با همکاري شگاه،  شورای  ریی شد  مدیران دان ضای  و ار ستراتژیک  ریزی برنامه اجرایی های کمیته اع  های حوزه ا

 دانشگاه ذیربط

 دانشگاه استراتژیک ریزی برنامه ارزشیابی و راهبری کمیته دبیرخانه : آرایی صفحه و تایپ

  :چاپ و طرح

 5911 :نشر تاریخ

 :شابک

ستاد  مطهری   : آدرس شگاه علوم پزشکی جهرم    –خیابان ا شیابی  و راهبری کمیته ساختمان پردیس دبیرخانه  –دان  برنامه ارز

  استراتژیک ریزی

  100-34541413  -01                    تلفن :

  34541415                           فاکس :

 http://www.jums.ac.ir  صفحه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم    
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 با سپاس

 

اعضاي کمیته راهبردي دانشگاه تهیه وتدوین گردیده  این برنامه با تالش و همفکري             

است.لذا بدینوسیله از اعضاي محترم  هیات رئیسه ، معاونین ، مدیران و کارشناسان محترم 

 که در طراحی و تدوین این مجموعه مشارکت نموده اند سپاسگزاري می شود.
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 تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 
 

سال                            شتی درمانی جهرم در  شکی و خدمات بهدا شگاه علوم پز شکی تحت عنوان     41با پذیرش  0531دان شجوی پز دان
 دانشکده پزشکی  فعالیت خود را زیر نظر دانشگاه شیرازآغاز نمود  .

با  0513سازی گردید و در سال     متر مربع باز 3111با زیر بنای 0514پس از پیروزی انقالب اسالمی ،ساختمان دانشکده در سال      
 دانشجوی پرستاری فعالیت مجدد خود را شروع کرد . 01دانشجوی پزشکی و  01پذیرش 

ازدانشگاه علوم پزشکی شیرازمنفک و بطور مستقل تحت نظارت      0503دانشکده بدنبال ادغام با واحدهای بهداشتی درمانی در سال    
 قرار گرفت .مستقیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

متر مربع زیر بنا افتتاح گردید که  00311مجتمع پردیس  دانشگاه با  0530دانشکده به دانشگاه ارتقاء یافت ودر سال  0531در سال 
حوزه ریاستتت ،معاونت توستتعه،معاونت آموزشتتی ،پژوهشتتی،معاونت دانشتتجویی وفرهنگی ومعاونت دارووغذای دانشتتگاه هم نی   

س    ستان ،گل شده                  خوابگاههای بو شکان درای  مجتمع واقع  سیون پز شگاه وپان شی دان سال  ورز شپور، شهیددان ستان و تان ،بهار
 است.درضم  معاونتهای درمان وبهداشتی دانشگاه درمجاورت هم وخارج ازای  مجموعه فعال میباشند.

فردانشجودرای  دانشگاه مشغول  ن0130هم اکنون دانشگاه دارای سه دانشکده پزشکی ، پرستاری و پیراپزشکی بوده  و درحال حاضر
 به تحصیل هستند.

یه ودرمانگاههای ت صتتتصتتتی                  با دوبیمارستتتتان آموزشتتتی درمانی مطهری وپیمان هم نی  دانشتتتگاه علوم پزشتتتکی جهرم 
شهری،    04مربوطه، شتی درمانی  ستایی ،   03مرکزوپایگاه بهدا شتی رو سهیالت زایمانی ، 0مرکزوپایگاه بهدا شت   13مرکز ت خانه بهدا

شگاه          پایگ04و شد. دان شهرهای همجوار میبا ستان و شهر سانی به مردم  شهری وجاده ای درحال خدمت ر  هفت شامل  اه اورژانس 

 :باشد می ذیل شرح به معاونت

 پژوهشی و فناوری   بهداشتی، معاونت   منابع ،  معاونت و مدیریت توسعه  آموزشی ، معاونت  معاونت

 دارو و غذا معاونتدرمان،   فرهنگی  دانشجویی ، معاونت  ، معاونت
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 (Terminologyواژه نامه )

مش ص کننده فلسفه وجودی سازمان بوده و شامل اهداف، وظایف اصلی، ویژگی ها و ارزش های حاکم       (:Missionرسالت ) 
 بر آن سازمان می باشد. 

شرایط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمایش گذاشته و باعث ایجاد انگیزش در مجموعه و دریافت      (: Visionچشم انداز ) 

 کنندگان خدمات می گردد.  

شها )  مجموعه قوانی  ثابت و غیر متغیری استتت که کل استتتراتژی ها بر مبنای آنها شتتکل گرفته و در تمام طول  (: Valueارز
 استراتژی ها به اجرا گذاشته می شوند. زمان اجرا، با تکیه و نگاه بر آنها 

مجموعه منابع و توانمندی هایی داخل ستتازمانی استتت که ستتازمان را در جهت نیل به اهداف   ( :Strengths()Sنقاط قوت )
 خود یاری می نماید. 

 ن می گردد.  مجموعه ای از عوامل داخل سازمانی می باشد که مانع از تحقق اهداف سازما(: weaknesses( )Wنقاط ضعف )

مجموعه ای از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهره گیری از آنها توانمندی  ( :Opportunities( )Oفرصت ها )
 های سازمان افزایش خواهد یافت. 

و تحقق اهداف مجموعه ای از عوامل مؤثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجرای برنامه ها  (:Threats( )Tتهدیدها  )
 سازمان می گردند.  

 مجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی گویند.  ( :SWعوامل داخلی )

 مجموعه فرصت ها و تهدیدهای سازمان را عوامل خارجی می گویند.  ( :OTعوامل خارجی )

 مجموعه ای از راهها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیی  شده خود می شوند.  ( :Strategyاستراتژي )

 استراتژی هایی که با استفاده از نقاط قوت در جهت بهره گیری از فرصت ها تدوی  می شوند.  : SOاستراتژي هاي 

 ه فرصت می شوند. استراتژی هایی که باعث کنترل تهدیدها و یا تبدیل آنها ب : STاستراتژي هاي  

 استراتژی هایی که جهت استفاده از فرصت ها، و رفع کمبودها تدوی  می شوند.  : WOاستراتژي هاي 

ستراتژي هاي   سازمان را جهت کنترل تهدید به       : WTا سازمان را در برابر تهدیدها حفظ کرده و توانمندی  ستراتژی هایی که  ا
 فرصت افرایش می دهند.  
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 برنامه ریزي استراتژیک:  
یی، دارای شتتتکتتل                                          قال ع بر استتتتای دیتتدگتتاه  یزی هتتا  برنتتامتته ر تر   آرمتتان هتتا و اهتتداف ت   » بیشتتت

می باشند. در ای  مدلها، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیی  شده، سپس طرح ها و اقدامات « طرح ها و اقدامات تتت منابع مورد نیاز
 نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورده می گردند.  الزم تعیی  و در 

تغییر در شتترایط محیط، ستتیاستتت ها، نگرش ها، دیدگاه ها، ستتاختارها، نظام ها و ... عواملی هستتتند که بر آرمانها و اهداف برنامه  
 ریزی تأثیر گذاشته و در نهایت باعث تغییر برنامه می گردند.  

شکل عقالیی فوق  شرایط       برنامه ریزی در  ست می گردد. ای   شک شته و منجر به  ، ظرفیت و توانایی مقابله با چنی  تغییراتی را ندا
موجب رشتتتد ای  تفکر شتتتد که در برنامه ریزی باید بتوان مطابق با تغییرات، جهت حرکت ستتتازمان را تغییر داد و جهت و رفتار   

استراتژیک شد. برخالف برنامه ریزی سنتی که در آن آرمان ها    جدیدی را در پیش گرفت. ای  نگرش زمینه ساز ابداع برنامه ریزی  
و اهداف تعیی  می شتتوند هدف برنامه ریزی استتتراتژیک، تبیی  و تدوی  استتتراتژی استتت. بستتته به نوع، تنوع و ماهیت تغییرات   

 موجود در محیط می توان ترکیبی از برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی استراتژیک را بکار برد.  
اریف م تلف و متفاوتی از استتتراتژی ارا ه شتتده استتت. در اینجا تعریفی ارا ه می شتتود که بتواند مفهوم آن را در برنامه ریزی   تع

سوی                     سمت و  ست که  صمیمی ا ست یا ت سیا سپکتیو،  ضع، الگوی رفتاری، پر ستراتژی برنامه، مو ش ص نماید. ا ستراتژیک م  ا

شان می     سازمان را ن سازمانی، وظایف و محدوده زمانی متفاوت       دیدگاه ها و جهت حرکت  سطوح  ستراتژی می تواند تحت  دهد. ا
 تعریف شود.  

برنامه ریزی استراتژیک گونه ای از برنامه ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوی  استراتژیهاست. از آنجایی که استراتژی می      
تواند برنامه ریزی بلند مدت یاکوتاه مدت باشتتتد اما متفاوت از  تواند دارای عمر کوتاه یا بلند باشتتتد برنامه ریزی استتتتراتژیک می

 آنهاست.  
گرفته   «استراتگوی » از کلمه یونانی « استراتژی » معنی هر آن ه را به استراتژی مربوط باشد در بر دارد. واژه   « استراتژیک » واژه 

 ر یافته برای ات اذ تصمیم های اساسی و انجام   شده است که به معنای رهبری است. برنامه ریزی استراتژیک کوششی است ساختا        
سیر می ب شد. همان طور          شکل داده و م سازمان را  سط  سازمان، نوع فعالیت ها و دلیل انجام آن فعالیت ها تو اعمالی که ماهیت 

 می کند.  که استراتژی نظامی پیروزی در جنگ است، برنامه ریزی استراتژیک نیز طرق انجام مأموریت های سازمان را دنبال

 مدل برایسون:  
سون را نمایش می دهد. همان                        ستراتژیک در قالب مدل برای نمودار آمده در آخر ای  ب ش مراحل فرآیند برنامه ریزی ا

طور که اشاره شد ای  مدل نتیجه بررسی خصوصیات مدلهای قبلی و رفع نقاط  ضعف آنها برای کاربرد در سازمان های عمومی و         
سته )مطابق با تعریف برنامه ریزی( و تکرار        غیر شامل یک فرآیند پیو شود ای  مدل  شد. همان طور که مالحظه می  انتفاعی می با

شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می یابد. در ای  جا ای  فرآیند در قالب ده        شد که پیش از ات اذ هر تصمیمی آغاز  پذیر می با
صوصیات ای  فرآیند ای  است که نتایج حاصل از هر مرحله می تواند در بازنگری یا تکمیل مراحل      مرحله شرح داده می شود. از خ  

 پیش از آن مورد استفاده قرار گیرند. 
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 مراحل فرآیند برنامه ریزي استراتژیک در مدل برایسون به شرح زیر می باشد:  

شنایی با ای          توافق اولیه :  -5 شده و آ سی  سازمان مورد برنامه ریزی برر ستراتژیک برای  ضرورت برنامه ریزی ا در ای  مرحله 
ش ص گردیده و          شوند م سازمان ها، واحدها، گروه ها یا افرادی که باید در برنامه ریزی درگیر  شود.  صل می  نوع برنامه ریزی حا

شوند. مراحلی که در برنامه ریزی باید ا  شوند. روش انجام برنامه ریزی، زمانبندی انجام، آیی      توجیه می  شرح داده می  شوند  نجام 
 نامه های مورد نیاز برای جلسات و نحوه گزارش دهی مش ص می گردند. منابع و امکانات الزم تعیی  می گردند.  

ست. در ای  مرحله هدف ای  است که سازمان با آنها روبرو« بایدهایی» وظایف رسمی و غیر رسمی سازمان  ـ تعیین وظایف: 2
است که سازمان و افراد آن وظایفی را که از طرف مراجع ذیصالح )دولت، مجلس و ...( به آنها محول شده است شناسایی نمایند.         
 یشاید ای  هدف به ظاهر خیلی روش  باشد ولی ای  واقعیت در بیشتر سازمانها وجود دارد که بیشتر افراد اختیارات و وظایف سازمان

را که در آن مشتغول بکارند نمی دانند و استاستنامه آن را حتی برای یکبار مطالعه نکرده اند. از طرف دیگر وظایف محول شتده به     
ست که با          ضروری ا سازمان می تواند در آن فعالیت کند تعریف نمی کند. بنابرای   ضایی را که  سازمان عمومًا کلی بوده و تمام ف

صوب  سازمان نیز           مطالعه وظایف مکتوب وم ضی از اختیارات و ذینفعان  شد ) که از ای  طریق بع شنا  سازمان اواًل با آن وظایف آ
 شناسایی می گردند(، ثانیاً مواردی را که در حیطه اختیارات سازمان قرار می گیرند اما تا به حال کشف نشده اند، شناخت. 

ست که می   تحلیل ذینفعان: -9 سازمانی ا سازمان تأثیر گذارد و یا از   ذینفع فرد، گروه یا  تواند بر نگرش، منابع یا خروجی های 
خروجی های سازمان تأثیر پذیرد. تحلیل ذینفعان پیش درآمد ارزشمندی برای تنظیم بیانیه مأموریت سازمان است. تحلیل ذینفعان     

که   دی سازمان است. اگر سازمان نداند  بسیار ضروری است، چرا که رمز موفقیت در ب ش دولتی و غیر انتفاعی ارضای ذینفعان کلی    
سازمان در قبال ای           سازمان به کار می برند، و وضعیت عملکردی  ذینفعان چه کسانی هستند، چه معیارهایی برای قضاوت درباره 

 سایی کند. امعیارها چیست، به احتمال زیاد ن واهد توانست فعالیت هایی را که باید برای ارضای ذینفعان کلیدی خود انجام دهد، شن

مأموریت سازمان جمالت و عباراتی است که اهداف نهایی سازمان، فلسفه وجودی، ارزش   تنظیم بیانیه مأموریت سازمان:- 0
های حاکم بر ستتازمان و نحوه پاستت گویی به نیاز ذینفعان را مشتت ص می کند. عالوه بر ای  موارد، اختالفات درون ستتازمانی را  

ستر بحث ه    ساخته و ب سازمان، تمام فعالیت های آن را    مرتفع  سازنده و مؤثر را هموار می کند. توافق بر مأموریت  ا و فعالیت های 
 همسو می سازد و انگیزش و توجه ذینفعان سازمان خصوصاً کارکنان آن را افزایش می دهد.  

ست. یک بازیک  موفق فوت        شناخت محیط سازمان:   -1 شرایط ا شناخت  ستراتژیک عمل کردن  سای ا ه  بال عالوه بر ای  کا
از توانایی ها و وظایف هر یک از اعضتتای تیم خود آگاهی دارد، ستتعی می کند شتترایط تیم مقابل و نقاط قوت و ضتتعف هر یک از 
شدن در بازی، در هر لحظه بهتری  حرکت را انجام دهد. برای ای      شت  ای  مأموریت در ذه  یعنی پیروز  افراد آن را دریابد و با دا

س  سایی نماید. در ای  مرحله،        که یک  شنا شرایط حاکم بر خود را به خوبی  سیدن به مأموریت خود موفق گردد باید  ازمان نیز در ر
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها           شرایط  سازمان در قالب  محیط خارجی 

ستای     سازمان تعیی  می گردند. در را سازمان تعیی  می گردند. در       برای  سازمان، در ای  مرحله محیط داخلی نیز  شناخت محیط 
راستتتای شتتناخت محیط ستتازمان، در ای  مرحله محیط داخلی نیز در قالب ورودی ها، خروجی ها، فرآیند و عملکرد ستتازمان مورد  

 مطالعه قرار می گیرند. 
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سازمان:     -6 ستراتژیک پیش روي  ضوعات ا له قلب فرایند برنامه ریزی استتتراتژیک استتت. موضتتوعات  ای  مرح تعیین مو
استراتژیک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند که بر اختیارات، مأموریت، ارزشها، محصول یا خدمات ارا ه شده مراجعان یا استفاده             

مان با ت اب هایی است که ساز  کنندگان، هزینه ها، تأمی  منابع مالی، سازمان یا مدیریت تأثیر می گذارد. هدف ای  مرحله تعیی  ان 
 آنها مواجه است.  

ستراتژي ها:  -7 صورت گیرد        تعیین ا سازمان باید اقداماتی  ستراتژیک پیش روی  ضوعات ا به منظور پرداخت  به هر یک از مو
اتژی عبارت است از که در قالب برنامه ها، اهداف، طرح ها و... بیان می شوند. ای  اقدامات استراتژی نامیده می شوند. در واقع استر  

ست، چه              سازمان چی ش ص می کنند  صیص های منابع که م صمیمات یا ت  ست ها، برنامه ها، فعالیت ها، ت سیا قالبی از اهداف، 
سازمانی، وظایف و محدوده زمانی متفاوتی      سطوح  ستراتژی ها می توانند تحت  کاری انجام می دهدم و چرا آن را انجام می دهد. ا

 تعریف شوند. 

ای  مرحله می تواند در قالب مرحله قبل، مرحله تعیی  استراتژی ها، انجام شود اما از آنجایی که   رح طرح ها و اقدامات:ش -8
کار برنامه ریزی استتتراتژیک با تعیی  استتتراتژی ها به پایان می رستتد و اجرای آن در قالب تعریف طرح ها و اقدامات و مدیریت    

شده انجام   ستراتژیک برنامه تهیه  سون       ا ست. به عبارت دیگر از ای  مرحله به بعد از مدل برای صورت گرفته ا شود ای  تفکیک  می 
مربوط به اجرای برنامه و مدیریت استتتراتژیک می گردد. در ای  مرحله به منظور اجرای هر یک از استتتراتژی های انت اب شتتده   

  تعدادی طرح و اقدام تعریف می گردد. 

سازمانی ب  -1 ستراتژی          راي آینده:تنظیم دورنماي  صورت بکارگیری ا سازمان در  شرایط آینده  صیفی از  در ای  مرحله، تو
شود که            سازمان نامیده می  شود. ای  توصیف دورنمای موفقیت  سازمان، ارا ه می  ستفاده از تمام نیرو و منابع  شده و ا های تدوی  

سی، معیارهای عملکرد،       سا ستراتژی های ا شرحی از مأموریت، ا ستانداردهای اخالقی     در آن  صمیم گیری مهم و ا بعضی از قواعد ت
مد نظر همه کارمندان ارا ه می شتود. در صتورت تنظیم چنی  دورنمایی، افراد ستازمان خواهند دانستت که چه انتظاری از آنها می     

 ظارت مستقیم کاهش می یابد. رود، پویایی و همسویی انگیزه و نیروی افراد در رسیدن به اهداف سازمان به وجود آمده و نیاز به ن

در ای  مرحله با استفاده از اطالعات تدوی  شده در مرحله هشتم و بر اسای اولویت های تعیی      برنامه عملیاتی یکساله:   -01

 شده توسط تصمیم گیران، یک برنامه عملیاتی تهیه شده و بر اسای آن مدیریت و کنترل طرح ها و اقدامات انجام می شود.  
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 دبیرخانه کمیته هماهنگی برنامه ریزي استراتژیک دانشگاه
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 بنام خدا

 
 

 مفروضات .دارد نیاز سنتی های برنامه از بیش چیزی به درمانی، بهداشتی ازمانهایس بویژه سازمانها مدیریت امروزه،                   

 پزشکی آموزش و درمان و بهداشت ب ش در مدیریت پی یده های سیستم و تغییر حال در نیازهای پاس گوی سنتی های ریزی برنامه

 جدیدی ضعف نقاط یا بهبود های حوزه و قوت نقاط تهدیدها، ها، فرصت خود با همیشه درونی، و پیرامونی متغیر روندهای ای  .نیست

 بایستی خود بیرونی و درونی محیط به عنایت با درمانی بهداشتی سازمانهای دیگر سوی از . دارند همراه به ریزان برنامه و مدیران برای را

سال در بی  دانشگاه های  علوم  50دانشگاه علوم پزشکی جهرم با قدمت بیش از در ای  راستا  .باشند بازسازی و آفرینش حال در دا ماً
وهشی, درمانی و بهداشتی بر عهده دارد. ارا ه تابلویی زیبا و متعالی از شرایط و پزشکی کشور مسئولیتها و وظایف گسترده آموزشی, پژ

هماهنگی کامل و مشارکت فعال همکاران دانشگاهی و دانشجویان محترم می باشد  ،فعالیتهای علمی نیازمند برنامه ریزی جامع وصحیح
 که تدوی  برنامه استراتژیک دانشگاه پیش نیاز ضروری و غیرقابل تردید برای نیل به ای  هدف ارزشمند می باشد.

س گویی به آنها ، ا      ضرورت ها و نیازهای واقعی و جدید جامعه و برنامه ریزی برای پا ستراتژیک هر واحد را    شناخت  سای برنامه ا
شکیل می دهد. مش ص کردن اولویتها   ضعف و مراقبت از فرصتها و تهدیدها   ،ت هماهنگی و همسو نمودن   ، پرداخت  به نقاط قوت و 

...  و فعال شدن بجای منفعل بودن  ،پرهیز از روزمرگی و ایستا ی و هرزرفت  انرژی ها  ، جهت گیری ها و فعالیتهای مجموعه دانشگاه 
 فوا دی است که از برنامه ریزی استراتژیک و تالش در جهت اجرای برنامه های مش ص شده حاصل می شود.

شم  خلق سط  مطلوب دیدگاه و انداز چ شارکت  با مدیران تو شگاه  مأموریت سر  بر ،توافق ذیربط های گروه و کارکنان م  اعالم و دان

شهایی  شگاه  آنها رعایت با که ارز سد،  برنامه طی در مطلوب انداز چشم  به و ب شیده  تحقق خودرا مأموریت بتواند دان  در بازنگری بر

 می پزشکی آموزش درمان بهداشت ب ش ریزان برنامه و ان مدیر مهم وظایف ازجمله آنها مداوم وارزشیابی پایش و ها برنامه اهداف

هیات علمی و  ،باب گفتگو را در ای  موارد در میان مدیران دانشتتگاه ،ضتترورت اجرایی شتتدن و جاری شتتدن ای  نگرش در و  باشتتد
 کارکنان در ای  برنامه ریزی در سطوح مربوط به خود می باشد که خوشب تانه ای  مهم تا حدود زیادی حاصل شده است.

شمند تالش نموده و خواهند نمود ام          صولی و ارز سیر ای  اقدام ا شکر از همه عزیزانی که در م ضم  ت ست با تکمیل و  اینجانب  ید ا
 تعمیق ای  اهداف و برنامه ها, به مسیری روش  برای نیل به اهدافی واال ترسیم نماییم. 

 
 

 دکتر محمد رحمانیان

 رئیس دانشگاه
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 جهرم درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه انداز چشم
 خدمات فنون و پیشرفت علوم و تولید طریق از محوری عدالت اصول و فرهنگی و دینی برمبانی اتکا با خواهیم می ما                  

 .باشیم  جنوب کشور در مطرح دانشگاه یک بعنوان پزشکی

 بالندگی و رشد محیط کردن فرآهم زمینه شاخص در دانشگاهی به دارد قصد جهرم درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 پرچمدار ، جستجوگر انسان متعالی و ارزشمند جایگاه تحقق ، پژوهش و تولید علم شکوفایی ، کشور جوانان خالق استعدادهای برای

 .شود تبدیل دینی – فرهنگی ارزشهای و مبانی بر اسای علمی های نظریه ارا ه
 

 درمانی جهرم بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رسالت

 و درمانی و بهداشتی کیفیت خدمات سطح ارتقاء جهرم ، درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رسالت                  
 و جدید تکنولوژیهای از گیری بهره و پزشکی علمی افزایش تولیدات بهداشتی، و درمانی خدمات گسترش با جامعه سالمت فرهنگ
آینده  در مردم به حوادث و بیماریها آسیب بار کاهش ، سالمت ب ش ساختاری امکانات و تامی  نیاز راستای در مت صص نیروی تربیت
 .است اسالمی متعالی ارزشهای بر تکیه با ساله 20 انداز چشم راستای در
 

 : ارزشها

  فرهنگی و دینی مبانی و ها برارزش تکیه
 محوری عدالت اصول

  گرایی ای حرفه اصول

 محوری دانایی

  کاربردی های پژوهش از استفاده
  ب شی درون هماهنگی

  تغییرجامعه حال در نیازهای به پاس گو ی

  رجوع ارباب ورضایت تکریم تحقق جهت در انسانی کرامت به احترام

  سازمانی اعتماد و شناسی وظیفه

  مت صص و متعهد نیروهای تشویق و بکارگیری با ساالری شایسته
 ها گیری تصمیم و ریزی برنامه در کارکنان مشارکت
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  استراتژیک نامهبر

 توسعه مدیریت و منابع   حوزه معاونت

5041-5044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 معاونتبرنامه استراتژیک 

 توسعه مدیریت و منابع 

5041-5044 
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 بسمه تعالی

 

 من از فقر امتم نمی ترسم بلکه سوء تدبیر امتم مرا بیمناک می کند.
 پیامبر اکرم )ص(                                                                                                                            

  

دستیابی به آرمان های بلند نظام مقدی جمهوری اسالمی ایران مستلزم تالش همه جانبه درتمام ابعاد فرهنگی ، علمی ،                     
اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است . تجزیه و تحلیل روابط بی  دانشگاه و محیط آن ، تعیی  مسیر و اهداف دانشگاه، با تثبیت فعالیت هایی 

هند ب شید و مهندسی مجددفرایندها و خدمات دانشگاه با ت صیص منابع مورد نیاز ، اقداماتی است که دانشگاه که ای  اهداف را تحقق خوا
جهت تزریق روح حیات مجدد به سازمان خود باید همواره دنبال نموده و درصدد اجرای آن باشد.استقرار مدیریت استراتژیک با تکیه بر 

اقتضایی راه حل بسیاری از مشکالت امروزی است و به سازمان ای  امکان را میدهد که به شیوه ای ذهنیتی پویا ، آینده نگر ، جامع نگر و 
 خالق و نوآور و غیر انفعالی در راستای دستیابی به تحول وتعالی سازمانی عمل نماید . 

 .ده از حداکثر فرصت ها و کنترل تهدیدها باشدلذا دانشگاه باید دا ماٌ در حال انجام مقایسه بی  مهارت ها و منابع داخلی خود با هدف استفا

 3با لطف وعنایت الهی برنامه راهبردی برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی جهرم تحت نظر اینجانب وهمکاری                 
ساله دوره قبل نموده وبا  3نامه های کمیته فرعی ومشارکت صاحبنظران ، مدیران ارشد ، مدیران میانی و کارشناسان اقدام به ارزشیابی وبر

 طراحی نموده است .   0413تا  -0411تش یص موانع ، چالش ها وارزیابی فرصت ها برنامه راهبردی دانشگاه را برای بازه زمانی 
سالمت  قشه تحول نظامتوسعه اقتصادی ، اجتماعی و نششم ای  برنامه راهبردی با بهره جو ی ازنقشه علمی سالمت ، برنامه                 
توسعه استان ، طرح جامع سالمت و برنامه راهبردی توسعه استان ، دستورالعمل های حاکمیت بالینی  آمایش سرزمی  و کشور ، برنامه 

وسایرآ ی  نامه های موجود طراحی وتدوی  شده ودرهیات ر یسه و کمیته های ت صصی موردنقد وارزیابی و اصالح قرارگرفته است . 
تظارمی رود با عنایت به اهمیت روزافزون برنامه ریزی استراتژیک دراثرب شی فعالیت ها وساخت  آینده ای موفقیت آمیزای  برنامه بتواند ان

اعی سرهگشای مدیران وکارکنان درادای سهم دانشگاه درراستای ارتقاء سالمت عادالنه وتوسعه دانش فناوری درای  مسیر کوشش ها و م
 ، صاحبنظران وکارشناسان و کارکنان ضام  دستیابی به اهداف دربازه های زمانی پیش بینی شده می باشد ./مدیران تمامی 

 
 دکتر مهدي مصلی نژاد

 معاون توسعه مدیریت و منابع  دانشگاه
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 :مقدمه 
ها هدف و مقصود فعالیتها و اقدامات سازمان ریزی و مدیریت استراتژیک می توان گفت که استراتژیدر اهمیت موضوع برنامه            

 در جهت نیل به اهداف و برنامه های تحول وتعالی سازمانی بدانیم. در واقع استراتژی بیان ای  تفکر بنیادی  است که :  
If  you  have  no  plan  ,  you  plan  to  fail 

 
 

 :  روش تدوین برنامه استراتژیک معاونت توسعه

برایسون )بومی شده برای دانشگاه( و از فرم هایی استفاده شد که  برای تدوی  برنامه استراتِژیک معاونت توسعه، به روش                    
توسعه از نظر فنی باید توسط مدیریت  که عمالً استراتژی های معاونتبرنامه استراتژیک از آن استفاده شده بود. از آنجایی  برای تدوی قبالً 

تدوی  استراتژی های ب ش های م تلف حوزه معاونت توسعه به مدیران حوزه  ها تدوی  شود، فرم ها برای تحلیل وضعیت محیطی و

بر فعالیت سازمان، و اولویت بندی  وامل مؤثرمدیران با تدوی  چشم انداز و ماموریت ها و تحلیل محیط داخلی و بیرونی، و ع .تحویل شد
برنامه پنجم توسعه، نهایتاً وضعیت حوزه تحت مدیریت خود را از نظر وضعیت  ای  عوامل، و با توجه به اسناد باالدستی به خصوص

دند. در حوزه ای  معاونت تدوی  کر تحلیل و استراتژی های پنج ساله برای مدیریت مربوط را با توجه به وضعیت سازمان خود، استراتژیک
 و حوزه ریاست استراتژی به عنوان استراتژی های معاونت توسعه 01در نهایت  استراتژی ها جمع بندی شد و موارد همسان ادغام شد و

    .تدوی  و اعالم شده اند
ارزیابی های دوره ای، دچار اصالح و بوده و ممک  است با توجه به نتایج  به ذکر است که استراتژی های اعالم شده کامالً منعطف زمال

  .یک یا چند استراتژی و اضافه شدن یک یا چند استراتژی جدید( شوند یا تغییر )حذف

 
 
 

 لیال ممتاز

 دبیر هماهنگی کمیته برنامه ریزي استراتژیک معاونت توسعه
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 :  ماموریت ها   
  تابعه دانشگاهنظارت و ارتقای مدیریت در واحدهای  برنامه ریزی، ارزیابی، 

  توجه به برنامه ها تامی  و توزیع منابع مالی مورد نیاز واحدهای تابعه با 

  به ماموریت های واحدهای تابعه تامی ؛ توزیع بهینه و توانمندسازی منابع انسانی با توجه 

  احقاق حقوق دانشگاه در دعاوی

  عمرانیبر پروژه ها و طرح های نگهداشت ، ساخت و نظارت مدیریت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسالت حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع   
حوزه معاونت توستتعه مدیریت و منابع دانشتتگاه به منظور تامی  و توستتعه منابع                        

انستتتانی وایجاد زبان مشتتتترج در اجرای قوانی  و مقررات اداری مالی ، افزایش توانمندی ها و       
از اصتتول و معیارهای مدیریت اثرب ش و استتتفاده بهینه از منابع  مهارتهای شتتغلی با بهره گیری 

موجود با هدف اصالح  ساختارهای تشکیالتی شفاف سازی و فرایندهای انجام کار ، حس  اجرای        
ظایف و           یداز مهمتری  و ما قدام می ن ها ا یه  مالی و اثر ب ش نمودن هزن قواینی ومقررات ادارری 

سئولیتها ای  حوزه نظارت بر اج  شگاه  ،      م شده مربوط به واحدهای دان صویب  رای خط مشی های ت
ستادی با وظایف و      شگاه ایجاد هماهنگی امور  نظارت بر حس  اجرای امور اداری مالی، خدماتی دان
شنهاد خط مشی های اداری        ستیابی به اهداف مورد نظر و تهیه و پی صلی به منظور د سئولیتهای ا م

 . ضوابط موجود بر اسای اهداف کالن می باشدمالی دانشگاه در قالب مقررا ت و 
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 :ارزشهاي مورد قبول کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 صداقت در کار 

 اط شغلی نظم و انضب

 وجدان کاری 

 برقراری عدالت 

 توانمند سازی و شایسته گزینی  

 امنیت شغلی 

 ن و کرامت انسانی مراجعین در راستای شأتکریم 

 استفاده بهینه از منابع  
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 انتظارات فرد ، سازمان ، گروه ردیف

 حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامع وزارت بهداشت 0

 شاخصهای کمی و کیفی توسعه نیروی انسانی ءارتقا و منابعمعاونت توسعه مدیریت  0

شاخصهای  ءایجاد هماهنگی بی  معاونتها در راستای ارتقا معاونت بهداشتی 5
 سالمت

شاخصهای  ءایجاد هماهنگی بی  معاونتها در راستای ارتقا معاونت درمان وزارت انه 4
 درمان

 شاخصهای آموزشی ءارتقا معاونت آموزشی  وزارت انه 3

 شاخصهای تحقیقاتی و پژوهشی ءارتقا معاونت تحقیقات و فناوری  وزارت انه 1

 شاخصهای فرهنگی  و دانشجوییء ارتقا معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت انه 0

 شاخصهای تحقیقاتی و اجرایی غذا و دارو ءارتقا معاونت غذا و دارو  وزارت انه 3

 است دام بر مبنای شایستگی  ،  رعایت مسا ل قانونی وزارت انههسته عالی گزینش  0

 اعمال و اجرای قوانی  استانداری 01

 ارا ه پیشنهاد و اجرای مصوبات هیات امنای دانشگاه 00

 انجام امور محوله ، تعامل بی  معاونتهای دانشگاه ریاست دانشگاه 00

 راهکارها واجرای مصوباتانجام امور محوله ، ارا ه  هیات ر یسه 05

 معرفی نیروها پس از طی مراحل است دامی گزینش 04

 رعایت قوانی  و مقرارت و ارا ه گزارشات مریوطه هیات بدوی 03

 رعایت قوانی  و ب شنامه ها معاونت بهداشتی 01

 رعایت قوانی  و ب شنامه ها معاونت درمان 00

 و ب شنامه ها رعایت قوانی  معاونت آموزشی و پژوهشی 03

 رعایت قوانی  و ب شنامه ها معاونت دانشجویی و فرهنگی 00

 رعایت قوانی  و ب شنامه ها معاونت غذا و دارو 01

 فراهم شدن امکانات رفاهی ، اداری و علمی اعضای هیات علمی 00

 رعایت قوانی  و ب شنامه ها شورای عالی نظام نوی  بیمارستانها 00

 فراهم شدن امکانات رفاهی ، اداری و علمی کارمندان 05

 مهم ترین ذینفعان و انتظارات آنان
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 تقویت تعامل بی  دانشگاه ها دانشگاه های علوم پزشکی 04

 است دام و بکار گیری فارغ التحصیالن دانشگاهی 03

 رعایت قوانی  و مقررات مالی و اعالم به موقع در آمدها و اموال خزانه داری کل کشور و استان 01

 کسر و پرداخت به موقع مالیات پرسنل مالیاتیاداره کل امور  00

 طرح و پیگیری مسا ل مربوط به امالج دانشگاه اداره ثبت اسناد وامالج 03

 رعایت قوانی  و مقررات شهری شهرداری 00

 اجرای قوانی  مربوط ه کارگران و آیی  نامه آنان سازمان کار وامور اجتماعی 51

 رعایت قوانی  و مقررات در امور عمرانی سازمان مسک  و شهر سازی 50

 ارا ه صورتهای مالی و رعایت قوانی  سازمان اقتصاد و دارایی استان 50

 مشارکت در طرحهای ورزشی و تقویت تعامل سازمان تربیت بدنی 55

 ارا ه خدمات خداپسندانه به بیماران خیری  54

 ارا ه تراز مالی حسابرسان 53

 اعمال و اجرای قوانی  کشور سازمان بازرسی کل 51

 استفاده از امکانات دانشگاه شرکتهای خدماتی 50

شرکتهای ارا ه دهنده فناوری اطالعات  53
 سالمت

 تامی  بسترهای مناسب ف  آوری

 ارا ه خدمات مرتبط اقشار مردم 50

 تعامل و همکاری مجمع  نمایندگان استان 41

 موازی  شرعیتعامل و رعایت  جامعه روحانیت 40

 و مقرراتاجرای قوانی   اعمال و دیوان عدالت اداری 40
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 مهمترین ذینفعان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام ذینفع ردیف

 وزارت بهداشت  0

 معاونت توسعه مدیریت و منابع  0

 معاونت بهداشتی  وزارت انه 5

 معاونت درمان وزارت انه  4

 وزارت انهمعاونت آموزشی   3

 معاونت تحقیقات و فناوری  وزارت انه 1

 معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت انه  0

 معاونت غذا و دارو  وزارت انه 3

 هسته عالی گزینش وزارت انه  0

 استانداری  01

 هیات امنای دانشگاه  00

 ریاست دانشگاه  00

 هیات ر یسه  05

 سازمان بازرسی کل کشور  04

 اقشار مردم  03

 جامعه روحانیت  01

 سازمان اقتصاد و دارایی استان  00

 مجمع  نمایندگان استان  03
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 عنوان
 درجه اثر

 (0-5 ) 

ضریب 

 اهمیت

درجه 

 پاسخگویی

 (0-5 ) 

 نمره نهایی

 1,0100 5,33 1,10 5,30 سازمانی وجود ساختار 

 1,0300 5,0 1,10 5,0 الکترونیکی بستر

 1,0413 5,0 1,10 5,3  فیزیکی و تجهیزاتی تامی  منابع

 1,0531 5,0 1,11 5,10 مجرب کارشناسان

 1,0544 5,3 1,10 5,30 سازمانی ساختار استقرار

 1,0001 5,3 1,11 5,30 مدیریتی اصول با مدیران آشنایی

 1,0140 5,0 1,11 5,13 الکترونیکی سامانه های 

 1,0010 0,3 1,11 5,1 سازمانی گیری تصمیم در اطالعات و دانش از استفاده

 1,0331 0,3 1,11 5,33 کارکنان برای سازمان اهداف بودن روش 

 1,0354 0,3 1,11 5,3 گزینی شایسته و ساالری شایسته نظام 

 1,0000 0,3 1,10 5,3 تجهیزات و فیزیکی منابع نگهداشت

 1,0104 0 1,13 5,00 جاری امور و فرآیندها مستندسازی

 1,0103 0,30 1,11 5,0 مدیران و کارکنان عملکرد ارزیابی

 1,0105 0,0 1,11 5,4 نوآوری و خالقیت پرورش

 1,1013 0,03 1,13 0,03 قراردادی نیروهای

 1,1304 0,10 1,11 5,03 واحدها عملکرد ارزیابی

 2771    جمع

 تحلیل عوامل درونی   
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 عنوان
درجه 

 اثر

 (0-5 ) 

ضریب 

 اهمیت

درجه 

 پاسخگویی

 (0-5 ) 

 نمره نهایی

 1,0400 5,0 1,11 5,0 شهر  سیاسی مدیران با دانشگاه مدیران تعامل

 1,0404 5,3 1,11 5,0 رکشو و استان سطح در دانشگاه سازمانی بی  ارتباط

  مدیران با دانشگاه ارشد و اجرایی مدیران مناسب تعامل

 شهر مذهبی

5,0 1,11 4 1,0401 

 1,0031 5,3 1,10 4 بهداشت وزارت کالن سیاستهای

 1,0005 5,3 1,11 5,0 خیری  مجمع

 1,0011 5,4 1,11 5,0 الکترونیک دولت و  اینترانت سیستم وجود

 1,0304 0,3 1,10 4 مشتریان و حقوق شهروندی مندی رضایت

 1,0003 0,0 1,11 5,0 آمایش سرزمی 

 1,0001 5,3 1,13 5 رقیب های دانشگاه استراتژیهای از ارشد مدیران آگاهی

 سیاستگذاریهای و گیریها تصمیم در سیاسی عوامل

 سازمان

5 1,13 5,0 1,0314 

 1,0511 0,0 1,11 5,3 دولت  مالی و ای بودجه سیاستهای

 1,0041 0 1,11 5,3 فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات

ت سیاس و گیریها تصمیم در فرهنگی و اجتماعی عوامل

 دانشگاه گذاریهای

0,3 1,14 0,3 1,0103 

 1,1000 0,0 1,11 5,1 دانشگاه از خارج اعتبارات و مالی منابع جذب

 1,1035 0,3 1,11 5,0 اقتصادی تحریم

 تحلیل عوامل بیرونی  
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 1,1300 0,3 1,13 5 دیگر های دانشگاه اطالعاتی منابع به دسترسی

 1,1010 0,0 1,11 5,0 تورم نرخ

 2778    جمع



24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1S سازمانی استاندارد ساختار

 2S الکترونیکی بستر

 3S تجهیزاتی و فیزیکی منابع

 4S مجرب کارشناسان 

 5S سازمانی ساختار استقرار

 6S مدیریتی اصول با مدیران آشنایی

 7S های الکترونیکی سامانه

 
 
 
 
 

 

 
 

 1W سازمانی گیری تصمیم در اطالعات و دانش از استفاده

 2W کارکنان برای سازمان اهداف بودن روش 

 3W گزینی شایسته و ساالری شایسته نظام

 4W تجهیزات و فیزیکی منابع نگهداشت

 5W جاری امور و فرآیندها مستندسازی

 6W مدیران و کارکنان عملکرد ارزیابی

 7W نوآوری و خالقیت پرورش

 8W قراردادی نیروی

 9W واحد عملکرد ارزیابی

 

 
 
 
 
 
 

 ضعفنقاط  اولویت بندي 

 نقاط قوت اولویت بندي 
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 اولویت بندي تهدیدات

 
 
 

 1O شهر  سیاسی مدیران با دانشگاه مدیران تعامل

 2O کشور و استان سطح در دانشگاه سازمانی بی  ارتباط

 3O شهر مذهبی  مدیران با دانشگاه ارشد و اجرایی مدیران مناسب تعامل

 4O بهداشت وزارت کالن سیاستهای

 5O خیری  مجمع

 6O الکترونیک دولت و  اینترانت سیستم وجود

 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1T مشتریان مندی رضایت

 2T جغرافیایی و کشوری تقسیمات گذاری تاثیر میزان

 3T رقیب های دانشگاه استراتژیهای از  ارشد مدیران آگاهی

 4T سازمان سیاستگذاریهای و گیریها تصمیم در سیاسی عوامل

 5T دولت  مالی و ای بودجه سیاستهای

 6T فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات

 7T دانشگاه سیاستگذاریهای و گیریها تصمیم در فرهنگی و اجتماعی عوامل

 8T دانشگاه از خارج اعتبارات و مالی منابع جذب

 9T اقتصادی تحریم

 10T دیگر های دانشگاه اطالعاتی منابع به دسترسی

 11T تورم نرخ

 فرصت ها اولویت بندي 
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 SO  :    موقعیت معاونت توسعه      

1 2 
3 4 

4 

2 

1 

3 

S w 

T 

  SO    .اتژی استترین استرولین و محبوبا

 ها، از فاکتورهای مثبتفرصت-یا نقاط قوت                         استراتژی 

کند تا بهترین استفاده را از فاکتورهای مثبت استفاده می سازمان داخل  

 .ببرد از سازمان خارج 

SO 

o 
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 تحلیل مساله : 
ضتتعف در مدیریت یکپارچه بر روی فرایندها ، عدم تصتتمیم گیری مبنی بر واقعیتها در 
سازمان ، ضعف در شناخت وضعیت موجود سازمان ، توجه به مدیریت سنتی ، انعطاف        

تغییرات  ، عدم پاستت گویی به مشتتتریان و ستتازمانهای باال دستتتی ،  ناپذیری در برابر 
فقدان مشتتتتری محوری ، تورم عملیات به جای نتیجه ،  ناهمگنی نظام ارزشتتتیابی با 

 واحدها و کارکنان شرح وظایف کارکنان ، نا کار آمدی نظام ارزشیابی

 نظام مدیریت کیفیت  مساله :

 استقرار نظام مدیریت کیفیت  هدف استراتژیک :

S1s3s4s5s6s7o4o6w1w3w5w6w7w9 

 استقرار نظامهای نوین مدیریتی در دانشگاه 

  شناسایی افراد توانمند و خالق 

 آموزش و توانمند سازی و فرهنگ سازی 

 ارتقاء نظام سالمت اداری 

 توسعه تحقیقات کاربردی معاونت 

 ارتقاء فرایندهای خدمات پشتیبانی 

 خدمات  واگذاریبرون سپاری و 

ي ها
استراتژ

  :
 

 



28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحلیل مساله :  

ناکافی بودن نظارتها در سطططوح ملتلد دانشططگاه ، وجود نظارتهای      

موازی ، ناکافی و نامناسططب بودن شططاخصططها و معیارهای ارزشططیابی ، 

شیابی، تاثیر کم نتایج   آگاهی ناکافی مدیران از اهمیت امر نظارت و ارز

ارزشططیابی در توزیع منابع و ارزشططیابی عملکردها ، رضططایت ناکافی          

شرح وظاید      کارکنان از نحو شیابی با  شیابی، ناهمگنی نظام ارز ه ارز

 کارکنان ، نا کار آمدی نظام ارزشیابی 

ي ها
استراتژ

  :
 

 حوزه تدوین شاخصهاو معیارهای عملکردی استاندارد در

 معاونت

آموزش مدیران و کارکنان در زمینه نظارت و ارزشیابی 

 مدیریت نظام مند فرایندهای نظارت ، ارزیابی و ارزشیابی در

 راستای دستیابی به اهداف

 استقرار مدیریت عملکرد 

 نظارت ، ارزیابی و ارزشیابی  مساله :

 هدف استراتژیک : استقرار نظارت صحیح و ارزشیابی موثر در سطوح سازمانی

S2s5s6o4o6w3w6w7w9t1  
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 تحلیل مساله :  

اطالعات و آمار موردنیاز و صططحیح ودقیق به موقع در دسططترس نمی       

ستفاده از اطالعات موجود برای برنامه ریزیها ، تعدد      ضعد در ا شد ،  با

فاوت  ، بروز        عات مت عات  ،  وجود اطال نده اطال مراکز جمع آوری کن

با         های مرتبا  حت وب نبودن وب سطططایت ناوری ، ت عات ف نبودن اطال

شگاه  ، تحت و  شدن  ، عدم  دان ب  نبودن فرایندهای قابل الکترونیکی 

وجود برنامه ها نرم افزاری مناسططب ، ، توجه ناکافی به توانمند سططازی 

 مدیران در زمینه مدیریت اطالعات 

 ارتقاء و بهبود ساختار فناوري اطالعات هدف استراتژیک : 

S1S2S6S7O2O4O6W1W5T7T10 

ي ها
استراتژ

  :
 

 بهبود و ارتقای سامانه اطالعات مدیریتی 

  طراحی ، استقرار و آموزش سامانه اطالعات مدیریتی 

ارتقای سامانه های ارتباطات آمار و فناوری اطالعات 

 توسعه سامانه های شبکه ، نرم افزاری و سلت افزاری در

 سطح دانشگاه   

 طراحی و ساماندهی نظام جامع  مدیریت گردش

 آمارواطالعات

 ساماندهی نظام آمارهای ثبتی 

توسعه برنامه های فاوا 

 وارتباطات بکارگیری وتوسعه فناوری اطالعات

 وایجادپایگاههای اطالعات آماری 

   مدیریت ارتباطات و فن آوري اطالعات  : مساله
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 تحلیل مساله : 

عدم امنیت شططیلی ، سططابقه کار بایی نیروها بدون در نظر گرفتن     

سته گزینی در جذب ،          شای ساختار، عدم وجود  سازمانی در  ست  پ

کاها انگیزه شططیلی        مانی کم در نیروهای قراردادی،  تعهد سططاز

 کارکنان ، تامین منبع مالی در بودجه   

 

 یا تعدیل نیرو : تبدیل وضعیتهدف استراتژیک 

 S1S4O1W3W8T4T5T7 

ي ها
استراتژ

  :
  استقرار نیروها متناسب با وظاید و تلصصهای آکادمی 

تدوین شرح وظاید واحدها و پستهای سازمانی متناسب 

 اصالح  فرآیند جذب نیروها 

 

 نیروهاي قراردادي مساله :
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   تحلیل مساله :

درمستند سازی روش انجام امور، آشنایی ناکافی از روشهای انجام کار، ضعد 

یکسان نبودن روش انجام برخی کارها ، موازی کاری برخی از فرایندها  ، 

 تعدم توجه صاحبان فرایند به مستند سازی امور مربوطه

 

 :  هدف استراتژیک 

 دانشگاه به منظور تکریم و پاس گویی به مشتریانمدیریت نظام مند فرایندهای موجود در 

S1S2S7O4O6W2W5T10 

ي ها
استراتژ

  :
 

 توانمند سازی و جلب مشارکت فعال مدیران و کارکنان در

 برنامه های بهبود کیفیت

 احصا ،  بهبود و اصالح  فرایندهای دانشگاه 

 مستند سازی ، بازبینی و ارتقای فرایندها 

 شناسایی و مدیریت نظام مند فرایندهای ارائه خدمت به

 مشتریان  به منظور پاسلگویی به نیازها  

 

 فرایندها  مساله :
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 بهبود مدیریت بر منابع مالی :هدف استراتژیک 

S3S4S6S7O1 O4O5W4W6W9T4T5T8T7T9T11 

 

ي ها
استراتژ

  :
 

 ارتقاء نظام نوین مالی 

 اصالح فرایندها و بهینه سازی عملکرد مالی دانشگاه  

 بهبود پرداخت مبتنی بر عملکرد

 تامین و توسعه نگهداشت مناسب منابع فیزیکی و تجهیزاتی   

 استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و قیمت تمام شده

 بهبود سیستم توزیع ، تلصیص و هزینه کرد منابع مالی

   

 مدیریت منابع مالی مساله :

 تحلیل مساله :
آشنایی ناکافی برخی از مدیران و کارشناسان با قوانی  ، ضوابط ، شرح وظایف و 
فرایندهای حاکم بر منابع مالی و ضعف استفاده از ابزارهای مدیریت مالی ، ضعف 
مدیران در استفاده از اختیارات تفویض شده  ، مشکالت مربوط به برآورد کارشناسی 

عملیات مالی ، عدم تناسب بی  در آمدهای  اعتبارات مورد نیاز ،ضعف در نظام ثبت
اختصاصی و هزینه های مرتبط ، شناسایی ناکافی منابع مالی موجود ، برنامه های 
ناکافی برای افزایش در آمدها و کاهش هزینه ها،  ناکار مدی نظام پرداخت  ، انطباق 

 ناکافی نظام پرداخت با عملکرد در واحدهای اداری مالی  )  وقت مزدی ( 
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 تحلیل مساله :  

ضعد درتناسب جذب نیرو با نیازهای سازمانی، جذب 

نیروهای نا کارآمد ، ضعد در برنامه های نگهداشت و ارتقای 

منابع انسانی ، توزیع نامتناسب منابع انسانی با توجه به نیاز 

سازمان ،  ضعد درارتقا انگیزه کاری نیروهای انسانی، ضعد 

 در استقرارنظامهای مدیریتی منابع انسانی  

  استقرار بهینه مدیریت منابع انسانی: هدف استراتژیک 

8T7O 4O 9W8 W1W4 S3 S 

ي ها
استراتژ

  :
 

استقرار نظامهای نوین مدیریت دانا 

  تامین و استفاده بهینه از منابع انسانی      

  ارتقای فرایند جذب و بکارگیری مدیران 

ارتقاء ارائه خدمات رفاهی 

   استقرار نظام شایسته سایری در  دانشگاه 

 استقرار نظام پاداش مبتنی بر عملکرد و برقرار روشهای

 مناسب جبران خدمات 

 ارتقاء نظام جامع آموزشی کارکنان و مدیران 

 مدیریت منابع انسانی  مساله :
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 معاونت استراتژیک برنامه

 پژوهشی و فناوري 

5041-5044 
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 : :(Mission)رسالت

 قانون، به پایبندی با و اخالقی، اسالمی، هایارزش بر تکیه با جهرم پزشکی علوم دانشگاه یو فناورمعاونت تحقیقات      

 در استانی یهایتوانمند و انسانی یهاهیسرما از یریگبهره و آنان، مشارکت جلب و مردم به خدمت هدف با و محوری عدالت

 انجام برای مناسب بستر نمودن فراهم دارعهده سالمت، با مرتبط دانش نشر و تولید منظور به و دانشگاه رسالت تحقق راستای

ع دولتی و مناب یریکارگبهنیازهای واقعی جامعه از طریق   یتأمپایه و مشارکتی با کیفیت باال در راستای  – کاربردی تحقیقات

و در راستای تحقق اهداف  باشدیم یامنطقهملی و  یهااستیسخصوصی داخل و خارج متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب 

 .پژوهشی دانشگاه حداکثر تالش خود را مبذول خواهد نمود

 : :(Vision)انداز چشم

 انجام یسازتیظرف طریق از و الهی اقدی ذات از عانتاست با تا کرد خواهد تالش دانشگاه و فناوری تحقیقاتعاونت م  

وز، ر یهایتکنولوژاز  یریگبهرهو هم نی  با  در دانشگاه وظایف خودبنیادی و اجرای مستمر و دقیق -کاربردی هایپژوهش

 . را فراهم آورد ارتقاء سطح سالمت و اقتصاد منطقهموجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت 

 : :(Values)ارزشها

  انسانی کرامت حفظ -0

 مقررات و قوانی  رعایت -0

 اسالمی ارزشهای به پایبندی -5

 پزشکی های پژوهش در اخالق رعایت -4

 پایدار توسعه -3

 "محور دانایی توسعه" ساله بیست انداز چشم دوم هدف راستای در اجتماعی عدالت رعایت -1

 تحقیق و محقق واالی جایگاه به نهادن ارج -0

 تحقیق انجام در هدفمندی -3

 ساالری شایسته -0

 

 اهداف: 

 زیستی–تولید و انتقال دانش نوی  در عرصه های علوم پایه، بالینی و علوم بهداشتی  -0
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 انجام پژوهش های میدانی برای شناخت مشکالت بهداشتی و سالمت جامعه -0

 تدوی  و آزمون راهکارهای تداخلی و بنیادی برای ارتقاء سطح سالمت جامعه -5

 پزشکی مولکولی وسلول بنیادی تولید دانش در زمینه -4
 همگرایی با انقالب در سیستم های اطالع رسانی و فراهم نمودن زمینه جذب تکنولوژیهای اطالعاتی  -3

 تدوی  پژوهشهای مشترج بی  دانشگاهی، منطقه و بی  المللی -1

 

 تحلیل محیط داخلی:   

 : (S)نقاط قوت 

S1 –   وجود نگرش مثبت مدیریت و حمایتهای الزم 

S2-  استاندارد سازی فرایندهای تصویب طرح های تحقیقاتی 
S3 –  برگزاری دوره پژوهشی برای کسب دیپلم تحقیقاتی 

S4- وجود کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده های پزشکی و پرستاری 

S5- ،نجی، ، نیاز ساخالق در پژوهشتوانمندی در برگزاری کارگاههای ت صصی پژوهشی توسط اساتید دانشگاه )روش تحقیق
 و ...( searchمقاله نویسی،، spssکامپیوتر، 

S6-  وجود شرایط انجام تحقیقات تجربی با توجه به وجودanimalhouse و سایر امکانات ت صصی 

S7-  توانایی در ایجاد تسهیالت جهت مشارکت کافی اعضای هیأت علمی ، کادر آموزشی و دانشجویان در 
 کنگره های داخلی و خارجی 

S8-  وجود شوراهای پژوهشی فعال در دانشگاه )شورای پژوهشی علوم پایه ، پرستاری و پیرا پزشکی، علوم بالینی، مراکز ز ونوز

 و ...( HSRو اخالق، اخالق پزشکی ، SDHو 

S9- وجود نیروهای مت صص جهت ارزیابی طرحهای تحقیقاتی 
S10- پژوهشی نمایه شده در -وجود مجله علمیcinahl  وindexcopernicus  وISC 

S11- وجود اعتبارات ت صیص یافته به ب ش پژوهش 

S12-  مدیریت طرح های تحقیقاتی )پژوهان(وجود سامانه 

S13-  ز ونوز، مولفه های اجتماعی سالمت و بیماریهای غیر واگیرمصوب موافقت اصولی :وجود سه مرکز تحقیقاتی 
S14- ( جهت اعضای هیأت علمی و دانشجویانوجود منابع علمی و اطالعاتی چاپی و )کتاب انه دیجیتال 

S15- وجود آزمایشگاه تحقیقات ت صصی 

S16- وجود مراکز رشد فناوری سالمت 
S17- وجود دفتر ابداعات و اختراعات و نوآوریها 

S18- مرجع ذیصالح ارزیابی اختراعات حوزه سالمت در کشور 

S19-  آزمایشگاه الکترونیک و کارگاه مکانیک(بستر مناسب برای شرکت های دانش بنیان( 

S20- )امکان حمایت از اختراعات )وجود شورای ت صصی اختراعات و ابداعات 
S21-  امکان بررسی اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت 

S22- عضویت فعال در مرجع علمی سازمان ثبت مالکیتهای صنعتی 

S23- قطب تجهیزات پزشکی کالن منطقه 
S24- اق تمیز تجهیزات پزشکیوجود ات 
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S25- وجود مرکز استریل جنوب کشور 

S26- وجود واحد توسعه تحقیقات بالینی 

S27-  مرکز تحقیقات مصوب درون دانشگاهی : غربالگری سرطان ، درمان ناباروری ، بیهوشی و درد 5وجود 
S28- وجود واحد علم سنجی 

S29- وجود کمیته اخالق در پژوهش 

S30- تحصیالت تکمیلی )ارشد و دستیاری( وجود رشته های 

S31-  مشارکت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC) در امر پژوهش در آموزش 
S32- انگیزه مناسب پژوهشی در دانشجویان و کارکنان دانشگاه 

S33- توانایی برگزاری کنگره های دانشگاهی ، قطب و ملی 
 

 : (W) نقاط ضعف

W1-  ضعف در جذب اعتبار الزم از منابع خارج از دانشگاه 

W2- )تعامالت ناکافی جهت انجام پژوهش براسای اولویت های منطقه )نیاز سنجی 
W3- )امکانات ناکافی فیزیکی جهت برگزاری سمینار های منطقه ای یا کشوری در دانشگاه )هتلینگ 

W4- تحقیقاتی در حوزه علوم پایهت صصی کمبود تجهیزات 

W5-استفاده از فرصت های مطالعاتی عدم 

W6- ضعف در جذب نیروهای هیات علمی فعال پژوهشی 
W7- درمانی -در مراکز آموزشی  کمبود فضای پژوهشی بالینی 

W8- فرهنگ کارگروهی در دانشگاه ضعف 

W9- تاخیر در پرداختها به علت کمبود منابع بودجه ای 
W10-  خصوصیتعامل با سرمایه گذاران ب ش عدم 

 

 :محیط خارجی 

 :(O)فرصت ها 

O1-  وزارت متبوع تحقیقات و فناوریوجود متولی قوی در معاونت 

O2-  دیگر )ب صوص دانشگاههای همجوار(و مراکز تحقیقاتی امکان انجام طرحهای مشترج با دانشگاهها 

O3-  3موقعیت ممتاز دانشگاه از دیدگاه سایر موسسات و دانشگاهها کالن منطقه 
O4- امکان استفاده از نتایج طرحهای تحقیقاتی دیگر مراکز علمی کشور و جهان 

O5- امکان شرکت در کنگره ها و همایش های کشوری 

O6-  مینه مناسب جهت استفاده از فناوری اطالعاتز 
O7- دیدگاه مدیریت استراتژیک و عملیاتی در وزارت متبوع 

O8-  از درآمد اختصاصی قابل ت صیص به پژوهش درصد 5تا  0وجود اعتبارات 

O9- امکان کسب درآمد مالی از امکانات پژوهشی و آزمایشگاه تحقیقات از طریق تعامل با دیگر مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد 

O10- سرطان( -سالک-کاالآزار-تاالسمی-زمینه کافی برای انجام پژوهش )وجود بیماریهای خاص و بومی 
O11- ضاء هیأت علمی سایر دانشگاهها برای به انجام پژوهش های مشترج با دانشگاه علوم پزشکی جهرمعالقمندی اع 
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O12- و سایر موسساتاستانداری  جذب منابع پژوهشی از 

O13- نیروهای مت صص برای طراحی محصوالت وجود 

 

 :(T)تهدید ها 

T 1- پایی  بودن سرانه بودجه پژوهشی در کشور 
T 2- های ت صیصی به دانشگاه با برنامه های مورد نیاز پژوهشیعدم تناسب بودجه 

T 3-  قوانی  و آیی  نامه های دست و پاگیر مرتبط با فرصتهای مطالعاتی و کنگره های خارج از کشور)صدور ویزا و سفارت و
)... 

T 4-توجه و هماهنگی ناکافی دیگر سازمانها و نهادها به پژوهشهای مبتنی بر نیاز جامعه 

T 5- مبود مراکز تحقیق و توسعه  ک(Research and Development) قوی و موثر در مراکز دانشگاهی 

T 6- به کارگیری ناکافی دستاوردهای پژوهش در امر آموزش ، نظام سالمت و صنعت 

T 7- ی ...(مشارکت ناکافی ب ش های برون دانشگاهی در امر پژوهش مانند )دانشگاههای پیام نور ، دولتی و آزاد اسالم 
T 8- کمبود جاذبه ها و امکانات شهری مناسب جهت جذب اعضای هیأت علمی توانمند در امر پژوهش 

T 9- محدودیت های قانونی و است دامی در جذب نیروهای جوان و عالقمند در امر پژوهش 

T 10- جذب هیأت علمی فعال پژوهشی توسط دانشگاههای بزرگ 

T 11- فراهم آوری بستر مناسب جهت پژوهش )خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاه( باال بودن نرخ تورم در خصوص 

T 12- در اولویت نبودن امر پژوهش در برخی از موارد در عملکرد سیاستگذاران منطقه و شهر 

T 13- ناکافی بودن همکاریهای بی  ب شی در امر پژوهش 

T 14-  ی شهرستانارتباط نا کافی با سایر دانشگاهها 
 

 :  soاستراتژي هاي 

 ( در جهت ارتقای موقعیت و توسعه O( و فرصت ها )S)موضوعات راهبردی مبتنی بر استفاده از نقاط قوت )               
 دانشگاه (
  بستر سازی جهت انجام طرحهای تحقیقاتی مشترج با سایر دانشگاهها به خصوص دانشگاههای همجوار با استفاده از

 s1-s3–s6-o2 –o9-o10و عالقه مند در امر پژوهش هیات علمی توانمند 
  تالش برای ایجاد انگیزه و زمینه مناسب برای انجام پژوهش در کادر علمی و دانشجویان و کارکنان دانشگاه با وجود

 s1-s3-o8نگرش مثبت مدیریتی 

 یب طرحهای تحقیقاتیتالش برای ایجاد انگیزه مناسب پژوهشی در کادر علمی دانشگاه با وجود روند مناسب تصو s2-

s3-s12-o5 
  تعیی  خط مشی جهت تشویق پژوهشگران و دانشجویان به ارا ه مقاالت با کیفیت و شرکت در کنگره های داخلی و

 s3-s4-s5-s7-o5خارجی 

  تالش برای جذب منابع مالی دولتی و غیر دولتی با توجه به وجود امکانات ت صصی پژوهشی وanimal house 

 s6-s15-o2-o9-o12در دانشگاه 

  تعیی  خط مشی جهت افزایش تعداد کنگره ها و مقاالت علمی با مشارکت اعضای هیات علمی و وجود منابع علمی و
 -s7-s14-o6اطالعاتی ) کتاب انه دیجیتال ( 
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  تالش برای افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی کشوری و منطقه ای با وجود زمینه کافی برای انجام پژوهش و شوراهای

 s8-s9-o3- o5-o10-o12پژوهشی فعال در دانشگاه 

  ساماندهی اعتبارات ت صیص یافته ب ش پژوهش با استفاده از متولی قوی و دیدگاه مناسب مدیریت استراتژیک و
 s1-s11-o1-o7-o8ت متبوع وموقعیت ممتاز دانشگاه در شهرستان عملیاتی وزار

  تالش برای گسترش استفاده از ف  آوری اطالعات ودسترسی به اینترنت به منظور ثبت و دستیابی به اطالعات پژوهشی

s12-o6 
 

 : STاستراتژي هاي 

( ویا تبدیل آنها به فرصت ها Tل تهدیدها )در جهت کنتر s)موضوعات راهبردی مبتنی بر استفاده از نقاط قوت )          
 می باشد . 
 تالش در جهت اصالح و بهبود ساختار سازمانی حوزه پژوهش به منظور تسریع در مراحل اداری و امور پژوهش–

s1-s8-s9-s11-s12-T2-T3-T13  
  تالش برای جذب اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی توانمند جهت افزایش عملکرد پژوهشیs1-s6-T8-

T10 
   تالش جهت باال بردن فرهنگ کار گروهی در دانشگاهs1-s3-s4-s9-T7-T13-T14 

 

 WT:استراتژیهاي 

( ویا تبدیل آنها T( توانمند سازی سازمانی جهت کنترل تهدیدها )Wموضوعات راهبردی مبتنی بر رفع نقاط ضعف )              
 به فرصت ها 

  تالش جهت ایجاد جاذبه های مناسب برای جذب اعضای هیات علمی توانمند پژوهشی و فراهم آوری بستر مناسب

 W1-W4-T5-T8-T10-T11پژوهش 

  بستر سازی و امکان استفاده از فرصت های مطالعاتی جهت به کارگیری دستاورد های پژوهش در امر آموزش و درمان

W7-T6-T8 
 

 :WOاستراتژي هاي 

 ( در جهت توانمند سازی سازمانی و رفع نقاط ضعف )Oراهبردی مبتنی بر استفاده از فرصت ها ) موضوعات
    (W.می باشد 

  تالش برای افزایش جذب اعتبارات مالی الزم جهت تقویت فعالیتهای پژوهشیW1-O1-O3 

  تالش برای افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی کشوری و منطقه ایW2-O3 –O10 

 می  اعتبارات و امکانات فیزیکی و تجهیزات تحقیقاتی  تالش برای تاW3-W4-W5-O1 –O7-O8 

  تالش در جهت پایش و ارزشیابی فعالیت های پژوهشیW6-O7 

  ایجاد انگیزه برای همکاری بی  پژوهشگران داخلی و خارجیW8-O1-O4-O8-O11 

 

 :پزشکی رسانی اطالع و تحقیقات مدیریت (Goal) کالن اهداف
 

G1  دانشگاهو فناوری  تحقیقات تشکیالت معاونت سطح ارتقاء و حفظ 
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 G2 اندازی پژوهشکده در دانشگاهراه 

 G3 در دانشگاه تحقیقات کیفی و کمی وسعهت 

G4 های میدانی به منظور شناخت و پیشگیری از مشکالت بهداشتی با ساماندهی نظام ثبت و غربالگری جام پژوهشان
 هابیماری

G5 های پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینیها و فعالیتهای ثبت بیماریجامعه با توسعه پروژه تقاء سطح سالمتار 

G6 یدر حوزه علوم پزشک یو فرادانشگاه یو منطقه ا یمل یپژوهش یهاطرح شیزااف  
G7 های نوی  در دانشگاههای ابداعات و اختراعات و فناوریپروژه تقاءار 

 

 

 

 : دانشگاه پزشکی رسانی اطالع و تحقیقات مدیریت (Objectives) جزیی اهداف و (Goal) کالن اهداف

G1. دانشگاهو فناوري  تحقیقات تشکیالت معاونت سطح ارتقاء و حفظ : 

G1O1 صالح و تصویب چارت معاونت پژوهشیا 

G1O2 هادانشکدهصالح و تصویب چارت معاونت پژوهشی در ا 

G1O3 دفتر فناوری سالمتدر  یچارت معاونت پژوهش بیصالح و تصوا 

G1O4 ( بیمارستانها مراکز آموزشی و درمانی ) در یچارت معاونت پژوهش بیاصالح و تصو 
 

G2.پژوهشکده در دانشگاه ياندازراه 

G2O1 خذ موافقت قطعی مراکز تحقیقاتیا 

G2O2  ی پژوهشیعلمئتیهجذب 

G2O3 ی دوره اندازاهرPhD by Research در مراکز تحقیقاتی 

G2O4 ی دوره پسادکتریاندازاهر 

 

G3.در دانشگاه تحقیقات کیفی و کمی توسعه 
 

G3O1  ی و دانشجوییپرستاری و نیبال ،هیعلوم پا هایپژوهشارتقاء سطح 

G3O2 دانشگاه یپژوهش یهاتیاولو یمرتبط با سالمت در راستا یکاربرد قاتیتوسعه تحق 

G3O3  جامع تحقیقات شگاهیاندازی آزمابه منظور تأسیس و راه یشگاهیآزما زاتیکیفی تجهارتقاء سطح کمی و 

G3O4 علمی و دانشجویان دانشگاهرتقاء سطح توانمندی پژوهشی اعضای هیئتا 

 

G4هاي میدانی به منظور شناخت و پیشگیري از مشکالت بهداشتی با ساماندهی نظام ثبت و انجام پژوهش

 : SDHها با محوریت مرکز تحقیقات غربالگري بیماري
 

G4O1 محوریت مرکز تحقیقات های غیرواگیر با ها با تأکید بر بیماریساماندهی نظام ثبت و غربالگری بیماریSDH 
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G4O2 ا ب هاعلمی و معاونت بهداشتی در نظام ثبت و غربالگری بیماریهمکاری بی  اعضای هیئت سطح ءرتقاا

 SDHمحوریت مرکز تحقیقات 

 
G5ت هاي پژوهشی در واحد توسعه تحقیقاو فعالیت هاي ثبت بیماريارتقاء سطح سالمت جامعه با توسعه پروژه

 : زئونوزبالینی با محوریت مرکز تحقیقات بیماریهاي غیر واگیر و 

G5O1درمان و  معاونت یبا همکار ریرواگیهای غبا تأکید بر بیماری نظام ثبت بیماری هایاندازی پروژهاهر
 ی آموزشیهامارستانیب

G5O2 هاعلمی علوم پایه و بالینی در نظام ثبت بیماریهمکاری بی  اعضای هیئتسطح  ءرتقاا 

G5O3 هاهای ثبت بیماریپزشکی در پروژهی دانشجویان هانامهانیپاق دادن سو 

 
G6یدر حوزه علوم پزشک یو فرادانشگاه يو منطقه ا یمل یپژوهش يهاطرح شیافزا : 

G6O1 به منظور جلب مشارکت درون ب شی و  یالملل یو ب یامنطقه ،یدانشگاه  یمشترج ب یهاپژوهش  یدوت
 برون ب شی

G6O2 میدانی و ثبت بیماری در شهرستان و استان هایپژوهشت ثب 

G6O3 در طول برنامه پنج ساله یاهای منطقهجانبه مشارکت گروهی در پژوهشقویت همهت 

G6O4 همجوار یهاهمکاری پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه یهانامهتفاهم نعقادا 
G6O5 ( مشارکت دادن حامیان مالیsponsorدر پژوهش )محصول اقتصادی های دارای 

 

 

G7 هاي نوین در دانشگاههاي ابداعات و اختراعات و فناوريپروژه رتقاءا : 

G6O1 دانش، پژوهش و تعامالت فناورانه رنمودنیفراگ یهدفمند در راستا های استیس فیعرت 

G6O2 در حوزه سالمت ارتقاء ثبت تعداد پتنت ها 

G6O3  )و  انیبندانشی هاشرکتبه منظور جذب  تجهیزات پزشکیتکمیل پروژه ساخت اتاق تمیز )کلی  روم
 ی تجهیزات حوزه سالمتسازیتجار

G6O4 بنیادی و سلولی پزشکی، مولکولی هاعرصهلید و انتقال دانش نوی  در تو 

G6O5 ی فناوری تا بازارسازیتجارأسیس شبکه ت صصی خدمات ت 

G6O6 مناسب  یگذارهیحوزه سالمت تا حد امکان و سرما ش در جهت دستیابی به سهم بازار داخلی محصوالتتال
 فعال در حوزه سالمت یردولتیبرای حمایت از نهادهای غ

 
 : wsاستراتژیهاي 

  w1-w9-w10-s1-s11-s13-s16-s23-s25 در نظر گرفت  اعتبارات مالی مستقل -0

 w2-w8-s6-s9-s13-s26-s27s32    مشترج یتهایدر جهت انجام فعال یعلم اتیه یرغبت در اعضا جادیا -0
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-w6-s1-s6-s7-s8-s10-s13-s14توانمند و پژوهشگر یعلم اتیجهت جذب ه یتعامل با حوزه معاونت آموزش -5

s15-s26-s27-s30 
 w4-w7-s1-s15-s26-s27دانشگاه یدرمان یدر مراکز آموزش یقاتیمناسب تحق یفضا جادیا -4

 
 : TO يهایاستراتژ

 -T4-T7-T13-T14-O2-O2-O10-O11فعالیتهای تحقیقاتی مشترج ملی و منطقه ایتدوی  فرایند انجام  -0

 T1-T2-O9-O12-O13جذب منابع مالی از سازمانها، سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

درجه  عوامل اصلی ردیف

 اهمیت

ضریب 

 اهمیت

نمره  رتبه

 نهایی

 نقاط قوت

S1  وجود شوراهای پژوهشی فعال در دانشگاه )شورای پژوهشی علوم پایه ، پرستاری

 HSRو اخالق، اخالق پزشکی ، SDHو پیرا پزشکی، علوم بالینی، مراکز ز ونوز و 

 و ...(

01 1,10 4 1,51 
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S2  وجود سه مرکز تحقیقاتی مصوب موافقت اصولی :ز ونوز، مولفه های اجتماعی

 واگیر سالمت و بیماریهای غیر

01 1,00 4 1,01 

S3 1,03 5 1,11 11 وجود مراکز رشد فناوری سالمت 

S4 1,30 4 1,05 31 وجود واحد توسعه تحقیقات بالینی 

S5 )1,00 5 1,14 31 وجود رشته های تحصیالت تکمیلی )ارشد و دستیاری 

  نقاط ضعف

W1  1,14 0 1,14 31 ضعف در جذب اعتبار الزم از منابع خارج از دانشگاه 

W2 1,14 0 1,14 31 عدم استفاده از فرصت های مطالعاتی 

W3 1,53 0 1,00 01 ضعف در جذب نیروهای هیات علمی فعال پژوهشی 

W4 1,03 0 1,10 01 ضعف فرهنگ کارگروهی در دانشگاه 

W5 1,01 0 1,05 31 تاخیر در پرداختها به علت کمبود منابع بودجه ای 

 2780  5  جمع

درجه  عوامل اصلی ردیف

 اهمیت

ضریب 

 اهمیت

نمره  رتبه

 نهایی

 فرصت ها
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O1  امکان انجام طرحهای مشترج با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دیگر

 )ب صوص دانشگاههای همجوار(

11 1,11 0  1,00 

O2  1,01 4 1,00 01 درصد از درآمد اختصاصی قابل ت صیص به پژوهش 5تا  0وجود اعتبارات  

O3  امکان کسب درآمد مالی از امکانات پژوهشی و آزمایشگاه تحقیقات از طریق

 تعامل با دیگر مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد

01 1,13 5 1,04  

O4 تاالسمی-زمینه کافی برای انجام پژوهش )وجود بیماریهای خاص و بومی-

 سرطان( -سالک-کاالآزار

31 1,00  4  1,43 

O5  1,15 0  1,15 31 استانداری و سایر موسساتجذب منابع پژوهشی از  

 تهدیدها

T1  عدم تناسب بودجه های ت صیصی به دانشگاه با برنامه های مورد نیاز

 پژوهشی

31 1,00 

  

5 1,51  

T2  قوانی  و آیی  نامه های دست و پاگیر مرتبط با فرصتهای مطالعاتی و 

 کنگره های خارج از کشور)صدور ویزا و سفارت و ...(

31 1,15 

  

0 1,15  

T3  محدودیت های قانونی و است دامی در جذب نیروهای جوان و عالقمند در

 امر پژوهش

01 1.1

9  
4  1,01 

T4 - بستر مناسب جهت پژوهش  باال بودن نرخ تورم در خصوص فراهم آوری

( خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاه)  

31 1,00 

  

3 1,51  

T5  1,00  2 1,11  11 پژوهش در عملکرد سیاستگذاران منطقه و شهردر اولویت نبودن امر 

  9726   5   جمع
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 می باشد. SOموقعیت معاونت تحقیقات و فناوري 
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  استراتژیک برنامه

 آموزشی معاونت

5041-5044 
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 :(Mission) رسالت

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با تکیه بر ارزشهای اسالمی ، اخالقی و با پایبندی برقانون ،عدالت محوری و با               
جامعه علمی و بهره گیری از سرمایه های انسانی و توانمندی های استانی و کشوری در راستای تحقق رسالت هدف نهایی خدمت به مردم و 

دانشگاه و به منظور تربیت نیروهای انسانی مرتبط با سالمت عهده دار فراهم نمودن بستر مناسب برای آموزش نیروهای جوان با کیفیت 
جامعه جهت ارا ه خدمات درمانی و بهداشتی از طریق به کارگیری منابع دولتی و خصوصی باال در راستای تامی  نیازهای واقعی سالمت 

داخل و خارج متناسب با فرهنگ جامعه و مبتنی براخالق حرفه ای در چارچوب سیاست های ملی و قطبی می باشد و در راستای تحقق 
 اهداف آموزشی دانشگاه حداکثر تالش خود را مبذول خواهد نمود.

، نظیر 0414براسای اسناد باالدستی سالمستقل تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  معاونتبه عنوان یک  اونتای  مع
ماموریتهای ذیل را بر عهده نقشه جامع علمی کشور و سند تحول سالمت ، و ماموریت های ویژه کالن منطقه و بسته های طرح تحول 

 دارد : 
  پزشکی کارآمد در سطح عمومی و ت صصی ،تحصیالت تکمیلی برای اطمینان از تداوم خدمات سالمت آموزش و تربیت نیروهای

 در آینده از طریق متده های نوی  آموزشی
 تاری پرسهای کاربردی و اساسی مورد نیازب ش سالمت در حیطه علوم پایه ، بالینی ،  هدایت و بستر سازی جهت انجام پژوهش

 های جدید به منظور ارتقاء سطح سالمت جامعه استفاده از ف  آوری و بهداشتی با، پیراپزشکی 
 مشارکت در ارتقای سالمت از طریق ارا ه خدمات آموزشی درمانی جامع ، با کیفیت و هزینه اثر ب ش 
 یروهای ن مشارکت موثر در آموزش مستمر و مداوم دانش آموختگان و بازآموزی اساتید ارا ه خدمات بهداشتی درمانی با بکار گیری

  درمنطقهمت صص 

 حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفری  با تاکید بر توسعه مراکز اختصاصی متناظر بر نیاز جامعه 

 
با انجام ماموریت های فوق با تکیه بر اصول ارزشهای اسالمی ، جلب رضایت خدمت گیرندگان ، ترویج عدالت اجتماعی  معاونت آموزشی

درمان ، حفظ شأن و مقام اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان ، وجدان کاری و انضباط اداری ، اهداف ذیل را در حوزه بهداشت و 
 دنبال می کند : 

 پژوهش  یهویت روحقارتقاء سطح آموزش و ت 

  سل نآموزش پاس گو و دانشگاههای –تالش در جهت نهادینه سازی بسته های طرح تحول و به خصوص بسته مرجعیت علمی
 سوم

 با ترویج زندگی بهتر ، سالمتر ، با نشاط تر برای مردم منطقه  و کیفیت زندگی ارتقاء سطح سالمت جامعه 
 حرفه ای پزشکی منطبق بر اصول و معیارهای اسالمی  و تعهد گسترش اخالق 
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 ( :Visionچشم انداز)
 

 هب جامعه  دستتتیابی های برتر درمعاونت های به عنوان یکی از  با استتتعانت از خداوند ستتبحان و توانا بر آن استتت معاونت آموزشتتی      
  ربردیکا  های پژوهش باتجربه و باتقویت روحیه دانش پژوهی و همدلی و نیروهای جوان ، مستعد،کارآمد، تربیت طریق از  عمومی سالمت

 آموزشی به عنوان یکی ازمعاونت های آموزشی برتر کشور و منطقه خاورمیانه دست یابد.شود و به بهتری  شاخص های  مطرح منطقه در
به ، 0401دریک افق ده ساله در نظر است با اجرای برنامه استراتژیک معاونت آموزشی باتوجه به نقشه علمی سالمت سند علمی         هم نی 

سا      ست در چند  سانی مت صص در گروههای پزشکی   منظور افزایش کارآیی و اثر ب شی خدمات خود مصمم ا  ، ل آینده با تربیت نیروی ان
پرستاری و پیراپزشکی و تحقق حرکت دانشگاه در مسیر دانشگاه های نسل سوم ،با گسترش رشته های علوم نوی ،دستیابی به مرجعیت              

ساله ک       شی* و ماموریت های کشوری و چشم انداز بیست  ستم     علمی و ماموریت های ویژه کالن منطقه آمای سی شور جزء یکی از برتری  
های آموزشی مولد باشیم و در توسعه تحقیقات مرتبط با نیاز سالمت و ارتباط آن با با افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان تالش نموده و      

دید پزشکی ،  در جهت اعتالی دانش آموختگان و مقام و منزلت اعضای هیات علمی به جایگاه اعتالی علمی و ف  آوری و دستاوردهای ج  
 آموزش متناسب با نیاز جامعه و پاس گو حرکت کند .

 : در ای  راستا ماموریت های ویژه زیر را درکالن منطقه پنج دنبال می کند 
 توسعه دانش بیوتکنولوژی و طب بازساختی  -0
 توسعه دانش طب سنتی   -0
 توسعه برنامه پزشک خانواده  -5

 توسعه دانش های زیست دریایی -4 
 توسعه دانش مرتبط با ایمنی محیط زیست-3 
 توسعه دانش بی  رشته ای مرتبط با علوم انسانی و علوم پزشکی ) جامعه شناسی علوم پزشکی و...( -1
 

 (:Valuesارزشها)
  حفظ موازی  شرع اسالم و پایبندی به ارزشهای اخالقی واسالمی 

  سانی ضایت الهی،      مراعات ارزش  با  ارا ه خدمات: توجه به کرامت ان سب ر سالم در زمینه ک های متعالی دی  مبی  ا
 شرافت خدمت به انسان ها و ضرورت حفظ حیات و احیای نفوی

 حفظ وارتقای منزلت اعضای هیأت علمی ،کارمندان ودانشجویان 

 احترام ورعایت مقررات آموزشی و اداری 

 حق گرایی و توجه به حقوق احاد مردم :یعدالت محورو  گسترش عدالت اجتماعی ، آموزشی درعرصه خدمات آموزشی

 ودرمانی پژوهشی و آموزشی های سرویس ،ارایه منابع تامی  در ....( بیماران و  )دانشجویان ،مدرسی  ، کارکنان
 حفظ و ارتقای پژوهش درآموزش و اعتبارب شی، بسته های تحول 
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 شایسته ساالری علمی با احصاء مرجعیت علمی در جو رقابتی کشور 

 محصول آموزشی دانشگاه در قالب فارغ التحصیالن خبره حرفه ای در کشور ارا ه 

 اشاعه خصایصی اخالق پزشکی:و  اخالق حرفه ای اخالق مداری ، عمل گرایی در تحقق آرمان های آموزش و توجه به
 و ارج نهادن اخالق پژوهشی چون نوع دوستی، شرافت و درستکاری،وظیفه شناسی،رازداری و توجه به ارتقاء شغلی

 
 
 
 
 
 
 
 

  عهوتوس  "محوری دانایی" به دادن  لویتواهمیت و او نیاز هاي رفاهی ذینفعان : عالم ،ارج نهادن به جایگاه واالي علم 
 پژوهی دانش و "جویی علم" به ب شیدن وقداست  علمی

 ارتقای مستمر کیفیت در ارا ه خدمات آموزشی ،درمانی و پژوهشی : تعالی 

    : سخگوئی اشتتتاعه مهارت های چون یادگیری مادام العمر،یادگیری خود محور و تاکید بر آنها برای حفظ و ارتقاء             پا
( پاستت گویی به نیازهای ذینفعان )دانشتتجویان ، استتاتید ، دانش   توانمندی های فردی)استتاتید و فارغ التحصتتیالن 

 آموختگان و جامعه( ، ارتقای حرفه ای

   وختگان در امر درمان بیماران و تامی  ستتتالمت افراد جامعه با توجه به اینکه محور همه ای               ایجاد تعهد در دانش آم
 فعالیتها بیمار و جامعه می باشد بنابرای  هدف اصلی را تامی  سالمت و کاهش درد و رنج بیماران می داند.

 ن آموزشی استفاده از دیدگاه دانشجویان ، اساتید و دانش آموختگان در تصمیم گیری های کال 

 پرورش خالقیت و استعدادها و امادگی تحصیلی جهت مقاطع باالتر 

 استانداردگرایی 
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 ذینفعان:

 بیرونیدرونی/ ذینفعان

 بیرونی رئیس دانشگاه  .0

 درونی معاون آموزشی .2

 درونی معاونین آموزشی علوم پایه، بالینی و پرستاری و پیراپزشکی .3

 درونی شوراهای دانشگاهشورای آموزش و سایر  .4

 درونی شورای دانشگاه .5

 درونی اعضای هیات علمی .6

 درونی دانشجویان .7

 درونی مدیران گروه های آموزشی .8
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 درونی (EDOدفاتر توسعه در واحدهای آموزش دانشگاه ) .9

 بیرونی بیمارستان های آموزشی دانشگاه-01     

 بیرونی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -00      

 درونی مرکز آموزش مجازی -02      

 درونی دانشکده پزشکی-03      

 درونی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی-04      

 بیرونی معاونت آموزشی وزارت-05      

 بیرونی ( وزیر ) وزارت بهداشت-06      

 درونی کارکنان آموزشی دانشگاه-07      

 درونی دانشگاهامورهیات علمی -08      

 درونی مراکز تحقیقاتی دانشگاه-09      

 درونی کارشناسان آموزشی -21     

 بیرونی حوزه پژوهشی دانشگاه-20     

 درونی مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی-22     

 بیرونی معاونت های دانشگاه-23     

 

 
 اهداف کالن :
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G1   : دانشجویان و اساتید تقویت روحیه علم افزایی در 

G2  :  رتقای سطح فرایندهای ارا ه خدمات سیستم آموزشیا 

G3  :  رتقای کیفیت برنامه ها و فراگیرهای آموزشی دانشگاه با رویکرد بر پروژه های پژوهش درآموزشا 

G4   :توانمندسازی اعضای هیأت علمی درمهارتهای آموزشی نوی ، مدیریتی و پژوهشی و کارآفرینی 

G5  : تربیت حرفه ای دانشجویان و فارغ التحصیالن 

G6  : رشد و توسعه رشته های ت صصی وتحصیالت تکمیلی 

G7  : یاده سازی و ارتقای تشکیالت سازمانی مجموعه معاونت آموزشیپ 

G8  : توانمندسازی پرسنل معاونت آموزشی درجهت تدوی  و ارا ه فرایندهای اداری در مجموعه معاونت آموزشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT Analysis 

 تحلیل موقعیت )نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها( معاونت آموزشی

 نقاط قوت وضعف :

 درجه اهمیت عوامل درونی

اهمیت  نقاط قوت

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

اهمیت 

 کم

S1وجود اعضای هیات علمی توانمند و با تجربه، مجرب وکارآمد: *   

S2: دانشکده پرستاری و پیراپزشکیوجود فضاهای فیزیکی  *  

S3تعامل و همفکری مسئولین، کارکنان و دانشجویان با یکدیگر: *   
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S4استفاده از نیروی جوان و کارآمد:  *  

S5ها:گرایا مدیران به ارتقاء کیفی دانشکده  *  

S6وقت مدیران در محل کار و جلسات-:حضور منظم و تمام *   

S7 های تلصصی در دانشگاهکمیته:وجود شورا و  *  

S8کسب رتبه قبولی در دوره رزیدنتی توسا دانشجویان پزشکی: *   

S9 انجام ارزیابی ساینه استاد توسا مرکز:EDC  *  

S10 انجام ارزیابی دون بلشهای بالینی و علوم پایه توسا:EDC   * 

S11دسترسی به منابع جدید تکنولوژی و اینترنت: *   

S12 ممتاز دانشگاه در بین ادارات و سازمانهای شهرستان:موقعیت  *  

S13ارتباط مناسب استاد و دانشجو:  *  

S14پژوهشی-:امکان اجرای کارگاههای آموزشی  *  

S15وجود:EDC آموزش مجازی و دفاتر توسعه فعال، *   

S16 وجودمرکز مهارتهای بالینی در سطح دانشگاه بصورت مجزا )پزشکی:

 ،پرستاری، بیمارستانها(

*   

S17 وجود فضاهای شبیه سازی شده مناسب جهت آموزش مهارتهای:

 بالینی در دانشکده پرستاری

 *  

S18 وجود کمیته توانمند سازی، مهارتهای بالینی و استعداد درخشان  در:

 دانشکده پرستاری ، پیراپزشکی و دانشگاه

 *  

S19 کوریکولوم جدید:ارائه کارگاههای تلصصی طبق   * 

S20 چاپ مجله اخالق و آموزش در پرستاری دانشکده پرستاری:  *  

S21های تلصصی آموزشی فعال در :وجود کمیتهEDC دانشگاه  *  

S22 وجود داروخانه مدل در دانشکده پرستاری و مرکز مهارتهای بالینی:  *  
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S23 نی ، )علوم ملکولی بالی:وجود اساتید توانمند جهت تعامالت بین المللی

 قلب و عروق(

*   

S24) وجود مسئوین جوانتر)سوپروازیری:  *  

S25 عملکرد موثر در بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و کسب:

 رتبه در طرح راد 

*   

S26های کشوری و بین :وجود اساتید توانمند در برگزاری دوره

 (BASIC COURSE OF INTENSIVE CARE UNITالمللی)

*   

S27وجود مدیریت مالی مستقل: *   

S28وجود مدیریت اداری مستقل وفعال:  *  

S29های های برگزاری کنگره:وجود اساتید توانمند و فعال در کمیته

 کشوری )کنگره بین المللی انگل شناسی(

*   

S30های کشوری و :وجود اساتید توانمند در برگزاری دوره

 (BASIC COURSE OF INTENSIVE CARE UNITالمللی)بین

*   

S31 وجود کمیته منتلب هیات ممیزه )مربوط به ارتقای اعضای هیات:

 علمی(

*   

S32وجود کمیته ترفیعات: *   

S33های علمی در مقطع :بهره مندی از اساتید توانمند در راه اندازی رشته

 کارشناسی ارشد و دکتری

*   

S34 علمی در دانشگاه:وجود شورای جذب هیات *   

S35 وجود آموزش مداوم فعال و مستقل: *   

S36های منطقه ای و کشوری:توانمندی دربرگزاری سمینارها و کنگره  *  

S37وجود شورای آموزشی دانشکده: *   

S38 توانایی در راه اندازی رشته های علمی درمقطع کارشناسی ارشد:

 ودکتری

*   
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S39 مستعد کسب عناوین برتر مسابقات علمی کشور:وجود دانشجویان *   

S40های :امکان برگزاری دورهPR در دانشگاه  *   

S41 برخورداری از بنیه علمی مناسب جهت ارائه برنامه های آموزشی:

 برای سازمان های دیگر

*   

S42 وجود زمینه مناسب جذب رشته های کارشناسی ارشد در دانشکده :

پرستاری سالمت جامعه،ارشد مراقبت های ویژه، ارشد پرستاری )ارشد 

 (مدیریت پرستاری

*   

اهمیت  )نقاط ضعف(

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

اهمیت 

 کم

W1( توسعه ناکافی فضای فیزیکی ازجمله :animal house جهت )

 انجام تحقیقات تجربی

 *  

W2عدم وجود بودجه متناسب با نیازهای موجود و قابلیت انعطاف ساختار: 

 مالی

*   

W3 انگیزه ناکافی اعضای هیات علمی جهت پذیرش واجرای شیوه های:

 و فرایندهای تحول  نوین آموزشی

*   

W4 در دفاتر  تجهیزات توانمندسازی:ناکافی بودنEDO  *  

W5: تشکیالت سازمانی مصوب متناسب با نیازهای معاونت ضعد و کمبود

 آموزشی

 *  

W6 بالینی جهت دانشجویان بالینی ،پزشکی:ناکافی بودن اساتید  *  

W7 ناکافی بودن مربی بالینی برای کارآموزی دانشجویان علوم:

 آزمایشگاهی

 *  

W8 اتالف وقت مدیران ارشد آموزشی جهت انجام امور روزمره : *   
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W9 ناکافی بودن اعضای هیات علمی در رشته های اتاق عمل ، تلصص:

 برگزاری کارگاه های آموزشیهای بالینی ،هوشبری و 

 *  

W10 ناکافی بودن منابع )کتابلانه های به روز در بیمارستانها و:

 درمانگاهها ( و نامناسب بودن ساختار منابع

 *  

W11ناکافی نبودن تلت های بیمارستانی آموزشی:  *  

W12نداشتن ساختار پاداش و انگیزش برای اعضای هیات علمی :  *  

W13  کامل نبودن برنامه استراتژیک دانشگاه درراستای طرح تحول و :

 نوآوری درآموزش

   

W14 ضعد در مستندسازی فرایندهای آموزشی در معاونت آموزشی :    

W15 نبود فضا، بلا و نیروی هیات علمی در رشته های پزشکی ) بلا:

 های روانپزشکی ،سوختگی (

 *  

W16 الکترونیکی در بلا های بالینی ، :ناکافی نبودن سیستم

 درمانگاههای شهری

 *  

W17 ناکافی بودن دفاتر برای مدیران گروههای آموزشی بالینی و :EDO *   

W18نداشتن مسئول کتابلانه های بیمارستانی: *   

W19 اعضای هیات علمی برای قبول مسئولیت های  ناکافی: انگیزه

 آموزشی

*   

W19 فضای کافی برای اساتید علوم پایه و بالینی در :ناکافی نبودن

 دانشگاه و بیمارستان

*   

W20فضای ناکافی کمیته استعدادهای درخشان:  *  

W21مجزا نبودن ساختار و مدیریت دانشکده پرستاری و پیراپزشکی : *   

W22 کمبود نیروی متلصص در فرایندهای ویژه آموزشی :  *  

W23 بالینی آموزشی برای دانشجویان علوم :ناکافی بودن فضای

 آزمایشگاهی

 *  
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W24مدیریت مالی ضعید درجذب منابع مالی:  *  

W3عدم وجود شورای بورس مستقل:  *  

W26عدم وجود فرهنگ استفاده بهیته از اعتبارات سازمانی:   * 

W29عدم وجود فرهنگ استفاده بهیته از اعتبارات سازمانی:   * 

W30 بودن فضای بالینی برای دانشجویان پزشکی ، پرستاری:ناکافی  *  

W31نداشتن ساختار تسهیالت جهت گروههای آموزشی دانشگاه:  *  

W32 نداشتن ساختار تسهیالت جهت آزمایشگاههای تلصصی گروه:

 های آموزشی

 *  

W33 نداشتن تجهیزات ناکافی جهت انجام تحقیقات کافی در گروههای:

 فیزیولوژیآموزشی 

 *  

W34ناکافی بودن فضاهای فیزیکی و فضاهای آموزشی:  *  

W35عمر کوتاه دوره علوم پایه: *   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فرصت ها و تهدیدها
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 درجه اهمیت عوامل بیرونی

اهمیت  فرصتها

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

 اهمیت کم

O1حمایت ریاست دانشگاه از طرح های معاونت آموزشی :  *  

O2:  وجود بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و تشکیل کالن

 منطقه در سطح کشور

*   

O3:   پوشا درمانی جمعیت جنوب استان فارس توسا بیمارستان های

 آموزشی دانشگاه

*   

O4وجود هیات امنای فعال و هماهنگ : *   

O5 وجود متلصصین رشته های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در :

 شهرستان

*   

O6وجود :NGO   خیرین( و فعالیتهای عام المنفعه( *   

O7ارتباط مناسب دانشگاه با مراکز غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی :  *  

O8ها در قطب: وجود شورای گسترش رشته  *  

O9 موقعیت ویژه جیرافیایی دانشگاه علوم پزشکی جهرم درجنوب :

 آموزشاستان فارس درجهت ارائه 

*   

O10 برخورداری از بنیه علمی مناسب جهت ارائه برنامه های آموزشی :

 برای سازمان های دیگر

*   

O11 ،امکان تمایل سایر دانشگاه هادرجهت برگزاری کنگره، سمینار :

 کارگاه ها با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 *  

O12 ن درشهرستا: موقعیت ممتاز دانشگاه نسبت به سایر موسسات

 جهرم از دید مسئولین

 *  

O13 نگرش مثبت مسئولین سیاسی و مذهبی شهرستان نسبت به :

 دانشگاه

*   
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O14حضور معاونت آموزشی در شورای عالی نظام نوین دانشگاه : *   

O15 حضور فعال اعضای هیات علمی مجموعه معاونت آموزشی در :

تشکیل کالن منطقه در بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و 

 سطح کشور

 *  

 درجه اهمیت عوامل بیرونی

اهمیت  تهدیدها

 زیاد

اهمیت 

 متوسط

 اهمیت کم

T1عدم تلصیص اعتبارات مناسب در برنامه های تحول و نوآوری : *   

T2عدم ثبات مدیریتی ریاست ، معاونین و مسئوین شهرستان : *   

T3 نامه ارتقای اعضای هیات علمی برامر : توجه و تاکید بیا از حد آیین

 پژوها ، امور فرهنگی درمقایسه با آموزش

*   

T4عدم تناسب درآمدهای متلصصین بلا دولتی با بلا خصوصی : *   

T5 محدودیت های ناشی از طرح خودگردانی و نظام نوین در :

 بیمارستان ها

   

T6 ح علمی درسط: کمبود امکانات رفاهی و معیشتی دانشجویان و هیات

 دانشگاه

 *  

T7افزایا ظرفیت پذیرش دانشجو از سوی وزارت متبوع :  *  

T8 انجام فعالیت های موازی توسا سایر دانشگاه ها و موسسات:

 آموزشی

 *  

T9 مداخله عوامل برون دانشگاهی درتصمیم گیری های اتلاذ شده :

 درمعاونت آموزشی

  * 

T10 همجوار با جهرم:تعامل ناکافی دانشگاههای  *  
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 عوامل اصلی ردیف
درجه 

 اثر

ضریب 

 اهمیت

درجه 

 پاسخگویی
نمره 

 نهایی

 نقاط قوت

S1 1,03 4 1,10 03 وجود اعضای هیات علمی توانمند و با تجربه، مجرب وکارآمد 

S2 1,10 0 1,153 01 وجود فضاهای فیزیکی مناسب در سطح معاونت و دانشکده ها 

S3 
های ت صصی در دانشگاه)شورای کمیتهوجود شوراها و 

 1,0110 5,3 1,1403 01 آموزشی،شورای جذب و...(

S4 
وجود مرکز مطالعات وتوسعه و دفاتر توسعه قوی در سطح معاونت 

 EDC  03 1,10 4 1,03های ت صصی آموزشی فعال در و کمیته

S5 

کسب رتبه قبولی در دوره رزیدنتی و تحصیالت تکمیلی توسط 
دانشجویان و وجود دانشجویان مستعد کسب عناوی  برتر مسابقات 

 علمی کشور
03 1,10 5,3 1,011 

S6 
های علمی در بهره مندی از اساتید توانمند در راه اندازی رشته

 1,0003 5 1,1403 33 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

S7 
عملکرد موثر در بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و 

 1,0110 5,3 1,1403 01 رتبه در طرح رادکسب 

S8 
وجود مدیریت های فعال درسطح معاونت )آموزش مداوم و 
 1,0110 5,3 1,1403 03 امورهیات علمی ،امورآموزش و تحصیالت تکمیلی فعال و مستقل( 

S9 
وجود مرکز آموزش مجازی و دانشکده های پزشکی و پرستاری و 

 1,0110 5,3 1,1403 03 پیراپزشکی فعال و کارآمد

S10 1,0110 5,3 1,1403 01 دسترسی به منابع جدید تکنولوژی و اینترنت پرسرعت 

 نقاط ضعف

W1 
آموزشی / کمبود  ویژه درفرایندهای مت صص نیروی وجود عدم 

 01 کارشناسان خبره
1,140
3 

5,3 1,0110 

W2 
عدم وجود بودجه متناسب با نیازهای موجود و قابلیت انعطاف 

 01 ساختار مالی
1,140
3 

5 1,0403 

W3 
 EDO , EDCناکافی بودن تجهیزات توانمندسازی در 

33 
1,140
3 

5 1,0003 

W4 
کمبود فضا، امکانات و نیروی هیات علمی مورد نیاز رشته های 

 پزشکی،پرستاری و پیراپزشکی
33 1,140

3 
5 1,0003 
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W5 
1,140 33 روزمره کارهای برانجام آموزشی ارشد مدیران وقت اتالف

3 
5 1,0003 

W6 1,00 5,3 1,13 03 مدیریت مالی ضعیف درجذب منابع مالی 

W7 
نبود تشکیالت سازمانی مصوب متناسب با نیازهای معاونت 

 1,0303 5,3 1,143 01 آموزشی

W8 1,000 0,3 1,14 31 نداشت  ساختار پاداش و انگیزش برای اعضای هیات علمی 

W9 
اعضای هیات علمی برای قبول مسئولیت های انگیزه ناکافی 

 1,0303 5,3 1,143 01 آموزشی

W1
0 

انگیزه ناکافی اعضای هیات علمی جهت پذیرش واجرای شیوه 
 1,00 5,3 1,13 03 های نوی  آموزشی

 9127/9  57445  جمع



62 

 

 

 

 

 

 :نقاط قوت وضعفمهمترین 

                    :وتهدیدها فرصتهامهمترین 

 عوامل اصلی ردیف
درجه 

 اهمیت

ضریب 

 اهمیت
 نمره نهایی رتبه

 فرصت ها

O1 
 1,0303 5,3 1,143 01 حمایت ریاست دانشگاه از طرح های معاونت آموزشی 

O2 
وجود بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و تشکیل 

 1,011 5,3 1,10 03 کالن منطقه در سطح کشور

O3 
درمانی جمعیت جنوب استان فاری توسط بیمارستان پوشش 

 1,03 4 1,10 03 های  آموزشی دانشگاه

O4 
 1,0003 5 1,1403 33 وجود هیات امنای فعال و هماهنگ 

O5 
وجود مت صصی  رشته های علوم پزشکی و غیر علوم  

 1,0303 5,3 1,143 01 پزشکی در شهرستان

O6  وجودNGO   1,0 0,3 1,14 31 )خیری ( و فعالیتهای عام المنفعه 

O7 
با مراکز غیر دولتی و دانشگاه آزاد  دانشگاهارتباط مناسب 

 1,0104 0,1 1,150 03 اسالمی

O8 
 1,1050 0,3 1,1503 03 ها در قطبوجود شورای گسترش رشته 

O9 
موقعیت ویژه جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی جهرم درجنوب 

 1,134 0,4 1,153 01 استان فاری درجهت ارا ه آموزش

O10 
برخورداری از بنیه علمی مناسب جهت ارا ه برنامه های 

 1,000 0,3 1,14 31 آموزشی برای سازمان های دیگر
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O11 

امکان تمایل سایر دانشگاه هادرجهت برگزاری کنگره،  

 1,000 0,3 1,14 31 سمینار، کارگاه ها با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی جهرم

O12 

موقعیت ممتاز دانشگاه نسبت به سایر موسسات درشهرستان 

 1,133 0 1,1403 33 جهرم از دید مسئولی 

O13 

نگرش مثبت مسئولی  سیاسی و مذهبی شهرستان نسبت به 

 1,1050 0,3 1,1503 03 دانشگاه

O14 
 1,0003 5 1,1403 33 حضور معاونت آموزشی در شورای عالی نظام نوی  دانشگاه

 تهدیدها

T1 
 1,0303 5,3 1,143 01 عدم ت صیص اعتبارات مناسب در برنامه های تحول و نوآوری

T2 
 1,0003 5 1,1403 33 عدم ثبات مدیریتی ریاست ، معاونی  و مسئوالن شهرستان

T3 
توجه و تاکید بیش از حد آیی  نامه ارتقای اعضای هیات علمی برامر 

 1,0003 5 1,1403 33 فرهنگی درمقایسه با آموزشپژوهش ، امور 

T4 
 1,000 0,3 1,14 31 عدم تناسب درآمدهای مت صصی  ب ش دولتی با ب ش خصوصی

T5 

 محدودیت های ناشی از طرح خودگردانی و نظام نوی  در 

 1,000 0,3 1,14 31 بیمارستان ها

T6 
ح درسطکمبود امکانات رفاهی و معیشتی دانشجویان و هیات علمی 

 1,1050 0,3 1,1503 03 دانشگاه

T7 
 1,100 0,0 1,153 01 افزایش در ظرفیت پذیرش دانشجو از سوی وزارت متبو 

T8 
 1,100 0,0 1,153 01 فعالیت های موازی توسط سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی 

T9 
مداخله عوامل برون دانشگاهی درتصمیم گیری های ات اذ شده 

 1,11 0 1,15 11 آموزشیدرمعاونت 

T10 
 1,11 0 1,15 11 تعامل ناکافی دانشگاههای همجوار با جهرم

 142/2  57440 5712 جمع
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 می باشد. SO آموزشیموقعیت معاونت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی :

 توانمندسازی وتثبیت معاونت آموزشی با بهره گیری از فرصت های موجود 

 دراین حالت باید نقاط ضعد برطرف گردد و از نقاط قوت و فرصت های موجود استفاده 

 شود .

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 اهداف استراتژیک :  

 

  استفاده از فرصتها و برطرف نمودن( نقاط ضعدWO) 

 (STاستفاده از نقاط قوت و کنترل کردن عوامل تهدید )          

 (استفاده از نقاط قوت و فرصت هاSO) 

 ( کنترل عوامل تهدید و برطرف نمودن نقاط ضعدTW) 
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 (برطرف کردن نقاط ضعد با استفاده از نقاط قوتWS) 

 ( کنترل تهدید ها با استفاده از فرصت هاTO) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : woاستراتژي هاي  

 ارتقاي فضاي فیزیکی و آموزشی حوزه معاونت آموزشی :عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف کد هدف

GW1O1 ارتقای فضای فیزیکی و آموزشی با استفاده از حمایت های ریاست دانشگاه 

GW1O4 ارتقای فضای فیزیکی وآموزشی با استفاده از حمایت های هیات امنا 

GW1O6 ارتقای فضای فیزیکی وآموزشی با استفاده از حمایت هایNGO )  خیری ( و فعالیتهای عام المنفعه 

GW1O7    ارتقای فضتتتای فیزیکی وآموزشتتتی با استتتتفاده ازتعامل معاونت آموزشتتتی با ستتتایر معاونت های
 دانشگاه،دانشگاه آزاد و دولتی

GW1O13  های مسئولی  سیاسی و مذهبی شهرستانارتقای فضای فیزیکی وآموزشی با استفاده ازحمایت 

 

 

 

 ارتقاي مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی: عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف کد هدف 

GW2O1 ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی با استفاده از حمایت های ریاست دانشگاه 

GW2O2  استفاده از شورای موسسهارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی با 

GW2O4 ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی با استفاده از حمایت های هیات امنا 
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GW2O6   ستفاده از حمایت های و فعالیتهای عام المنفعه و   NGOارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی باا
 خیری 

GW2O7 با استتتفاده ازتعامل معاونت آموزشتتی با ستتایر معاونت های  ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی
 دانشگاه

GW2O9   ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی بااستفاده از موقعیت ویژه جغرافیایی دانشگاه جهرم درجنوب
 استان فاری درجهت ارا ه آموزش

GW2O10             بنیه علمی مناستتتب جهت ارا ه برنامه های        ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی بااستتتتفاده از
 آموزشی برای سازمان های دیگر

GW2O11   ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی بااستتتفاده از همکاری باستتایر دانشتتگاه هادرجهت برگزاری
 کنگره،سمینار و کارگاه ها

GW2O12  ات  ممتاز دانشگاه نسبت به سایر موسس      ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی بااستفاده از موقعیت
 درشهرستان جهرم از دید مسئولی 

GW2O13        سی و سیا سئولی   ستفاده از حمایت های نگرش مثبت م ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی باا
 مذهبی شهرستان نسبت به دانشگاه

 

 

 

 

 

ستراتژیک  شیوه هاي نوین آموزش و فرایند      :عنوان هدف ا ضاي هیات علمی جهت پذیرش و اجراي  ارتقاي انگیزه اع

 هاي تحول

 عنوان هدف کد هدف 

GW3O1  ارتقای انگیزه اعضای هیات علمی جهت پذیرش و اجرای شیوه های نوی  آموزش با  استفاده از حمایت
 های ریاست دانشگاه

GW3O8  جهت پذیرش و اجرای شیوه های نوی  آموزش با استفاده از امکانات ارتقای انگیزه اعضای هیات علمی
 آموزشی سایر دانشگاه ها در استان

GW3O11  ارتقای انگیزه اعضای هیات علمی جهت پذیرش و اجرای شیوه های نوی  آموزش با استفاده از همکاری
 باسایر دانشگاه هادرجهت برگزاری کنگره،سمینار و کارگاهها

 
 

 پیاده سازي و ارتقاي تشکیالت سازمانی مجموعه معاونت آموزشی:استراتژیک عنوان هدف

 عنوان هدف  کد هدف 

GW5O1 وجود تشکیالت سازمانی مصوب متناسب با نیازهای معاونت با استفاده از حمایت های ریاست دانشگاه 

GW5O4  حمایت های هیات امناوجود تشکیالت سازمانی مصوب متناسب با نیازهای معاونت با استفاده از 
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GW5O7          وجود تشکیالت سازمانی مصوب متناسب با نیازهای معاونت با استفاده از تعامل معاونت آموزشی با سایر
 معاونت های دانشگاه،دانشگاه دولتی و آزاد

 

 ارتقاي مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی:عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف کد هدف 

GW24O1  مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی با استفاده از حمایت های ریاست دانشگاهارتقای 

GW24O2      ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی با استفاده از بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و تشکیل
 کالن منطقه در سطح کشور

GW24O4  استفاده از حمایت های هیات امناارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی با 

GW24O6                 ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی بااستتتتفاده از حمایت هایNGO       و فعالیتهای عام المنفعه و
 خیری 

GW24O7                       ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی با استتتتفاده ازتعامل معاونت آموزشتتتی با ستتتایر معاونت های
 اد و دولتیدانشگاه،دانشگاه آز

GW24O9                 ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی بااستتتتفاده از موقعیت ویژه جغرافیایی دانشتتتگاه جهرم درجنوب
 استان فاری درجهت ارا ه آموزش

GW24O10   ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی بااستتتفاده از بنیه علمی مناستتب جهت ارا ه برنامه های آموزشتتی
 سازمان های دیگربرای 

GW24O11                     ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی بااستتتتفاده از همکاری باستتتایر دانشتتتگاه هادرجهت برگزاری
 کنگره،سمینار و کارگاه ها

GW24O12   ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی بااستتتفاده از موقعیت ممتاز دانشتتگاه نستتبت به ستتایر موستتستتات
 جهرم از دید مسئولی درشهرستان 

GW24O13       ارتقای مدیریت مالی درجهت جذب منابع مالی بااستفاده از حمایت های نگرش مثبت مسئولی  سیاسی و مذهبی
 شهرستان نسبت به دانشگاه

 برنامه ریزي مناسب درجهت افزایش بهره وري از وقت مدیران ارشد آموزشی:عنوان هدف استراتژیک         

 عنوان هدف  کد هدف 

GW8O1         ستفاده از حمایت های ریاست برنامه ریزی مناسب درجهت افزایش بهره وری ازوقت مدیران ارشد آموزشی با ا
 دانشگاه

GW8O2   برنامه ریزی مناستتب درجهت افزایش بهره وری ازوقت مدیران ارشتتد آموزشتتی با استتتفاده از بستتته های طرح
 منطقه در سطح کشورتحول ونوآوری در آموزش و تشکیل کالن 

GW8O7      برنامه ریزی مناستتب درجهت افزایش بهره وری ازوقت مدیران ارشتتد آموزشتتی با استتتفاده از تعامل معاونت
 آموزشی با سایر معاونت های دانشگاه

GW8O8 برنامه ریزی مناسب درجهت افزایش بهره وری ازوقت مدیران ارشد آموزشی با استفاده از امکانات آموزشی سایر 
 دانشگاه ها در استان
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ستراتژیک  ضاي هیات علمی درجهت برگزاري کارگاه هاي       :عنوان هدف ا سازي اع تامین نیروي هیات علمی و توانمند

 آموزشی  

 عنوان هدف کد هدف

GW9O1 
تامی  نیروی هیات علمی و توانمندسازی اعضای هیات علمی درجهت برگزاری کارگاه های آموزشی با استفاده از    

 حمایت های ریاست دانشگاه

GW9O5 
تامی  نیروی هیات علمی و توانمندسازی اعضای هیات علمی درجهت برگزاری کارگاه های آموزشی با استفاده از    

 مت صصی  رشته های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در شهرستان

GW9O7 
برگزاری کارگاه های آموزشی با استفاده از  تامی  نیروی هیات علمی و توانمندسازی اعضای هیات علمی درجهت   

 تعامل معاونت آموزشی با سایر معاونت های دانشگاه

GW9O8 
تامی  نیروی هیات علمی و توانمندسازی اعضای هیات علمی درجهت برگزاری کارگاه های آموزشی با استفاده از    

 امکانات آموزشی سایر دانشگاه ها در استان

GW9O11 
ستفاده         تامی  نیروی هیات شی باا ضای هیات علمی درجهت برگزاری کارگاه های آموز سازی اع علمی و توانمند

 ازهمکاری باسایر دانشگاه هادرجهت برگزاری کنگره،سمینار و کارگاه ها

 

 

 ارتقاي کمی وکیفی خدمات کتابخانه اي و اطالع رسانی پزشکی:عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف  کد هدف 

GW10O1  کمی وکیفی خدمات کتاب انه ای و اطالع رسانی پزشکی با استفاده از حمایت های ریاست دانشگاهارتقای 

GW10O6       ستفاده از حمایت های شکی با ا سانی پز و فعالیتهای  NGOارتقای کمی وکیفی خدمات کتاب انه ای و اطالع ر
 عام المنفعه و خیری 

GW10O8  ستفاده از امکانات آموزشی سایر دانشگاه ها        ارتقای کمی وکیفی خدمات کتاب انه ای و اطالع رسانی پزشکی با ا
 در استان

 

 

 

 ارتقاي ساختار پاداش و انگیزش براي اعضاي هیات علمی:عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف کد هدف

GW12O1  دانشگاهارتقای ساختار پاداش و انگیزش برای اعضای هیات علمی با استفاده از حمایت های ریاست 

GW12O2 
ارتقای ساختار پاداش و انگیزش برای اعضای هیات علمی با استفاده از بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش      

 و تشکیل کالن منطقه در سطح کشور

GW12O4 ارتقای ساختار پاداش و انگیزش برای اعضای هیات علمی با استفاده از حمایت های هیات امنا 

GW12O6 
ستفاده از حمایت های      ساختار پاداش و انگیزش برای اعضای هیات علمیباا و فعالیتهای عام المنفعه   NGOارتقای 

 و خیری 
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GW12O7 
ارتقای ساختار پاداش و انگیزش برای اعضای هیات علمی با استفاده ازتعامل معاونت آموزشی با سایر معاونت های      

 دانشگاه

GW12O8  انگیزش برای اعضای هیات علمیبااستفاده ازامکانات آموزشی سایر دانشگاه ها در استانارتقای ساختار پاداش و 

 
 تدوین و تنظیم برنامه استراتژیک دانشگاه درراستاي طرح تحول و نوآوري درآموزش :عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف کد هدف 

GW13O1  حمایت های ریاست دانشگاهتدوی  و تنظیم برنامه استراتژیک دانشگاه با استفاده از 

GW13O2        تدوی  و تنظیم برنامه استراتژیک دانشگاه با استفاده از بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و تشکیل کالن
 منطقه در سطح کشور

GW13O4 تدوی  و تنظیم برنامه استراتژیک دانشگاه با استفاده از حمایت های هیات امنا 

 
 ارتقاي اطالعات آماري و مستندسازي فرایندهاي آموزشی معاونت آموزشی:عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف کد هدف 

GW14O1 ارتقای اطالعات آماری و مستندسازی معاونت آموزشی با استفاده از حمایت های ریاست دانشگاه 

GW14O2        سته های طرح ستفاده از ب شی با ا سازی معاونت آموز ستند تحول ونوآوری در آموزش و   ارتقای اطالعات آماری و م
 تشکیل کالن منطقه در سطح کشور

GW14O4 ارتقای اطالعات آماری و مستندسازی معاونت آموزشی با استفاده از حمایت های هیات امنا 

GW14O7             شگاه با معاونت سایر معاونت های دان ستفاده ازتعامل  شی با ا سازی معاونت آموز ستند ارتقای اطالعات آماری و م
 آموزشی

 

 

 

 
 

 

 ایجاد انگیزه کافی در اعضاي هیات علمی براي قبول مسئولیت هاي آموزشی :عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف کد هدف 

GW19O1          ست ستفاده از حمایت های ریا شی با ا سئولیت های آموز ایجاد انگیزه کافی در اعضای هیات علمی برای قبول م
 دانشگاه
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GW19O2 در اعضای هیات علمی برای قبول مسئولیت های آموزشی با استفاده از بسته های طرح تحول   ایجاد انگیزه کافی
 ونوآوری در آموزش و تشکیل کالن منطقه در سطح کشور

GW19O4          ستفاده از حمایت های هیات شی با ا سئولیت های آموز ضای هیات علمی برای قبول م ایجاد انگیزه کافی در اع
 امنا

GW19O7  انگیزه کافی در اعضای هیات علمی برای قبول مسئولیت های آموزشی با استفاده ازتعامل معاونت آموزشی       ایجاد
 با سایر معاونت های دانشگاه،دانشگاه آزاد و دولتی

GW19O13          ستفاده از حمایت های نگرش شی باا سئولیت های آموز ضای هیات علمی برای قبول م ایجاد انگیزه کافی در اع
 سیاسی و مذهبی شهرستان نسبت به دانشگاه مثبت مسئولی 

 

 

 تامین نیروي متخصص جهت برنامه ریزي و اجراي فرایندهاي ویژه آموزشی: عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف کد هدف 

GW22O1    تامی  نیروی مت صتتص جهت برنامه ریزی و اجرای فرایندهای ویژه آموزشتتی با استتتفاده از حمایت های ریاستتت
 دانشگاه

GW22O2          سته های طرح تحول ستفاده از ب شی با ا صص جهت برنامه ریزی و اجرای فرایندهای ویژه آموز تامی  نیروی مت 
 ونوآوری در آموزش و تشکیل کالن منطقه در سطح کشور

GW22O4 تامی  نیروی مت صص جهت برنامه ریزی و اجرای فرایندهای ویژه آموزشی با استفاده از حمایت های هیات امنا 

GW22O7       شی با ستفاده ازتعامل معاونت آموز شی با ا تامی  نیروی مت صص جهت برنامه ریزی و اجرای فرایندهای ویژه آموز
 سایر معاونت های دانشگاه،دانشگاه آزاد و دولتی

GW22O8         س شی  ستفاده از امکانات آموز شی با ا صص جهت برنامه ریزی و اجرای فرایندهای ویژه آموز یر اتامی  نیروی مت 
 دانشگاه ها در استان

GW22O11          شگاه سایر دان ستفاده از همکاری با شی باا تامی  نیروی مت صص جهت برنامه ریزی و اجرای فرایندهای ویژه آموز
 هادرجهت برگزاری کنگره،سمینار و کارگاه ها

  
 
 
 

 : TSاستراتژي هاي 

 عنوان هدف استراتژیک: مدیریت مالی مستقل
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 عنوان هدف کد هدف 

GT1S27 ت صیص اعتبارات مناسب برای انجام فرایندها با استفاده از مدیریت مالی مستقل 

 

 

ضاي هیات         شی اع شی مربوط به ارتقا و فعالیتهاي آموز ستراتژیک: برقراري تعادل بین فعالیتهاي پژوه عنوان هدف ا

 علمی

 عنوان هدف کد هدف 

GT3S1   شی مربوط ضای هیات علمی بابهره     برقراری تعادل بی  فعالیتهای پژوه شی اع به ارتقا و فعالیتهای آموز
 مندی از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد

GT3S15      برقراری تعادل بی  فعالیتهای پژوهشی مربوط به ارتقا و فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی بااستفاده
 از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی فعال و کارآمد

GT3S7  تعادل بی  فعالیتهای پژوهشی مربوط به ارتقا و فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی بااستفاده     برقراری
 از شورای آموزشی

GT3S34      برقراری تعادل بی  فعالیتهای پژوهشی مربوط به ارتقا و فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی بااستفاده
 از شورای جذب هیات علمی

GT3S38 عالیتهای پژوهشی مربوط به ارتقا و فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی بااستفاده     برقراری تعادل بی  ف
 از راه اندازی رشته های علمی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری

GT3S35      برقراری تعادل بی  فعالیتهای پژوهشی مربوط به ارتقا و فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی بااستفاده
 ومستقلاز آموزش مداوم فعال 

GT3S20      برقراری تعادل بی  فعالیتهای پژوهشی مربوط به ارتقا و فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی بااستفاده
 از مجله علمی پژوهشی آموزش و اخالق درپرستاری

GT3S36     برقراری تعادل بی  فعالیتهای پژوهشی مربوط به ارتقا و فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی بااستفاده 
 از توانمندی ومشارکت در برگزاری سمینارها و کنگره ها

 
 
 

 عنوان هدف استراتژیک: بهبود امکانات رفاهی معیشتی دانشجویان و هیات علمی درسطح دانشگاه

کد 

 هدف 

 عنوان هدف

GT6S3  بهبود امکانات رفاهی معیشتی دانشجویان و هیات علمی درسطح دانشگاه با استفاده از مدیریت مالی مستقل 

GT6S5 بهبود امکانات رفاهی معیشتی دانشجویان و هیات علمی درسطح دانشگاه بااستفاده از شورای جذب هیات علمی 
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 از سوي وزارت متبوععنوان هدف استراتژیک: کنترل افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو 

 عنوان هدف کد هدف 

GT7S7 کنترل افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو از سوی وزارت متبوع بااستفاده از شورای آموزشی 

GT7S34 کنترل افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو از سوی وزارت متبوع بااستفاده از شورای جذب هیات علمی 

 

 موازي با سایر دانشگاه ها عنوان هدف استراتژیک: جلوگیري از فعالیتهاي

 عنوان هدف کد هدف 

GT8S1 جلوگیری از فعالیتهای موازی با سایر دانشگاه هابااستفاده  از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد 

GT8S15 جلوگیری از فعالیتهای موازی با سایر دانشگاه هابااستفاده از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی فعال و کارآمد 

GT8S7 جلوگیری از فعالیتهای موازی با سایر دانشگاه هابااستفاده از شورای آموزشی 

GT8S33          جلوگیری از فعالیتهای موازی با سایر دانشگاه هابااستفاده از راه اندازی رشته های علمی درمقطع کارشناسی ارشد و
 دکتری

 
 
 

 : SOاستراتژي هاي 
 

 حمایت هاي ریاست دانشگاه دراستفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموزشیعنوان هدف استراتژیک: استفاده از 

 عنوان هدف کد هدف 

GO1S15      بااستفاده از مرکز مطالعات    استفاده از حمایت های ریاست دانشگاه دراستفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموزشی
 و توسعه آموزش پزشکی،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GO1S1   از حمایت های ریاست دانشگاه دراستفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموزشی با استفاده از اعضای هیات   استفاده
 علمی مجرب وکارآمد

GO1S4          استتفاده از حمایت های ریاستت دانشتگاه دراستتفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموزشتی بااستتفاده از شتورای
 آموزشی

GO1S34   بااستفاده از شورای جذب     دانشگاه دراستفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموزشی    استفاده از حمایت های ریاست
 هیات علمی

GO1S38            ستفاده از راه اندازی شی باا ستفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموز شگاه درا ست دان ستفاده از حمایت های ریا ا
 رشته های علمی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری

GO1S39   ستفاده از شجویان          ا ستفاده از دان شی با ا ستفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموز شگاه درا ست دان حمایت های ریا
 مستعد کسب عناوی  برتر مسابقات علمی کشور

GO1S25            سته های ستفاده از  ب شی باا ستفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموز شگاه درا ست دان ستفاده از حمایت های ریا ا
 در آموزشطرح تحول ونوآوری 
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GO1S29          شی ستفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموز شگاه درا ست دان ستفاده از حمایت های ریا ستفاده از توانمندی   ا باا
 ومشارکت در برگزاری سمینارها و کنگره ها

 

سطح          شکیل کالن منطقه در  سته هاي طرح تحول ونوآوري در آموزش و ت ستفاده از وجود ب ستراتژیک:ا عنوان هدف ا

 کشور موسسه درجهت استفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموزشی  

 عنوان هدف کد هدف 

GO2S1       سطح شکیل کالن منطقه در  سته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و ت ستفاده از وجود ب سه        ا س شور مو ک
 بااستفاده از اعضای هیات علمی درجهت استفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموزشی

GO2S3              سه س شور مو سطح ک شکیل کالن منطقه در  سته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و ت ستفاده از وجود ب ا
مستتئولی ، کارکنان و  بااستتتفاده از تعامل و همفکری  درجهت استتتفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموزشتتی 

 دانشجویان با یکدیگر

GO2S4              سه س شور مو سطح ک شکیل کالن منطقه در  سته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و ت ستفاده از وجود ب ا
 بااستفاده از نیروی جوان و کارآمد درجهت استفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموزشی

GO2S15     سته های طرح تحول ستفاده از وجود ب سه          ا س شور مو سطح ک شکیل کالن منطقه در  ونوآوری در آموزش و ت

 ،آموزش مجازی و دفاتر توسعه فعال EDCبااستفاده از  درجهت استفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموزشی

GO2S41              سه س شور مو سطح ک شکیل کالن منطقه در  سته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و ت ستفاده از وجود ب ا
بااستتتفاده از بنیه علمی مناستتب جهت ارا ه برنامه های  استتتفاده بهینه از نقاط قوت معاونت آموزشتتیدرجهت 

 آموزشی برای سازمان های دیگر

 

ستان            سط بیمار ستان فارس تو شش درمانی جنوب ا ست آمده در پو صت بد ستفاده بهینه از فر ستراتژیک: ا عنوان هدف ا

 هاي آموزشی درجهت تقویت نقاط قوت

 عنوان هدف کد هدف 

GO3S1             شی ستان های آموز سط بیمار ستان فاری تو شش درمانی جنوب ا ست آمده در پو ستفاده بهینه از فرصت بد ا
 بااستفاده  از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد

GO3S5             شی ستان های آموز سط بیمار ستان فاری تو شش درمانی جنوب ا ست آمده در پو ستفاده بهینه از فرصت بد ا
 بااستفاده از شورای جذب هیات علمی

GO3S6             شی ستان های آموز سط بیمار ستان فاری تو شش درمانی جنوب ا ست آمده در پو ستفاده بهینه از فرصت بد ا
 بااستفاده از راه اندازی رشته های علمی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری

GO3S8       شش درمانی جنوب ست آمده در پو ستفاده بهینه از فرصت بد شی      ا ستان های آموز سط بیمار ستان فاری تو ا
 بااستفاده از آموزش مداوم فعال ومستقل

GO3S12             شی ستان های آموز سط بیمار ستان فاری تو شش درمانی جنوب ا ست آمده در پو ستفاده بهینه از فرصت بد ا
 بااستفاده از  شورای بوری
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 برداري بیشتر از نقاط قوتعنوان هدف استراتژیک: استفاده بهینه از هیات امنادر بهره 

 عنوان هدف کد هدف 

GO4S1 استفاده بهینه از هیات امنادر بهره برداری بیشتر از نقاط قوت با استفاده از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد 

GO4S34 استفاده بهینه از هیات امنادر بهره برداری بیشتر از نقاط قوت بااستفاده از شورای جذب هیات علمی 

GO4S38     استفاده بهینه از هیات امنادر بهره برداری بیشتر از نقاط قوت بااستفاده از راه اندازی رشته های علمی درمقطع
 کارشناسی ارشد و دکتری

 

 

شکی در بهره برداري           شکی و غیرعلوم پز شته هاي علوم پز صین ر ص ستفاده بهینه از وجود متخ ستراتژیک:ا عنوان هدف ا

 بیشتر از نقاط قوت

 عنوان هدف کد هدف 

GO5S1           ستفاده بهینه از وجود مت صصی  رشته های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در بهره برداری بیشتر از نقاط ا
 قوت بااستفاده  از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد

GO5S15         ستفاده بهینه از وجود مت صصی  رشته های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در بهره برداری تر از نقاط بیش ا
 قوت بااستفاده از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GO5S7           ستفاده بهینه از وجود مت صصی  رشته های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در بهره برداری بیشتر از نقاط ا
 بااستفاده از شورای آموزشی قوت

GO5S34   ستفاده بهینه از وجود مت صصی  رشته های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در بهره برداری بیشتر از نقاط        ا
 بااستفاده از شورای جذب هیات علمی قوت

GO5S38           ستفاده بهینه از وجود مت صصی  رشته های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در بهره برداری بیشتر از نقاط ا
 درمقطع کارشناسی ارشد و دکتریبااستفاده از راه اندازی رشته های علمی  قوت

GO5S35           ستفاده بهینه از وجود مت صصی  رشته های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در بهره برداری بیشتر از نقاط ا
 بااستفاده از آموزش مداوم فعال ومستقل قوت

GO5S20         ستفاده بهینه از وجود مت صصی  رشته های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در بهره ر از نقاط برداری بیشت ا
 بااستفاده از مجله علمی پژوهشی آموزش و اخالق درپرستاری قوت

GO5S29           ستفاده بهینه از وجود مت صصی  رشته های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در بهره برداری بیشتر از نقاط ا
 بااستفاده از توانمندی ومشارکت در برگزاری سمینارها و کنگره ها قوت

 

 

 )خیرین( وفعالیتهاي عام المنفعه درجهت ارتقاي نقاط قوت NGOهدف استراتژیک:استفاده بهینه ازوجودعنوان 

 عنوان هدف کد هدف 

GO6S1 استفاده بهینه ازوجود NGO خیری ( وفعالیتهای عام المنفعه بااستفاده  از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد( 
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GO6S15 استتتفاده بهینه ازوجود NGO    خیری ( وفعالیتهای عام المنفعه بااستتتفاده از مرکز مطالعات و توستتعه آموزش(
 پزشکی ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GO6S20 استتتفاده بهینه ازوجود NGO    خیری ( وفعالیتهای عام المنفعه بااستتتفاده از مجله علمی پژوهشتتی آموزش و(
 اخالق درپرستاری

GO6S29 استتتفاده بهینه ازوجود NGO   خیری ( وفعالیتهای عام المنفعه بااستتتفاده از توانمندی ومشتتارکت در برگزاری(
 سمینارها و کنگره ها

 

 

 

عنوان هدف استراتژیک:بهره وري از تعامل سایر معاونتها و مراکز غیردولتی و دانشگاه آزاداسالمی با معاونت آموزشی  

 درجهت ارتقاي نقاط قوت

 عنوان هدف کد هدف 

GO7S1  وری از تعامل با معاونت آموزشی بااستفاده  از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمدبهره 

GO7S15         شکی ،آموزش مجازی سعه آموزش پز ستفاده از مرکز مطالعات و تو شی باا بهره وری از تعامل با معاونت آموز
 فعال و کارآمد

GO7S7 بهره وری از تعامل با معاونت آموزشی بااستفاده از شورای آموزشی 

GO7S34 بهره وری از تعامل با معاونت آموزشی بااستفاده از شورای جذب هیات علمی 

GO7S38             شد و سی ار شنا شته های علمی درمقطع کار ستفاده از راه اندازی ر شی باا بهره وری از تعامل با معاونت آموز
 دکتری

GO7S35 عال ومستقلبهره وری از تعامل با معاونت آموزشی بااستفاده از آموزش مداوم ف 

GO7S20 بهره وری از تعامل با معاونت آموزشی بااستفاده از مجله علمی پژوهشی آموزش و اخالق درپرستاری 

GO7S9 بهره وری از تعامل با معاونت آموزشی با استفاده از دانشجویان مستعد کسب عناوی  برتر مسابقات علمی کشور 

GO7S29 بااستفاده از توانمندی ومشارکت در برگزاری سمینارها و کنگره ها بهره وری از تعامل با معاونت آموزشی 

 

 

 عنوان هدف استراتژیک:استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی جهرم درراستاي پیشبرد اهداف

 عنوان هدف کد هدف 

GO9S1     اعضای    پیشبرد اهداف بااستفاده  از   استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی جهرم درراستای
 هیات علمی مجرب وکارآمد

GO9S34           شورای ستفاده از  شبرد اهداف باا ستای پی شگاه علوم پزشکی جهرم دررا ستفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی دان ا
 جذب هیات علمی

GO9S38  اه  پیشتتبرد اهداف بااستتتفاده از راستتتفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی دانشتتگاه علوم پزشتتکی جهرم درراستتتای
 اندازی رشته های علمی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری
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GO9S35           ستفاده از آموزش شبرد اهداف باا ستای پی شگاه علوم پزشکی جهرم دررا ستفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی دان ا
 مداوم فعال ومستقل

GO7S29   لوم پزشکی جهرم درراستای پیشبرد اهداف بااستفاده از توانمندی استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی دانشگاه ع 
 ومشارکت در برگزاری سمینارها و کنگره ها

 

 

 

 

 

 

 

ستاي         سمینار وکارگاه در را شگاه ها درجهت برگزاري کنگره ، سایر دان ستراتژیک: بهره برداري از تمایل  عنوان هدف ا

 ارتقاي نقاط قوت

 عنوان هدف کد هدف 

GO11S1 ضای هیات          بهره ستفاده  از اع سمینار وکارگاه باا شگاه ها درجهت برگزاری کنگره ، سایر دان برداری از تمایل 
 علمی مجرب وکارآمد

GO11S15       بهره برداری از تمایل سایر دانشگاه ها درجهت برگزاری کنگره ،سمینار وکارگاه بااستفاده از مرکز مطالعات و
 دفاتر توسعه فعال فعال و کارآمدتوسعه آموزش پزشکی ،آموزش مجازی و 

GO11S35          ستفاده از آموزش مداوم سمینار وکارگاه باا شگاه ها درجهت برگزاری کنگره ، سایر دان بهره برداری از تمایل 
 فعال ومستقل

GO11S20   بهره برداری از تمایل ستتایر دانشتتگاه ها درجهت برگزاری کنگره ،ستتمینار وکارگاه بااستتتفاده از مجله علمی
 پژوهشی آموزش و اخالق درپرستاری

GO11S29     بهره برداری از تمایل ستتایر دانشتتگاه ها درجهت برگزاری کنگره ،ستتمینار وکارگاه بااستتتفاده از توانمندی
 ومشارکت در برگزاری سمینارها و کنگره ها

 

 به دانشگاهعنوان هدف استراتژیک:بهره برداري از نگرش مثبت مسئوالن سیاسی ومذهبی شهرستان نسبت 

 عنوان هدف کد هدف 

GO13S1                ضای ستفاده  از اع شگاه باا سبت به دان ستان ن شهر سی ومذهبی  سیا سئوالن  بهره برداری از نگرش مثبت م
 هیات علمی مجرب وکارآمد

GO13S15                  ستفاده از مرکز شگاه باا سبت به دان ستان ن شهر سی ومذهبی  سیا سئوالن  بهره برداری از نگرش مثبت م
 ،آموزش مجازی فعال و کارآمد  توسعه آموزش پزشکی مطالعات و

GO13S35          شگاه سیاسی ومذهبی شهرستان نسبت به دان ستفاده از راه اندازی   بهره برداری از نگرش مثبت مسئوالن  باا
 رشته های علمی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری
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GO13S9       با استفاده از دانشجویان     نسبت به دانشگاه  بهره برداری از نگرش مثبت مسئوالن سیاسی ومذهبی شهرستان
 مستعد کسب عناوی  برتر مسابقات علمی کشور

GO13S13          شگاه سبت به دان ستان ن شهر سی ومذهبی  سیا ستفاده از توانمندی   بهره برداری از نگرش مثبت مسئوالن  باا
 ومشارکت در برگزاری سمینارها و کنگره ها

 

 

 

 

 

 
 ازمعاونت آموزشی در شوراي عالی نظام نوین دانشگاهعنوان هدف استراتژیک:بهره وري 

 عنوان هدف کد هدف 

GO14S1    ستفاده  از اعضای هیات علمی مجرب     بهره وری ازمعاونت آموزشی در شورای عالی نظام نوی  دانشگاه باا
 وکارآمد

GO14S15 مرکز مطالعات و توستتعه  بااستتتفاده از  بهره وری ازمعاونت آموزشتتی در شتتورای عالی نظام نوی  دانشتتگاه
 آموزش پزشکی ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GO14S7 بااستفاده از شورای آموزشی بهره وری ازمعاونت آموزشی در شورای عالی نظام نوی  دانشگاه 

GO14S38     شگاه شورای عالی نظام نوی  دان شی در  شته های علمی     بهره وری ازمعاونت آموز ستفاده از راه اندازی ر باا
 درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری

GO14S35 بهره وری ازمعاونت آموزشی در شورای عالی نظام نوی  دانشگاهبااستفاده از آموزش مداوم فعال ومستقل 

 
 

 

 عنوان هدف استراتژیک:بهره مندي از شوراي گسترش در دانشگاه درجهت ارتقاي نقاط قوت

 عنوان هدف کد هدف 

GO15S1  شورای گسترش در دانشگاه بااستفاده از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمدبهره مندی از 

GO15S15             شکی ،آموزش سعه آموزش پز ستفاده از مرکز مطالعات و تو شگاه باا سترش در دان شورای گ بهره مندی از 
 مجازی فعال و کارآمد

GO15S7 بهره مندی از شورای گسترش در دانشگاه بااستفاده از شورای آموزشی 

GO15S34 بهره مندی از شورای گسترش در دانشگاه بااستفاده از شورای جذب هیات علمی 
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GO15S35  بهره مندی از شورای گسترش در دانشگاه بااستفاده از راه اندازی رشته های علمی درمقطع کارشناسی ارشد
 و دکتری

 

 
 

 : WSاستراتژي هاي 
 

 متناسب با نیاز آموزشیعنوان هدف استراتژیک: تامین فضاهاي فیزیکی 

 عنوان هدف کد هدف 

GW1S1 با استفاده از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد تامی  فضاهای فیزیکی متناسب با نیاز آموزشی 

GW1S7 تامی  فضاهای فیزیکی متناسب با نیاز آموزشیبااستفاده از شورای آموزشی 

 

 

 

 

 

 علمی جهت پذیرش شیوه هاي نوین آموزشی عنوان هدف استراتژیک:افزایش انگیزه اعضاي هیئت

 عنوان هدف کد هدف

GW3S1           ضای هیات ستفاده از اع شی باا شیوه های نوی  آموز ضای هیئت علمی جهت پذیرش  افزایش انگیزه اع
 علمی مجرب وکارآمد

GW3S15      العات و  مطافزایش انگیزه اعضای هیئت علمی جهت پذیرش شیوه های نوی  آموزشی بااستفاده از مرکز
 توسعه آموزش پزشکی ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GW3S7 افزایش انگیزه اعضای هیئت علمی جهت پذیرش شیوه های نوی  آموزشی بااستفاده از شورای آموزشی 

GW3S34           شورای جذب ستفاده از  شی باا شیوه های نوی  آموز ضای هیئت علمی جهت پذیرش  افزایش انگیزه اع
 هیات علمی

Gw3S38         افزایش انگیزه اعضای هیئت علمی جهت پذیرش شیوه های نوی  آموزشی بااستفاده از راه اندازی رشته
 های علمی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری

GW3S35          ستفاده از آموزش مداوم شی باا شیوه های نوی  آموز ضای هیئت علمی جهت پذیرش  افزایش انگیزه اع
 فعال ومستقل

GW3S20  انگیزه اعضتتای هیئت علمی جهت پذیرش شتتیوه های نوی  آموزشتتی بااستتتفاده از مجله علمی  افزایش
 پژوهشی آموزش و اخالق درپرستاری

GW3S9            شجویان ستفاده از دان شی با ا شیوه های نوی  آموز ضای هیئت علمی جهت پذیرش  افزایش انگیزه اع
 مستعد کسب عناوی  برتر مسابقات علمی کشور
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GW3S29 نگیزه اعضتتای هیئت علمی جهت پذیرش شتتیوه های نوی  آموزشتتی بااستتتفاده از توانمندی    افزایش ا
 ومشارکت در برگزاری سمینارها و کنگره ها

 عنوان هدف استراتژیک:تالش در تصویب وتقویت تشکیالت سازمانی متناسب با نیازهاي معاونت آموزشی

 عنوان هدف کد هدف 

GW5S1   صویب وتقویت ضای            تالش در ت ستفاده از اع شی باا سب با نیازهای معاونت آموز سازمانی متنا شکیالت  ت
 هیات علمی مجرب وکارآمد

GW5S15    تالش در تصتتویب وتقویت تشتتکیالت ستتازمانی متناستتب با نیازهای معاونت آموزشتتی بااستتتفاده از مرکز
 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GW5S34  شورای             تالش در ستفاده از  شی باا سب با نیازهای معاونت آموز سازمانی متنا شکیالت  صویب وتقویت ت ت
 جذب هیات علمی

Gw5S38          ستفاده از راه اندازی شی باا سب با نیازهای معاونت آموز سازمانی متنا شکیالت  صویب وتقویت ت تالش در ت
 رشته های علمی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری

GW5S35  ص ستفاده از آموزش           تالش در ت شی باا سب با نیازهای معاونت آموز سازمانی متنا شکیالت  ویب وتقویت ت
 مداوم فعال ومستقل

GW3S20         تالش در تصویب وتقویت تشکیالت سازمانی متناسب با نیازهای معاونت آموزشی بااستفاده از مجله علمی
 پژوهشی آموزش و اخالق درپرستاری

GW3S9   با استفاده از دانشجویان    تشکیالت سازمانی متناسب با نیازهای معاونت آموزشی    تالش در تصویب وتقویت
 مستعد کسب عناوی  برتر مسابقات علمی کشور

GW3S13          تالش در تصویب تشکیالت سازمانی متناسب با نیازهای معاونت آموزشی بااستفاده از توانمندی ومشارکت
 در برگزاری سمینارها و کنگره ها

 

 استراتژیک:تقویت توانایی برگزاري دوره هاي آموزش بالینی دکتراي حرفه اي به طور کامل درجهرمعنوان هدف 

 عنوان هدف کد هدف 

GW6S1     تقویت توانایی برگزاری دوره های آموزش بالینی دکترای حرفه ای به طور کامل درجهرم بااستفاده از اعضای
 هیات علمی مجرب وکارآمد

GW6S15   برگزاری دوره های آموزش بالینی دکترای حرفه ای به طور کامل درجهرم بااستتتتفاده از مرکز  تقویت توانایی
 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GW6S34    شورای ستفاده از  تقویت توانایی برگزاری دوره های آموزش بالینی دکترای حرفه ای به طور کامل درجهرم باا
 جذب هیات علمی

GW6S20   تقویت توانایی برگزاری دوره های آموزش بالینی دکترای حرفه ای به طور کامل درجهرم بااستتتتفاده از مجله
 علمی پژوهشی آموزش و اخالق درپرستاری

 

 

 عنوان هدف استراتژیک:ارتقاي توانایی درجذب منابع مالی درمعاونت آموزشی
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 عنوان هدف کد هدف 

GW2S1 منابع مالی درمعاونت آموزشی بااستفاده از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد ارتقای توانایی درجذب 

GW2S15   ارتقای توانایی درجذب منابع مالی درمعاونت آموزشتتی بااستتتفاده از مرکز مطالعات و توستتعه آموزش پزشتتکی
 ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GW2S7  بااستفاده از شورای آموزشیارتقای توانایی درجذب منابع مالی درمعاونت آموزشی 

Gw2S38                ارتقای توانایی درجذب منابع مالی درمعاونت آموزشتتتی بااستتتتفاده از راه اندازی رشتتتته های علمی درمقطع
 کارشناسی ارشد و دکتری

GW2S35 ارتقای توانایی درجذب منابع مالی درمعاونت آموزشی بااستفاده از آموزش مداوم فعال ومستقل 

GW2S20 توانایی درجذب منابع مالی درمعاونت آموزشتتی بااستتتفاده از مجله علمی پژوهشتتی آموزش و اخالق     ارتقای
 درپرستاری

GW2S39 با استتتفاده از دانشتتجویان مستتتعد کستتب عناوی  برتر   ارتقای توانایی درجذب منابع مالی درمعاونت آموزشتتی
 مسابقات علمی کشور

GW2S29  درمعاونت آموزشی بااستفاده از توانمندی ومشارکت در برگزاری سمینارها و      ارتقای توانایی درجذب منابع مالی
 کنگره ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان هدف استراتژیک:افزایش بهره وري از وقت مدیران ارشدآموزشی با استفاده از نقاط قوت

 عنوان هدف کد هدف 

GW8S1  هیات علمی مجرب وکارآمدافزایش بهره وری از وقت مدیران ارشدآموزشی بااستفاده از اعضای 

GW8S15 بااستتتفاده از مرکز مطالعات و توستتعه آموزش پزشتتکی    افزایش بهره وری از وقت مدیران ارشتتدآموزشتتی
 ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GW8S7 افزایش بهره وری از وقت مدیران ارشدآموزشی بااستفاده از شورای آموزشی 

GW8S34 ارشدآموزشی بااستفاده از شورای جذب هیات علمی افزایش بهره وری از وقت مدیران 

Gw8S38  افزایش بهره وری از وقت مدیران ارشدآموزشی بااستفاده از راه اندازی رشته های علمی درمقطع کارشناسی
 ارشد و دکتری

G W8S35 افزایش بهره وری از وقت مدیران ارشدآموزشیبااستفاده از آموزش مداوم فعال ومستقل 
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G W8S20   افزایش بهره وری از وقت مدیران ارشتتتدآموزشتتتی بااستتتتفاده از مجله علمی پژوهشتتتی آموزش و اخالق
 درپرستاری

G W8S39  افزایش بهره وری از وقت مدیران ارشدآموزشی با استفاده از دانشجویان مستعد کسب عناوی  برتر مسابقات
 علمی کشور

 

 

 علمی متخصص دربرگزاري کارگاه هاي آموزشیعنوان هدف استراتژیک:رفع کمبود نیروهاي هیات 

 عنوان هدف کد هدف 

GW9S1          ضای هیات ستفاده از اع شی باا صص دربرگزاری کارگاه های آموز رفع کمبود نیروهای هیات علمی مت 
 علمی مجرب وکارآمد

GW9S15     ستفاده از مرکز ات و  مطالعرفع کمبود نیروهای هیات علمی مت صص دربرگزاری کارگاه های آموزشی باا
 توسعه آموزش پزشکی ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GW9S7 بااستفاده از شورای آموزشی رفع کمبود نیروهای هیات علمی مت صص دربرگزاری کارگاه های آموزشی 

GW9S34    شی صص دربرگزاری کارگاه های آموز شورای جذب      رفع کمبود نیروهای هیات علمی مت  ستفاده از  باا
 هیات علمی

Gw9S38        ستفاده از راه اندازی رشته رفع کمبود نیروهای هیات علمی مت صص دربرگزاری کارگاه های آموزشی باا
 های علمی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری

GW9S35     رفع کمبود نیروهای هیات علمی مت صتتص دربرگزاری کارگاه های آموزشتتی با استتتفاده از نقاط قوت
 ال ومستقلبااستفاده از آموزش مداوم فع

GW9S20    رفع کمبود نیروهای هیات علمی مت صتتص دربرگزاری کارگاه های آموزشتتی بااستتتفاده از مجله علمی
 پژوهشی آموزش و اخالق درپرستاری

GW9S39   رفع کمبود نیروهای هیات علمی مت صتتص دربرگزاری کارگاه های آموزشتتی با استتتفاده از دانشتتجویان
 مسابقات علمی کشورمستعد کسب عناوی  برتر 

GW9S29         رفع کمبود نیروهای هیات علمی مت صتتتص دربرگزاری کارگاه های آموزشتتتی بااستتتتفاده از توانمندی
 ومشارکت در برگزاری سمینارها و کنگره ها

 
 

 عنوان هدف استراتژیک:ارتقاي ساختار تشکیالتی مدیریت کتابخانه و اطالع رسانی پزشکی با استفاده از نقاط قوت

 عنوان هدف کد هدف 

GW10S1              ضای هیات علمی ستفاده از اع شکی باا سانی پز شکیالتی مدیریت کتاب انه و اطالع ر ساختار ت ارتقای 
 مجرب وکارآمد

GW10S15           سعه ستفاده از مرکز مطالعات و تو شکی باا سانی پز شکیالتی مدیریت کتاب انه و اطالع ر ساختار ت ارتقای 
 فعال و کارآمدآموزش پزشکی ،آموزش مجازی 

GW10S7 ارتقای ساختار تشکیالتی مدیریت کتاب انه و اطالع رسانی پزشکی بااستفاده از شورای آموزشی 
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Gw10S38            شته های ستفاده از راه اندازی ر شکی باا سانی پز شکیالتی مدیریت کتاب انه و اطالع ر ساختار ت ارتقای 
 علمی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری

GW10S35   ارتقای ستتاختار تشتتکیالتی مدیریت کتاب انه و اطالع رستتانی پزشتتکی  بااستتتفاده از آموزش مداوم فعال
 ومستقل

GW10S20             شی ستفاده از مجله علمی پژوه شکی باا سانی پز شکیالتی مدیریت کتاب انه و اطالع ر ساختار ت ارتقای 
 آموزش و اخالق درپرستاری

GW10S39    مدیریت کتاب انه و اطالع رسانی پزشکی با استفاده از دانشجویان مستعد کسب        ارتقای ساختار تشکیالتی
 عناوی  برتر مسابقات علمی کشور

GW10S29            شارکت در ستفاده از توانمندی وم شکی باا سانی پز شکیالتی مدیریت کتاب انه و اطالع ر ساختار ت ارتقای 
 برگزاری سمینارها و کنگره ها

 

 

 ایجاد ساختار پاداش و انگیزش براي اعضاي هیات علمی با استفاده از نقاط قوت عنوان هدف استراتژیک:

 عنوان هدف کد هدف 

GW12S15       ایجاد ستاختار پاداش و انگیزش برای اعضتای هیات علمی بااستتفاده از مرکز مطالعات و توستعه آموزش
 پزشکی ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GW12S1 برای اعضتتای هیات علمی با استتتفاده از اعضتتای هیات علمی مجرب     ایجاد ستتاختار پاداش و انگیزش
 وکارآمد

GW12S7 بااستفاده از شورای آموزشی ایجاد ساختار پاداش و انگیزش برای اعضای هیات علمی 

GW12S38        ستفاده از راه اندازی رشته های علمی درمقطع ایجاد ساختار پاداش و انگیزش برای اعضای هیات علمیباا
 کارشناسی ارشد و دکتری

GW12S35 ایجاد ساختار پاداش و انگیزش برای اعضای هیات علمی بااستفاده از آموزش مداوم فعال ومستقل 

GW12S20      ایجاد ستاختار پاداش و انگیزش برای اعضتای هیات علمی بااستتفاده از مجله علمی پژوهشتی آموزش و
 اخالق درپرستاری

 

 

 

 
 تکمیل برنامه استراتژیک دانشگاه با استفاده از نقاط قوت عنوان هدف استراتژیک:

 عنوان هدف کد هدف 

GW13S1 تدوی  برنامه استراتژیک دانشگاه بااستفاده از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد 
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GW13S15           شکی ،آموزش مجازی سعه آموزش پز ستفاده از مرکز مطالعات و تو شگاه باا ستراتژیک دان تدوی  برنامه ا
 و کارآمد فعال

GW13S7 تدوی  برنامه استراتژیک دانشگاه بااستفاده از شورای آموزشی 

Gw13S38              شد و سی ار شنا شته های علمی درمقطع کار ستفاده از راه اندازی ر شگاه باا ستراتژیک دان تدوی  برنامه ا
 دکتری

GW13S7 تدوی  برنامه استراتژیک دانشگا ه بااستفاده از کمیته ترفیع 

GW13S35 تدوی  برنامه استراتژیک دانشگاه بااستفاده از آموزش مداوم فعال ومستقل 

 

 
 ایجاد واحد آمار و مستندسازي معاونت آموزشی عنوان هدف استراتژیک:

 عنوان هدف کد هدف 

GW14S1 ایجاد واحد آمار و مستندسازی معاونت آموزشی بااستفاده از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد 

GW14S4 ایجاد واحد آمار و مستندسازی معاونت آموزشی بااستفاده ازنیروهای جوان و کارآمد 

GW14S15              شکی سعه آموزش پز ستفاده از مرکز مطالعات و تو شی باا سازی معاونت آموز ستند ایجاد واحد آمار و م
 ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

 

 

 

 علمی براي قبول مسئولیت هاي آموزشیایجاد انگیزه کافی اعضاي هیات  عنوان هدف استراتژیک:

 عنوان هدف کد هدف 

GW19S1           ضای هیات ستفاده از اع شی باا سئولیت های آموز ضای هیات علمی برای قبول م ایجاد انگیزه کافی اع
 علمی مجرب وکارآمد

GW19S15       ستفاده از مرکز طالعات و  مایجاد انگیزه کافی اعضای هیات علمی برای قبول مسئولیت های آموزشی باا
 توسعه آموزش پزشکی ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GW19S7       ایجاد انگیزه کافی اعضای هیات علمی برای قبول مسئولیت های آموزشی بااستفاده از شورای آموزشی   
 و سایر شوراها

 

 

 

 

 

 

 بهبود نیروي متخصص درفرایند ویژه آموزشی عنوان هدف استراتژیک:

 عنوان هدف کد هدف 
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GW22S1 بهبود نیروی مت صص درفرایند ویژه آموزشی بااستفاده از اعضای هیات علمی مجرب وکارآمد 

GW22S15    بهبود نیروی مت صتتص درفرایند ویژه آموزشتتی بااستتتفاده از مرکز مطالعات و توستتعه آموزش پزشتتکی
 ،آموزش مجازی فعال و کارآمد

GW22S7  و سایر شوراها بااستفاده از شورای آموزشیبهبود نیروی مت صص درفرایند ویژه آموزشی 

GW22S34 بهبود نیروی مت صص درفرایند ویژه آموزشی بااستفاده از شورای جذب هیات علمی 

GW22S20       بهبود نیروی مت صتتص درفرایند ویژه آموزشتتی بااستتتفاده از مجله علمی پژوهشتتی آموزش و اخالق
 درپرستاری

GW22S39  درفرایند ویژه آموزشتتی با استتتفاده از دانشتتجویان مستتتعد کستتب عناوی  برتر   بهبود نیروی مت صتتص
 مسابقات علمی کشور

 

 

 
 

 بهبود تخصیص اعتبارات مناسب براي انجام فرایندها:عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف کد هدف 

GT1O1  ریاست دانشگاهبهبود ت صیص اعتبارات مناسب برای انجام فرایندها با استفاده از حمایت های 

GT1O2       بهبود ت صتیص اعتبارات مناستب برای انجام فرایندها با استتفاده از بستته های طرح تحول ونوآوری در
 آموزش

GT1O4 بهبود ت صیص اعتبارات مناسب برای انجام فرایندها با استفاده از حمایت های هیات امنا 

GT1O6  بهبود ت صتتیص اعتبارات مناستتب برای انجام فرایندهابااستتتفاده از حمایت هایNGO   و فعالیتهای عام
 المنفعه و خیری 

GT1O7         سایر معاونت ستفاده ازتعامل معاونت آموزشی با  بهبود ت صیص اعتبارات مناسب برای انجام فرایندها با ا
 های دانشگاه

GT1O9   سب برا شگاه جهرم     بهبود ت صیص اعتبارات منا ستفاده از موقعیت ویژه جغرافیایی دان ی انجام فرایندهاباا
 درجنوب استان فاری درجهت ارا ه آموزش

GT1O11   بهبود ت صتتیص اعتبارات مناستتب برای انجام فرایندهابااستتتفاده از همکاری باستتایر دانشتتگاه هادرجهت
 برگزاری کنگره،سمینار و کارگاه ها

GT1O12   سایر         بهبود ت صیص سبت به  شگاه ن ستفاده از موقعیت ممتاز دان سب برای انجام فرایندهاباا اعتبارات منا
 موسسات درشهرستان جهرم از دید مسئولی 

GT1O13    بهبود ت صتتیص اعتبارات مناستتب برای انجام فرایندهابااستتتفاده از حمایت های نگرش مثبت مستتئولی
 سیاسی و مذهبی شهرستان نسبت به دانشگاه

GT1O14             شورای شی در  ضور معاونت آموز ستفاده از ح سب برای انجام فرایندها با ا صیص اعتبارات منا بهبود ت 
 عالی نظام نوی  دانشگاه

GT1O16 بهبود ت صیص اعتبارات مناسب برای انجام فرایندها با استفاده از دفتر دانشگاه در تهران 
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 ریاست ،معاونین و مسئولین شهرستان ثبات مدیریتی :عنوان هدف استراتژیک 

 عنوان هدف کد هدف 

GT2O1 ثبات مدیریتی ریاست ،معاونی  و مسئولی  شهرستانبا استفاده از حمایت های ریاست دانشگاه 

GT2O4 ثبات مدیریتی ریاست ،معاونی  و مسئولی  شهرستانبا استفاده از حمایت های هیات امنا 

GT2O12   ست سایر           ثبات مدیریتی ریا سبت به  شگاه ن ستفاده از موقعیت ممتاز دان ستانباا شهر سئولی   ،معاونی  و م
 موسسات درشهرستان جهرم از دید مسئولی 

 
 
 

تالش در اصالح آیین نامه ارتقاي اعضاي هیئت علمی با تاکید بر آموزش درکنار پژوهش    : عنوان هدف استراتژیک     

 و امور فرهنگی

 عنوان هدف کد هدف 

GT3O2   تالش در اصالح آیی  نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با تاکید بر آموزش درکنار پژوهش و امور فرهنگیبا
 استفاده از بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش

GT3O3   تالش در اصالح آیی  نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با تاکید بر آموزش درکنار پژوهش و امور فرهنگی
 پوشش درمانی جمعیت جنوب استان فاری توسط بیمارستان های آموزشی دانشگاهبا استفاده از 

GT3O12   تالش در اصالح آیی  نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با تاکید بر آموزش درکنار پژوهش و امور فرهنگی
 بااستفاده از موقعیت ممتاز دانشگاه نسبت به سایر موسسات درشهرستان جهرم از دید مسئولی 

GT3O13   تالش در اصالح آیی  نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با تاکید بر آموزش درکنار پژوهش و امور فرهنگی
 بااستفاده از حمایت های نگرش مثبت مسئولی  سیاسی و مذهبی شهرستان نسبت به دانشگاه

GT3O16 ی  ر پژوهش و امور فرهنگتالش در اصالح آیی  نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با تاکید بر آموزش درکنا
 با استفاده از دفتر دانشگاه در تهران
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 : Toاستراتژي هاي 

 ایجاد تناسب درآمدهاي متخصصین بخش دولتی با بخش خصوصی:عنوان هدف استراتژیک         

 عنوان هدف کد هدف 

GT4O1      سب درآمدهای مت صصی  ب ش دولتی با ب ش ست       ایجاد تنا ستفاده از حمایت های ریا صی با ا صو خ
 دانشگاه

GT4O2           ایجاد تناسب درآمدهای مت صصی  ب ش دولتی با ب ش خصوصی با استفاده از بسته های طرح تحول
 و نوآوری در آموزش

GT4O3          ایجاد تناسب درآمدهای مت صصی  ب ش دولتی با ب ش خصوصی با استفاده از پوشش درمانی جمعیت
 فاری توسط بیمارستان های آموزشی دانشگاهجنوب استان 

GT4O4 ایجاد تناسب درآمدهای مت صصی  ب ش دولتی با ب ش خصوصی با استفاده از حمایت های هیات امنا 

GT4O6          ستفاده از حمایت های سب درآمدهای مت صصی  ب ش دولتی با ب ش خصوصی باا و   NGOایجاد تنا
 فعالیتهای عام المنفعه و خیری 

GT4O7  ایجاد تناسب درآمدهای مت صصی  ب ش دولتی با ب ش خصوصی با استفاده ازتعامل معاونت آموزشی با
 سایر معاونت های دانشگاه و دانشگاه دولتی و آزاد

GT4O9         ایجاد تناسب درآمدهای مت صصی  ب ش دولتی با ب ش خصوصی بااستفاده از موقعیت ویژه جغرافیایی
 فاری درجهت ارا ه آموزشدانشگاه جهرم درجنوب استان 

GT4O12            شگاه ستفاده از موقعیت ممتاز دان سب درآمدهای مت صصی  ب ش دولتی با ب ش خصوصی باا ایجاد تنا
 نسبت به سایر موسسات درشهرستان جهرم از دید مسئولی 

GT4O13             ستفاده از حمایت های نگرش صی باا صو صی  ب ش دولتی با ب ش خ ص سب درآمدهای مت  ایجاد تنا
 ثبت مسئولی  سیاسی و مذهبی شهرستان نسبت به دانشگاهم

GT4O14           ایجاد تناسب درآمدهای مت صصی  ب ش دولتی با ب ش خصوصی با استفاده از حضور معاونت آموزشی
 در شورای عالی نظام نوی  دانشگاه

 

    

 کاهش محدودیت هاي ناشی از طرح خودگردانی و نظام نوین در بیمارستان ها :عنوان هدف استراتژیک    

 عنوان هدف کد هدف 

GT5O1    کاهش محدودیت های ناشتتی از طرح خودگردانی و نظام نوی  در بیمارستتتان هابا استتتفاده از حمایت های
 ریاست دانشگاه

GT5O2   در بیمارستتتان ها با استتتفاده از طرح تحول و  کاهش محدودیت های ناشتتی از طرح خودگردانی و نظام نوی
 نوآوری در آموزش

GT5O3          شش درمانی ستفاده از پو ستان هابا ا شی از طرح خودگردانی و نظام نوی  در بیمار کاهش محدودیت های نا
 جمعیت جنوب استان فاری توسط بیمارستان های آموزشی دانشگاه
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GT5O4  خودگردانی و نظام نوی  در بیمارستتتان ها با استتتفاده از حمایت های  کاهش محدودیت های ناشتتی از طرح
 هیات امنا

GT5O6  کاهش محدودیت های ناشتتتی از طرح خودگردانی و نظام نوی  در بیمارستتتتان هابااستتتتفاده از حمایت های
NGO  و فعالیتهای عام المنفعه و خیری 

GT5O7 نوی  در بیمارستتتان ها با استتتفاده ازتعامل معاونت    کاهش محدودیت های ناشتتی از طرح خودگردانی و نظام
 آموزشی با سایر معاونت های دانشگاه و دانشگاه دولتی و آزاد

GT5O14   کاهش محدودیت های ناشتتی از طرح خودگردانی و نظام نوی  در بیمارستتتان هابا استتتفاده از حضتتور معاونت
 آموزشی در شورای عالی نظام نوی  دانشگاه

 

 

 

 بهبود امکانات رفاهی و معیشتی دانشجویان و هیات علمی درسطح دانشگاه:هدف استراتژیکعنوان 

 عنوان هدف کد هدف 

GT6O1   بهبود امکانات رفاهی و معیشتی دانشجویان و هیات علمی درسطح دانشگاهبا استفاده از حمایت های ریاست
 دانشگاه

GT6O4    هیات علمی درسطح دانشگاه با استفاده از حمایت های هیات    بهبود امکانات رفاهی و معیشتی دانشجویان و
 امنا

GT6O6     بهبود امکانات رفاهی و معیشتی دانشجویان و هیات علمی درسطح دانشگاه بااستفاده از حمایت هایNGO 
 و فعالیتهای عام المنفعه و خیری 

GT6O7  دانشتتگاه با استتتفاده ازتعامل معاونت  بهبود امکانات رفاهی و معیشتتتی دانشتتجویان و هیات علمی درستتطح
 آموزشی با سایر معاونت های دانشگاه و دانشگاه دولتی و آزاد

GT6O12   بهبود امکانات رفاهی و معیشتتتی دانشتتجویان و هیات علمی درستتطح دانشتتگاه بااستتتفاده از موقعیت ممتاز
 دانشگاه نسبت به سایر موسسات درشهرستان جهرم از دید مسئولی 

GT6O13        بهبود امکانات رفاهی و معیشتی دانشجویان و هیات علمی درسطح دانشگاه بااستفاده از حمایت های نگرش
 مثبت مسئولی  سیاسی و مذهبی شهرستان نسبت به دانشگاه

 

 

 عنوان هدف استراتژیک: تالش درجهت تعادل ظرفیت پذیرش دانشجو

 عنوان هدف کد هدف 

GT7O1  پذیرش دانشجوبا استفاده از حمایت های ریاست دانشگاهتالش درجهت تعادل ظرفیت 

GT7O2 تالش درجهت تعادل ظرفیت پذیرش دانشجوبا استفاده از طرح تحول ونوآوری در آموزش 

GT7O4 تالش درجهت تعادل ظرفیت پذیرش دانشجوبا استفاده از حمایت های هیات امنا 

GT7O8  استفاده ازامکانات آموزشی سایر دانشگاه ها در استانتالش درجهت تعادل ظرفیت پذیرش دانشجو با 

GT7O16 تالش درجهت تعادل ظرفیت پذیرش دانشجوبا استفاده از دفتر دانشگاه در تهران 
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 تالش درکاهش فعالیت هاي موازي توسط سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی:عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف کد هدف 

GT9O1  درکاهش فعالیت های موازی توسط سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی با استفاده از حمایت های         تالش
 ریاست دانشگاه

GT9O2             سته های ستفاده از ب شی با ا سسات آموز شگاه ها و مو سایر دان سط  تالش درکاهش فعالیت های موازی تو
 طرح تحول ونوآوری درآموزش

GT9O4  توسط سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی با استفاده از حمایت های         تالش درکاهش فعالیت های موازی
 هیات امنا

GT9O6           ستفاده از حمایت های شگاه ها و موسسات آموزشی باا سایر دان تالش درکاهش فعالیت های موازی توسط 
NGO  و فعالیتهای عام المنفعه و خیری 

GT9O12    دانشگاه ها و موسسات آموزشی بااستفاده از موقعیت ممتاز       تالش درکاهش فعالیت های موازی توسط سایر
 دانشگاه نسبت به سایر موسسات درشهرستان جهرم از دید مسئولی 

GT9O13           ستفاده از حمایت های شگاه ها و موسسات آموزشی باا سایر دان تالش درکاهش فعالیت های موازی توسط 
 دانشگاهنگرش مثبت مسئولی  سیاسی و مذهبی شهرستان نسبت به 

GT9O15                 شورای ستفاده از  شی باا سات آموز س شگاه ها و مو سایر دان سط  تالش درکاهش فعالیت های موازی تو
 گسترش دردانشگاه

 

 

 

 کاهش مداخله عومل برون دانشگاهی درتصمیم گیري هاي اتخاذ شده درمعاونت آموزشی:عنوان هدف استراتژیک

 عنوان هدف کد هدف 

GT10O1 مل برون دانشتتگاهی درتصتتمیم گیری های ات اذ شتتده درمعاونت آموزشتتیبا استتتفاده از اکاهش مداخله عو
 حمایت های ریاست دانشگاه

GT10O2           ستفاده از شی با ا شده درمعاونت آموز صمیم گیری های ات اذ  شگاهی درت کاهش مداخله عومل برون دان
 بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش دانشگاه
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GT10O4  ستفاده از          کاهش مداخله شی با ا شده درمعاونت آموز صمیم گیری های ات اذ  شگاهی درت عومل برون دان
 حمایت های هیات امنا

GT10O12   کاهش مداخله عومل برون دانشتتگاهی درتصتتمیم گیری های ات اذ شتتده درمعاونت آموزش بااستتتفاده از
 ئولی موقعیت ممتاز دانشگاه نسبت به سایر موسسات درشهرستان جهرم از دید مس

GT10O13  کاهش مداخله عومل برون دانشتتگاهی درتصتتمیم گیری های ات اذ شتتده درمعاونت آموزشتتی بااستتتفاده از
 حمایت های نگرش مثبت مسئولی  سیاسی و مذهبی شهرستان نسبت به دانشگاه

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  استراتژیک برنامه

 دانشجوئی و فرهنگی معاونت

5911-5914 
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 :(Mission) رسالت
  و شتتاخص های دانشتتجویی معاونت از یکی عنوان به تا دارد قصتتد جهرم پزشتتکی علوم دانشتتگاه دانشتتجویی معاونت                                 

سب  محیطی ایجاد طریق از کارآمد شکوفایی  منا شجویان   با ارا ه خدمات رفاهی، فرهنگی بالندگی و جهت  شاوره ای به دان ر  د فرهنگی و م
شت  کرامت             صی با لحاظ دا ص شد و بالندگی فرهنگی و اجتماعی آنان در کنار آموزش های ت  سمانی ، روانی و ر سالمت ج جهت ارتقاء 

  مشارکت  و مبتکر فرهنگی،نوآور، امور در ارزشمند  متعهد و دانشجویانی  بایستی  ما دانشجویان  .انسانی و ارزش های اسالمی گام برمی دارد  
 . باشند وفرهنگی دانشجویی رامورد فعال کنندگان

 
 : دانشگاه دانشجویی فرهنگی معاونت ارزشهاي

  ، اخالقی شرایط  ارتقاء. 5در فعایت های فرهنگی، هنری و تشکل ها   دانشجویان  مشارکت . 0افزایش کیفیت رفاهی زندگی دانشجویان  . 0
 گذاری صحیح در ابعاد م تلف سالمت روان. هدف 3. ارتقا سالمت جسم و روان 4دانشجویان  سیاسی و دینی، فرهنگی

 
 : دانشگاه فرهنگی – دانشجویی معاونت ماموریت

  و صتتاحبنظران از خدمات گیری بهره با تا دارد ماموریت جهرم پزشتتکی علوم دانشتتگاه فرهنگی ، دانشتتجویی معاونت                              
  و ههموارکرد دانشجویی  و فرهنگی خدمات ارا ه در را نهادهای دانشجویی  و دانشجویان  مشارکت  ، کارکنان توانمندی و مجرب کارشناسان  

ستعدادهای    به طریق همی  از شی  و هنری ، علمی ، فرهنگی شکوفایی ا شجویان  ورز شجویانی  تربیت.  بپردازد دان صیل انگیزه ت با دان   و ح
 . ماست رسالت مشاوره و سالمت روان دانشجوییاداره  از گیری بهره با روانی و جسمی نظر از ایم  محیطی کردن فراهم و خدمت
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 عوامل درونی ردیف
درجه اثر 

5-54 
 ضریب اثر

درجه 

 0-5پاسخگویی 
 نمره نهایی

 1,03 5,11 1,11 0,11 بودجه مناسب 0

 1,03 5,11 1,11 3,31 وجود ساختار تشکیالتی مجزا در امور دانشجویی و فرهنگی 0

 1,03 5,3 1,13 0,11 ب شی در دانشگاه همکاری بی  5

 1,10 5,3 1,10 3,11 تشکل های دانشجویی فعال در دانشگاه 4

3 
پایش سالمت روان و مشاوره حضوری و غیر حضوری 

 دانشجویان
0,01 1,11 4,11 1,04 

 1,03 0,31 1,11 3,01 مستندسازی فرایندهای جاری امور دانشجویی و فرهنگی 1

 1,50 4,11 1,13 3,31 رفاهی خوابگاهی با تعداد دانشجویانتناسب امکانات  0

3 
برگزاری کارگاه ها و همایش های متنوع و فراگیر برای همه 

 دانشجویان و پرسنل
3,11 1,10 5,11 1,00 

 1,03 5,11 1,11 0,01 اطالع رسانی سریع فعالیت ها و عملکرد 0
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01 
وجود زیرساخت مناسب فیزیکی برای گسترش فضای 

 دانشجویی
3,01 1,11 4,11 1,04 

 1,03 5,11 1,11 3,11 وجود کارشناسان خبره و کارآزموده مناسب با شغل 00

 1,00 5,11 1,10 3,41 وجود پتانسیل های اطالع رسانی الکترونیک 00

 1,05 0,31 1,13 0,11 وجود شاخص در انجام فرآیندها 05

04 
فرهنگی و نگرش مثبت مدیریت کالن دانشگاه به امور 

 دانشجویی
1,11 1,11 5,31 1,00 

 1,10 0 1,10 0,11 انگیزش در کارکنان جهت انجام به نحو مطلوب 03

 1,03 5,11 1,13 3,01 کارکنان مجرب و مت صص و متعهد 01

 1,05 5,51 1,14 3,41 تعامل مثبت بی  نهادهای فرهنگی و دانشجویی 00

 1,01 0,01 1,11 3:11 ساختار نوی  آنوجود شورای فرهنگی و طراحی و اجرای  03

 2712  5744 59177 جمع کل

 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل بیرونی ردیف
 درجه اثر 

5-54 
 نمره نهایی درجه ضریب اثر

0 
امکان استفاده از تجارب کارکنان و کارشناسان موفق سایر 

 دانشگاهها و وزارت متبوع
1 1,13 5,0 1,00 

 1,00 0,0 1,13 0 هیأت امنایی بودن دانشگاه 0

 1,03 0,0 1,13 3,5 محیط فرهنگی جامعه و  شهرستان 5

 1,04 0,5 1,11 0 قوانی  و مقررات )وجود قوانی  متضاد( 4

 1,04 5,4 1,10 1,3 قانون بومی گزینی دانشجویان 3

 1,04 5 1,13 0 ثبات سیاست در عرصه دانشجویی فرهنگی 1

 1,04 5 1,13 0 سیاست دانشجو پروری 0
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 1,05 0,0 1,11 3,0 همکاری و حمایت سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی 3

 1,50 5,3 1,10 01 توجه به علوم انسانی در سطح کالن 0

 1,13 0,3 1,15 3 جلب مشارکت های مردمی 01

 1,00 0,0 1,10 3,3 ثبات مدیریت  00

 1,00 0,3 1,10 3,3 ناهماهنگی زمان ت صیص بودجه ها با فعالیت های جاری 00

 1,00 0 1,11 0 تهاجم فرهنگی 05

 1,04 0,5 1,11 3,3 برخورد سلیقه ای با مسا ل دانشجویی و فرهنگی 04

 1,11 0,4 1,14 3,0 وجود دانشگاه های دولتی متعدد در سطح شهرستان 03

 1,01 0,1 1,14 0,0 نگرش مسئولی  شهرستان نسبت به امور دانشجویی و فرهنگی 01

 1,14 0,0 1,14 3,0 مجموعه های فرهنگی ورزشی  بیرون از دانشگاه 00

 271  5744 52176 جمع کل
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 عوامل بیرونی اولویت بندي شده اولویت
 درجه اثر 

5-54 
 ضریب اثر

درجه 

 0-5پاسخگویی 
 نمره نهایی

 1,50 5,3 1,10 01 توجه به علوم انسانی در سطح کالن 0

 1,00 0,0 1,10 3,3 ثبات مدیریت  0

 1,04 5 1,13 0 سیاست دانشجو پروری 5

4 
ناهماهنگی زمان ت صیص بودجه ها با فعالیت های 

 جاری
3,3 1,10 0,3 1,01 

 1,04 0,5 1,11 0 قوانی  و مقررات )وجود قوانی  متضاد( 3

 1,04 5,4 1,10 1,3 قانون بومی گزینی دانشجویان 1

 1,00 5 1,13 0 ثبات سیاست در عرصه دانشجویی فرهنگی 0

 1,0 0,0 1,13 3,5 محیط فرهنگی جامعه و  شهرستان 3

0 
همکاری و حمایت سازمان ها و ارگان های دولتی و 

 خصوصی
3,0 1,11 0,0 1,03 

01 
نگرش مسئولی  شهرستان نسبت به امور دانشجویی و 

 فرهنگی
0,0 1,14 0,1 1,00 

 1,10 0,3 1,15 3 جلب مشارکت های مردمی 00

 1,01 0,5 1,11 3,3 برخورد سلیقه ای با مسا ل دانشجویی و فرهنگی 00

 0,0 1,14 3,0 مجموعه های فرهنگی ورزشی  بیرون از دانشگاه 05
1,1
3 

 1,04 0 1,11 0 تهاجم فرهنگی 04

 1,0 0,4 1,14 3,0 وجود دانشگاه های دولتی متعدد در سطح شهرستان 03

01 
و کارشناسان موفق امکان استفاده از تجارب کارکنان 
 سایر دانشگاهها و وزارت متبوع

1 1,13 5,0 1,01 

 1,03 0,0 1,13 0 هیأت امنایی بودن دانشگاه 00
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 عوامل درونی اولویت بندي شده اولویت
 درجه اثر 

5-54 
 ضریب اثر

درجه 

 پاسخگویی

5-0 

 نمره نهایی

 1,00 5,01 1,13 3,31 تناسب امکانات رفاهی خوابگاهی با تعداد دانشجویان 0

 1,00 5,01 1,11 0,11 بودجه مناسب 0

 1,00 5,01 1,11 0,01 پایش و مشاوره همه جانبه دانشجویان 5

4 
وجود زیرساخت مناسب فیزیکی برای گسترش فضای 

 دانشجویی
3,01 1,11 0,01 1,01 

 1,05 0,01 1,11 3,11 وجود کارشناسان خبره و کارآزموده مناسب با شغل 3

 1,04 0,31 1,13 0,11 همکاری بی  ب شی در دانشگاه 1

 1,00 0,31 1,11 0,01 اطالع رسانی سریع و فراگیر فعالیت ها و عملکردها 0

3 
برگزاری کارگاه ها و همایش های متنوع و فراگیر برای 

 همه دانشجویان و پرسنل
3,11 1,10 0,01 1,05 

 1,11 0 1,10 0,11 انگیزش در کارکنان جهت انجام به نحو مطلوب 0

01 
وجود ساختار تشکیالتی مجزا در امور دانشجویی و 

 فرهنگی
3,31 1,11 0,11 1,01 

 1,03 5,11 1,13 3,01 کارکنان مجرب و مت صص و متعهد 00

 1,01 0,31 1,10 3,41 وجود پتانسیل های اطالع رسانی الکترونیک 00

 1,00 5,51 1,14 3,41 تعامل مثبت بی  تشکلهای فرهنگی و دانشجویی 05

04 
نگرش مثبت مدیریت کالن دانشگاه به امور فرهنگی و 

 دانشجویی
1,11 1,11 5,31 1,00 

 1,00 0,31 1,13 0,11 وجود شاخص در انجام فرآیندها 03

 1,11 5,11 1,10 3,11 تشکل های دانشجویی فعال در دانشگاه 01
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 1,03 0,31 1,11 3,01 فرهنگیمستندسازی فرایندهای جاری امور دانشجویی و  00

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اهداف راهبردی معاونت دانشجویی و فرهنگی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترسیم موقعیت درونی و برونی سازمانی

 معاونت دانشجویی و فرهنگی
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 تقویت و توسعه خدمات سالمت دانشجویان ) در بعد روانی ( توسط مرکز مشاوره

 درصد   31کارگاههای آموزشی تا  –انجام فعالیتهای مربوط به پیشگیری اولیه از طریق برگزاری س نرانی -0

 در صد     011انجام تست غربالگری برای کلیه دانشجویان تا -0

 انجام فعالیتهای مربوط به پیشگیری ثانویه از طریق برگزاری جلسات مشاوره فردی در زمینه های م تلف بمنظور-5

 درصد   011ناسایی و درمان دانشجویان دارای مشکل  تا ش-4 
 درصد 011انجام مشاوره های تحصیلی جهت کاهش افت تحصیلی دانشجویان تا -3               

 

 ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات تربیت بدنی  
 درصد 01راه اندازی زمی  چم  فوتبال -0

 درصد   01افزایش رشته های ورزشی  -0

 درصد   011بیت بدنی سرپوشیده خوابگاه دختران  تجهیز سال  تر-5

 درصد   31توسعه ورزش همگانی  -4

 درصد 41راه اندازی پیست دوچرخه سواری و دو میدانی -3

 درصد 51راه اندازی والیبال و فوتبال ساحلی -1
 

 

 

 ارتقاء سطح کمی و کیفی بهداشت محیط
 درصد 011سلف و خوابگاههای دانشجویی  برگزاری جلسات آموزشی بهداشتی جهت پرسنل و کارکنان-0

 درصد 011سیستم نظارتی بر امکان دانشجویی، تغذیه ورزشی و فرهنگی -0

 

 ارتقاء سطح کمی و کیفی خوابگاه

 درصد 100راه اندازی خوابگاه متاهلی -0

 درصد 41ساخت خوابگاه جدید پسران -0

 درصد 31ساماندهی وضعیت خوابگاهها از نظر تعداد دانشجویان ، -5

 درصد   01ت صیص فضای مطلوب ورزشی، فرهنگی و مشاوره در خوابگاه  -4
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 ارتقاء کیفی تغذیه
 درصد   011ارتقاء کیفی خدمات تغذیه و اجرای دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر رعایت تنوع غذایی -0

 
 

 ارتقا سطح کمی و کیفی مفدا

 درصد 01تهیه تجهیزات مجزا جهت تولیدات رسانه ای  -0

 درصد 11برگزاری کارگاه های آموزشی رسانه جهت اعضای چارت تشکیالتی  -0

 
 

 ارتقاء سطح فرهنگی دانشگاه از طریق ایجاد محیط پویا با رویکرد ترویج ارزشهاي معنوي

 ارتقاء سطح کمی و کیفی نشریات با راه اندازی اتاق صوت و صدابرداری   -0

 ید()ارتقاء فرهنگی اسات 0تحقق اهداف کمیسیون ماده  -0

 درصد   01ارتقاء سطح فرهنگی دانشگاه از طریق ایجاد محیط پویا با رویکرد ترویج ارزشهای معنوی  -5

 ایجاد وحدت رویه در فعالیتهای فرهنگی از طریق برگزاری جلسات ماهانه مسئولی  ذیربط با همکاری متولیان -4

 درصد   01امور فرهنگی دانشگاه  -3

 درصد   31ر ) عفاف و حجاب ، طرح انطباق ( ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منک -1

 تحقق مهندسی فرهنگی در دانشگاه از طریق ارا ه تعریف از فرهنگ و کار فرهنگی ، محوریت آموزش -0

 درصد   11و پژوهش کاربردی در رویکردهای فرهنگی   

 درصد   011تقویت جایگاه مدیریت و برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی  -3

 درصد   011تقویت جایگاه تشکلهاو کانونهای دانشجویی  -0

 درصد   011تهیه بانک اطالعاتی در خصوص فراوانی شرکت کنندگان در فعالیتهای فوق برنامه  -01

 درصد   31شناسایی خالقیتها و نوآوری های دانشگاهیان ) دانشجو، کارمند ، استاد (  -00

 درصد   01 برگزاری مسابقات فرهنگی جهت ترویج فرهنگ کتاب وانی -00

 درصد 31تدوی  فرآیندها ، آیی  نامه ها و ضوابط فعالیتهای فرهنگی  -05
 درصد   31برگزاری اردوهای فرهنگی بلند مدت با هدف ترویج فرهنگ معنوی و ایجاد نشاط و شادابی   -04

 درصد   01ترویج فرهنگ اقامه نماز از طریق فعال سازی ستاد اقامه نماز   -03

 میالد ا مه ، ادعیه ، عزاداری ، همایشها با هدف شناخت هرچه بیشتر دانشجویانبرگزاری مراسم بزرگداشت ،  -01

 درصد   011با اهل بیت عصمت و طهارت            
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  استراتژیک برنامه

 غذا و دارو معاونت

5041-5044 
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 : چشم انداز
می خواهیم ،   بهتری  خدمات دارویی ، آزمایشتتتگاهی و غذایی ،تجهیزاتی ، طبیعی ،ستتتنتی  به مردم منطقه ، همواره   ما                     

 بهتری  خدمات ، با بتاالتتریت  کیفیت، مناسبتری  قیمت، در زمان الزم و منطقی تری  شیوه ، ارا ه شود.
   

  : مأموریت

سالمت                               سانی و تأمی   ستای حفظ کرامت ان ست که در را شگاه کنترل غذا وداروو تجهیزات آن ا سالت ما در مدیریت آزمای ر
 مردم جهرم مطابق با آخری  دستاوردهای علمی و استاندارهای ملی و جهانی و جلب رضایت مشتریان خود به اهداف زیر برسیم:

 هیزات مصرفی،مکملها و فراورده های طبیعی سنتی  و غذایی و بهداشتی در سطح جهرمکنترل کیفی محصوالت تولیدی دارویی،تج -0
ارتقا آگاهی و دانش ت صصی در زمینه تولید، توزیع، عرضه و مصرف مواد  دارویی ،تجهیزات مصرفی،مکملها و فراورده های طبیعی       -0

 سنتی  و غذایی و بهداشتی با ایجاد بستر تحقیقات و توسعه
فیت و بکارگیری ابزارهای مدیریتی به روز و کارآمد در حوزه مدیریت در جهت ایجاد بستر مناسب جهت تحقیقات و ارا ه خدمات  ارتقاء کی

مکملها و فراورده های طبیعی سنتی  و غذایی و بهداشتی  و تضمی  ایمنی و بهبود کیفیت مواد و فراورده های دارویی ،تجهیزات مصرفی،
 ح وظایف قانونی محولهدرشهرستان متناسب با شر

 

 

 : اهداف کلی مدیریت آزمایشگاه
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G1  استقرار سیستم های مدیریت کیفیتISO17025 

G2  دارویی ،تجهیزات مصرفی،مکملها و فراورده های طبیعی ارتقاء سطح فنی ازمایشگاه کنترل مواد

 کشوری 2به سطح سنتی  و غذایی و بهداشتی 

G5  دارویی ،تجهیزات مصرفی،مکملها و فراورده های طبیعی خدمت جدید آزمایشگاهی در  3ارا ه
 سنتی  و غذایی و بهداشتی

G4 راه اندازی مرکز تحقیقات خرما 

G5 عقد قرارداد با واحدهای تولیدی جهت انجام آزمایشات ت صصی 

G6 اجرای طرح های پژوهشی 

     

 

 : استراتژیک مدیریت دارو و تجهیزات پزشکیاهداف 
 بهبود وضعیت تهیه، توزیع و مصرف دارو وخدمات دارویی و تجهیزات مصرفی در سطح جهرم 
  فرهنگ سازی و بهبود آگاهی های همگانی و دانش ت صصی در زمینه تولید، توزیع، عرضه و مصرف مواد و فراورده های

 روه های هدف و شرح وظایف محول شدهدارویی و تجهیزات مصرفی  متناسب با گ
  ارتقاء کیفیت و بکارگیری ابزارهای مدیریتی به روز و کارآمد در حوزه مدیریت در جهت ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت ارا ه

دهندگان خدمات دارویی و تجهیزات مصرفی به مردم و تضمی  ایمنی و بهبود کیفیت مواد و فراورده های دارویی و تجهیزات 
 مصرفی درشهرستان متناسب با شرح وظایف قانونی محوله

 
 
 
 

 

G1 بهبود وضعیت تهیه، توزیع و مصرف دارو وتجهیزات مصرفی در سطح شهرستان 

G2 بهبود وضعیت ارا ه خدمات دارویی و  تجهیزات مصرفی در سطح شهرستان 

G3  تولید، توزیع، عرضه و مصرف فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی های همگانی و دانش ت صصی در زمینه
 مواد و فراورده های دارویی و تجهیزات مصرفی متناسب با گروه های هدف و شرح وظایف محول شده

G4  ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت ارا ه دهندگان خدمات دارویی و تجهیزات مصرفی به مردم در سطح
 شهرستان  

G5 به روز و کارآمد در حوزه مدیریت داروی و تجهیزات  ارتقاء کیفیت و بکارگیری ابزارهای مدیریتی
 شهرستان

G6  تضمی  ایمنی و بهبود کیفیت مواد و فراورده های دارویی و تجهیزات مصرفی دراستان متناسب با شرح
 وظایف قانونی محوله

 
 

 

 : چشم انداز

 مأموریت 
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آرایشتتی و بهداشتتتی و فراورده های آشتتامیدنی ، ما می خواهیم با رویکرد تضتتمی  ایمنی و ارتقاء کیفیت فرآورده های غذایی ،              
سطح           صرف کنندگان ، در  سالمت آحاد م ستانداردهای ملی و بی  المللی و با هدف حفظ  صرف مطابق با ا سنتی از تولید تا م طبیعی و 

 کشور سرآمد باشیم. 
 

 

 

 :رسالت  

آرایشی و بهداشتی و مدیریت فراورده های طبیعی و سنتی آن است    آشامیدنی ، رسالت ما در مدیریت نظارت بر مواد غذایی ،                    
که در راستای حفظ کرامت انسانی و تأمی  سالمت مصرف کنندگان مطابق با آخری  دستاوردهای علمی و استانداردهای ملی و جهانی  

 یت مشتریان خود به اهداف زیر برسیم :و جلب رضا
    ، آرایشی و بهداشتی و مکملها و فراورده های طبیعی  آشامیدنی، بهبود وضعیت و گسترش صنایع در زمینه تولید مواد غذایی 

 سنتی سالم و با کیفیت در سطح شهرستان  

   سازی و ارتقاء صی در زمینه تولید ، توزیع ،   فرهنگ  ص صرف مواد غذایی ،   عآگاهی عمومی و دانش ت  ضه و م شامیدنی  ر آ
شرح وظا ف قانونی محوله در         ، سب با گروههای هدف و  سنتی و متنا شتی و مکملها و فراورده های طبیعی  شی و بهدا آرای

 سطح  شهرستان

 آرایشتتی و بهداشتتتی و مکملها و فراورده هایآشتتامیدنی ،ضتتمی  ایمنی و ارتقاء کیفیت و ستتالمت فرآورده های غذایی ،ت 
 طبیعی سنتی از تولید تا مصرف متناسب با شرح وظا ف قانونی محوله در سطح شهرستان

 

       : ذینفعان

 :الف( ذي نفع هاي درونی 
   رییس و هیئت ر یسه دانشگاه 
   معاونت غذا و دارو و سایر معاونت های م تلف دانشگاه 
   دانشکده های م تلف دانشگاه علوم پزشکی 
   بیمارستان های دولتی و آموزشی دانشگاه 
  کارکنان 
 
 
 
 

 :ب( ذي نفع هاي بیرونی 
   مردم 
   ب ش های م تلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
   سازمان غذا و دارو در وزارت انه 
 وزارت جهاد کشاورزی 
   سازمان صنایع و معادن 
  کشور   5سازمان غله منطقه 
   تعزیرات حکومتی 
 دادگاه انقالب 
   نیروی انتظامی 
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   رسانه های جمعی 
 توزیع کنندگان موادغذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهد اشتی و مکمل های غذایی و فراورده های طبیعی و سنتی 
   صنوف و عمده فروشی 
 تولیدکنندگان موادغذایی و فراورده های طبیعی سنتی 
   اداره حفاظت محیط زیست 

 شرکت شهرکهای صنعتی  استان 

 زش و پرورشاداره آمو 

 فرمانداری 

 

 : عوامل مؤثردر تدوین استراتژیها         

 سیاسی:   .5
 سیاست های کالن کشور 
   ثبات سیاست های مدیریتی کشور 
   ثبات مدیریت 
   تحریم های غذایی و تکنولوژی 
   جنگ 

 . اقتصادي: 2      
   وضعیت مالی و برنامه های اقتصادی دولت 
   قدرت خرید مردم 
 ارانه غذا  ی 
   سهم ب ش سالمت از تولید ناخالص ملی 

 . اجتماعی: 9    
  بالیای طبیعی 
   شیوه زندگی مردم 
 فرهنگ مصرف غذا و فراورده های طبیعی سنتی و مکمل 
   فرهنگ تولید 
   جمعیت 
  اطالع رسانی 
  قاچاق کاال 

 

 :. تکنولوژي 0

 IT   
 ف  آوری تولید غذا  و فراورده های طبیعی و سنتی و مکمل 

 

 :ارزش هاي برنامه 
 تکریم ارباب رجوع 
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 کریم تولید کنندگان، توزیع کنندگان و ارا ه کنندگان خدمت  ت 
    رعایت اخالق حرفه ای و انسانی 
 تالش در برقراری عدالت اجتماعی 

 

 : اهداف کلی مدیریت غذا و مدیریت فراورده هاي طبیعی و سنتی و مکمل 

G1 ، آرایشی و بهداشتی و مکملها و فراورده های طبیعی آشامیدنی ، : تضمی  ایمنی و ارتقاء کیفیت و سالمت فرآورده های غذایی
 سنتی از تولید تا مصرف متناسب با شرح وظایف قانونی محوله در سطح شهرستان

 G2 : ( اجرای برنامه های پیش نیازیPRPsدر کارخانجات مواد غذایی ، آشام )، آرایشی و بهداشتی در سطح شهرستانیدنی 

G3  :  ، ستفاده از مواد اولیه مجاز، ایم  و با کیفیت در تولیدات کارخانجات مواد غذایی شامیدنی ، ا شتی و مکملها و  آ شی و بهدا  آرای
 فراورده های طبیعی سنتی در سطح شهرستان

G4  : مینه مدیریت تولید ،توزیع ، عرضتته و مصتترف مواد غذایی، در ز فرهنگ ستتازی ، ارتقاء آگاهی عمومی و دانش ت صتتصتتی
شامیدنی ،  شرح وظا ف قانونی محوله در        آ سب با گروههای هدف و  سنتی متنا شتی و مکملها و فراورده های طبیعی  شی و بهدا آرای
 شهرستان

G5 :  ، شتتی و آرایآشتتامیدنی ، ارتقاء کیفیت وبکارگیری ابزارهای مدیریتی به روز و کارآمد در حوزه مدیریت نظارت بر مواد غذایی
 بهداشتی و مدیریت نظارت بر  مکملها و فراورده های طبیعی سنتی

 

 : اهداف اختصاصی مدیریت غذا
 

1G   ، کملها و مآرایشی و بهداشتی   آشامیدنی ، :  تضمین ایمنی و ارتقاء کیفیت و سالمت فرآورده های غذایی

 از تولید تا مصرف متناسب با شرح وظاید قانونی محوله  و فراورده های طبیعی سنتی

 
O1 :    افزایش ساالنهPMS   ، آرایشی و بهداشتی و مکملها و فراورده های طبیعی سنتی به    بر روی محصوالت غذایی ، آشامیدنی

 0413-0411طی سالهای %01میزان 

O2  :         شش به میزان صوالت تولیدی واحدهای تحت پو سالمت مح شان ایمنی و  ستای افزایش دریافت ن طی   %01تالش در را
 0413-0411سال
O3  :  0413-0411طی سال %01واحدهای تولیدی به میزان افزایش ساالنه افزایش نظارت بر 

O4  :  01افزایش تعداد نمونه برداری از محصوالت تولیدی به میزان افزایش ساالنه%   

O5  :  01کاهش تعداد موارد عدم حضور مسئولی  فنی شاغل در مؤسسات تولیدی به میزان افزایش ساالنه%  
O6 :  برون استانی  % 01درون استانی و   %51برون استانی تا حصول نتیجه نهایی به میزان افزایش   پیگیری شکایات درون و 

O7 :   ( اجرای طرحهای پژوهشتتتیHSR،  به منظور تعیی )، کاهش و یا حذف مواد زیان آور موجود در فرآورده های تولید  کنترل
 %01شده و یا ارتقاء کیفیت محصوالت متناسب به میزان 

O8 :   01کاهش میزان نتایج آزمونهای شیمیایی میکروبی سم شناسی غیر منطبق با استاندارد به میزان سالیانه% 

O9 ، آرایشتتی و بهداشتتتی و مکملها و فراورده های آشتتامیدنی ،: کاهش میزان نمونه های غیر قابل مصتترف فرآورده های غذایی
  %01طبیعی سنتی به میزان ساالنه 

O10  :  میزان انطباق محصوالت تولید شده با فرموالسیون مندرج در پروانه ساخت %01افزایش 
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G2 ( اجرای برنامه های پیا نیازی  :PRPs ، در کارخانجات مواد غذایی ، آشامیدنی )   آرایشی و بهداشتی در

 سطح شهرستان

 
O1 :   آرایشی و بهداشتی نسبت به سال قبل درصدی میانگی  امتیاز کارخانجات مواد غذایی ، آشامیدنی ،  01افزایش ساالنه 

O2       ( شگاهی شهای آزمای سازی رو ستند سیون ( واحدهای تولید مواد غذایی ،   SOP: کنترل م شگاهی )کالیبرا  ( و تجهیزات آزمای
 سبت به وضع کنونی ن % 01آشامیدنی  به میزان افزایش ساالنه 

O3       صلی تولید با اولویت نقاط سازی فرآیندهای ا ستند شامیدنی،  در واحدهای تولیدی مواد غذایی ،  CCP: کنترل م شی و  آ آرای
 نسبت به وضع کنونی %01بهداشتی  به میزان افزایش ساالنه 

O4  : ( مستتتندستتازی و پایش شتترایط خوب انبارشGSP در کلیه انبارهای واحدهای )، آرایشتتی و آشتتامیدنی ،تولید مواد غذایی
 وضع کنونی  % 01بهداشتی  به میزان ساالنه 

O5  :   ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  به    کنترل و ضابطه مند کردن واحدهای غیر مجاز صنایع غذایی،   تالش در جهت شناسایی
 واحدهای غیر مجاز شناسایی شده  %01میزان کاهش ساالنه 

 

G3   ، شی و  آرایآشامیدنی ، : استفاده از مواد اولیه مجاز، ایمن و با کیفیت در تولیدات کارخانجات مواد غذایی

 و مکملها و فراورده های طبیعی سنتیبهداشتی 

 
O1  : ، آشتتامیدنی ، و مکملها و فراورده های طبیعی ستتنتی از  افزایش بکارگیری مواد اولیه مجاز جهت تولید محصتتوالت غذایی

   %01وضعیت کنونی با نرخ رشد ساالنه 

O2  :    ًصا صو ستفاده در تولید مواد غذایی    کنترل و کاهش مواد زیان آور موجود در مواد اولیه خ شاورزی و دامی مورد ا مواد اولیه ک
   %01ه النآرایشی و بهداشتی و مکملها و فراورده های طبیعی سنتی شهرستان از وضعیت کنونی با نرخ کاهش ساآشامیدنی ،،
 

G4    عرضه و مصرف مواد     در زمینه مدیریت تولید ، توزیع ، :  فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی عمومی و دانا تلصصی

شامیدنی ، غذایی،  شتی    آ شی و بهدا شرح        وآرای سب با گروههای هدف و  سنتی متنا مکملها و فراورده های طبیعی 

 وظائد قانونی محوله   

 

O1  :    ، سانی مواد غذایی سعه فعالیت واحد اطالع ر شامیدنی ، تو سنتی و      آ شتی  و مکملها و فراورده های طبیعی  شی و بهدا آرای
 درصد   01افزایش ساالنه 

O2  :  صنایع غذایی       %31نظارت بر آموزش و بازآموزی حداقل شتی ، در کارخانجات  صول پایه بهدا سانی مؤثر در زمینه ا نیروی ان
 آرایشی و بهداشتی و مکملها و فراورده های طبیعی سنتی،آشامیدنی ،

O3  :  شتر   % 31نظارت بر آموزش و بازآموزی حداقل نیروی عملیاتی ماهر در محلهایی از خطوط تولید که احتمال خطر در آنها بی
 آن   %01است و افزایش 

O4  :    ر هنگام دریافت پروانه بهره برداری بصورت مستمر از   ارتقاء سطح آگاهی سرمایه گذاران در زمینه ضوابط و مقررات جاری د
 آن   %01طریق آموزش و افزایش 

O5  :   از عرضه کنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی در خصوص تهیه فرآورده های مجاز و      % 31ارتقاء سطح آگاهی حداقل
 آن % 01رعایت شرایط نگهداری مطلوب محصوالت آرایشی و بهداشتی و افزایش 
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G5               ارتقاء کیفیت و بکارگیری ابزارهای مدیریتی به روز و کارآمد در حوزه مدیریت نظارت بر مواد غذایی :

 و مدیریت نظارت بر مکملها و فراورده های طبیعی سنتی آرایشی و بهداشتیآشامیدنی ، ،

 
O1  و رضایت ارباب رجوع     ای مدیریتهت ارتقاء کیفیت فعالیتهدرصدی در به کارگیری ف  آوریهای نوی  ج 01: افزایش 
O2  01: ارتقاء سطح ارتباط با مراکز علمی به میزان حداقل %    

O3  استانداردها و ب شنامه های    درصدی پیشنهادات در زمینه محصوالت تولیدی و بومی شهرستان ،     01: بازنگری و ارا ه حداقل
 مرتبط با آن

O4  ا  آرایشی و بهداشتی و مکمله  آشامیدنی ، درصدی در برگزاری جلسات الزم  جهت  مسئولی  فنی صنایع غذایی ،     01:  افزایش
 و فراورده های طبیعی سنتی

O5  آرایشتتی و آشتتامیدنی ، درصتتدی در تعداد جلستتات آموزش جهت  کارشتتناستتان مدیریت نظارت بر مواد غذایی ، 01: افزایش
 ریت نظارت بر مکملها و فراورده های طبیعی سنتیبهداشتی و مدی

O6 طی سالهای   %01االنه : کاهش زمان رسیدگی به شکایات واصله به میزان س 

O7  درصد   01: کاهش زمان الزم برای صدور پروانه های بهداشتی تفویض اختیار شده به میزان ساالنه 
O8  بهره برداری از سایر ارگانها درصدی مدت زمان پاسخ به استعالم تأسیس و 01: کاهش 

O9  درصدی مدت زمان الزم جهت ارسال مدارج و صدور پروانه ها به اداره کل  01: کاهش 

O10  درصدی در مدت زمان حصول به نتیجه پرونده های ارسالی به تعزیرات   01: کاهش 

O11   لها  آرایشی و بهداشتی و مکم  آشامیدنی ، درصدی میانگی  امتیاز مسئولی  فنی کارخانجات مواد غذایی ،    01: افزایش ساالنه
 و فراورده های طبیعی سنتی نسبت به سال قبل  

O12 :   نظارت بر ارتقاء ستتطح همکاری و تعامل با مدیریتهای نظارت بر مواد غذایی،آشتتامیدنی،آرایشتتی و بهداشتتتی و مدیریت 
 کشور  3مکملها و فراورده های طبیعی سنتی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 

O13  :  برگزاری جلستتات و بازدیدهای نظارتی مشتتترج با انجم  ها و ستتازمانهای ذیربط جهت ایجاد ارتباطات میان ب شتتی به
 آن نسبت به سال مبنا  %01منظور دستیابی به اهداف کلی سازمان و افزایش 
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  استراتژیک برنامه

 بهداشتی معاونت

5041-5044 
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 : ((Mission:)رسالت

 به گاهدانش راهبردی برنامه راستای در  سبحان، خداوند به اتکال با  جهرم پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت                

 توانمندسازی ، نوی  های آوری ف  و موجود ازمنابع گیری بهره با  جهرم شهرستان در  سالمت امر متولیان از یکی عنوان

 عدالت بر تاکید با وارزشیابی پایش نظام وتقویت سازمانی برون و  درون های مشارکت ،جلب وپژوهش تحقیق ،آموزش، کارکنان

 و حفظ، تامی  برای بیماریها بار و سالمت کننده تهدید عوامل کاهش و درمانی و بهداشتی خدمات کیفی و کمی ارتقای جهت

 نماید می تالش جامعه سالمت ارتقاءسطح

 

 :  (vision)چشم انداز

ری از کشور ، با بهره گیما بر آنیم که با استعانت از خداوند سبحان بعنوان یکی از معاونت های بهداشتی پویا  در                 

همدلی در محیطی با نشاط همراه با تکریم ارباب رجوع  و بهبود شیوه زندگی مردم "نیروهای مجرب و کارآمد، و با تقویت روحیه 

دریک افق پنج ساله تالش میکنیم با اجرای برنامه استراتژیک معاونت بهداشتی ما   به بهتری  شاخص های سالمت دست یابیم.

ای نقشه سالمت و چشم انداز بیست ساله کشور با تامی  و توسعه محیط های حامی سالمت ،انجام طرح های در راست

پژوهشی،تقویت همکاری های برون ب شی و استفاده بهینه از امکانات موجود با تاکید بر عدالت اجتماعی و دستیابی   به باالتری  

 .کشور باشیمسطح سالمت جامعه جزء بهتری  معاونت های بهداشتی 

 

 : ( Valueبیانیه ارزشها )

مفاد ذیل را به عنوان ارکان  معاونت بهداشتی در رسالت وفرهنگ سازمانی خود وبا تکیه بر اعتقادات بنیادی ،                
 اصلی ارزشهای سازمانی قلمداد می نماید .

 
 پایبندی به اعتقادات وارزشهای واالی دینی وفرهنگی 

  حفظ شان ومنزلت نیروی انسانی 

 ایجاد امنیت رضایت شغلی واستمرار نظام مشارکتی در کلیه سطوح ارا ه دهنده خدمت 

  تکریم ارباب رجوع وجلب رضایت کامل مشتریان 

 توزیع عادالنه ودسترسی آسان به خدمات بهداشتی ودرمانی 

   
 امیداست با ژرف نگری واعتقاد عمیق فرهنگی در بهبود سازمانی وات اذ جایگاه برتر در نظام سالمت گامهای موثری برداریم .    
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 ذینفعان ونی/ بیرونیدر

 ر یس دانشگاه درونی

 معاون بهداشتی درونی

 مدیران گروههای فنی درونی

 شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان بیرونی

 وزارت بهداشت بیرونی

 حوزه ی پژوهشی دانشگاه بیرونی

 معاونت های دانشگاه بیرونی

 سازمان های بیمه گر بیرونی

 سازمان های مردم نهاد و سم  ها بیرونی

 کمیته امداد و بهزیستی بیرونی

 جهاد کشاورزی بیرونی

 مدیریت آبفا شهری و روستایی بیرونی

 شهرداری و   شوراها  بیرونی

 فرمانداری  بیرونی
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SWOT ANALYSIS 

 تحلیل موقعیت ها )نقاط قوت و ضعف ،تهدید ها و فرصت ها (

 

 نقاط قوت

 باال بودن مهارت فنی پرسنل                                  

 دسترسی به تکنولوژی جدید در زمینه اطالعات  

 اجرای طرح پزشک خانواده                                   

 متناسب بودن شغل با مدرج تحصیلی 

 ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت                         

 وجود برنامه جامع عملیاتی                                 

 وجود زمینه مناسب برای انجام طرحهای تحقیقاتی 

 وجود سطح بندی مناسب خدمات 

 ن تعداد مراکز ارا ه دهنده خدمت به نسبت جمعیت    مناسب بود 

 وجود وسایل کمک آموزشی 

 ا ه آموزش مناسب جهت گروههای هدفارا 
 پراکندگی مطلوب سطوح محیطی تحت پوشش  
 پایی  بودن تعرفه خدمات   
 وجود تقسیم کار 
 وجود نظام پایش و نظارت 

 وجود سامانه سیب 
 اجرای طرح تحول سالمت در بهداشت 
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 نقاط ضعف

    پایی  بودن انگیزه پرسنل 
                                                                         پایی  بودن خدمات رفاهی 

  پایی  بودن حقوق ومزایای پرسنل 
 ال سالیق ش صی در مدیریت   اعم 
                                                     آشنا نبودن مدیران به شیوه نوی  مدیریتی 

  ضعف سیستم نظارت و ارزشیابی 
                                                   پایی  بودن سطح امنیت شغلی 

 مبود نیروی انسانی                                           ک 

                                 توزیع نامناسب اعتبارات 

            توزیع نامناسب اعتبارات در طرح تحول سالمت در معاونت های م تلف 
 نامناسب بودن فضای فیزیکی 
 کیفیت پایی  تجهیزات خریداری شده 
 چند پیشگی پرسنل 
 ضعف سیستم تشویق و تنبیه 
 وجود موازی کاری در حوزه اداری 

 ضعف سیستم خدمات اداری 
 پایی  بودن سطح سواد بهورزان 

 ضعف در مستند سازی 

 تکمبود اعتبارا 
  سامانه سیب  طریق نبود ابزار استاندارد پایش از 

 (   سیستم های س ت افزاری و نرم افزاری ) در سطح دانشگاه it   

  زیرساخت نامطلوب 
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 فرصت ها

  وجودNGOها     

        وجود راههای ارتباطی مناسب با مراکز بهداشتی درمانی 

 برگزاری سمینارها و کارگاه های مرتبط با سالمت 
 یری  سالمت                         خ                         

                                     ارتباط مناسب بی  ب شی ادارات 

 منظور ارا ه خدمات در دستری بودن اقشار جامعه به         

 . مسئولی  شهرستان نسبت به سالمت     وجودنگرش مثبت 

                                                وجود مراکز آموزش عالی 

                                  وجود نماینده موثر دانشگاه در تهران 

   نگرش مثبت جامعه نسبت به دریافت خدمات مطلوب بهداشتی 
 زیرساخت های مناسب م ابراتی                    
 خدمات دارویی 
 رسانه ها 
 حضور مربیان بهداشتی در مداری 
 کوچک بودن جامعه گیرندگان خدمت 
 مروستای سال ، پروژه شهر سالم  
   وجود تعدد رشته های علوم پزشکی 
 ا سازمانهای بیمه گر    ارتباط مناسب ب 
       ردیفهای اعتباری متمرکز 
 رابطی  بهداشت 
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 تهدیدات 

 
                              وجود موازی کاری در حوزه ادارات شهرستان 

                       افزایش آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر 

            عدم پوشش تمامی شبکه های آب آشامیدنی روستاها 

                          جمع آوری و دف  نامطلوب زباله و فاضالب 

                                    نامناسب بودن شیوه زندگی و تغذیه 

                        فعال نبودن کمیته حوادث غیر مترقبه شهرستان 

 دامداریهای مرتبط با وضعیت نامناسب کشاورزی بیماری            

        وجود مرغداریها ودامداریهای سنتی در حوزه خدمات شهری 

                پایی  بودن میزان آمادگی در برابر حوادث غیر مترقبه 

 عمل نکردن .مسئولی  ادارات به باورهای بهداشتی خود در خصوص جامعه 
 رمباال بودن نرخ تو 
 نرخ باالی عشایر کوچ رو 
 نرخ باالی بیکاری 
 نامناسب بودن زیرساختهای شهری 
 باال بودن نرخ حوادث ترافیکی 
 ضور مهاجری  بیگانهح 
 عمر کوتاه مدیریت 
 نبود کشتارگاه صنعتی دام 
 یحاشیه نشین 
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 ((Sنقاط قوت 

بودن تعداد مراکز ارا ه دهنده خدمت به نسبت مناسب  -0

 جمعیت

  پراکندگی مطلوب سطوح محیطی تحت پوشش  -0

 وجود زمینه مناسب برای انجام طرحهای تحقیقاتی -5

  اجرای طرح پزشک خانواده -4

 ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت -3

 باال بودن مهارت فنی پرسنل -1

 هدف ارا ه آموزش مناسب جهت گروههای -0

 وجود برنامه جامع عملیاتی -3

 وجود نظام پایش و نظارت -0

 اجرای طرح تحول سالمت در بهداشت-01

 (W)نقاط ضعف 

 پایی  بودن انگیزه پرسنل -0

 پایی  بودن خدمات رفاهی -0

 پایی  بودن حقوق ومزایای پرسنل  -5

 اعمال سالیق ش صی در مدیریت  -4

 دهکیفیت پایی  تجهیزات خریداری ش -3

 ضعف سیستم تشویق و تنبیه -1

 انعکای نامناسب فعالیتها توسط .مسئولی  -0

 ارتباط ضعیف .مسئولی  باسایر ب شها -3

 ضعف سیستم نظارت و ارزشیابی -0

 سامانه سیب  طریق نبود ابزار استاندارد پایش از  -01

ن
ما

از
 س

ی
رج

خا
ط 

حی
م

 

 ((0فرصت ها 

  وجود  رسانه ها -0

 سمینارها و کارگاه های مرتبط با سالمتبرگزاری  -0

  ردیفهای اعتباری متمرکز -5

 هاNGOوجود  -4

 وجود تعدد رشته های علوم پزشکی -3

 مربیان بهداشتی در مداری و رابطی  بهداشت -1

وجود راههای ارتباطی مناسب با مراکز بهداشتی  -0

 درمانی

 وجود مراکز آموزش عالی -3

.مسئولی  شهرستان نسبت به وجود نگرش مثبت  -0

 سالمت

 پروژه شهر سالم،روستای سالم -01

 (T)تهدیدها 

 عمر کوتاه مدیریت -0

 پایی  بودن میزان آمادگی در برابر حوادث غیر مترقبه -0

 ارجحیت درمان نسبت به بهداشت از دید مردم ومسئولی -5

 باال بودن نرخ حوادث ترافیکی -4

 باال بودن نرخ تورم -3

 خ باالی بیکارینر -1

 نامناسب بودن شیوه زندگی و تغذیه-0

 حاشیه نشینی -3

 حضور مهاجری  بیگانه -0

  رافزایش آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخط -01
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 : معاونت بهداشتی دانشگاه لیست موضوعات استراتژیک

 : ( SO)5موضوعات استراتژیک منطقه 

چگونه می توان با استفاده از ، وجود زمینه مناسب برای انجام طرح های تحقیقاتی ارا ه آموزش مناسب جهت گروه های  -1

ها و وجود نگرش مثبت مسئولی  شهرستان نسبت به سالمت، نرخ حوادث ترافیکی را کاهش داد NGOهدف ،رسانه ها ، وجود 

 .S3 S7 O1 O4 O9 

 از ارا ه آموزش مناسب ، ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت ، انجام طرح های تحقیقاتی ، چگونه می توان با استفاده  -0

سانه ها ، نگرش مثبت مسئولی  و مربیان بهداشتی و رابطی  بهداشت ، آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر کاهش داد . ر

S7S5 S3O1O3 O6 O9 
چگونه می توان با استفاده از تعداد مراکز ارا ه دهنده خدمت آموزش مناسب ، ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت ، رسانه ها  -5 

 S1S7ها و نگرش مثبت مسئولی  شهرستان عوارض بهداشتی حاشیه نشینی را کاهش داد .  NGO، برگزاری سمینار ، وجود 

S5O1O2 O4 O9 
ها NGOفاده از مهارت فنی پرسنل ، انجام طرح های تحقیقاتی ،  رسانه ها، برگزاری سمینار ها ، وجود چگونه می توان با است -4 

 S6S3 O1O2 O4 O5و ردیف های اعتباری متمرکز شیوه زندگی مردم را اصالح نمود

دگان خدمت رسانه ها ، چگونه می توان با وجود برنامه جامع عملیاتی ، اجرای طرح پزشک خانواده ،ارتباط مطلوب با گیرن -3 

NGO  ها ، مربیان بهداشتی و رابطی  بهداشت و وجود نگرش مثبت مسئولی  سیاسی و اجتماعی ، ارجع بودن درمان نسبت به
  S8S4 S5O4O6 O9بهداشت از دید مردم و مسئولی  اصالح کرد . 

ها NGO، وجود رسانه ها ، نگرش مثبت مسئولی  ،  چگونه می توان با استفاده از برنامه جامع عملیاتی ، ارا ه آموزش مناسب -1 

 S8S7 O1O9 O4 O2و برگزاری سمینارها و کارگاه ها معضالت بهداشتی حضور مهاجری  غیرقانونی را کاهش داد . 

چگونه می توان با استفاده از پراکندگی مطلوب سطوح محیطی ، مهارت فنی پرسنل ، ارا ه آموزش مناسب ، ارتباط مطلوب  -0

ها و وجود مراکز آموزش عالی میزان آمادگی در برابر حوادث غیر مترقبه را NGOگیرندگان خدمت ، وجود رسانه ها ، وجود  با

  S2S6 S53O1O4 O8افزایش داد. 

چگونه می توان با استفاده از ارا ه آموزش مناسب ، ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت که انجام طرح های تحقیقاتی ، مهارت  -3 
ها و مربیان و رابطی  بهداشتی ، مشکالت بهداشتی ناشی از نرخ باالی تورم NGOنی پرسنل و وجود برنامه جامع عملیاتی ، ف

  S7S5 S3 S6 S8O4O6و بیکاری را کاهش داد . 

وجود  ل ،چگونه می توان با اجرای طرح پزشک خانواده ، ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت  ، با ال بودن مهارت فنی پرسن -0 

ها و اجرای پروژه شهر سالم ،  روستای سالم ، مشکالت برنامه های سالمت ناشی از  NGOبرنامه جامع عملیاتی ، رسانه ها ، 

   S4S5 S6 S8 O1O4 O10عمر کوتاه مدیریت سیاسی را کاهش داد . 

 
 : (WO) 2موضوعات استراتژیک منطقه 
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چگونه می توان با استفاده از  برگزاری سمینارها و گارگاه ها ، وجود تعدد رشته های علوم پزشکی ، وجود مراکز آموزش عالی  -0

ها و نگرش مثبت مسئولی  شهرستان انگیزه پرسنل را افزایش داد . NGO، ردیف های اعتباری متمرکز ، وجود 

W1O2O5O8O3O4O9 
ها ، وجود تعدد رشته های علوم پزشکی ، وجود مراکز آموزش عالی و نگرش مثبت مسئولی  NGOچگونه می توان با وجود  -0

 W2O4O5O8O9شهرستان خدمات رفاهی کارکنان را افزایش داد. 

توان برای افزایش حقوق و مزایای پرسنل از وجود رسانه ها، برگزاری سمینارها و وجود نگرش مثبت مسئولی   چگونه می -5

 W3S1S2S9.  سیاسی بهره برد

چگونه می توان با برگزاری سیمنارها و کارگاه ها ، ردیف های اعتباری متمرکز و نگرش مثبت مسئولی  سیاسی به سالمت  -4
 W4O2O5O9ازاعمال سالیق ش صی در مدیریت کاست . 

ولی  تجهیزاتی با کیفیت ها ووجود نگرش مثبت مسئNGOتوان با استفاده ازرسانه ها،ردیفهای اعتباری متمرکز ،  چگونه می -3

 W5O0O5O4O9باال تهیه کرد. 

چگونه می توان بااستفاده از ردیف های متمرکز ، برگزاری سمینارها و کارگاه ها ، تعدد رشته های علوم پزشکی و وجود مراکز  -1
 W6O3O2O5O8آموزش عالی سیستم تشویق و تنبیه را تقویت کرد . 

ها ، مربیان بهداشتی و رابطی  بهداشت و نگرش مثبت مسئولی  NGOسمینارها ، وجود چگونه وجود رسانه ها ، برگزاری  -0

 W7O1O2O4O6O9می توانند شرایط برای انعکای مناسب فعالیت توسط مسئولی  را فراهم نمایند . 

شت و نگرش مثبت ها ، مربیان بهداشتی و رابطی  بهداNGOچگونه می توان با وجود رسانه ها ، برگزاری سمینارها ، وجود  -3

 W8O1O2O4O6O9مسئولی  به سالمت ، ارتباط مسئولی  بهداشتی باسایر ب ش ها را تقویت نمود . 

ها و نگرش مثبت NGOچگونه می توان با استفاده از وجود رسانه ها ، مراکز آموزش عالی ، ردیف های اعتباری متمرکز  -0

 W9O1O8O3O4O9مسئولی  سیستم نظارت و ارزشیابی را تقویت کرد . 

ها و وجود نگرش مثبت مسئولی  ساختار NGOچگونه می توان با استفاده از وجود رسانه ها ، برگزاری سمینارها ، وجود  -01

 W10O1O2O4O9تشکیالتی معاونت بهداشتی را اصالح کرد . 

 
 : (ST) 9موضوعات استراتژیک منطقه 

باط مطلوب با گیرندگان خدمت ، استفاده از مهارت فنی پرسنل ، برنامه چگونه می توان با اجرای طرح پزشک خانواده ، ارت -0

 S4S5 S6 S8 S9 T1جامع عملیاتی و نظام پایش و نظارت ، مدیریت بهداشتی را تقویت نمود . 

 بچگونه می توان با استفاده از پراکندگی مطلوب سطوح محیطی ، مهارت فنی پرسنل ، ارا ه آموزش مناسب و ارتباط مطلو -0

  S2S6 S7 S5 T2با گیرندگان خدمت میزان آگاهی در بر ابر حوادث غیر مترقبه را افزایش داد . 

چگونه می توان با وجود برنامه عملیاتی ، اجرای طرح پزشک خانواده و ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت ارجح بودن درمان  -5 
 S8S4 S5 T3نسبت به بهداشت از دید مردم و مسئولی  اصالح کرد 

چگونه می توان با استفاده از وجود زمینه برای انجام طرح های تحقیقاتی و ارا ه آموزش مناسب جهت گروه های هدف و  -4
 S3S7 S6 T4باال بودن مهارت فنی پرسنل نرخ حوادث ترافیکی را کاهش داد . 

 رنامهب و پرسنل ، فنی مهارت ، خدمت گیرندگان با مطلوب ارتباط ، خانواده پزشک طرح مطلوب اجرای با توان می چگونه -3 

 S4S5 S6 S8 T5. داد کاهش را بهداشت های برنامه روی تورم تاثیرات عملیاتی جامع

 امعج برنامه وجود و مناسب آموزش ارا ه ، خدمت گیرندگان با مطلوب ارتباط ، خانواده پزشک طرح اجرای با شود می چگونه -1 

 S4S5 S7 S8 T6ی سالمت مردم کاهش داد . رو بر بیکاری تاثیرات عملیاتی
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چگونه می توان با استفاده از مهارت فنی پرسنل ، انجام طرح های تحقیقاتی ، اجرای طرح پزشک خانواده ، ارتباط مطلوب  -0 

 S6S3 S4 S5 S7 T7با گیرندگان خدمت و ارا ه آموزش مناسب شیوه زندگی مردم را اصالح کرد . 

ن با انجام طرح های تحقیقاتی ، اجرای طرح پزشک خانواده ، ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت ، باال بودن چگونه می توا -3

 S3S4مهارت فنی پرسنل ، ارا ه آموزش مناسب و وجود برنامه جامع عملیاتی مشکالت بهداشتی حاشیه نشینی را کاهش داد . 

S5 S6 S7 S8 T8 
امه جامع عملیاتی ، ارا ه آموزش مناسب ، اجرای طرح پزشک خانواده ، ارتباط مطلوب با چگونه می توان با استفاده از برن -0 

 S8S7گیرندگان خدمت و باال بودن مهارت فنی پرسنل معضالت بهداشتی ناشی از حضور مهاجری  غیرقانونی را کاهش داد . 

S4 S5 S6 T9 
اط مطلوب با گیرندگان خدمت ، انجام طرح های تحقیقاتی ، مهارت چگونه می توان با استفاده از ارا ه آموزش مناسب ، ارتب -01 

 S7S5 S3 S6 S6 T10فنی پرسنل و وجود برنامه جامع عملیاتی ، آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر را کاهش دهند . 

  
 

 : Wt))0موضوعات استراتژیک منطقه 

چگونه می توان با پایی  بودن انگیزه پرسنل ، پایی  بودن خدمات رفاهی ، حقوقی و مزایای پرسنل ، اعمال سالیق ش صی  -0
در مدیریت و ضعف سیستم تشویق و تنبیه نرخ حوادث ترافیکی را کاهش و میزان آمادگی در برابر حوادث را افزایش داد . 

W1W2W3W4W6T2T4 
عکای نامناسب فعالیت ها توسط مسئولی  وارتباط ضعیف آنها با سایر ب ش ها و اعمال سالیق ش صی چگونه می توان با ان -0

 W7W2W4T1در مدیریت بهداشت از مشکالت بهداشتی ناشی از عمر کوتاه مدیریت سیاسی شهرستان کم نمود . 

ر ب ش ها ا و ارتباط ضعیف مسئولی  با سایچگونه می توان با وجود پایی  بودن انگیزه پرسنل و انعکای نامناسب فعالیت ه -5 

 W1W7W9T3دید مردم و مسئولی  نسبت به ارجحیت درمان به بهداشت را تغییر داد . 

چگونه می توان با اعمال سالیق ش صی در مدیریت ، ارتباط ضعیف مسئولی  با سایر ب ش ها ، نامناسب بودن ساختار  -4 

 W4W8W19W9T7ی شیوه زندگی مردم را اصالح کرد . تشکیالتی و ضعف سیستم نظارت و ارزشیاب

چگونه می توان با اعمال سالیق ش صی در مدیریت ، ارتباط ضعیف مسئولی  با سایر ب ش ها و ضعف سیستم تشویق و  -3 
 W4W8W6T9تنبیه ، مشکالت بهداشتی مهاجری  بیگانه و حاشیه نشی  را کاهش داد. 

 ی و رفتارهای پرخطر با پایی  بودن انگیزه پرسنل ، ارتباط ضعیف مسئولی  با سایر چگونه می توان آسیب های اجتماع -1 

 W1W8W10T10ب ش ها و نامناسب بودن ساختار تشکیالتی معاونت بهداشتی کاهش داد . 
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30/50 

چگونه می توان با استفاده از ارا ه آموزش مناسب ، ارتباط       

مطلوب با گیرندگان خدمت ، انجام طرح های تحقیقاتی ، 

پرسنل و وجود برنامه جامع عملیاتی ، آسیب مهارت فنی 

 های اجتماعی و رفتارهای پرخطر را کاهش دهند

0 

 

43/50 

چگونه می توان با استفاده از پراکندگی مطلوب سطوح       

محیطی ، مهارت فنی پرسنل ، ارا ه آموزش مناسب و 

ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت میزان آگاهی در بر ابر 

 مترقبه را افزایش داد .حوادث غیر 

0 

 

43/00 

چگونه می توان با استفاده از ارا ه آموزش مناسب ، ارتباط       

مطلوب با گیرندگان خدمت ، انجام طرح های تحقیقاتی ، 

ر سانه ها ، نگرش مثبت مسئولی  و مربیان بهداشتی و 

رابطی  بهداشت ، آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر 

 کاهش داد .

5 

 

41/0 

چگونه می توان با استفاده از مهارت فنی پرسنل ، انجام       

طرح های تحقیقاتی ،  رسانه ها، برگزاری سمینار ها ، 

ها و ردیف های اعتباری متمرکز شیوه NGOوجود 

 زندگی مردم را اصالح نمود .

4 

 

43/10 

چگونه می توان با وجود رسانه ها ، برگزاری سمینارها ،       

ها ، مربیان بهداشتی و رابطی  بهداشت و NGOوجود 

نگرش مثبت مسئولی  به سالمت ، ارتباط مسئولی  

 بهداشتی باسایر ب ش ها را تقویت نمود .

3 

چگونه می توان با استفاده از ، وجود زمینه مناسب برای        43/03 

انجام طرح های تحقیقاتی ارا ه آموزش مناسب جهت 

ها و وجود نگرش NGOگروه های هدف رسانه ها ، وجود 

1 
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مثبت مسئولی  شهرستان نسبت به سالمت نرخ حوادث 

 .ترافیکی را کاهش داد 

زمینه برای انجام طرح  چگونه می توان با استفاده از وجود       43 

های تحقیقاتی و ارا ه آموزش مناسب جهت گروه های 

هدف و باال بودن مهارت فنی پرسنل نرخ حوادث ترافیکی 

 را کاهش داد .

0 

 44/10       

 

 

چگونه وجود رسانه ها ، برگزاری سمینارها ، وجود 

NGO ها ، مربیان بهداشتی و رابطی  بهداشت و نگرش

می توانند شرایط برای انعکای مناسب مثبت مسئولی  

 فعالیت توسط مسئولی  را فراهم نمایند .

3 

چگونه می توان با استفاده از مهارت فنی پرسنل ، انجام        45/00 

طرح های تحقیقاتی ، اجرای طرح پزشک خانواده ، ارتباط 

مطلوب با گیرندگان خدمت و ارا ه آموزش مناسب شیوه 

 اصالح کرد .زندگی مردم را 

0 

ها ، وجود تعدد رشته های NGOچگونه می توان با وجود        45/00 

علوم پزشکی ، وجود مراکز آموزش عالی و نگرش مثبت 

 مسئولی  شهرستان خدمات رفاهی کارکنان را افزایش داد.

01 

چگونه می توان با استفاده از پراکندگی مطلوب سطوح        43/03 

محیطی ، مهارت فنی پرسنل ، ارا ه آموزش مناسب ، 

ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت ، وجود رسانه ها ، وجود 

NGO ها و وجود مراکز آموزش عالی میزان آمادگی در

 برابر حوادث غیر مترقبه را افزایش داد.

00 

توان با اجرای طرح پزشک خانواده ، ارتباط  چگونه می       40/30 

مطلوب با گیرندگان خدمت ، استفاده از مهارت فنی 

پرسنل ، برنامه جامع عملیاتی و نظام پایش و نظارت عمر 

 مدیریت بهداشتی را افزایش داد .

00 
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چگونه می توان با وجود برنامه جامع عملیاتی ، اجرای        40/00 

طرح پزشک خانواده ،ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمت 

ها ، مربیان بهداشتی و رابطی  بهداشت  NGOرسانه ها ، 

و وجود نگرش مثبت مسئولی  سیاسی و اجتماعی ، ارجع 

بودن درمان نسبت به بهداشت از دید مردم و مسئولی  

 اصالح کرد .

05 

چگونه می توان بااستفاده از ردیف های متمرکز ، برگزاری        40 

سمینارها و کارگاه ها ، تعدد رشته های علوم پزشکی و 

وجود مراکز آموزش عالی سیستم تشویق و تنبیه را تقویت 

 کرد .

04 

چگونه می توان با استفاده از تعداد مراکز ارا ه دهنده        41 

خدمت آموزش مناسب ، ارتباط مطلوب با گیرندگان 

ها و  NGOخدمت ، رسانه ها ، برگزاری سمینار ، وجود 

نگرش مثبت مسئولی  شهرستان عوارض بهداشتی حاشیه 

 نشینی را کاهش داد .

03 

چگونه می توان با استفاده از وجود رسانه ها ، مراکز        50/30 

ها و NGOآموزش عالی ، ردیف های اعتباری متمرکز 

نگرش مثبت مسئولی  سیستم نظارت و ارزشیابی را 

 تقویت کرد .

01 

چگونه می توان با وجود برنامه عملیاتی ، اجرای طرح        53 

جح خدمت ارپزشک خانواده و ارتباط مطلوب با گیرندگان 

بودن درمان نسبت به بهداشت از دید مردم و مسئولی  

 اصالح کرد .

00 

چگونه می توان با برگزاری سیمنارها و کارگاه ها ، ردیف        50/44 

های اعتباری متمرکز و نگرش مثبت مسئولی  سیاسی به 

 سالمت ازاعمال سالیق ش صی در مدیریت کاست .

03 

چگونه می توان با استفاده از  برگزاری سمینارها و گارگاه        37 

ها ، وجود تعدد رشته های علوم پزشکی ، وجود مراکز 

آموزش عالی ، ردیف های اعتباری متمرکز ، وجود 

00 
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NGO ها و نگرش مثبت مسئولی  شهرستان انگیزه

 پرسنل را افزایش داد .

برنامه جامع عملیاتی ، ارا ه چگونه می توان با استفاده از        36/75 

آموزش مناسب ، اجرای طرح پزشک خانواده ، ارتباط 

مطلوب با گیرندگان خدمت و باال بودن مهارت فنی 

پرسنل معضالت بهداشتی ناشی از حضور مهاجری  

 غیرقانونی را کاهش داد .

01 

 عنوان اهداف کالن  ردیف

1 G1 ها بیماری بار و خطر عوامل کاهش 

2 G2 دسترسی عادالنه و همگانی به خدمات سالمت با کیفیت 

3 G3 اجتماعی -روانی -ارتقا سالمت همه جانبه در ابعاد جسمی 

4 G4 افزایش امید به زندگی 

5 G5  جامعه و -خانواده–اجتماعی سازی سالمت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد

 سالمتجلب مشارکت بین بخشی در تامین، حفظ و ارتقا 

 

6 G6  

افزایش میزان دسترسی و بهره مندی خانوارهای ایرانی به سبد غذایی مطلوب سالم و 

 ایمن

 

7 G7 ارتقا سالمت باروری و فرزند پروری 
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کد  عنوان استرا تژي

 استراتژي

 کد هدف عنوان هدف کمی

آوری منابع و  ارتقاء تاب G1O1S1 ( SARAارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی )
تسهیالت نظام سالمت در  

 بالیا

G1O1 

 G1O1S2 ( SNSارتقاء ایمنی سازه ای و غیر سازه ای واحدهای بهداشتی )

 G1O1S3 استقرار سامانه پشتیبانی مدیریت بالیا در حوزه بهداشت

پوشش کامل بیمه تسهیالت و منابع بهداشتی در برابر م اطرات طبیعی و 
 انسان ساخت

G1O1S4 

 G1O1S5 ( EOPبرنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت ها ) 

 G1O1S6 ( DSSنظام مراقبت بالیا ) 

ارتقاء تاب آوری جمعیت  G1O2S1 ( DARTارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها در برابر بالیا) 
 عمومی در بالیا

G1O2 

کاهش شیوع فشار خون  G1O3S1 خوناصالح الگوی غذایی بیماران مبتال به پرفشاری 

باال در افراد سی سال و 

 باالتر 

G1O3 

پیشگیری از افزایش شیوع  G1O4S1 اصالح الگوی غذایی بیماران دیابتی

دیابت در افراد سی سال و 

 باالتر

G1O4 

درصدی در میزان 4کاهش  G1O5S1 و نهفته  بیماریابی و درمان سل فعال

 بروز سل نسبت به سال پایه

G1O5 

ریشه کنی بیماری های  G1O6S1 مراقبت فلج شل حاد
 قابل پیشگیری با واکس 

G1O6 

 G1O6S2 مراقبت بیماری های تب و بثورات

 G1O6S3 مراقبت بیماری سیاه سرفه و دیفتری

شناسایی و گزارش حداقل  G1O7S1 مراقبت بیماری های منتقله از آب و غذا 
 مورد انتظار از 01%

های منتقله از آب و بیماری 
 غذا

G1O7 

 G1O7S2 مراقبت طغیان و اپیدمی ها 

 بررسی و شناسایی  G1O8S1 مراقبت عفونت های بیمارستانی
عفونت های بیمارستانی به 

درصد نسبت به  31میزان 
 سال پایه 

G1O8 

سال به میزان  04-1کنترل و پیشگیری از بیماری پوسیدگی در کودکان 
 پایان برنامهدرصد تا  01

G1O9S1  سال  04-1درکودکان

DMFT ارتقا شاخص 
درصد تا پایان  01به میزان 
 برنامه

G1O9 

ایجاد بستری مناسب جهت افزایش اگاهی والدی  و دانش آموزان و 
 همکاری  بیشترمسولی  مربوطه

G1O9S2 
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به  DMFTدر جهت بهبود سالمت دهان و دندان به منظور ارتقا شاخص 
 درصد تا پایان برنامه 01میزان 

 

افزایش الویت خدمات سطح ن ستی  و سطح یک خدمات بهداشنی به 
 درصد تا پایان برنامه  01منظور کاهش میزان پوسیدگی به میزان 

G1O10S1  00افزایش درصد کودکان 
ساله فاقد پوسیدگی دندان 

درصد تا پایان  01به میزان 
 برنامه

G1O10 

کنترل عوامل موثر در پوسیدگی در جهت کاهش میزان پوسیدگی به میزان 
 درصد 01

G1O10S2 

به میزان   dmftایجاد و بهبود زیر ساز های کلی در جهت ارتقا شاخص 
 درصد تا پایان برنامه 01

G1O11S1   سال 1در کودکان زیر  

dmft ارتقا شاخص 
درصد تا پایان  01به میزان 
 برنامه 

G1011 

ایجاد بستری مناسب جهت افزایش بار مراجعات دهان و دندان به منظور 
 درصد 01تش یص سریعتر به میزان 

G1O11S2 

 به بروزسالک میزان کاهش G1O11S1 نظام مراقبت بیماری سالک
نسبت به  درصد03 میزان

 سال پایه

G1O11 

 G1O11S2 توانمند سازی ذینفعان در برنامه کنترل سالک

 G1O11S3 م ازن بیماریکنترل 

 موارد بروز میزان کاهش G1O12S1 نظام مراقبت بیماری کاآلزار
 در حدصفر در کاالآزار

 جهرم شهرستان

G1O12 

 تب بروز میزان کاهش G1O13S1 نظام مراقبت تب مالت
 درصد 03 میزان به مالت
 سال پایه  به نسبت

G1O13 

 G1O13S2 توانمند سازی ذینفعان در برنامه کنترل تب مالت 

کاهش میزان کشندگی  G1O14S1 نظام مراقبت تب کریمه کنگو
بیماری تب کریمه کنگو   

درصد نسبت  31به میزان 
 به سال پایه 

G1O14 

 G1O14S2 توانمند سازی ذینفعان در برنامه کنترل تب کریمه کنگو

درصد موارد 011شناسایی  G1O15S1 نظام مراقبت سیاه زخم
 مبتال به سیاه زخم

G1O15 

 پیشگیری درمان، انجام G1O16S1 هاری و گزیدگی حیوان مراقبت نظام
 برای هاری

 
 حیوان موارد درصد صد

 گزیده

G1O16 

 G1O16S2 هاری و گزیدگی توانمند سازی ذینفعان در برنامه کنترل حیوان

 منظا کیفی و کمی ارتقای G1O17S1 دنگ مراقبت بیماری تب نظام اجرای
 دنگ تب بیماری مراقبت
 میزان

 درصد100

G1O17 
 
 
 
 
 

 G1O17S2 برنامه تب دنگ  در ذینفعان سازی توانمند

 G1O17S3 برنامه مراقبت حشره شناسی 
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 دارای شاغلی  میزان مدیریت

 شغلی سالمت پزشکی پرونده

G1O18S1 شاغلی  درصد افزایش 

 پرونده دارای

 تا درصد 95 به پزشکی

 برنامه پایان
 

G1O18 

 خدمات ارا ه افزایش G1O19S1 قالیبافان ، پرتوکاران بهداشت

 به ای حرفه بهداشت

 80 میزان به خاص مشاغل

 برنامه پایان تا درصد

G1O19 

 G1O19S2 معدنکاران بهداشت کشاورزی و

 G1O19S3  ای حرفه نظارت برتشکیالت بهداشت 

 G1O19S4 بیمارستانها و بهداشت زندانیان

 پوشش میزان افزایش G1O20S1 ای حرفه بهداشت برعملکرد نظارت و ارزشیابی پایش،

 بازرسی

کارگاه  از ای حرفه بهداشت
 درصد011به 

G1O20 

 G1O20S2 حرفه ای بهداشت های بازرسی تشدید

 دریافت خدمات جهت کار از ناشی مصدومینحوادث به رسیدگی برنامه

 درمانی
G1O20S3 

کار)جیوه،آزبست،سرب(طبق کنوانسیونهای  محیط شیمیایی عوامل کنترل
 بی  المللی

G1O21S1 آالینده کاهش یا و حذف 

 کار محیط شیمیایی های

 از درصد 50 در

 تا مشمول کارگاههای

 برنامه پایان

G1O21 

 و شیمیایی حوادث مدیریت

 گذاری برچسب

G1O21S2 

 G1O21S3 مقابله باگردوغبار وب ارات محیط کار

 پزشکی مراقبتهای توسعه G1O5S1 آور زیان و س ت مشاغل برنامه

 س ت مشاغل در شاغلی 

 درصد011آوربه  زیان و

G1O22 

م اطره  مواجهه کاهش G1O23S1 کار محیط در صدا با مقابله
 محیط آالینده های با آمیز

 درصد4 به کار

G1O23 
 G1O23S2 کار های محیط ارگونومی

 G1O23S3 مقابله باپرتوهای محیط کار

 G1O23S4 مقابله باروشنایی محیط کار

 G1OS5 مقابله باارتعا ش محیط کار

کاهش عوامل م اطره امیز  G1O24S1 سال 03-3بهبود  فعالیت فیزیکی نوجوانان و دانش آموزان 
سالمت در نواجان به میزان 

 نسبت به سال پایه درصد3

G1O24 

 G1O24S2 پیشگیری از رفتارهای م اطره آمیز دردانش آموزان

کاهش درصد بیماری های  G1O25S1 اجرای دوره آموزشی م صوص کارکنان محیطی
شایع واگیر وغیرواگیر در 

درصد 3سالمندان به میزان 
 سال پایه

G1O25 

 G1O25S2 برنامه اموزشی به مناسبت هفته جهانی سالمند

 G1O25S3 پایش وارزیابی برنامه

 G1O26S1 G1O26 توانمندسازی ارا ه دهندگان خدمت 

 G1O26S2 ارا ه مراقبتهای ت صصی بارداری و زایمان 
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کاهش میزان صدمات  G1O26S3 پایش وارزیابی برنامه
 01زایمانی نوزاد به کمتر از 

 درهزار تولد زنده 

 G1O26S4 فیزیولوژیک و کاهش سزاری  های غیرضروریافزایش زایمان 

برون سپاری خدمات غیر حاکمیتی بهداشت محیط به دفاتر خدمات 
 سالمت 

G1O27S1  ارتقا سیستم نظارت
بهداشتی بر محیط های 

جامعه، مکان های عمومی 
در مراکز توزیع نگهداری و 
فروش مواد غذایی به میزان 

 درصد تا پایان برنامه  31

G1O27 

ارتقا شاخص های منتسب  G1O28S1 بهداشت آب و فاصالب
به عوامل محیطی موثر بر 

سالمت در جامعه خانواده به 
درصد تا پایان  41میزان 
 برنامه 

G1O28 

 بهداشت محیط بیمارستان

 بهداشت محیط روستا ،ابتکارات جامعه محور

 کنترل و کاهش استعمال دخانیات

 غذاییبهداشت مواد 

 G1O29 افزایش پوشش ایمنسازی G1O29S1 تامی  و حفظ سالمت واکس  ها

 کد هدف عنوان هدف کمی کد استراتژی عنوان استرا تژی

 کم کاری مادرزادی تیرو ید به مبتال بیماران غربالگری و مراقبت
G1O30S1 

 

کاهش بار ناشی از بیماریها 
 %3 میزان و عوامل خطر به

برنامه غربالگری  پایان تا
 نوزادان

G1O30 
 

 غربالگری و اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی ویژه زوجی  متقاضی ازدواج

G1O31S1 
 

کاهش بار ناشی از بیماریها 
 %3 میزان و عوامل خطر به

برنامه ژنتیک  پایان تا
 اجتماعی

G1O31 

کاهش موارد بومی بیماریها  G1O32S1 اجرای پروتکل های  حذف ماالریا 
در 0)ویواکس (به کمتر از 

نفر جمعیت در 01111
   معرض خطر 

G1O32 

دستیابی به پوشش  G1O32S1 ایجاد آگاهی در رده های م تلف بهداشتی و جامعه
واکسیناسیون در همه 

 درصد 00واکس  ها تا 

G1O32 

اتاق های و تزیی  زیباسازی  و استاندارد سازی تجهیزات زنجیره سرما
 واکسیناسیون

G1O32S2 

 G1O32S3 ارا ه خدمات ایم  سازی به سایر گروه ها

 G1O32S4 مدیریت واکسیناسیون

 G1O32S5 عوارض واکسیناسیون

 G1O32S6 پایش و نظارت
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 عنوان هدف کالن شماره دو: دسترسی عادالنه و همگانی به خدمات سالمت با کیفیت

 کد هدف عنوان هدف کمی کد استراتژي عنوان استرا تژي

استقرار ساختار شبکه و  G2O1S1 هدفبهبود فرهنگ و سواد تغذیه ای گروه های 
منابع انسانی و توانمند 
  سازی نیروی انسانی 

G2O1 

افزایش نسبت بیماران  G2O2S1 غربالگری تغذیه ای بیماری های شایع غیر واگیر
شناسایی شده مبتال به 
بیماری های شایع غیر 

 با اختالالت   واگیر
 تغذیه ای 

G2O2 

 های ارجاع کلیه به نسبت الکترونیک ارجاع فرایندهای درصد

 صورتگرفته

G2O2S1  حوزه خدمات ارتقای 
 دهپرون مبتنی بر بهداشت

 سالمت الکترونیک
 دهنده ارایه درواحدهای

 خدمت

G2O3 

 از ناشی مرگ کاهش G1O33S1 پیشگیری از حوادث و سوانح و تشکیل جامعه ایم 
 میزان به ترافیکی حوادث

  برنامه پایان تا 3%

G1O33 

)نظام مراقبت عوامل خطر  غیرواگیر های بیماری خطر عوامل پیمایش ملی
 استپس(-بیماری های غیرواگیر

G1O34S1  به  علمی شواهد تامی 
  نظام بهبود منظور
 بهداشتی های مراقبت
 اول سطح

G1O34 

 مراقبت هپاتیت های ویروسی

 

G1O35S1  درصدی در 50  کاهش

و  Bمیزان بروز  هپاتیت 

درصدی در  40کاهش 
نسبت  cمیزان بروز هپاتیت 

 به سال پایه

 

G1O35 
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 مراکز تشکیالتیستاد ساختار واستانداردهای ضوابط تصویب و بازنگری

 واحد تصویبتشکیالت و استانها بهداشت ومراکز شهرستانها بهداشت

 محیطی های

G2O3S1 و شبکه ساختار استقرار 
 و منابعانسانی
 نیروی توانمندسازی

 آخری  براسای انسانی
 و شده ابالغ بازنگریهای
 استانداردهای

 موجود

G2O4 

 بهداشتی آزمایشگاههای عملکردشبکه و سازماندهی بهبود و ارتقا

 کشور
G2O5S1 خدمات به دسترسی 

 به باکیفیت آزمایشگاهی

پایان  تا % 95 میزان
 برنامه

G2O5 

در  ب شی اعتبار و کیفیت نظام تضمی  استقرار از اطمینان حصول
 بهداشت آزمایشگاههای شبکه

G2O5S2 

 G2O5S3  بهداشتی شبکه وکارکناند آزمایشگاههای مدیران سازی توانمند

مراقب  توسط شهرنشینان همه سالمتبرای مراقبتی خدمات برقراری
 سالمت

G2O6S1 پزشکی برنامه اجرای 

 قانون با خانواده منطبق

 ششم برنامه

 

G2O6 

خدمات  دهندگان ارایه همه سالمتبرای الکترونیک پرونده کاربرد
 یک سطح

G2O6S2 

 برنامه کلیه بازنگری G2O7S1 سالمت برنامه های اقتصادی ارزیابی در مشارکت

 با درشبکه موجود های

 الزامات ها، اولویت رعایت
 های تحلیل و ادغام

 سالمت اقتصاد

G2O7 

 به ها داده ثبت نظام و هایپایش سیستم سازی بهینه و ارزیابی

 سالمت خدمات آزمایی منظورراستی
G2O7S2 

ارزیابی  و پایش از حاصل توزیع منابع های شاخص و نظام تدوی 
 عملکرد

G2O7S3 

کاهش شیوع بیماری  G2O8S1 باال فشارخون به مبتال بیماران غربالگری و مراقبت

 فزایشفشارخون باال و ا

 شناسایی بیماران نسبت

 خون فشار به مبتال شده

 شده کنترل فشارخون با

 پایان تا %3 میزان به

  برنامه

G2O8 

ایراپ  با اولوبت خطرسنجی سکته ها و مراقبت های ادغام یافته  

 فشارخون باال 

G2O8s2 
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کاهش شیوع بیماری  G2O9s1 دیابتیغربالگری و مراقبت بیماران 

 نسبت دیابت و افزایش

 با دیابت به مبتال بیماران

 به شده کنترل خون قند

  برنامه پایان تا %3 میزان

G209 

 یافته ادغام های مراقبت و ها سکته خطرسنجی اولوبت با ایراپ 

 دیابت جهت کل جمعیت با تست وریدی

G2O9S2 

 G2O9S3 هزار نفری با دستگاه لپید پرو 31خطرسنجی سکته ها جهت جمعیت 

کاهش شیوع کلسترول  G3O10S1 سال و باالتر 51کنترل و پیشگیری از دیس لپیدمی در افراد 

 51خون باال در افراد 

 %3سال و باالتر به میزان 

 تا پایان برنامه

G3O10 

 G3O10S2 ایراپ  وخطرسنجی همراه با مراقبت ها ی ادغام یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی -روانی -عنوان هدف کالن  شماره  سه : ارتقا سالمت همه جانبه در ابعاد جسمی

 کد هدف عنوان هدف کمی کد استراتژي عنوان استرا تژي

افزایش پوشش ملی برنامه  G3O1S1 اجرای طرح ملی هرخانه یک پایگاه سالمت)خودمراقبتی(

 01خود مراقبتی به میزان 

 درصد 

G3O1 
 G3O1S2 مشارکت های اجتماعیجلب 

 کاهش برنامه پوشش افزایش G3O2S1 اعتیاد آسیب کاهش خدمات 
 اعتیاد آسیب

G3O2 

 از ناشی فوت میزان کاهش G3O3S1 خودکشی از پیشگیری
 خودکشی

G3O3 
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 تمثب غربالگری میزان افزایش G3O4S1 تش یص و مراقبت اختالالت شایع روانپزشکی
 روان سالمت اولیه

G3O4 

 تش یص و مراقبت اختالالت مصرف مواد، الکل و دخانیات 

 

G3O5S1 لیهاو غربالگری پوشش افزایش 
 مواد و الکل دخانیات، مصرف

 هدف جمعیت در

G3O5 

 پیشگیری از همسرآزاری

 

G3O6S1 غربالگری میزان افزایش 
هدف  گروه افراد تکمیلی

برنامه پیشگیری از 
 درصد 31همسرآزاری تا 

G3O6 

 پیشگیری از کودج آزاری

 
G3O7S1 غربالگری میزان افزایش 

هدف  گروه افراد تکمیلی
برنامه پیشگیری از کودج 

 درصد 31آزاری تا 

 

G3O7 

 آموزش مهارتهای زندگی 

 
G3O8S1 هدف های گروه افراد پوشش 

زندگی  های مهارت آموزش
نفر به ازای هر  0111)

 کارشنای

G3O8 

 پروریآموزش مهارتهای فرزند 

 
G3O9S1 هدف های گروه افراد پوشش 

 های مهارت آموزش
 فرزندپروری

نفر به ازای هر  0111)
 کارشنای

G3O9 

 حمایت های روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه

 
G3O10S1  افزایش پوشش خدمات

سالمت روان در بالیا و 
حوادث جهت افراد آسیب دیده 

 درصد 31در بالیا به میزان 

G3O10 

 G3O10S2 کرونا از ناشی متوفیان بازماندگان برای درسوگ مشاوره خدمات

 خود مراقبتی و کاهش انگ

 
G3O11S1 در عمومی جمعیت پوشش 

 سالمت سواد سطح ارتقای
 زا پیشگیری و اجتماعی روانی،
 اعتیاد

G3O11 
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 مداخالت سالمت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور

 
G3O12S1 جمعیت درصدی 01 پوشش 

 در شهرها ای حاشیه مناطق
 سالمت مداخالت برنامه

 اجتماع رویکرد با اجتماعی
 محور

G3O12 

کاهش عوارض ناشی از  G3O13S1 بهبود کیفیت خدمات مامیی وزایمان 

بارداری،سقط وزایمان به میزان 

 درصد تا پایان برنامه 3

G3O13 

 G3O13S2 توانمند سازی ارا ه دهندگان خدمت 

 G3O13S3 تشکیل کمیته های موربیدیتی مادران 

افزایش درصد زایمان طبیعی  G3O14S1 وزایمان مامیی خدمات کیفیت بهبود

درصد سال پایه در 3به میزان 

 برنامه

G3O14 

 G3O14S2 پایش و ارزیابی برنامه 

 G3O14S3 ترغیب و تشویق گیرندگان خدمت 

 G3O14S4 تدوی  بسته های آموزشی جهت گیرندگان خدمت 

ارتقا رشد وتکامل همه جانبه  G3O15S1 آموزش برنامه غربالگری تکامل کودکان
 کودکان

G3O15 

 G3O15S2 پایش اجرای غربالگری تکامل کودکان

 G3O15S3 تامی  تجهیزات جهت اجرای برنامه غربالگری تکامل کودکان

 G3O15S4 در پرسنل ارا ه دهنده خدمت ایجاد انگیزه

افزایش کودکانی که در بدو  G3O16S1 توانمندسازی ارا ه دهندگان خدمت 
ورود به مدرسه درجه تکاملی 

درصد 0,0مطلوب دارند حداقل 
 نسبت به سال پایه برنامه

G3O16 

 G3O16S2 پایش وارزشیابی روند اجرای برنامه

 G3O16S3 تامی  تجهیزات مورد نیاز برنامه 

تدوی  واجرای برنامه های مناسب آموزشی سالمت باروری در جهت 
 توانمندسازی خانواده ها

G3O17S1  افزایش بارداری های برنامه
 ریزی شده

G3O17 

استفاده بهینه از فضاهای مجازی وشبکه های اینترنتی در راستای 
 باروری به جامعهانتقال اطالعات صحیح 

G3O17S2 

توانمند سازی ارا ه دهندگان خدمتدر حوزه بارداری های برنامه 
 ریزی شده و مراقبت باروری ویژه 

G3O17S3 

 G3O17S4 پایش برنامه مراقبت باروری ویزه 

 G3O17S5 انجام پژوهش میزان شیوع وعلل سقط در شهرستان 

 راستای سالمت مادر و کودجتامی  خدمات باروری سالم در 

 

G3O17S6 
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تربیت و توامندسازی نیروی انسانی در حوزه سالمت جنسی و 
 مشاوره فرزندآوری

G3O18S1  افزایش رضایتمندی از زندگی
زناشویی در چارچوب سالمت 
باروری و جنسی به میزان 

درصد سال پایه تاپایان 01
 برنامه

G3O18 

 G3O18S2 ب شی و برون ب شیتقویت هماهنگی و همکاری بی  

 G3O18S3 ارا ه خدمات سالمت جنسی جمعیت واجد شرایط در آستانه ازدواج

 G3O18S4 ساعته هنگام ازدواج 1ارتقا آموزشهای 

کاهش شیوع ناباروری های  G3O19S1 توانمندسازی گیرندگان خدمت در حوزه پیشگیری ازناباروری
درصد 3اکتسابی به میزان 

 درمقایسه با سال اول برنامه

G3O19 

انجام پژوهشهای کمی و کیفی در زمینه میزان شیوع وعلل ناباروری 
 در دانشگاه جهرم

G3O19S2 

 G3O19S3 توانمند سازی ارا ه دهندگان خدمت در حوزه پیشگیری ا زناباروری

 G3O19S4 پایش وارزیایبی برنامه در راستای تحقق اهداف

 G3O19S5 دستگاههای ذینفع جلب همکاری

افزایش پوشش مراقبت  G3O20S1 اجرای برنامه های مداری مروج سالمت در مداری منت ب
 3گروههای سنی به میزان

 درصد سال پایه

G3O20 

 G3O20S2 سال  03-3انجام مراقبتهای گروههای سنی 

 G3O20S3 سال 00-03انجام مراقبتهای گروههای سنی 

بهبود مراقبت تکاملی در  G3O21S1 توانمند سازی ارا ه دهندگان خدمت 
ب شهای مراقبت نوزادان به 

 درصد01میزان 

G3O21 

 G3O21S2 پایش و ارزیابی برنامه 

 G3O21S3 اماده سازی بسته های آموزشی جهت گروههای هدف 
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 زندگیعنوان هدف کالن  شماره  چهار : افزایش امید به 

 کد هدف عنوان هدف کمی کد استراتژي عنوان استرا تژي

کاهش نسبت مرگ  G4O1S1 نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
مادران به کمتر از 

 درصد هزار تولد زنده03

G4O1 

 G4O1S2 مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران

 G4O30S بهبود کیفیت خدمات مامایی و زایمان

کاهش مرگ نوزادان به  G4O2S1 نوزادان پرخطرنظام ارجاع 
 درهزارتولدزنده0کمتراز

G4O2 

 G4O2S2 مراقبت های ت صصی نوزادان

 G4O2S3 بهبود کیفیت خدمات نوزادان

 G4O2S4 مراقبت های تکاملی نوزادان

کاهش میزان مرگ  G4O3S1 ترویج تغذیه باشیرمادر
ساله کمتراز 3کودکان زیر 

 زندههزارتولد 00

G4O3 

 G4O3S2 مراقبت های ادغام یافته سالمت کودکان

 G4O3S3 ماهه و احیای کودکان30تا0نظام مراقبت مرگ کودکان 

 کاهش نسبی احتمال  G4O4S1 آموزش و توانمندسازی زنان و مردان میانسال
-51مرگ های زودری)

سال(ناشی از 01
بیماریهای غیرواگیر به 

 درصد01میزان 

G4O4 

-51کاهش میزان مرگ  G4O5S1 آموزش و توانمندسازی زنان و مردان میانسال
درصد 01سال به مقدار 01

 تا پایان برنامه ششم

G4O5 

توانمندسازی ذینفعان کلیدی و جمعیت هدف در راستای صیانت از 
 جمعیت

G405S2 

ک ی سطح خدمات در عروقی قلبی های سکته ایراپ  و خطرسنجی

ادغام یافته فشارخون باال،دیابت،دیس لپیدمی و و مراقبت های 

 چاقی

G4O6S1 احتمال نسبی کاهش 

 تا 51) زودری مرگهای

 از ناشی( سال 01

 به غیرواگیر بیماریهای

  برنامه پایان تا %3میزان

G4O6 

 G406S2 بدنی فعالیت ارتقای و توسعه

 G4O6S3 پیشگیری از سوانح و حوادث و تشکیل جامعه ایم 
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 عنوان هدف کالن شماره  پنجم : 

جامعه و جلب مشارکت بین -خانواده–اجتماعی سازي سالمت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد 

 بخشی در تامین، حفظ و ارتقا سالمت

کد  عنوان استرا تژي

 استراتژي

 کد هدف عنوان هدف کمی

 G5O1S1 آموزش سالمت همگانی

 G5O1 افزایش سواد سالمت جامعه
 G5O1S2 نیازسنجی و مداخالت سالمت

 G5O1S3 سنجش سوادسالمت

 G5O1S4 یکپارچه سازی تولیدات رسانه بهداشت در سالمت
تشکیل کار گروه دانشگاهی پیشگیری و کنترل آسیب های 

 اجتماعی

 
G5O2S1 

افزایش پوشش برنامه پیشگیری و کنترل 
 آسیب های اجتماعی

 

G5O2 

 
کالن  شماره  شش : افزایش میزان دسترسی و بهره مندي خانوارهاي ایرانی به سبد غذایی عنوان هدف 

 مطلوب سالم و ایمن

 کد هدف عنوان هدف کمی کد استراتژي عنوان استرا تژي

بهبود الگوی مصرف مواد غذایی به  G6O1S1 ترویج تغذیه سالم
 درصد سال پایه 01میزان 

G6O1 

دربرنامه ی تحول سالمت در مراقبت های تغذیه ای 
 گروه های سنی

G6O2S1  کاهش روند افزایش چاقی و اضافه
 درصد سال پایه 0وزن به میزان 

G6O2 

 -کاهش شیوع سو تغذیه پروتئی  G6O3S1 سال 3برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر 
 انرژی در گروه های آسیب پذیر

G6O3 

 G6O3S2 برنامه حمایت تغذیه ای 

 G603S3 غذا و تغذیه در مناطق کم برخوردارامنیت 

کاهش شیوع ریز مغذی های  G6O4S1 پیشگیری و کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید 
 شایع)ید،آه ، روی، ویتامی  د و 

 در گروه های سنی ویتامی  آ (

 
 

G6O4 

 G6O4S2 پیشگیری و کنترل کمبود ویتامی  د و کلسیم 

پیشگیری و کنترل کم خونی ناشی از فقر آه  و اسید 
 فولیک 

G6O4S3 
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افزایش آگاهی و عملکرد کارکنان در  G6O5S1 مدیریت تغذیه در بحران
 مدیریت تغذیه در بحران

G6O5 

 
 

 

 عنوان هدف کالن  شماره هفت:ارتقا سالمت باروري و فرزند پروري

کد  عنوان استرا تژي

 استراتژي

 کد هدف کمیعنوان هدف 

توسعه پژوهشهای دانشگاهی در راستای بررسی علل و 
 شیوع ناباروری

G7O1S1  کاهش شیوع ناباروریهای اکتسابی به
درصد در مقایسه با سال اول 3میزان 
 برنامه

G7O1 

 G7O1S2 تقویت هماهنگی و همکاری بی  ب شی و برون ب شی

یری پیشگترغیب و توانمند سازی نیروی انسانی در حوزه 
 از ناباروری

G7O1S3 

ارتقا آگاهی و توانمندسازی مربیان کالسهای آموزشی 
 هنگام ازدواج

G702S1  افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی
در چهارچوب سالمت باروری جنسی 

درصدسال پایه تا پایان 01به میزان 
 برنامه

G702 

و انجام مطالعات کمی و کیفی در زمینه ازدواج جوانان  
 علل طالق در دانشگاه

G7O2S2 

 G7O2S3 تقویت هماهنگی و همکاری بی  ب شی

 G7O2S4 ارتقا کالسهای زوجی 
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  استراتژیک برنامه

 درمان معاونت 

5041-5044 
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 رسالت 

ستان جهرم          شهر شتی درمانی  شکی و خدمات  بهدا شگاه علوم پز شد معاونت درمان یکی از معاونت های دان که خود را موظف می داند  میبا
ستانداردهای موجو مطابق با  ،خصوصی و خیریه  دولتیدرمانی و پاراکلینیک  مراکز  هنظارت بر کلیمدیریت و  ضم    د آخری  آیی  نامه ها و ا

سالمت جامعه      بهینه منابع ،،هم نی  مدیریت  سطح  شگیری و درمان بیماریها و ارتقاء کمی و کیفی  ض   با هدف پی ستای تامی  ر ایت ،در را
  مراجعی  و گیرنگان خدمت در سطح شهرستان و شهرستانهای هم جوار ارایه خدمت نماید.

 

 دور نما 
 برآنست که:هرم ج نمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستا

و حمایت مستتتئولی  و بکارگیری تجهیزات به روز تبدیل مرکزی ممتاز و        نیرو های با تجربه و کارآمد      مدیریت همه جانبه و      از با برخورداری  
 نماید.هم او موجبات افت ار و سر بلندی مدیریت و کارکنان را در پیشگاه ذات باریتعالی و مردم قدرشنای فرگرددالگویی تمام عیار در کشور 

 

 رزشهاا
 پایبندی به اصول و ارزشهای اصیل و ناب اسالم  

 احترام به عقاید و فرهنگ مردم 
 توجه به اصل تکریم ارباب رجوع 

 به عنوان سرمایه های انسانیرعایت حقوق مادی و معنوی پرسنل 

 گیرندگان خدمتحفظ اسرار 

 التزام به ارایه خدمات کیفی و اثرب ش
 
 

 
ستفاده از آنها بتوانیم به            سیم تا با ا شنا سازمان را ب صتهای  سازمان به ما کمک می کند که نقاط قوت و فر ارزیابی محیط داخلی و خارجی 

سازمان را به نقاط قوت      ضعف و تهدیدهای  شویم و از طرفی تالش نما یم که نقاط  سازمان نزدیک ب صت و  اهداف  ه ا بتبدیل کنیم لذ ها فر

 محیط داخلی و خارجی سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهیم  SWOT مدل  وسیله

S :Strengths   . نقاط قوت سازمان را مطرح می نماید 

W :Weak ness  .نقاط ضعف سازمان را مطرح می نماید 

O :Opportonities  .فرصتهای سازمان را مطرح می نماید 

T :Threats .تهدیدهای سازمان را مطرح می نماید 
در ارزیابی محیط داخلی و خارجی ستتازمان نقاط ضتتعف و قوت و تهدیدها و فرصتتت های ستتازمان را بارم بندی و الویت بندی می کنیم و   

  SWOTسای تحلیل  ( جایگاه سازمان را مش ص می کنیم که بر ا  TOWSوز )تبصورت جداگانه لیست می نما یم  بعد بر اسای ماتریس    

ستراتژیهای   WTموقعیت معاونت درمان در  ستفاده نموده و از     WTقرار می گیرد که باید از ا ضعف و کاهش تهدیدها ا جهت کاهش نقاط 
 استراتژیهای دیگر جهت افزایش موقعیت سازمان بهره گرفت .

 نقاط ضعف :

  اجرای چارت تشکیالتی سازمانعدم  .0

 بی ثباتی و عمر کوتاه مدیریتی  .0

 در برخی رشته ها  و مدیر کمبود نیروهای انسانی مت صص .5

 ضعیت موجود ارزیابی محیط داخلی و خارجیتحلیل و 
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 کمبود انگیزه در پرسنل .4

 کمبود امکانات رفاهی پرسنل  .3

 ضعف سیستم اطالعات و آماری  .1

 عدم وجود سیستم تشویق و تنبیه  .0

 کمبود فضای فیزیکی  .3

 تفویض چند مسئولیت به یک فرد  .0

 زمات العدم ت صیص اعتبار .01

 فرسودگی شغلی کادر درمان .00

 عدم وجود نرم افزارهای پایش و نحلیل .00

 ضعف در تکریم کارکنان .05

 عدم وجود اقتدار نظارتی .04

  و دریافتی معاونت با سایر معاونت ها عدم تطبیق حقوق  .03

 
 

 نقاط قوت : 

 

 انگیزه و تمایل کارکنان جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات .0

 کارکنانبه روز رسانی دانش و مهارت  .0

 ارتباط موثر وکارامد با سازمانهای باالدستی .5

 تناسب اطالعات و دانش پرسنل موجود با تصمیم گیریهای درونی سازمان  .4

 توانایی و تمایل کارکنان جهت افزایش کیفیت ارا ه خدمات  .3

 مشارکت کارکنان در حل مسایل و بحرانهای دانشگاه .1

 :فرصت ها 

 پزشکی و پیراپزشکی وجود فارغ التحصیالن در رشته های  -0

 نهادهای تصمیم گذارحمایت مسئولی   -0

 پوشش خدماتی شهرستانهای همجوار -5

 امکان استفاده مناسب از ظرفیت های مقامات کلیدی در وزارت و سایر نهادها -4

 

 تهدیدها :

  و دستورالعمل ها بی ثباتی قوانی  -0

 در برخی واحدهای معاونتنقصان آیی  نامه ها و دستورالعمل ها  -0

 عدم ت صیص اعتبارات الزم از وزارت انه  -5

 عدم ثبات اقتصادی  و نرخ باالی تورم -4

 )باورهای قومی و محله ای(باورها ،  اعتقادات و نگرشهای اشتباه جامعه -3

 ناآشنایی مدیران و مسئوالن ارگانها و ادارات با قوانی  موجود  -1

 عدم حمایت قانونی از نظارت و ارزشیابی ها  -0

 تعرفه های خدمات درمانی ت صصیواقعی نبودن  -3

 سازمان با سایر سازمانها و دریافتی  عدم تطبیق حقوق  -0

 خروج نیروهای مت صص از سیستم دولتی -01
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 W نقاط ضعد اولویت بندی شده

 W1 ها رشته برخی در مدیر و مت صص انسانی نیروهای کمبود

 W2 بی ثباتی و عمر کوتاه مدیریتی

 W3 فردتفیض چند مسوولیت به یک 

 W4 گیزه در پرسنل نکمبود ا

 W5  فرسودگی شغلی کارکنان

 W6 عدم وجود نرم افزارهای مدیریتی پایش و تحلیل

 W7 عدم وجود اقتدار نظارتی

 W8 ضعف در تکریم کارکنان

 W9 ضعف سیستم اطالعات و امار

 W10 کمبود امکانات رفاهی پرسنل

 W11 عدم وجود سیستم تشویق و تنبیه

  کمبود فضای فیزیکی

  کمبود اعتبارات مورد نیاز

 
 

 S نقاط قوت اولویت بندی شده

 S1 انگیزه و تمایل کارکنان جهت ارتقای کیفیت خدمات

 S2 مشارکت کارکنان در حل مسایل و بحرانهای دانشگاه

 S3 تناسب اطالعات و دانش پرسنل موجود با تصمیم گیریهای درون سازمانی

 S4 و کارامد با سازمانهای باالدستیارتباط موثر 

 S5 

 S6 

 S7 

 S8 
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 O فرصت های اولویت بندی

 O1 نهادها سایر و وزارت در کلیدی مقامات های ظرفیت از مناسب استفاده امکان

 O2 گذار تصمیم نهادهای مسئولی  حمایت

 O3 پیراپزشکی و پزشکی های رشته در التحصیالن فارغ وجود 

 O4 همجوار شهرستانهای خدماتی پوشش 

 O5 

 O6 

 O7 

 O8 

 O9 

 O10 

 O11 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 T شدهتهدید های اولویت بندی 

 T1 وزارت انه از الزم اعتبارات ت صیص عدم 

 T2 ها ارزشیابی و نظارت از قانونی حمایت عدم 

 T3 ت صصی درمانی خدمات های تعرفه نبودن واقعی

 T4 عدم ثبات اقتصادیو  نرخ باالی تورم 

 T5 دولتی سیستم از مت صص نیروهای خروج 

 T6 (ای محله و قومی باورهای)جامعه اشتباه نگرشهای و اعتقادات  ، باورها

 T7 معاونت واحدهای برخی در ها دستورالعمل و ها نامه آیی  نقصان 

 T8 با دیگر معاونت ها و سایر ارگانها یکمبود ارتباطات برون ب ش

 T9 موجود قوانی  با ادارات و ارگانها مسئوالن و مدیران ناآشنایی 

 T10 سازمانها سایر با سازمان حقوق تطبیق عدم

 T11 

 T12 

 T13 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکیمعاونت درمان  یو برون ییم موقعیت درونستر

 (TOwS)براساس ماتریس توز

 
 شناسایی مشکالت
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 دمشکالت استراتژیک بدلیل تاثیر به سزایی که بر اهداف و مقاصد سازمان دارند و از طریق رفع آنها نیل به اهداف سازمان را محقق می نمای
 و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد 

 سازمان:مشکالت 
  صصتود نیروی با تجربه و کار آمد و مکمب .0

 عدم واقعی بودن تعرفه ها و افزایش هزینه ها و بدنبال آن کاهش درآمد  .0

 اداری فرایندهای انجام در تاخیر .5

 ضعف در اقتدار نظارتی .4
 اعمال سلیقه ش صی در امور کارشناسی از سوی سازمانهای بیمه .3

 

 اولویت بندی مشکالت
 تاخیر در انجام فرایندهای اداری-0

 ضعف در اقتدار نظارتی-0  

 اعمال سلیقه ای ش صی در امور کاشناسی از سوی سازمانهای بیمه گر-5

 کمبود نیروی با تجربه و کارامد و مت صص-4

 عدم واقعی بودن تعرفه ها و افزایش هزینه ها و بدنبال آن کاهش درامد-3

 
 

 اهداف کلی 

 تلتلوابی 301راه اندازی بیمارستان -0

 نسله نویسی و ارجاع کلینیک -استقرار برنامه های پرونده الترونیک-2

 تقسیم بلشهای ملتلد بیمارستانی پس از راه اندازی بیمارستان جدید -0

 IVFراه اندازی مرکز  -2

 ارتقای درجه اعتباربلشی مراکز تحت پوشا -3

 ارتقای مرکز غربالگری و تشلیص سرطان دانشگاه -4

 اجرای چارت تشکیالتی -5

 استانداردسازی کمی و کیفی نیرونی انسانی -6

 سیستم رفاهی و حمایتی کارآمداستقرار  -7
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 دنقاط ضع نقاط قوت 
- 

 ارتقای جهت کارکنان تمایل و انگیزه.0
 خدمات ارایه کیفیت

 کارکنان مهارت و دانش رسانی روز به.0
 یباالدست سازمانهای با وکارامد موثر ارتباط.5
 اب موجود پرسنل دانش و اطالعات تناسب.4

  سازمان درونی گیریهای تصمیم
 افزایش جهت کارکنان تمایل و توانایی.3

  خدمات ارا ه کیفیت
کت  .1 نان   مشتتتار یل   حل  در کارک   و مستتتا

 دانشگاه بحرانهای

  سازمان تشکیالتی چارت اجرای عدم.0
  مدیریتی کوتاه عمر و ثباتی بی.0
 و مت صص انسانی نیروهای کمبود.5

  ها رشته برخی در مدیر
 پرسنل در انگیزه کمبود.4
  پرسنل رفاهی امکانات کمبود.3
  آماری و اطالعات سیستم ضعف.1
  تنبیه و تشویق سیستم وجود عدم.0
  فیزیکی فضای کمبود.3
  دفر یک به مسئولیت چند تفویض.0
 الزم اعتبارات ت صیص عدم.01
 درمان کادر شغلی فرسودگی.00
 و پایش افزارهای نرم وجود عدم.00

 نحلیل
 کارکنان تکریم در ضعف.05
 نظارتی اقتدار وجود عدم.04
 تمعاون   دریافتی  و  حقوق تطبیق عدم .03
 ها معاونت سایر با

 W0استراتژیهای  S0استراتژیهای  رصت هاف

-  
 های رشته در التحصیالن فارغ وجود -0

  پیراپزشکی و پزشکی
 گذار تصمیم نهادهای مسئولی  حمایت -0
 همجوار شهرستانهای خدماتی پوشش -5
 های ظرفیت از مناستتب استتتفاده امکان -4

 نهادها سایر و وزارت در کلیدی مقامات
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدوی  برنامه جامع استراتیک و عملیاتی -
 
ایجاد نظام نیاز ستتنجی آموزشتتی و آموزش  -

 مستمر کارکنان

 

 ایجاد چارت تشکیالتی مناسب -

 
مد و          - کارآ به و  با تجر تأمی  نیروی 

 مت صص

 WTاستراتژیهای  STاستراتژیهای  تهدیدها
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  ها دستورالعمل و قوانی  ثباتی بی -0
 در ها دستورالعمل و ها نامه آیی  نقصان -0

 معاونت واحدهای برخی
 از الزم اعتبارات ت صیص عدم -5

  وزارت انه
  اقتصادی ثبات عدم و تورم باالی نرخ -4
 اشتباه نگرشهای و اعتقادات  ، باورها -3

 (ای محله و قومی باورهای)جامعه
 و ارگانها مسئوالن و مدیران ناآشنایی -1

  موجود قوانی  با ادارات
 ارزشیابی و نظارت از قانونی حمایت عدم -0
  ها
 درمانی خدمات های تعرفه نبودن واقعی -3

 ت صصی
 اب سازمان دریافتی و  حقوق تطبیق عدم -0

  سازمانها سایر
 ستتیستتتم از مت صتتص نیروهای خروج -01

 دولتی

 ایجاد نظام رضایت و افکار سنجی مستمر -
 
 ارتقاء آگاهیهای مردم از حوزه معاونت درمان -
 

 ایجاد نظام پایش و ارزشیابی -
 
بال آن        - بدن ها و  فه  واقعی کردن تعر

نه ها و افزایش      کاهش کستتتورات و هزی
 درآمد

 
 

 معاونتانتلاب شاخص های سنجا و پایا عملکرد 
 ایجاد نظام نیاز سنجی آموزشی و آموزش مستمر کارکنان

 شاخص عریدت نوع شاخص
 تعداد کارشناسان ورودی 

 درصد شرکت کننده ها در دوره های آموزشی خروجی

 (%01در صد آموزش دیده ها ) نتیجه

 مشارکت کننده در دوره آموزشی هزینه به ازای ساعت و هر کارآیی

 (%01می کنند ) در صد آموزش دیده هایی  که از دانش خود استفاده  کیفیت

      

 ایجاد نظام رضایت و افکارسنجی  مستمر 
 شاخص عریفت نوع شاخص

 درصد رضایتمندی مردم از پرسنل ورودی 

 های نظر سنجی از مردم و پرسنلبتتعداد نو خروجی

 بکارگیری نظارت مردم و پرسنل در تدوی  برنامه نتیجه

 هزینه به ازای هر نوبت نظر سنجی کارآیی

 مردم و ارتقاء رضایتمندی پرسنل کیفیت

 

 رتقاء آگاهیهای مردم از حوزه معاونت درمانا
 تدوی  شاخص نوع شاخص

 گروههای م تلف مردم مورد نظر ورودی 

 آموزشیدرصد شرکت کننده ها در دوره  خروجی

 (%01 )درصد آموزش دیده ها نتیجه

 هزینه به ازای ساعت و هر شرکت کننده در دوره آموزشی کارآیی

 (%31)درصد آموزش دیده ها که از دانش خود استفاده کرده اند  کیفیت
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  مبتنی بر نیازچارت تشکیالتی مناسب و  ارتقاء

 شاخص عریدت نوع شاخص
 فقدان چارت تشکیالتی ورودی 

 تدوی  چارت تشکیالتی خروجی

 بارا ه چارت تشکیالتی مناس نتیجه

 تدوی  و ارا ه چارت تشکیالتی مناسب در زمان مقرر کارآیی

 مصوب کردن و اجرایی کردن چارت تشکیالتی مناسب در زمان مقرر کیفیت

 

 

 
 تأمین نیروی با تجربه و کارآمد و متلصص

 تدوی  شاخص نوع شاخص

 کارکنان و مت صصی  موجود و مورد نیازتعداد  ورودی 

 درصد جذب کارکنان و مت صصی  مورد نیاز خروجی

 کاهش زمان انتظار ارباب الرجوع  نتیجه
 ارتقاء  ارا ه خدمات به مردم

 هزینه به ازای ساعت و هر پرسنل کارآیی

 ضایت ارباب الرجوعرمیزان  کیفیت

 

 ایجاد نظام پایا و ارزشیابی 
 شاخص عریفت نوع شاخص

 تعداد موارد پایش و ارزشیابی برنامه ها و عملکرد کارکنان ورودی 

 شاخص های پایش و ارزشیابی برنامه ها و عملکرد کارکنان خروجی

 تحلیل نتایج پایش و ارزشیابی نتیجه

 هزینه به ازای هر نوبت پایش و ارزشیابی کارآیی

 جهت اصالح برنامه ها و عملکرد کارکنانبکارگیری نتایج پایش و ارزشیابی در  کیفیت

 

 واقعی کردن تعرفه ها و کاها کسورات و هزینه ها و افزایا درآمد
 شاخص عریفت نوع شاخص

 تعداد واحد ها و ب ش هایی که باید مورد تحلیل مالی قرار گیرند ورودی 

 واحد ها و ب ش هایی که مورد تحلیل و تجزیه مالی قرار گرفته اند خروجی

 کاهش هزینه ها و کاهش کسورات و افزایش درآمد نتیجه

 هزینه به ازای هر فرد و ساعت  کارآیی
 ای سود آور و بدون سودههزینه به ازای ب ش 

 %31درصد رضایتمندی پرسنل و مردم  کیفیت
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  استراتژیک برنامه

 بیمارستان پیمانیه 

5041-5044 

 



149 

 

 (: Visionبیانیه چشم انداز)

سال آینده          صویر مطلوب و ایده آل در پنج  ست )ترجیحاً ت ستان ا صویری محرک از آینده مطلوب بیمار چشم انداز ت

بیمارستان( چشم انداز مهیج و انرژی زاست و باالترین استانداردی است که یک بیمارستان می تواند خود را در قبال 

 میزان  نیل به آن سنجش کند. 

است که سازمان امید دستیابی به آن را دارد. به عبارت دیگر چشم انداز آینده ای است        چشم انداز موقعیتی آرمانی 

سازمان خود را متعهد به ساختن آن می کنند. چشم انداز بیانگر مقصد و نهایتی است که          که همه دست اندرکاران 

 سازمان می خواهد در آینده به آن دست یابد و نیز بیانگر ایدهال های سازمان است. 

 موضوعات غالب در تدوین چشم انداز بدین شرح اند: 

 نوید دهنده سازمانی موفق و بالنده برای ذینفعان و حسرت برانگیز برای رقبا 

 بیان گر هدفی بزرگ و مشخص در آینده 

  سرآمدی و الگو شدن در کسب و کار 

  .واژگانی که برای مدتی طوالنی در یاد و خاطره ها بماند 

شفا  شبیه آن خواهد بود کمک می کند.         تعریف  سازمان در آینده  شترک از آنچه  شی م شم انداز به ایجاد نگر ف چ

سازمان هایی که چشم انداز خود را به صورت شفاف ترسیم می کنند باعث ترغیب کارکنان به سمت آینده مطلوب        

 می شود. سازمان می شوند. چشم انداز، با هدف آفریدن آینده، نه پیش بینی آینده ترسیم 

 چشم انداز مرکز آموزشی درمانی پیمانیه: 

 «در اعتبار بخشی مطلوب هستیم و با همت و پشتکار ممتاز خواهیم شد»

 (:Missionرسالت )

شان د              ستان ن شابه متمایز می نماید، مأموریت بیمار سازمان های م سایر  سازمان را از  ست که یک  سندی ا سالت  ر

 بازار می شود. رسالت، هویت و شناسنامه بیمارستان است.  هنده طیف فعالیت، از نظر خدمت و

 رسالت مرکز آموزشی درمانی پیمانیه: 

و تأمین درمان با کیفیت و ایمن متناسب با نیازهای منطقه با تکیه بر تعامل و مشارکت، امید را   ما با ارتقا سالمت  » 

 «.به جامعه تقدیم می کنیم
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 (: Valueبیانیه ارزشها)

اساسی در سازمان پاسخ به سؤاالت چگونگی است. پاسخ به این سؤال که در راستای تحقق رسالت چه             ارزش های 

ساسی یک سازمان می باشند و باعث            حریم ها و ضوابطی رعایت می شوند. ارزشها در واقع اصول اعتقادی دیرپا و ا

ی باشدند که رهنمودهای الز  برای  رشدد و نمو افراد در قالب گروه می شدوند. ارزش ها اصدول راهنما در سدازمان م    

شترین تأثیرش را بر فر   صمیم گیری و رفتار خواهند بود. ارزش های بنیادی بی سازمانی دارد که آرامش، بهره  هت نگ 

 وری، گردش کم کارکنان، رضایت مشتریان و تأمین کنندگان و سهامداران حاصل آن است. 

 ارزشهای مرکز آموزشی درمانی پیمانیه: 

  اصول ایمنی رعایت 

  مشتری مداری 

  پایبندی به اصول دینی و اخالقی 

  کارگروهی 

  شور و نشاط سازمانی 

  مالحظات زیست محیطی 

 اهداف کالن مرکز آموزشی درمانی پیمانیه: 

با توجه به الزامات وزارتخانه بهداشددت، درمان و آموزش  پزشددکی و بیانیه های بیمارسددتان)چشددم انداز، رسددالت و   

 ارزشها( اهداف کالن زیر به عنوان سرلوحه مراحل تدوین استراتژی به توافق جمع رسید: 

  ارتقاء ایمنی 

  بهبود مستمر کیفیت با ارتقا فرآیندها 

  و فراگیرانارتقا آموزش پرسنل 

  افزایش رضایت بیماران، همراهان و کارکنان 

  ارتقا شاخص های زیست محیطی 

  پژوهش های میدانی برای شناخت مشکالت بهداشتی و سالمت جامعه انجا 
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 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی: 

شد. این ماتریس نقاط قوت و         سازمان می با ستراتژیک عوامل داخلی  سی ا صل برر ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حا

سددایی و ارزیابی روابب بین این ضددعف اصددلی واحدهای و یفه ای را تدوین و ارزیابی می نماید. همچنین برای شددنا

 واحدها راه هایی ارائه می نماید. 

 این ماتریس در جلسه ای با حضور تعداد محدودی از مدیران ارشد مطابق روند زیر امتیاز دهی شد: 

دددد فهرست مهم ترین عوامل پس از بررسی عوامل داخلی: این عوامل در برگیرنده نقاط قوت و ضعف سازمان می      1

 ست نقاط قوت و ضعف نوشته شد. باشند. نخ

)بسیار مهم است(: ضریب داده شده به هر عامل بیانگر اهمیت  1د ضریب دادن به عوامل از صفر )اهمیت ندارد( تا  2

نسبی آن در موفقیت بیمارستان می باشد. صرف نظر از این که آیا عامل مورد نظر به عنوان یک نقطه قوت یا ضعف      

آید؛ به عاملی که دارای بیشترین اثر بر عملکرد سازمان است، باالترین ضریب داده می      داخلی سازمان به حساب می  

 شود. )مجموع این ضریب ها باید برابر یک شود(. 

بیانگر نقطه قوت و  3ضعف کم، نمره  2بیانگر ضعف اساسی، نمره  1(: نمره 4تا  1ددد نمره دهی به هر عامل )نمره 3

 باالی عامل مورد نظر می باشد. نشان دهنده قوت بسیار  4نمره 

 د تعیین نمره نهایی هر عامل: ضریب هر عامل در نمره آن ضرب شد.  4

ستان را        5 سبه مجموع نمره های نهایی هر عامل، نمره نهایی بیمار ستان: محا شخص کردن نمره نهایی بیمار ددددد م

 مشخص نمود. 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی: 

بی عوامل خارجی می توان عوامل اقتصددادی، اجتماعی، فرهنگی، بو  شددناسددی، محیطی، اده از ماتریس ارزیابا اسددتف

 سیاسی، دولتی، حقوقی، فن آوری و اطالعات رقابتی را مورد ارزیابی قرارداد. 

 این ماتریس در جلسه ای با حضور تعداد محدودی از مدیران ارشد مطابق روند زیر امتیاز دهی شد: 

پس از بررسی عوامل خارجی : نخست عواملی که موجب فرصت و موقعیت می شوند و  ددد فهرست مهمترین عوامل1

 سپس آنها که سازمان را تهدید می کنند، نوشته شد. 

بسیار مهم است(: ضریب داده شده به هر عامل بیانگر اهمیت  1ددد ضریب دادن به عوامل از صفر )اهمیت ندارد)تا( 2

 . نسبی آن در موفقیت بیمارستان می باشد
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شان دادن      4تا  1ددددد نمره دهی به هر عامل )نمره 3 ستراتژی های کنونی در ن شی ا (: این عدد بیانگر میزان اثر بخ

یعنی واکنش  3به معنی این است که واکنش بسیار عالی بوده است، عدد  4واکنش به هر عامل مزبور می باشد. عدد 

 بدین معنی است که واکنش ضعیف می باشد.  1دد یعنی واکنش در حد متوسب و ع 2از حد متوسب باالتر و عد 

 د تعیین نمره نهایی هر عامل: ضریب هر عامل در نمره آن ضرب شد. 4

ستان را       5 سبه مجموع نمره های نهایی هر عامل،؛ نمره نهایی بیمار ستان: محا شخص کردن نمره نهایی بیمار ددددد م

 مشخص نمود. 

 ماتریس چهارخانه ای عوامل داخلی و خارجی: 

 به صورت زیر قابل مشاهده است.  EFEو  IFEتایج به دست آمده در ماتریس های ن

 ماتریس چهارخانه ای عوامل داخلی و خارجی بیمارستان پیمانیه جهر 

 عوامل داخلی 

ی
ل خارج

عوام
 

4 

 

5/2 

 

1 

4 3 5/2 2 1 

   

I  II 

   

III 

 

 

 IV 

 

صی دارد     سازمان در هر یک از خانه های ماتریس داخلی و خارجی در جدول فوق، مفاهیم راهبردی خا قرار گرفتن 

ست      Iسازمانی که در خانه   سازمان بهتر ا ست و این  ستراتژی تهاجمی قرار گیرد، از موقعیتی عالی برخوردار ا را  ا

محیب خارجی از موقعیتی عالی برخوردار اسددت ولی از قرار گیرد از نظر  IIمد نظر قرار دهد. سددازمانی که در خانه 

ستراتژی محافظه کارانه نظر محیب داخلی موقعیت خوبی ندارد؛ لذا انتخاب  ست.       ا سب تر ا سازمان منا برای این 

نشان می دهد که از نظر محیب داخلی از موقعیتی عالی برخوردار است، وی از نظر    IIIاستقرار یک سازمان در خانه   

پیشنهاد می شود. سازمانی که در خانه     استراتژی رقابتی جی وضع مناسبی ندارد؛ لذا برای این سازمان    محیب خار
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IV   قرار گیرد، هم از نظر موقعیت محیب داخلی و هم به لحاظ موقعیت محیب خارجی در وضددعیت نامناسددبی قرار

ستراتژی های  بهتر اسددت از  دارد، یعنی در محیب داخلی ضددعف دارد و در محیب خارجی نیز تهدید می شددود و ا

 استفاده نماید.  تدافعی

شان دهنده مجموع عوامل  قرار می گیرد که  ( I ) ، در خانه(92.3خارجی )و (92.3داخلی ) محل تالقی خطوی ن

 توصیه می شود.  استراتژی تهاجمیدر این حالت 
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 (SWOTتجزیه و تحلیل سوات )

 خارجی، تهدید وفرصت()بررسی عوامل داخلی، 

یه این برنامه پس از تعیین چشم انداز، رسالت، ارزش ها و ذینفعان در ابتدا فرصت ها، تهدیدها و نقاط قوت و     در ته

 ضعف مورد بررسی، سپس با استفاده از ماتریس سوات بدین شرح  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ضریب   ارزیابی عوامل خارجی ردیف

(1-0) 

مره     ن

(4-1) 

هایی        نمره ن

×  )نمممممره 

 ضریب(

 فرصت ها

1 O1   36 2 /33 د توسعه فرهنگ بهداشتی و درمانی مرد/ 

2 O2 35 1 /35 د امکان استفاده از تکنولوژی و فن آوری های پیشرفته/ 

4 O3 36 2 /33 د رویکرد سیاست بهداشت بر آموزش مدیران بیمارستان/ 

5 O4   پزشکی جهت تأمین نیروهای انسانی ددد وجود دانشگاه مستقل علو

 مورد نیاز بیمارستان.

34/ 3 12/ 

6 O5 33 1 /33 د افتتاح بیمارستان جدید/ 

7 O6  30 2 /34 د وجود پوشش بیمه ای مناسب مراجعین/ 

0 O7  15 3 /35 د نگرش مثبت مرد  به ارائه خدمات دولتی/ 

9 O8  15 3 /35 د افزایش تعداد مراجعین/ 

13 O9  30 2 /34 د دسترسی آسان مرد  شهر به امکانات دولتی/ 

11 O10  ددد نگرش مثبت مسلولین دانشگاه، شهرستان و نمایندگان به ارائه

 خدمات درمانی بیمارستان

35/ 3 15/ 



155 

 

12 O11 13 2 /33  ینخیّر وجودد/ 

13 O12 .36 2 /33  د تقاضای بخش خصوصی برای واگذاری خدمات/ 

14     -O13  متقاضددی فراوان برای کار در این بیمارسددتان اعم از پزشددک و

 پرستار

34/ 3 12/ 

15 O14- 12 2 /36 وجود تعدادی از بخش ها که در سایر بیمارستانها وجود ندارد/ 

16 O15-36 2 /33 همکاری  با سایر ارگانها جهت ارائه خدمات متقابل/ 

17 O16-   12 3 /34 برنکوسکوپخریداری بعضی دستگاههای جدید مثل/ 

10 O17-   ارتباط و تعامل مناسب نماینده مجلس شهرستان با دانشگاه علو

 پزشکی

35/ 3 15/ 

19 O18_34 2 /32 همکاری و نقش اصحاب رسانه در فرهنگ سازی حیطه سالمت/ 

 7/1  71/3 جمع کل  
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ضریب  ارزیابی عوامل خارجی ردیف

(1-0) 

نمره 

(4-1) 

نهایی نمره 

× )نمره 

 ضریب(

 تهدیدها 

1 T1  23 4 /35 د عد  اجرای به موقع تعهدات توسب سازمان های بیمه گر/ 

2 T2  16 4 /34 د تهدیدات تحریمی از طرف کشورهای بیگانه و بحران اقتصادی/ 

3 T3  32 1 /32 د عد  توجه کافی سیاستگذاران بر افزایش سرانه سالمت/ 

4 T4  33 1 /33 د وجود بیمارستان های رقیب/ 

5 T5   12 4 /33 د افزایش نرخ تور/ 

6 T6  32 1 /32 د هدف مندی یارانه ها/ 

7 T7  23 4 /35 د باال بودن آمار تصادفات جاده ای/ 

0 T8  39 3 /33 د کمبود اعتبارات دولتی و طرح خودگردانی بیمارستان ها/ 

9 T9  39 3 /33 د پایین بودن تعرفه های پزشکی بخش دولتی/ 

13 T10  32 1 /32 د احتمال لغو قرارداد سازمان های بیمه گر/ 

11 T11 31 1 /31 د اعمال نفوذ ارگان های باالدستی/ 

12 T12 12 4 /33 د تغییر سریع قوانین وزارت بهداشت/ 

13 T13-31 1 /31 افزایش تمایل به کار در بخش خصوصی/ 

14 T14-.16 4 /34 حجم باالی مراجعه کنندگان که باعث ایجاد نارضایتی میشود/ 
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15 T15- 34 2 /32 خیرینبعضی عد  همکاری/ 

16 T16-36 2 /33 مراجعه اتباع خارجی/ 

17 T17_32 1 /32 افزایش بیماریهای قلبی در جامعه/ 

10 T18_31 1 /31 اعتیاد/ 

19 T19_ 32 1 /32 کاهش توان مالی مرد/ 

23 T20_10 3 /36 کسر بودجه دولت/ 

21 T21-31 1 /31 وجود کاردانشجویی/ 

22 T21-35 1 /36 ریفرال بودن به مرکز کرونا/ 

 64/1  67/3 جمع کل 
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ضریب  ارزیابی عوامل داخلی  ردیف

(1-0) 

-4نمره )

1) 

نمره نهایی )نمره 

 ضریب(× 

 نقاط قوت

1 S1  39 3 /33 وجود متخصص کارآمد در بیشتر رشته های پزشکی د/ 

2 S2  33 2 /315 تمایل پرسنل به ارتقاء آموزش د/ 

3 S3  36 3 /32 وجود کمیته های بیمارستانی  و تاثیر آن ها در تصمیم گیری هاد/ 

4 S4  33 2 /15 وجود بخش های مختلف درمانی و پاراکلینیکی د/ 

5 S5  استقرار سیستم دHIS 32/ 2 34/ 

6 S6  36 2 /33 وجود اورژانس هوایی د/ 

7 S7  315 1 /315 مراجعه بیماران بومی و غیر بومی د/ 

0 S8  12 3 /34 اجرای قانون بهره وری د/ 

9 S9  315 1 /315 امکانات رفاهی مناسب د/ 

13 S10  36 3 /32 ارتباط مناسب پرسنل و مسلولین د/ 

11 S11  36 3 /32 درآمد اختصاصی بیمارستاند/ 

12 S12  34 2 /32 برخورداری از فضای سبز مناسب و فضای فیزیکی آزاد و مناسبد/ 

13 S13  375 3 /325 وجود تجهیزات پزشکی مورد نیاز د/ 

14 S14 345 3 /315 تناسب نیروی انسانی مورد نیاز د/ 

15 S15- 352 2 /326 مناسببرخورداری از امکانات پاراکلینیک/ 

16 S16-112 4 /320 برخورداری از تعداد تخت فعال مناسب/ 

17 S17- 311 1 /311 برخورداری از سیستم حفا ت محیطی مناسب/ 
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10 S18-311 1 /311 برخورداری از نمازخانه مناسب/ 

19 S19-33 2 /315 برخورداری از قراردادبا اکثر سازمان های بیمه گر/ 

23 S20-311 1 /311 برخورداری از گروه آموزشی طب اورژانس/ 

21 S21-34 2 /32 برخورداری از گروههای مقیم در بیمارستان/ 

22 S22342 2 /321 برخورداری از شبکه سراسری اینترنت/ 

23 S2334 2 /32 برخورداری از کلینیک تشخیص سرطان/ 

24 S24- 12 3 /34 مغزی در بیمارستان و درمان سکته حاد 724وجود کد/ 

25 S25-31 1 /31 انجا  انژیوگرافی و247وجود کد/ 

26 S27- 36 3 /32 استقرار بخش شیمی درمانی/ 

27 S28- 12 3 /34 راه اندازی ای سی یو جراحی قلب/ 

29 -S29 39 3 /33 توسعه فیزیکی بخش های ای سی یو/ 

33 -S30366 3 /322 وجود سیستم مدیریتی مبتنی بر عدالت محوری/ 

31 -S31345 2 /315 جایگزینی مسلولین و سرپرستاران شایسته به جای افراد ناکارامد/ 

32 -S3233 2 /315 ارتقائ اموزش به صورت الکترونیکی/ 

34 S34-33 2 /315 وجود پانسیون پزشکان مقیم/ 

35 -S35 36 2 /33 استفاده از پس آب فاضالب جهت فضای سبز/ 

36 _S36 36 2 /33 و ایف کارکنانوجود شرح/ 

37 S37_33 2 /315 تناسب تعداد نیرو با تخت بیمارستان نزدیک به نر  کشوری/ 

30 S38_32 2 /313 ارتقای کیفیت تجهیزات مورد استفاده/ 
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39 S39_33 2 /315 وجود سیستم اتوماسیون اداری/ 

43 S40_32 1 /32 کارکنان خدمات جوان و تحصیل کرده/ 

41 S41_114 3 /330 مسلولیت پذیری پرسنل بیمارستان/ 

42 S42_)31 1 /31 بهسازی و فضای فیزیکی )هتلینگ/ 

43 S43_ وجود فوق تخصصICU 34/ 4 16/ 

44 S44_36 2 /33 وجود رزیدنت بیهوشی/ 

45 S45-36 2 /33 وجود سوپروایزر آموزش سالمت همگانی/ 

46 S46- اجرای سیستمCase method 34/ 3 12/ 

47 S45-36/3 2 34/3 وجود روابب عمومی توانمند 

 37/2  12/1 جمع کل 
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 ردیف

ضریب  ارزیابی عوامل داخلی 

(1-0) 

نمره 

(4-1) 

نمره نهایی 

 ضریب(×)نمره

 نقاط ضعف 

1 W1 12 3 /34 د نداشتن برنامه جامع مقابله و آمادگی با بحران/ 

2 W2 32 1 /32 د فقدان انگیزه بین کارکنان/ 

3 W334 2 /32  بصورت غیر عادالنه د پرداخت مبتنی بر عملکرد/ 

4 W436 3 /32 د تغییر مکرر فضای فیزیکی بیمارستان بدون کارشناسی/ 

5 W5 39 3 /33 د اجرای تعهدات به موقع سازمان های بیمه گر/ 

6 W6 315 1 /315 د عد  وجود راه های ارتباطی مناسب با بیمارستان/ 

7 W7 315 1 /315 د نامنظم بودن برنامه آنکالی متخصصین/ 

0 W831 1 /31 د فقدان برخی امکانات، تجهیزات، دارو/ 

9 W9315 1 /315 د کمبود نیروی انسانی و عد  تناسب تعداد بیماران با پرسنل/ 

13 W10به علت  د عد  وجود درآمد زایی تعدادی از بخش های بیمارستان

 ریفرال شدن مرکز کرونا

30/ 1 315/ 

11 W11312 3 /34 د  اختالف فاحش در پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل/ 

12 W12  311 1 /311 پرسنل به تصمیمات مسلولین و مدیران  آگاهید عد/ 

13 W13 311 1 /311 استخدامی نیروی اتاق عملد نداشتن ردیف تشکیالتی/ 

14 W14- 322 2 /311 کافی و مناسب بخش ها با توجه نیاز بیمارانعد  فضای/ 
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15 W15-33 2 /315 عد  وجود رزیدنت در بیمارستان در همه گروههای اموزشی/ 

16 -W1632 1 /32 رسانی تصمیم گیری و برنامه ریزی و اجرا بدون دخالت ذینفع ها و بدون اطالع/ 

17 W17-36 3 /312 کمبود اعتبارات و منابع مالی/ 

10 W18-315 1 /315 عد  ارائه خدمات پاراکلینیک تخصصی/ 

19 W19-32 1 /32 عد  ویزیت روزانه به موقع بیماران/ 

23 -W20325 1 /325 عد  وجو مهد کودک جهت فرزندان پرسنل/ 

21 W21-)315 1 /315 عد  ماندگار ی نیروی اموزش دیده )طرحی/ 

22 -W22315 1 /315 قوی عد  وجود ارتباط ماهواره ایی/ 

23 W23-32 2 /31 فقدان مددکاراجتماعی تما  وقت/ 

24 W24-36 2 /33 عد  وجود واحد اطالعات/ 

25 W25-315 1 /315 عد  وجود فیلم آموزشی جهت بیماران و همراهان/ 

26 W26- 31 1 /31  عد  وجودفضای آموزشی جهت فراگیران پیراپزشکی/ 

27 W27-326 1 /326 درمانی به دلیل آموزشی بودن مرکز تحمیل خدمات تشخیصی/ 

20 W28-34 2 /32 کمبود تخت بیمارستان با توجه به بار مراجعین/ 

29 W29-315 1 /315 کسورات بیمه ایی/ 

33 W30-39 2 /33 کمبود فضای فیزیکی آزمایشگاه/ 

31 W31-315 1 /315 عد  داشتن پرونده الکترونیکی بیماران/ 

32 W32- 33/3 ریفرال بودن مرکز درمانی کرونا   

 94/3  74/3 جمع کل 
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 (SWOT) ماتریس سوات 

 ماتریس ارزیابی عوامل

 (IFEداخلی ) 

 

 ماتریس ارزیابی 

 (EFEعوامل خارجی )

 Sنقاط قوت د

 نقاط قوت را فهرست کنید

 Wنقاط ضعف د 

 نقاط ضعف را فهرست کنید

 

 Oفرصت ها د 

 فرصت ها را فهرست کنید

 

 SOاستراتژی های 

با بهره جستن از قوت ها در صدد بهره 

 برداری از فرصت ها برآیید.

 WOاستراتژی های 

با بهره جستن از فرصت ها نقاط 

 ضعف را از بین ببرید.

 

 Tتهدیدات د 

 تهدیدات را فهرست کنید

 

 STاستراتژی های 

برای احتراز از تهدیدات از نقاط قوت 

 استفاده کنید.

 WTاستراتژی های 

نقاط ضعف را کاهش دهید و از 

 تهدیدات پرهیز کنید.
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 ماتریس سوات

 

 (Sقوت ها ) 

S1 یپزشک یرشته ها شترید وجود متخصص کارآمد در ب  

S2 پرسنل به ارتقاء آموزش  لید تما 

S3 و تاثیر آن ها در تصمیم   یمارستانیب یها تهید وجود کم

 گیری ها

S4 و ...... یکینیو پاراکل یمختلف درمان ید وجود بخش ها... 

S45-یآموزش سالمت همگان زریوجود سوپروا 

S46-ستمیس یاجرا Case method 

 ( Wضعف ها )

W1با بحران  ید نداشتن برنامه جامع مقابله و آمادگ 

W2کارکنان  نیب زهید فقدان انگ 

W3عادالنه  ریبر عملکرد بصورت غ ید پرداخت مبتن 

W4یشناسبدون کار مارستانیب یکیزیف یمکرر فضا ریید تغ 

 و......

W33-کمبود فضای فیزیکی آزمایشگاه 

W34-عد  داشتن پرونده الکترونیکی بیماران 

 (Oفرصت ها )

O1 مرد   یو درمان ید توسعه فرهنگ بهداشت 

O2 شرفتهیپ یها یو فن آور ید امکان استفاده از تکنولوژ 

O3مارستانیب رانیبهداشت بر آموزش مد استیس کردید رو  

O4 یهاروین نیجهت تأم ید وجود دانشگاه مستقل علو  پزشک 

 و.......بیمارستان. ازیمورد ن یانسان

O17- مجلس شهرستان با  ندهیارتباط و تعامل مناسب نما

 یدانشگاه علو  پزشک

O18_ همکاری و نقش اصحاب رسانه در فرهنگ سازی حیطه

 سالمت

 SOاستراتژی 

 )مطابق با استراتژی های تهاجمی( 

با بهره جستن از قوت ها در صدد بهره 

 برداری از فرصت ها برآیید. 

 WOاستراتژی 

)مطابق با استراتژی های محافظه 

 کارانه(

با بهره جستن از فرصت ها، ضعف را از 

 بین ببرید. 

 (Tتهدیدها )

T1  د عد  اجرای به موقع تعهدات توسب سازمان های بیمه گر 

T2 و بحران  گانهیب یاز طرف کشورها یمیتحر داتید تهد

  یاقتصاد

T3 سرانه سالمت  شیبر افزا استگذارانیس ید عد  توجه کاف 

T4 و........... بیرق یها مارستانید وجود ب 

T20_کسر بودجه دولت 

T21-ییوجود کاردانشجو 

 STاستراتژی 

 )مطابق با استراتژی های رقابتی( 

برای احتراز از تهدیدها از قوت ها 

 استفاده کنید. 

 

 WTاستراتژی 

 )مطابق با استراتژی های تدافعی( 

ضعف ها را کاهش دهید و از تهدیدها 

 پرهیز کنید. 
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 (GOLD)استراتژیک  برنامه کالن اهداف    

G1 ارتقاء ایمنی بیمار 

G2 بهبود مستمر کیفیت با ارتقا فرآیندها 

G3 ارتقا آموزش پرسنل و فراگیران 

G4 ذینفعان اعتماد جلب و پاسخگویی ، تکریم ، رضایتمندي افزایش 

G5 انجام پژوهش هاي میدانی براي شناخت مشکالت بهداشتی و سالمت جامعه 

 اهداف اختصاصی و فعالیت های مربوطه 

 ارتقاء ایمنی بیمار-5

 : توسعه استاندارد هاي الزامی بیمارستان هاي دوستدار ایمنی *

 اجرا )بهبود( روند انجام بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار-

 ایمنی بیمار میدانیاجرا )بهبود( روند انجام بازدیدهای --

 بهبود برگزاری جلسات کمیته مرگ و میر )مورتالیتی م موربیدیتی(-

 اطمینان از وجود تجهیزات ضروری و جایگزین و سالم در بخش ها  -

 بهبود اجرای نظام رضایت، برائت قبل از هر گونه اقدام تشخیصی و تهاجمی-

 بهبود نحوه جمع آوری و دفع پسماند-

 بهبود پیشگیری و کاهش عفونت های بیمارستانی -

 تیکارتقاء کنترل مقاومتت آنتی بیوتیک و مصرف آنتی بیو -
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 توسعه نظام مدیریت خطر و ایمنی*

 (RCAتوسعه نظام گزارش دهی خطا و مدیریت خطر واکنشی )

 بهره  جویی از شاخص های کشوری ایمنی بیمار

 (FMEAتوسعه نظام مدیریت پیشگیرانه )

 بهبود اجرای نه راه حل ایمنی بیمار  

 ارزیابی خطر حوادث و بالیا

 سوزيبهبود فرآیند پیشگیري از آتش *

 تست شبکه اعالم حریق

 سرویس کردن متعلقات شبکه اطفای حریق با آب

 بهبود روند شارژ کپسول های آتش نشانی و آموزش

 ارتقاء سالمت جسمی کارکنان*

 انجام فرآیند معاینات شغلی و پرونده سالمت

 ارتقا فرهنگ استفاده از لوازم حفاظت فردی

 پیشگیرانه تجهیزات پزشکیتوسعه نظام مدیریت خطر ارزیابی *

 ( نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکیPMانجام بازدیدهای )

 بهبود مستمر کیفیت با ارتقا فرآیندها  -2

 ارتقاء اجراي مصوبات کمیته ها*

 میزان مصوبات اجرا شده در کمیته  

 افزایش رضایت مندي در بیماران بخش اورژانس*
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 کاهش میزان ترک با مسئولیت شخصی

 کاهش ارسال پرونده هاي ناقص به بایگانی*

 ساماندهی مستندات پرونده بایگانی  

 بهبود فرآیند نظافت بخش ها*

 نظارت بر نظافت و بهداشت تجهیزات هتلینگ

 نظارت بر چگونگی استفاده از تی ها

 اجراي استاندارد فرآیندهاي درمانی*

 توسعه بازدید دوره ای سرپرستاران

 ی سوپروایزریتوسعه بازدید دوره ا

 ارتقاء انگیزه پرسنل  *

 اجرای سیستم تشویق و تنبیه

 بهبود وضعیت کسورات بیمارستان*

 پیگیری و اجرای فرآیند کاهش کسورات

 ارتقا آموزش پرسنل و فراگیران-9

 افزایش توانمندي کارکنان *

 توسعه آموزش پرسنل جدید الورود

 (PDPآموزش مدون پرسنل )

 ارتقای کیفیت آموزشی کارورزان و کارآموزان 

 ذینفعان اعتماد جلب و پاسخگویی ، تکریم ، رضایتمندي افزایش-0
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 مدیریت طرح تکریم ارباب رجوع

 افزایش میزان تحقق محور اطالع رسانی به گیرندگان خدمت

 ارتقاء نظام رسیدگی به شکایات و پیشنهادات  

 هتلینگارتقاء رضایتمندي از خدمات *

 بهبود خدمات رفاهی

 افزایش رضایت کارکنان، بیمار، همراه*

 تشخیص و ارتقاء رضایت مندی کارکنان، همراه به بیمار   

G5 انجام پژوهش هاي میدانی براي شناخت مشکالت بهداشتی و سالمت جامعه 

ضو هیات علمی یک مقاله  * پایان  تاافزایش تعداد مقاالت هیئت علمی و فراگیران به ازاي هر ع

 سال
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  استراتژیک برنامه

 بیمارستان استاد مطهري 

5041-5044 
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بنا نهاده شد . این مرکز در آغاز کار به عنوان یک مرکز درمانگاهی و نیز با  1352بیمارستان استاد مطهری در سال 

خدمات زایشگاه شروع به کار کرد و به کوشش افراد خدمتگزار و مومن و دولت جمهوری اسالمی ایران به یک مرکز 

مارستان امدادی شیر و خورشید سرخ مشغول به کار بود که مجهز تبدیل شد . پیش از انقالب این مرکز به عنوان بی

 با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به نا  استاد مطهری تغییر نا  داد . 

برتارک درخشان این بیمارستان افتخارآفرین های گسترده ای ثبت شده است . از پذیرایی مجروحان گرانقدر 

، از خیل جانبازان که هم اکنون در بیمارستان مشغول خدمت  مبارزات انقالب تا تیمار مجروحان دفاع مقدس

 هستند و از این مرکز به جبهه های جنگ تحمیلی اعزا  شده اند تا شهیدانی که وصفشان را همه می دانند . 

 تخت فعال شامل بخش های ، 100تخت مصوب،  103مرکز آموزشی درمانی مطهری در حال حاضر با 

، زنان و p.nicuتخت = nicu ،11تخت =  9تخت ،   27تخت ،اطفال = post ccu =13تخت، 32) داخلی = 

تخت (  14، اورژانس بستری = ccuتخت = 6تخت ، 19تخت ،چشم = 24=  2تخت ، زنان و زایمان  33=1زایمان 

 پزشک و پرسنل اعم از رسمی ، پیمانی ، طرحی و قراردادی به ارائه خدمت مشغول می باشند . این 553حدود 

،  MRI  ،OPGبیمارستان داراری واحدهای امور اداری ، آزمایشگاه ، طب تصویری ) رادیولوژی ، سی تی اسکن ، 

تراکم استخوان ( فیزیوتوراپی ، آندوسکوپی ، کلونوسکوپی ، ماموگرافی ، نوار مغز ، درمانگاه تخصصی ، کلینیک های 

روان ، عفونی ، روماتولوژی ، گوارش ، داخلی اعصاب ، گوش  قلب ، داخلی ، زنان ، اطفال ، چشم ، دیابت ، اعصاب و

، زنان ،  NICU  ،POST  CCU   ،CCUبخش بستری شامل : بخش های اورژانس ، داخلی ،  11و حلق و بینی ( و 

 اطفال ، چشم ، دیالیز ، کولیز ، اتاق عمل و زایشگاه می باشد . 
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 تدوین گام های برنامه استراتژیک

بیمارستان استاد مطهری جهر  به دنبال استقرار  1399الی  1395ه حاضر برنامه ریزی استراتژیک سال مجموع

نسل نوین اعتبار بخشی و استقرار بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار و مادر و کودک اعال  شده توسب وزارت 

بی محتر  دکتر سید جمال الدین طبیبهداشت می باشد که با یاری گرفتن از کتاب برنامه ریزی استراتژیک اساتید 

 و دکتر محمد رضا ملکی به صورت گا  به گا  نگاشته شده است  . 

 مدل پیشنهادی : 

الگوی برنامه ریزی استراتژیک که در این مجموعه ارائه می شود ، حاصل مقایسه و بررسی چندین مدل برنامه ریزی 

است که با توجه به و ایف و مسلولیت های بیمارستان طراحی شده است . مراحل اجرای این مدل به شرح زیر 

 است : 

 : برنامه ریزی برای برنامه ریزی استراتژیک  1گا  

 : ارزیابی محیب داخلی و خارجی بیمارستان  2گا  

 : تدوین رسالت ، دورنما ، ارزش ها و اهداف کلی بیمارستان  3گا  

  Missionبیانیه رسالت : 

 مرکز آموزشی درمانی مطهری و یفه خود می داند و متعهد می گردد که : 

با تما  توان و با استفاده از استانداردهای اعتبار بخشی نوین بالینی و آموزشی در جهت حفظ ، اعاده و ارتقاء سالمت 

مراجعین خود تالش نموده و با توجه به نیاز مشتریان کلیه خدمات عمومی ، تخصصی ، سرپایی ، بستری و 

و تجهیزات پزشکی ، جذب متخصصین مختلف و کارآمد  پاراکلینیکی مناسب و به موقع را با تامین امکانات فیزیکی

، ارتقاء ساختار مدیریتی خود و توانمند سازی کارکنان ارائه نماید و با استفاده ا زمنابع مالی موجود و جستجوی 

منابع مالی جدید ، بهبود همکاری بین بخشی و بهره گیری از فن آوری نوین در جهت توسعه خدمات ، فضای 

هیزات پزشکی و آموزش فراگیران اقدا  نموده و پیشگیری ، تشخیص ، درمان ، مراقبت ، آموزش ، فیزیکی ، تج

پژوهش و بازتوانی را از طریق توسعه و ایجاد بخش های جدید و همچنین با فراهم نمودن زمینه های مناسب نسبت 

 مارد . به ارتقاء و ایجاد انگیزش در کارکنان و جذب منابع انسانی مورد نیاز همت گ

پس به عنوان اولین مرکز درمان شهرستان جهر  برآنیم در جهت تامین و ارتقای سطح سالمت ، رضایت بیماران و 

 جامعه صیانت از کارکنان بر اساس آخرین مدل های کیفی گا  برداریم . 
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  Visionبیانیه دورنما :

 پیشتاز در درمان ، آموزش و پژوهش های بالینی در جنوب کشور 

  VALUESنیه ارزش ها : بیا

  رعایت حقوق گیرنده خدمت 

  صیانت از کارکنان 

  دانش محوری ، آموزش ، یادگیری و نوآوری ، تولید دانش و تدوین پژوهش های مشترک بین بیمارستانی 

  پایبندی به اصول و ارزش های اصیل و ناب اسالمی 

  نظم و مسلولیت پذیری 

  مسلولیت های زیست محیطی 

  یادگیری ، خالقیت ، سرآمدی 

 : شناسایی مشکالت استراتژیک  4گا  

 : تعیین اهداف و مقاصد بیمارستان  5گا  

 : تدوین استراتزی های بیمارستان  6گا  

 : انتخاب شاخص های سنجش و پایش عملکرد بیمارستان  7گا  

 

 تحلیل استراتژیک محیط

یق کار در این مرحله طبق دستورالعمل ها و منابع علمی در برای استراتژیک محیب و انجا  دقروش تحلیل : 

دسترس، یک کارگاه توجیهی دو روزه برای اعضای کمیته تدوین طراحی و اجرا گردید . در این کارگاه که برنامه آن 

تژیک اضمیمه می باشد ، برنامه ریزی استراتژیک و مستند بیانیه رسالت و دورنما مرور و کلیاتی درباره تحلیل استر

محیب و موضوع های استراتژیک ، فرصت ها ، تهدیدها و ضعف ها و قوت ها ارائه شد ، سپس با توجه به مقررات 

کمیته ، تدوین و با استفاده از   بارش افکار فرصت ها ، تهدیدها و ضعف ها و قوت های بیمارستانی توسب اعضای

نظر اعضاءحذف و دسته بندی صورت گرفت . در این  روش گلوله های برفی ) برگه های سفید ( موارد مشابه با

 21مورد تدوین عنوان گردید . در این جلسات به  14مورد فرصت و  13نقطه ضعف و  22نقطه قوت ،  10مرحله 

مورد برای اهداف استراتژیک توافق گردید . سپس جلسه کمیته هماهنگی تشکیل و پس از توضیح در مورد مراحل 
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موضوع استراتژیک ، توافق و  5اتژیک محیب و گزارش رئیس کمیته تدوین گردید و در مورد گذشته و تحلیل استر

مقرر شد با نظر اعضاء کمیته تدوین ، اولویت بندی موضوعات با توجه به معیارهای مورد توافق انجا  شود و در این 

در جلسه بازبینی برنامه استراتژیک  موارد در اولویت بندی برای تعیین اهداف و استراتژی های مربوطه قرار گیرد .

دستورالعمل برنامه تحول نظا  سالمت مطرح شد و پس از رای گیری مصوب شد این موضوع به عنوان یکی از 

 موضوعات استراتژیک بیمارستان مدنظر قرار گیرد . 

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

-1ضریب اهمیت )  عوامل داخلی

3) 

امتیاز ) ضریب *  رتبه

 ( 3-4رتبه ( ) 
 ضعف  قوت 

 نسبی  جدی  نسبی  جدی 

4 3 2 1 

     

 x  ˂ 1˂4   33/1 جمع 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

-1ضریب اهمیت )  عوامل داخلی

3) 

امتیاز ) ضریب *  رتبه

 ( 3-4رتبه ( ) 
 ضعف  قوت 

 نسبی  جدی  نسبی  جدی 

4 3 2 1 

     

 x  ˂ 1˂4   33/1 جمع 

 قوت ها

 امتیاز رتبه ضریب اهمیت نمره عوامل 

 36167 4 1.141 34 احداث بلوک زایمان 1
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 36167 4 1.141 34 بیمارستان درجه یک بر اساس اعتبار بخشی نوین 2

 36315 4 1.130 3 استفاده از تجهیزات مناسب پزشکی 3

 36315 4 1.130 3 داشتن کمک پرستار  4

 36315 4 1.130 3 توانایی و مهارت مناسب نیروی انسانی مستخد سطح  5

 36315 4 1.130 3 برخورداری از تعداد پرسنل مناسب 6

 36315 4 1.130 3 حضور پزشکان مقیم 7

 36123 4 1.13 22 برخورداری از پزشکان متبحر و کارآزموده 0

 36123 4 1.13 22 برخورداری از تعداد تخت های مصوب مناسب 9

 36123 4 1.13 22 اجرای هتلینگ در بخش ها 13

 36377 3 1.122 21 برخورداری از کادر مدیریت اجرایی متعهد 11

 36377 3 1.122 21 آموزشی بودن بیمارستان 12

 36377 3 1.122 21 اجرای مراقبت پرستاری موردی 13

راه اندازی سیستم پایش عملکردی و انجا  اقدامات  14

 اصالحی
21 1.122 

3 
36377 

 36377 3 1.122 21 وجود پکس ، ا  آر آی ، ای وی اف ، کموتراپی 15

 36362 3 1.12 10 قرارداد با بیمه های خصوصی و مکمل 16

برخورداری از آموزش های پیشگیرانه و درمانی به  17

 گیرندگان خدمت
10 1.12 

3 
36362 

 36362 3 1.12 10 داشتن ارتباط غیر رسمی در مسلولین واحد ها 10

 36362 3 1.12 10 بیمارستان دوستدار مادر و کودک 19

 36362 3 1.12 10 استقرار کارشناس مادر پر خطر 23
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 36344 3 1.114 12 وجود نظا  شکایات مردمی 21

 cssd 12 1.114 3 36344وضعیت مناسب رختشویخانه و  22

 36344 3 1.114 12 وجود دوربین مداربسته در بیمارستان  23

 36344 3 1.114 12 فرایند کارامد رسیدگی به شکایات 24

 36344 3 1.114 12 وجود سالن های مطالعه و آموزشی  25

 ضعف ها
ضریب  نمره عوامل 

 اهمیت

 امتیاز رتبه

 36303 2 1.141 34 عد  فضای کافی و مناسب بخش ها با توجه به نیاز بیماران 1

 3637 2 1.130 3 آمبوالنس های مستهلک 2

 3637 2 1.130 3 نداشتن شرایب مناسب و بهداشتی جهت پخت غذا 3

 3637 2 1.130 3 نقص فرآیند خرید تجهیزات پزشکی 4

 3636 2 1.13 22 عد  وجود امکانات رفاهی مناسب برای پرسنل 5

 3636 2 1.13 22 عد  وجود عدالت در پرداخت پرسنلی 6

 3636 2 1.13 22 بیمارستانعد  استقالل مالی  7

عد  تهعد بعضی از پزشکان در تعیین تکلیف بیماران و دقت در  0

 پرونده نویسی
22 

1.13 2 
3636 

 3636 2 1.13 22 عد  رعایت الگوی صحیح مصرف 9

 3636 2 1.13 22 اشکال در مستند سازی 13

 36326 1 1.122 21 آموزش غیر موثر نیروهای انسانی 11



177 

 

 36326 1 1.122 21 برخوردار نبودن از طب اورژانس 12

 36326 1 1.122 21 اطالع رسانی ضعیف فعالیت ها 13

 36326 1 1.122 21 عد  وجود انبار تجهیزات پشتیبان 14

 3632 1 1.12 10 عد  وجود امکانات و تجهیزات جدید 15

 3632 1 1.12 10 عد  وجود برخی از خدمات پاراکلینیکی ، تخصصی 16

 3632 1 1.12 10 وضعیت نامعلو  ساختار سازه ای 17

 3632 1 1.12 10 نقدینگی پایین 10

 36314 1 1.114 12 افزایش زباله ها و پس مانده های بیمارستان 19

 36314 1 1.114 12 نبود مرکز تحقیقاتی در بیمارستان 23

 36314 1 1.114 12 عد  وجود پارکینگ مناسب در بیمارستان 21

 36314 1 1.114 12 زمان بر بودن خرید تجهیزات  پزشکی و لواز  مصرفی  22

 36314 1 1.114 12 ضعف در سیستم انتقادات و پیشنهادات 23

 2643 - 1 013 جمع 

 فرصت ها

ضریب  نمره عوامل 

 اهمیت

 امتیاز رتبه

 1.19 4 36340 40 امکان استفاده از تجربیات دانشگاه ها و بیمارستان های موفق 1

 1.19 4 36340 40 همجواری با شهرستان های دارای امکانات و تجهیزات درمانی کمتر 2

 1.19 4 36340 40 حمایت دانشگاه از اجرای نظا  مدیریت کیفیت ) اعتبار بخشی ( 3

 1.10 4 36342 41 وجود خیرین سالمت در شهرستان 4
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 1.10 4 36342 41 پزشکی جهر  رفیت علمی و تحقیقاتی در دانشگاه علو   5

 1.10 4 36342 41 تاکید بر برون سپاری 6

 1.10 4 36342 41 نزدیکی با دانشگاه علو  پزشکی شیراز 7

 1.10 4 36342 41 امکان استفاده از چهره های تاثیرگذاری سیاسی در سطح ملی 0

 1.1 3 36335 34 وجود فضای مجازی و استفاده از آن 9

 هدیدها ت

ضریب  نمره عوامل 

 اهمیت

 امتیاز رتبه

 1.190 2 /340 40 عد  ماندگاری متخصصین با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان 1

 1.11 2 /355 24 توسعه بیمارستان های شهرستان های همجوار 2

 HIS 40 340/ 2 1.190پشتیبانی ضعیف سیستم  3

پزشکی و عد  مهارت و دانش کافی فارغ التحصیالن جدید  4

 پرستاری
41 

342/ 2 
1.10 

  2 /363 01 عد  پشتیبانی بیمه ها 5

 1.190 2 /340 40 در معرض خطر بودن بیمارستان د رحوادث غیر مترقبه 6

 1.120 1 /320 20 عد  حمایت وزارتخانه جهت اجرای قوانین 7

برنامه ریزی غیر منسجم در وزارتخانه و عد  ثبات برنامه های  0

 وزارتخانه
41 

342/ 2 
1.10 

 1.120 1 /320 20 توقعات خارج از ضابطه برخی از مسلولین باالدستی 9

 1.10 2 /342 41 نظارت ناکافی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در بیمارستان 13

 1.190 2 /340 40 عد  اطالع از سیست های کالن دانشگاه 11
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 1.120 1 /320 20 عد  زیرساخت مناسب توریسم درمانی 12

 1.120 1 /320 20 دخالت سایر مسلولین در ارگان های دولتی 13

 1.112 1 /332 2 دوربودن از پایتخت 14

 1.11 2 /355 24 اختالف فاحش در پرداختی کارانه بین پزشکان و پرسنل 15

 2663 - 1 973 جمع 16

 

 

 

SWOT :  عوامل درونی و عوامل بیرونی 

 :  Sنقاط قوت 

S1  احداث بلوک زایمان : 

S2  بیمارستان درجه یک بر اساس اعتبار بخشی نوین : 

S3  استفاده از تجهیزات پزشکی مناسب : 

S4  وجود کمک پرستار در بیمارستان : 

S5   سطح توانایی و مهارت مناسب نیروی انسانی مستخد : 

S6  برخورداری از تعداد پرسنل مناسب : 

S7  حضور پزشکان مقیم : 

S8  برخورداری از پزشکان متبحر و کارآزموده : 

S9  برخورداری از تعداد تخت های مصوب مناسب : 

S10  اجرای هتلینگ در بخش ها : 

S11  برخورداری از کادر مدیریت اجرایی متعهد : 
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S12  آموزشی بودن بیمارستان : 

S13  اجرای مراقبت پرستاری موردی : 

S14 کردی و انجا  اقدامات اصالحی : راه اندازی سیستم پایش عمل 

S15  وجود پکس ، ا  ار ای ، ای وی اف ، کموتراپی : 

S16  قرارداد با بیمه های خصوصی و مکمل : 

S17  برخورداری از آموزش های پیشگیرانه و درمانی به گیرندگان خدمت : 

S18  داشتن ارتباط غیر رسمی در مسلولین واحدها : 

S19  بیمارستان دوستدار مادر و کودک : 

S20  استقرار کارشناس مادر پرخطر : 

S21  وجود نظا  شکایات عمومی : 

:s22  وضعیت مناسب رختشویخانه وcssd 

:s23 وجود دوربین مدار بسته در بیمارستان 

:s24فرایند کارامد رسیدگی به شکایات 

:s25  وجود سالن های مطالعه و آموزشی 

 :   wنقاط ضعف 

W1  : بیماران نیاز به توجه با ها بخش مناسب و کافی فضای عد 

W2  :مستهلک های آمبوالنس 

W3 نداشتن شرایب مناسب و بهداشتی جهت پخت غذا : 

W4  :پزشکی تجهیزات خرید فرآیند نقص 

W5  : پرسنل برای مناسب رفاهی امکانات وجود عد 

W6  : پرسنلی پرداخت در عدالت وجود عد 
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W7  : بیمارستان مالی استقالل عد 

W8  : نویسی پرونده در دقت و بیماران تکلیف تعیین در پزشکان از بعضی تهعد عد 

W9  : مصرف صحیح الگوی رعایت عد 

W10  :سازی مستند در اشکال 

W11  :انسانی نیروهای موثر غیر آموزش 

W12 برخوردار نبودن از طب اورژانس : 

W13  :ها فعالیت ضعیف رسانی اطالع 

W14  : پشتیبان تجهیزات انبار وجود عد 

W15  : جدید تجهیزات و امکانات وجود عد 

W16  : تخصصی ، پاراکلینیکی خدمات از برخی وجود عد 

W17  :ای سازه ساختار نامعلو  وضعیت 

W18  نقدینگی پایین : 

W19 افزایش زباله ها و پس مانده های بیمارستان : 

W20  :بیمارستان در تحقیقاتی مرکز نبود 

W21  : بیمارستان در مناسب پارکینگ وجود عد 

W22 زمان بر بودن خرید تجهیزات پزشکی و لواز  مصرفی : 

W23  :پیشنهادات و انتقادات سیستم در ضعف 

 :  O فرصت 

O1  :موفق های بیمارستان و ها دانشگاه تجربیات از استفاده امکان 

 کمتر درمانی تجهیزات و امکانات دارای های شهرستان با همجواری:  02

O3  :( بخشی اعتبار)  کیفیت مدیریت نظا  اجرای از دانشگاه حمایت 
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O4  :شهرستان در سالمت خیرین وجود 

O5  :جهر  پزشکی علو  دانشگاه در تحقیقاتی و علمی  رفیت 

O6  :سپاری برون بر تاکید 

O7  :شیراز پزشکی علو  دانشگاه با نزدیکی 

O8  :ملی سطح در سیاسی تاثیرگذاری های چهره از استفاده امکان 

O9  :آن از استفاده و مجازی فضای وجود 

SO   : 

S1  ،S13  ،S14  ،S20  ،O1  اجرای برنامه های ارتقاء ایمنی بیمار : 

S1  ،S15  ،O2  ،O8  توسعه و ایجاد بخش های درمانی به خصوص تخصصی و فوق تخصصصی متناسب با :

 نیازهای فعلی و آتی 

S2  ،S3  ،S6  ،S14  ،O1  ،O9  بهبود کیفیت مستمر : 

S2  ،S17  ،O3  رعایت استانداردهای اعتبار بخشی بالینی و آموزشی : 

S10  ،S17  ،O3  ،O1  ،S2  ،S3  ،S5  ،S6  ،S8  رضایت مندی مشتریان داخلی و خارجی بیمارستان : 

WO  : 

W12  ،W16  ،O4  ،O6  توسعه و تکمیل تجهیزات بیمارستان ها : 

W2  ،W4  ،W1  ،W16  ،W17  ،O4  ،O6  ،O8  ،O9 جلب و ارتقاء : 

 مشارکت عمومی و سازمان های غیر دولتی در اداره بیمارستان ها 

 :  Tتهدید 

T1  :شهرستان جغرافیایی موقعیت به توجه با متخصصین ماندگاری عدم 

T2 : همجوار های شهرستان های بیمارستان توسعه 

T3  :سیستم ضعیف پشتیبانی HIS 
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T4  :پرستاری و پزشکی جدید التحصیالن فارغ کافی دانش و مهارت عدم 

T5  :ها بیمه پشتیبانی عدم 

T6  :مترقبه غیر رحوادث د بیمارستان بودن خطر معرض در 

T7  :قوانین اجرای جهت وزارتخانه حمایت عدم 

T8  :وزارتخانه های برنامه ثبات عدم و وزارتخانه در منسجم غیر ریزی برنامه 

T9  :باالدستی مسئولین از برخی ضابطه از خارج توقعات 

T10  :بیمارستان در دانشگاه آموزشی معاونت حوزه ناکافی نظارت 

T11  :دانشگاه کالن های سیست از اطالع عدم 

T12  :درمانی توریسم مناسب زیرساخت عدم 

T13  :دولتی های ارگان در مسئولین سایر دخالت 

T14  :پایتخت از دوربودن 

T15  :پرسنل و پزشکان بین کارانه پرداختی در فاحش اختالف 

ST  : 

S4  ،S5  ،S11  ،S8 ،T3  ،T6  ارتقاء استانداردهای پیشگیری و مدیریت خطر حوادث و بالیا : 

S5  ،S8  ،T3  ،T5  ساماندهی ثبت اطالعات در پرونده بیماران و ثبت صحیح در :HIS  جهت پیشگیری از

 کسورات 

WT  : 

W15  ،W16  ،T2  پی جویی و جذب اعتبارات الز  برای اداره و توسعه بیمارستان ها : 

W5  ،W6  ،W23  ،T15  حمایت مادی و معنوی از کارکنان : 

W11  ،W12  ،W21  ،T4  ،T10  برنامه ریزی جهت ارتقای نظا  آموزشی و پژوهشی در مرکز : 

W1  ،W8 ،W13  ،W16  ،T1  ،T2  اجرای طرح تحول نظا  سالمت : 
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SO  استراتژی های تهاجمی : استراتژی هایی هستند که در پی استفاده از فرصت ها هستند و به خوبی با توانایی :

 های سازمان هماهنگی دارند . 

WO  . استراتژی های تنوع : غلبه به ضعف ها به منظور استفاده از فرصت هاست : 

ST می تواند با استفاده از آن ها خطر پذیری خود را از  : استراتژی های بازنگری : شناساییی روش هایی که سازمان

 تهدیدها کاهش دهد . 

WT  استراتژی های تدافعی : یک استراتژی کامال دفاعی است که مانع آسیب دیدن سازمان به علت ضعف هایش :

 از تهدیدات محیب خارجی می شود . 

 لیست ذینفعان مرکز آموزشی درمانی مطهری جهرم 

 پزشکان هیلت علمی و غیر هیلت علمی متخصص و عمومی شاغل در بیمارستان  .1

 کلیه پرسنل درمانی و پشتیبان بیمارستان  .2

 بیماران و همراهان  .3

کلیه دانشجویان پزشکی ، پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، بیهوشی ، دانشگاه علو  پزشکی جهر  و دانشگاه  .4

 سایر دانشگاه ها آزاد واحد جهر  و دانشجویان مهمان از 

 پیمانکاران طرف قرارداد با بیمارستان  .5

 سازمان های بیمه گر طرف قرارداد با بیمارستان  .6

 سازمان نظا  پزشکی  .7

 سازمان نظا  پرستاری  .0

 استانداری و فرمانداری ویژه  .9

 سازمان ها ی بیمه گر  .13

 شرکت های طرف قرارداد  .11

 اداره کل ثبت احوال  .12

 از ، مخابرات شرکت برق ، آب و فاضالب ، گ .13

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  .14

 نماینده ولی فقیه در شهرستان  .15

 سیستم های امنیتی کشور و شهرستان  .16

 خیرین و بنگاه های خیریه  .17

 رسانه های جمعی  .10

 بیمارستان های دولتی و خصوصی و خیریه استان  .19
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 تعیین موقعیت استراتژیک 

برای تجزیه و تحلیلی همزمان عوامل داخلی و خارجی از ابزاری به نا  ماتریس داخلی و خارجی استفاده می شود . 

این ماتریس برای تعیین وضعیت موقعیت استراتژیک به کار می رود . برای تشکیل این ماتریس ، بایستی امتیازاتی 

ده را در ابعاد افقی و عمودی این ماتریس جاگذاری که در ماتریس های بررسی عوامل داخلی و خارجی به دست آم

کرده و سپس متناسب با موقعیت استراتژیک به دست آمده ، استراتژی خاصی انتخاب می شود . در ماتریس داخلی 

و خارجی نمرات ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در ابعاد افقی و عمودی قرار می گیرند . این نمرات 

 ( قرار می گیرند .  5/2الی  1( و ضعیف )  4الی  5/2و بخشی شامل : قوی ) طیف د 1در 

محیب خارجی خود دارای فرصت های مناسبی است و همچنین در داخل نیز از قوت های خوبی برخوردار است . در 

ی گیرد انتظار این حالت توسعه فعالیت ها در سرلوحه کارها قرار می گیرد . از سازمانی که در این موقعیت قرار م

 عمل کند .  "تهاجمی  "می رود که با بهره گیری از فرصت ها و قوت های موجود بتواند به صورت 

ناحیه محافظه کارانه به موقعیتی اشاره دارد که سازمان در محیب خارجی خود همچنان دارای فرصت است . اما در 

ن انتظار می رود که به رفع ضعف های درونی محیب داخل با ضعف هایی مواجه است . در این حالت از سازما

 در رفع چالش های درونی تالش کند .  "محافظه کارانه  "بپردازد و به عبارت دیگر به صورت 

 "رقابتی  "در ناحیه رقابتی ، از سازمان دارای قوت با تهدیدهای بیرونی مواجه است . انتظار می رود که به صورت 

. و سرانجا  ، در ناحیه تدافعی ، سازمان با حالتی مواجه است که در محیب  در فع چالش های بیرونی بکوشد

خارجی دارای تهدیدهای جدی است و همچنین توانایی مقابله با این تهدیدها را هم ندارد . در این صورت سازمان 

 به سبک سازی و برون سپاری فعالیت هایش بپردازد .   "تدافعی  "باید از طریق راه کارهای 
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 ماتریس داخلی و خارجی ) موقعیت مرکز آموزشی درمانی مطهری در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ( 

 

 تهاجمی

 

  

 محافظه کارانه

   

 رقابتی

 

 تدافعی 

 قدرت تامین منابع مالی                                                

 

مرکز در جایگاه تهاجمی قرار دارد.در این جایگاه سازمان در موقعیتی است که با توجه به جمع آوری داده ها ،این 

در آن قدرت صنعت باال بوده و با نوسان محیطی محدود روبرو است .در این وضعیت ،سازمان از قدرت رقابتی خوبی 

بهترین وضعیت و برخوردار است و توسب برتری مالی مورد پشتیبانی قرار میگیرد .در این جایگاه ، سازمان در 

 برتری قرار دارد.
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 تعیین معیارها و اولویت بندي موضوع هاي استراتژیک

معیار برای اولویت بندی موضوع های استراتژیک به دست  9بر اساس مقررات بارش افکار در جلسه کمیته تدوین 

معیار  9آمد ، سپس با استفاده از روش رای گیری متعدد و امتیاز دهی درجه اهمیت هر یک از معیارها از مجموع 

 زیر شامل : 

  مطابقت با منابع سازمان و موقعیت منطقه ای 

 وی با برنامه استراتژیک دانشگاه علو  پزشکی جهر  همس 

  توانمندی سازمان و نیروی انسانی 

  ) قابلیت کنترل ) در کنترل بودن 

  اثر بخشی  –هزینه 

  قابلیت اجرایی 

  تاثیرگذاری 

  فراگیر بودن 

  شدت اثر 

   دوا 

 مورد زیر به عنوان معیار برگزیده شد :  5

  ) تاثیر گذاری ) فراگیری تاثیر 

  ) شدت اثر ) عمق و اهمیت اثر 

  اثر بخشی  –هزینه 

  قابلیت اجرایی 

  در کنترل بودن 

و نقطه نظرات مستقیم توسب اعضاء کمیته تدوین با  SWOTبعد از آن موضوع های استراتژیک حاصل از ماتریس 

، به موضوعات امتیاز  گانه فوق تطبیق و در مقیاس لیکرت با توجه به درجه مطابقت با معیار 5هر یک از معیارهای 

 داده شد . موضوعات استراتژیک به ترتیب اولویت به شرح زیر تعیین و مورد توافق قرار گرفت . 
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 موضوع هاي استراتژیک

  STRATEGICISSUESموضوع های استراتژیک : 

 (   patient  safetyاجرای برنامه های ارتقاء ایمنی بیمار )  .1

 ی به خصوص تخصصی و فوق تخصصی متناسب با نیازهای فعلی و آتی توسعه و ایجاد بخش های درمان .2

 اعتبار ناکافی برای اداره و توسعه مورد نیاز بیمارستان ها  .3

 رضایت مندی مشتریان داخلی و خارجی بیمارستان  .4

 پی جویی و جذب اعتبارات الز  برای اداره و توسعه بیمارستان ها  .5

 توسعه و تکمیل تجهیزات بیمارستان ها  .6

 پرداخت به موقع مطالبات کارکنان  .7

 توجه به شاخص های کیفی و درمانی و استاندارد سازی خدمات  .0

 لحاظ شایسته ساالری در انتخاب مدیران  .9

 ارتقاء استانداردهای پیشگیری و مدیریت خطر حوادث و بالیا  .13

 ایجاد زمینه های مناسب برای جذب و ماند نیروهای متخصص  .11

 برنامه ریزی جهت ارتقای نظا  آموزشی و پژوهشی در مرکز  .12

 تکمیل و بهره برداری از طرح های عمرانی نیمه تما   .13

 حمایت مادی و معنوی از کارکنان  .14

 تثبیت قوانین و مقررات اداره بیمارستان ها  .15

 استقرار نظا  ارزشیابی عادالنه خدمات کارکنان  .16

 ای غیردولتی در اداره بیمارستان ها جلب و ارتقاء مشارکت عمومی و سازمان ه .17

 توسعه خدمات سرپایی و ارتقاء طب اورژانس  .10

 اجرای طرح تحول نظا  سالمت  .19

 بهبود کیفیت مستمر  .23

 رعایت استانداردهای اعتبار بخشی بالینی و آموزشی  .21
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 از موضوعات استراتژیک در اولویت و مستند چگونگی انتخاب آن  %0.فهرست 

وضوع استراتژیک در اولویت بیمارستان دانشگاه علو  پزشکی جهر  کمیته تدوین به منظور م 21پس از تعیین 

از این موضوع اولویت دار تشکیل و با استفاده از روش رای گیری متعدد و با لحاظ  %23فهرست و اولویت بندی 

به ترتیب اولویت انتخاب و موضوع زیر  5معیارهای اولویت بندی و وزن دهی آن ها اولویت بندی را انجا  داده و 

 برای انجا  مراحل بعدی یعنی تحلیل موضوع ، تدوین اهداف و استراتژی های آن توافق حاصل گردید . 

 

 اولویت ( STARATEGICISSUESموضوع های استراتژیک یا اهداف کالن )  ردیف

 اول استانداردهای اعتبار بخشی بالینی و آموزشی 1

 دو  ایمنی بیمار و کارکنانمدیریت خطر و ارتقاء  2

 سو  رضایت مندی مشتریان داخلی و خارجی 3

 چهار  بهبود کیفیت مستمر 4

 پنجم طرح تحول نظا  سالمت 5

 

   STRATEGIC  ISSUES  ANALYSIS تحلیل موضوع های استراتژیک : 

 فهرست موضوع های در اولویت که در دسته مشکل یا توسعه قرار دارند : 

موضوع در اولویت و مرتب کردن آن  5پس از بررسی هر یک از موضوع های استراتژیک در کمیته تدوین و انتخاب 

به شرح زیر تقسیم بندی شدند تا در مراحل  "مشکل  "و  "توسعه  "دسته  2ها پس از بررسی این موضوع ها در 

 بعدی به تحلیل آن ها پرداخته شود . 

 ( STARATEGICISSUES)  وضوع های استراتژیکم ردیف

 استانداردهای اعتبار بخشی بالینی و آموزشی 1

 مدیریت خطر و ارتقاء ایمنی بیمار و کارکنان 2

 رضایت مندی مشتریان داخلی و خارجی 3



191 

 

 بهبود کیفیت مستمر 4

 طرح تحول نظا  سالمت 5

 مستند بارش افکار برای تحلیل موضوع های توسعه در اولویت 

در این مرحله برای موضوع های استراتژیک اولویت بندی شده که در دسته توسعه قرار گرفته بودند تحلیل ها انجا  

شد و توسب اعضاء به روش بارش افکار برای پاسخ به این سوال که برای بهبود یا توسعه ) موضوع های استراتژیک ( 

با لحاظ پیش نیازهای مربوطه را با استفاده از فر  پیشنهادی  چه نتایجی را می توان مد نظر داشت ، نتایج مورد نیاز

و به روش استفاده از برگه های سفید ) گلوله  های برفی ( که بر آن نتایج مد نظر انفرادی خود را نوشته بودند ارائه 

 ، سپس در مورد نتایج مرتبب با موضوع توافق جمعی به شرح زیر حاصل گردید. 

                                           موضوعات استراتژیک  

1.  (SI  موضوع استراتژیک شماره )استانداردهای اعتبار بخشی بالینی و آموزشی  1 ( : 

 :  (  ANALYSISRESULTSنتایج تحلیل ) 

1R  (SI  افزایش کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی در بیمارستان : ) 

1R  (SI  افزایش رضایت مندی بیماران : ) و مراجعان 

1R  (SI  افزایش رضایت شغلی پرسنل بیمارستان : ) 

1R  (SI  افزایش توانمندی حرفه ای پرسنل و فراگیران بیمارستان : ) 

1R  (SI  پیروی از یک روش استاندارد و مشخص در ارزشیابی بیمارستان : ) 

1R6  (SI  افزایش سطح کیفی آموزش فراگیران : ) 

..  (SI موضوع استراتژی ) اجرای برنامه های مدیریت خطر ارتقاء ایمنی بیمار و  .ک شماره ( :

 کارکنان (

 ( :  : (  ANALYSISRESULTS)  تحلیل نتایج

R(SI   کاهش خطاهای پزشکی : ) 

R(SI   افزایش رضایت مندی بیماران و مراجعان : ) 

R(SI   کاهش عوارض دارویی و درمانی : ) 



191 

 

R(SI   جلب اعتماد عمومی به نظا  سالمت : ) 

R(SI   افزایش کیفیت خدمات درمانی و تشخیصی در بیمارستان : ) 

9(SI   موضوع استراتژیک شماره )رضایت مندی مشتریان داخلی و خارجی بیمارستان ( 9 ( : 

3R  (SI   بهبود عملکرد کارکنان : ) 

3R  (SI   ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان : ) 

3R  (SI   ارتقاء کیفیت خدمات : ) 

3R  (SI   جلب اعتماد عمومی : ) 

3R  (SI   بهبود مشارکت مردمی و سازمان های غیر دولتی : ) 

3R  (SI   افزایش درآمد مرکز آموزشی : )–  درمانی 

4 (SI   موضوع استراتژیک شماره : )بهبود کیفیت مستمر ( 4 ( : 

R  (SI ارتقاء کیفیت خدمات ب : ) الینی 

R  (SI  ارتقاء کیفیت خدمات غیر بالینی : ) 

3R  (SI  ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستان مادر و کودک : ) 

. (SI  موضوع استراتژیک شماره : ). ) طرح تح.ل نظام سالمت ( : 

2R   (SI  کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان : ) 

2R   (SI حمایت از ماندگاری پز : ) شکان 

2R   (SI  حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان : ) 

2R   (SI  ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان : ) 

2R   (SI ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ در بیمارستان : ) 

2R   (SI  حفا ت مالی از بیماران صعب العالج ، خاص و نیازمند : ) 

2R   (SI  ترویج زایمان طبیعی : ) 
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 اهداف استراتژیک و استراتژي در اولویت

 اهداف استراتژیک و استراتژی در اولویت 

پس از آن که موضوع استراتژیک تحلیل شد ، اهداف استراتژیک با توجه به تحلیل به عمل آمده و مرور مجدد 

 رسالت ، دورنما و تحلیل محیب و رعایت خصوصیات و استانداردهای اهداف مشتمل بر این که : 

  . بیانگر نتایج باشد 

  . قابلیت اندازه گیری داشته  باشد 

  . با رسالت ، دورنما و تحلیل محیب همخوانی داشته باشد 

  . فقب به یک موضوع بپردازد و کالن باشد 

  . زمان دار باشد 

 

شد . اعضا ء به روش بارش افکار و با استفاده از فرمی که بدین منظور در اختیار اعضاء کمیته تدوین قرار داده 

اهداف استراتژیک مربوط به هر موضوع یا مشکل را نوشتند . سپس هر یک از اعضاء اهداف مورد نظر خود را که 

موضوع روی تابلو نوشته شده ، سپس اهداف نهایی بر  1مرتبب با موضوع بود عنوان نمده و تما  اهداف مرتبب با 

 ذیال ارائه می گردد . اساس توافق جمعی در کمیته تدوین لیست گردید که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

 اهداف و استراتژي هاي حوزه ي آموزش و پژوهش هاي بالینی

 

 حیاتی مورد نظر بیمارستان در حوزه ی آموزش بالینی –اهداف استراتژیک  ردیف

 پایش و ارزشیابی سیستم عملکرد آموزشی 1

 توانمند سازی دانشجویان و اساتید بالینی 2

 فراگیران و اساتید در محیب بالینیارزیابی  3

 ارزیابی و ارتقاء برنامه های آموزشی فراگیران 4

 توسعه تجهیزات کلینیک و پاراکلینیک جهت آموزش فراگیران 5

 مهارت ارتباطی فراگیران با گیرندگان خدمت 6

 توسعه فضای آموزشی جهت فراگیران 7

 ارتباط تیم درمان با فراگیران 0

 های بالینی ارائه شده به بیمارمراقبت  9

 رعایت حقوق گیرندگان خدمت 13

 

 استراتژی های مرتبب با اهداف اختصاصی : ارتقا کمیت و کیفیت نظا  آموزش پزشکی 

 : ایجاد محیب آموزشی تعاملی برای فراگیران و دستیاران  1اهداف اختصاصی 

 استراتژی ها  ردیف 

 توجیه فراگیران جدید الورود  1

 پایش میزان رضایت مندی فراگیران  2

 جلب مشارکت کارآموزان و کارورزان جهت آموزش بیماران و تهیه پمفلت و کتابچه آموزشی  3

 : پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی  2استراتژی 
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 استراتژی ها  ردیف 

 تدوین فرآیند نظارت بر عملکرد سیستم آموزشی  1

 اجرای فرآیند و نظارت بر عملکرد سیستم آموزشی  2

 تدوین و پایش شاخص های سنجش کیفیت عملکرد آموزشی و درمانی  3

 ارزیابی عملکرد دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی از طریق برگزاری آزمون های آسکی  4

 پایش میزان رضایت مندی اعضای هیلت علمی  5

 ی هیلت علمی و فراگیران : توانمند سازی اعضا 3استراتژی 

 استراتژی ها  ردیف 

 ساعته ویژه اساتید و فراگیران  96برگزاری کارگاه های  1

 اجرای سازوکارهای تشویق اعضای هیلت علمی جهت انجا  فعالیت های آموزشی مطلوب  2

 برگزاری کالس های آموزشی فرآیند یادگیری مهارت های ارتباطی و رفتار حرفه ای ویژه فراگیران  3

 : اجرای استانداردها و روش های نوین آموزش پزشکی  4استراتژی 

 استراتژی ها  ردیف 

 (  TBL – CBD – PBLاجرای روش های نوین آموزش پزشکی برای فراگیران )  1

 تامین زیر ساخت ها و فناوری روز آمد جهت آموزش های مجازی  2

 اجرای استانداردهای پزشکی مبتنی بر شواهد  3

 نظارت بر تکمیل مدارک پزشکی ثبت شده توسب فراگیران و دستیاران و اعضای هیلت علمی  4

 اجرای استانداردهای مبتنی بر شواهد  5

 زشی بخش اورژانس و واحدهای پاراکلینیک : اجرای استانداردهای آمو 5استراتژی 

 استراتژی ها  ردیف 

 تدوین و اجرای فرآیند گردش کار و نحوه اداره بیماران در اورژانس  1
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 تدوین و اجرای فرآیند پذیرش و تحت نظر گرفتن ، انتقال به بخش و مدیریت تخت های بستری  2

 نظارت بر اجرای فرآیندها و تعیین تکلیف بیمار  3

 استاندارد سازی آزمایشگاه جهت ارائه خدمات آموزشی به فراگیران  4

 استاندارد سازی تصویر برداری جهت ارائه خدمات آموزشی به فراگیران  5

 تمهیدات الز  جهت اختصاص بودجه الز  برای خرید تجهیزات  6

 ای هیلت علمی مورد نیاز : تامین اعض 6استراتژی 

 استراتژی ها  ردیف 

 جذب اعضای هیلت علمی تما  وقت جغرافیایی مورد نظر  1

 تعامل با دانشکده های پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی  2

 دستیاران و اعضای هیلت علمی  –: حفظ حقوق و ایمنی بیماران توسب فراگیران  7استراتژی 

 استراتژی ها  ردیف 

 اموزش استانداردهای ایمنی بیماران به فراگیران ، دستیاران و اعضای هیلت علمی  1

 آموزش و نظارت بر مراقبت های بالینی ارائه شده به بیمار و رعایت حقوق گیرندگان خدمت  2

 

 حوزه پژوهش : 

 ( واحد توسعه تحقیقات بالینی  Objectives( و جزئی )  Goalاهداف کالن ) 

 : حفظ و ارتقاء توسعه تحقیقات بالینی در راستای ایمنی بیمار  1اهداف اختصاصی 

 استراتژی ه  ردیف 

 اصالح ساختار واحد توسعه تحقیقات بالینی به منظور بهبود وضعیت پژوهشی  1

 افزایش رضایت مندی اعضای هیلت علمی و کارکنان  2

 ارتقای توانمند سازی اعضای هیلت علمی و کارکنان  3
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 اجرای استانداردهای مدیریت خطا و حوادث  4

 : توسعه کمی و کیفی تحقیقات  2اهاداف اختصاصی 

 استراتژی ها  ردیف 

مقاله  133با روند صعودی و حداقل  PubMedو  ISIانتشار مقاالت علمی در نمایه های بین المللی  1

 1431ال تا پایان س

نفر پژوهشگر و پشتیبان پژوهش مطابق با شرایب مندرج در نقشه جامع علمی   3جذب حداقل  2

 (  1431ساله )  5نفر تا پایان برنامه  15سالمت ، در هر سال فراخوان جذب هیات علمی به تعداد 

 ( 1431ساله )  5پژوهشکده تا پایان برنامه  1مرکز تحقیقات و  3پیگیری تاسیس حداقل  3

تالش در جهت دستیابی به سهم بازار داخلی محصوالت حوزه سالمت تا حد امکان و سرمایه گذاری  4

محصول از بازار داخل تا  1مناسب برای حمایت از نهاهای غیر دولتی فعال در حوزه سالمت و حداقل 

 پایان سال 

  1431تا پایان سال  مورد در هر سال 1ارتقاء سطح تعداد پتنت ها در حوزه سالمت به  5

کل  %5دستیابی به طرح های مشترک بین مراکز بیمارستانی و صنعت به میزان ساالنه حداقل  6

 طرحهای مصوب 

 افزایش تفویض اختیار به شورای پژوهشی بیمارستان  7

 طرح های تحقیقاتی در بیمارستان به طور ساالنه  %23افزایش  0

درصد تا  23قاالت چاپ شده در یک زمینه خاص به میزان هر سال افزایش طرح های تحقیقاتی و م 9

 ساله  5پایان برنامه 

هدایت کلیه اعضای هیلت علمی در جهت انجا  طرح های تحقیقاتی و مقاالت چاپ شده در زمینه  13

 تخصصی خود 

 ساله  5تقویت همه جانبه مشارکت گروهی در پژوهش های منطقه ای در طول برنامه  11

 درصد ا طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه بر اساس اولویت های پژوهشی بیمارستان  95تصویب  12
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درصد طرح های پژوهشی مصوب پس از تصویب نهایی در کمیته اخالق در پژوهش  133تصویب  13

 های بالینی 

 ارتقاء همه جانبه سطوح اولویت های پژوهشی در بیمارستان  14

ح های تحقیقاتی یا پایان نامه مشترک با سازمان ها و نهادهای خارج طر %5تصویب حداقل  15

 ساله  5دانشگاهی مانند آموزش و پرورش و ... و افزایش آن در سال های آتی تا پایان برنامه 

 درصد پایان نامه های دانشجویان دوره پزشکی به صورت طرح تحقیقاتی  133تصویب  16

 رائه مقاله ، طرح تحقیقاتی ، تالیف و ترجمه کتاب تشویق اعضاء هیلت علمی در ا 17

تور آموزشی پژوهشی در سال برای اعضاء هیلت علمی فعال پژوهشی و بازدید  1برگزاری حداقل  10

 ساالنه از مراکز بزرگ تحقیقاتی کشور ) پژوهشکده رویان ، غدد و ... ( 

تشکیل جلسات منظم هفتگی در محیب های درمانی در سطح گروه های بالینی برای رفع مشکالت   19

 پژوهشی 

 درصد پژوهش های کاربردی مرتبب با ارتقاء سالمت  133گسترش  23

 : جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی  3اهداف اختصاصی 

 استراتژی ها  ردیف 

منطقه یا شهرستان در راستای نیازهای تحقیقاتی مشترک با پتاسیل موجود در 5شناسایی حداقل  1

 بیمارستان به طور ساالنه در طول برنامه 

 درصد در سال در طول برنامه  5جلب مشارکت اساتید دانشگاه های دیگر برای انجا  تحقیق به میزان  2

ارتقاء تعداد تفاهم نامه های همکاری پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و بیمارستان های همجوار به میزان  3

 تفاهم نامه همکاری در طول برنامه  5

 مشارکت دادن حامیان مالی در پژوهش های دارای محصول اقتصادی  4

 رستان  : ساماندهی نظا  جمع آوری و ثبت داده های پژوهشی بیما 4اهداف اختصاصی 

 استراتژی ها ردیف 

 ارتقاء کیفیت و کمیت گزارش های آماری مرتبب با پژوهش  1
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 ارتقاء ارتباط و همکاری با سایر بیمارستان ها و سازمان ها در خصوص اطالعات آماری پژوهشی  2

 اهداف اختصاصی : ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی بیمارستان ، فراگیران و کارکنان 

 استراتژی ها  ردیف 

کارگاه توانمندی در زمینه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته ، جستجوی عنوان ،  5برگزاری حداقل  1

 ساله  5ال در طول برنامه پروپوزال نویسی ، آشنایی باپایگاه داده های پژوهشی در هر س

 ساله  5کارگاه پژوهشی در زمینه مقاله نویسی در هر سال از برنامه  2برگزاری حداقل  2

 درصد از اساتید دانشگاه ، دانشجویان و کارمندان در امر تدریس کارگاه ها  63بکارگیری حداقل  3

 وانمندی درصد اعضای هیات علمی در کارگاه های ت 93شرکت دادن حداقل  4

مقاله در سال در طول برنامه  2افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیلت علمی به میزان ارائه حداقل  5

 ساله  5

مورد در سال در طول  2افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیلت علمی در ارائه پروپوزال حداقل  6

 ساله 5برنامه 
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 فهرست استراتژي ها براي هر هدف

 1استراتژیک شماره  موضوع

موضوع 

 استراتژیک

 استراتژی ها اهداف

 

اجرای 

استانداردهای 

اعتبار بخشی 

در 

 بیمارستان

آشنا سازی 

پرسنل با اجزای 

برنامه 

 اعتباربخشی

1  (SI  برگزاری کارگاه های آموزشی دوره ای در رابطه با اجزای برنامه : )

 اعتبار بخشی 

1 (SI):   تهیه پمفلت و کتابچه آموزشی در رابطه با اعتبار بخشی

 بیمارستان 

1 (SI  لحاظ کردن آشنایی با اعتبار بخشی بیمارستان برای پرسنل : )

 جدید 

اجرای پایش دوره 

ای از اجرای 

 برنامه

1 (SI  : ) طراحی ابزار معتبر و پایا برای ارزشیابی 

1 (SI  : ) به روز رسانی ابزار ارزشیابی با تغییرات احتمالی داخلی یا

 خارجی بیمارستان 

1 (SI  : ) تربیت نیروی انسانی کارآمد به عنوان ارزیاب 

1 (SI  : ) استخراج داده ها و تبدیل آن ها به اطالعات دوره ای 

1 (SI  : ) گزارش دهی منظم به رده های باال دست و اخذ باز خورد 

ایجاد انگیزه در 

پرسنل برای 

اجرای برنامه 

اعتباربخشی در 

 بیمارستان

1 (SI  : ) برقراری یک نظا  تشویقی و تنبیهی برای واحد های

 بیمارستانی 

1 (SI  : ) لحاظ کردن همکاری در اجرای برنامه اعتبار بخشی در شاخص

 های پرسنل نمونه 

1 (SI  : ) لحاظ کردن نمره همکاری در اجرای برنامه اعتبار بشخی در

 نمره کارانه و رضایت از خدمت 
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1 (SI  معرفی افراد و واحدهای نمونه در اجرای برنامه به شکل دوره : )

 ای 

استقرار نظا  ثبت 

و گزارش دهی 

 خطاهای پزشکی

    Type equation here.   برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل در :

 مورد اهمیت گزارش خطاهای پزشکی 

: نصب صندوق و یا قرار دادن دفاتر مشخص برای ثبت بدون نا        

 خطاهای پزشکی 

𝑠         تشکیل کمیته :RCA  و گزارش ماهیانه خطاهای پزشکی به

 این کمیته 

 : گزارش درس های آموخته شده از خطا به کلیه واحد ها        

تغییر رویکرد 

مدیریت به وسیله 

برخورد ریشه ای 

با خطاهای 

 پزشکی

: آموزش دوره ای پرسنل و مدیران در رابطه با رویه عد  سرزنش              

 در بیمارستان 

 نل و مدیران  برای پرس RCA:  برگزای دوره های آموزشی           

: ارتباط با دیگر بیمارستان ها و دانشگاه های علو  پزشکی و            

 اطالع از وقوع خطاهای احتمالی و گزارش درس های آموخته شده از آن 

طراحی و به کار 

گیری ابزارهای 

شناسایی ریسک 

در محیب های 

 درمانی

: استفاده از دانش و تجربه اعضاء هیلت علمی و پرسنل بالینی در           

 طراحی ابزار 

: استفاده از ابزار های استاندارد موجود در شناسایی ریسک به           

 خصوص در به کارگیری تجهیزات پزشکی 

: آموزش افراد با تجربه و عالقه مند در شناسایی و کنترل           

 پیشگیرانه خطرات محیب های درمانی 

: ثبت و گزارش خطرات و مخاطرات در محیب ها و وسایل پر           

 خطر

توانمندسازی 

کارکنان در 

 : آموزش مراقبت از خود برای کلیه پرسنل بالینی و درمانی            

 :  برگزاری کارگاه های ایمنی بیمار              
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مراقبت از خود و  

 بیماران

: استقرار نظا  اجتماع  و بررسی آسیب های شغلی پرسنل  

 بیمارستان 

 :ساماندهی برنامه بحران بیمارستان               

به کارگیری ابزارو 

تجهیزات به روز و 

 ایمن

 : خرید تجهیزات به روز و استاندارد              

 : برگزاری کارگاه های نحوه کار با تجهیزات                

 : آموزش نگهداشت تجهیزات به کارکنان                  

 : بازدید دوه ای و کالیبراسیون تجهیزات

برنامه ریزی و پیاده 

استانداردهای سازی 

بیمارستان دوستدار 

 ایمنی بیمار

 : برنامه ریزی برای دریافت لوح بیمارستان دوستدار ایمنی

 : استقرار برنامه هموویژالنس

 : تعیین نیازهای مادی و معنوی مشتریان

 : بهبود فرآیند تشویق و تنبیه

 : بهبود رعایت حرمت کارکنان

 رجوع : اجرای طرح تکریم ارباب

 : رعایت منشور حقوق بیمار 

 : رعایت اصل شایسته ساالری در انتخاب مدیران بهبود مدیریت

 : آموزش مستمر مدیران

 : استقرار ضابطه به جای رابطه

 : بهبود شیوه اطاله رسانی ضوابب و مقررات به کارکنان

 : استقرار نظا  پایش و ارزشیابی عملکرد مدیران

استقرار نظا  

 پیشنهادات

 : استقرار رویکرد مشارکت جویی در مدیریت بیمارستان

 : تشکیل کمیته بررسی پیشنهادات مشتریان
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 : تعیین رضایت مندی مشتریان از ارائه خدمت به صورت دوره ای

 : بررسی به شکایات

توانمندسازی 

 کارکنان

 : تعیین نیازهای آموزشی کارکنان

 برنامه ریزی برای آموزش های مستمر کارکنان: 

 : اجرای برنامه آموزش های مداو  کارکنان

: ارزشیابی تاثیر دوره های آموزشی و توانمند سازی کارکنان در حیطه 

 شناختی عاطفی ، روانی و حرکتی

ارتقاء مستمر 

فرایندهای ارایه 

 خدمات

 بیمارستان: مشخص کردن فرآیندهای ارائه خدمات در 

 : اولویت بندی فرآیندها بر اساس تاثیر آن بر سالمت مدد جویان

: تشکیل گروه های ارتقاء مستمر کیفیت در تما  بخش ها و رده های  

 سازمانی

 : آموزش مدیریت کیفیت جامع به کلیه کارکنان 

 : ارتقاء فرآیندهای ارائه خدمات و مستند سازی آن

 تدوین سالیانه و

پایش فصلی 

برنامه عملیاتی و 

بهبود کیفیت 

بخش های 

مختلف بر اساس 

برنامه استراتژیک 

 تا پایان برنامه

: تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر توسب واحد بهبود کیفیت جهت 

 یکپارچه ساری بهبود کیفیت واحد ها

 : تدوین برنامه بهبود کیفیت واحدها

ب با برنامه بهبود کیفیت و برنامه : تدوین برنامه عملیاتی متناس

 استراتژیک

 : تعیین شاخص های قابل دستیابی توسب واحد ها

: تعیین شاخص های کلیدی و کاربردی توسب واحد کیفیت و مدیریت و  

 رهبری

 : اعال  شاخص های هر واحد طی صورت جلسه
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تدوین شاخص 

های کلیدی 

،عملکردی و 

جمع آوری داده 

 شده های تدوین

 : برگزاری جلسه و آموزش کارکنان در خصوص نحوه جمع آوری داده ها

 : جمع آوری داده ها از توسب مسلول واحدها به صورت ماهیانه

 : جمع آوری توسب بهبود کیفیت از واحد ها به صورت ماهیانه

: تجزیه و تحلیل آمارها و شاخص ها توسب واحد بهبود کیفیت به صورت  

 ماهیانه

ماه یک بار به مدیریت  6: گزارش نتایج حاصل از تجزیه  و تحلیل هر 

 بیمارستان

 بیمارستان HIS: ارتقای کیفی برنامه 

 : ثبت الکترونیکی مشخصات دستبند شناسایی بیماران به طور مستمر

 : تعیین برنامه های اصالحی برای شاخص ها 

 برنامه های اصالحی: اعال  به واحد ها در جهت اجرای 

 : پایش اجرای برنامه های اصالحی 

: مقایسه شاخص ها قبل و بعد از اقدامات اصالحی و تعیین اثر بخشی 

 برنامه ها

 :  تغذیه انحصاری با شیر مادر 

 : هم اتاقی مادر و نوزاد

 : تماس پوست با پوست در اولین فرصت بعد از تولد

 : کاهش میزان سزارین های غیر ضروری          

: ترویج روش های مختلف زایمان طبیعی کم درد یا بی درد با        

 انتخاب مادر 

 : بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی در فوریت مامایی و زایمان         
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 : کاهش تاخیر در شروع درمان مادران در معرض خطر          

 : هماهنگی مدیریت بیمارستان با بیمه ها           

 : هماهنگی با پرسنل واحد پذیرش و ترخیص بیمارستان          

موضوع 

 استراتژیک

 استراتژی ها اهداف

کاهش پرداخت  

 مستقیم بیماران

 : اطالع رسانی به مراجعین فاقد بیمه جهت بیمه سالمت ایرانیان            

 :اصالح نر  افزارهای موجود و ثبت اطالعات در سامانه های مرتبب          

جذب متخصصین 

 رشته های پایه

 : فراهم نمودن خدمات رفاهی مناسب برای متخصصین         

 : پرداخت مناسب و به موقع حق الزحمه پزشکان         

: تسهیل نمودن انجا  فعالیت های آموزشی و پژوهشی در راستای          

 عضویت هیات علمی دانشگاه 

: فراهم نمودن فعالیت های درمانی خارج از بیمارستان در          

 کلینیک های تخصصی 

حضور 

متخصصین رشته 

های پایه )داخلی 

 ،اطفال ،زنان(

 : فراهم نمودن پاویون اختصاصی جهت پزشکان مقیم در بخش ها          

 : عقد نامه مناسب جهت تشویق حضور متخصصین در بخش ها         

 به صورت پزشک مقیم  K: استفاده از پزشکان ضریب        

افزایش مدت 

زمان ویزیت 

متخصصین 

)میانگین تعداد 

ویزیت در 

 بیمار 0سساعت 

 :  تدوین و اجرای برنامه توجیهی برای متخصصین در شروع طرح         

 : افزایش تعداد متخصصین به خصوص در پیک مراجعه بیماران        

 : نظارت بر حسن اجرای برنامه         
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بهسازی کلیه 

بخش های 

کلینیکی و 

 پاراکلینیکی

: تعویض کل یونیت های بیماران ) تخت ، الکر ، کمد بیماران و .....        

 ( تا پایان برنامه 

 : اصالح برنامه غذایی بیمارستان         

 : رنگ آمیزی بخش و واحدهای بیمارستان        

: بهسازی و تغییرات ساختمانی در بخش داخلی ، اطفال ، زایشگاه         

 بیمارستان  و زنان

 : بهبود مسیر های دسترسی به بخش ها برای بیماران و مراجعین           

: مناسب سازی بخش های بالینی برای گروه های بیماران خاص )          

 سالمندان ، کودکان و ... (

حمایت مالی از 

بیماران صعب 

العالج و نیازمند 

در زمینه خدمات 

 تشخیصی درمانی

: پوشش فرانشیز خدمات غیر بیمه ای بیماران سرپایی و بستری          

 بیماران صعب العالج ، خاص و نیازمند 

: ارائه خدمات مددکاری و تخفیف هزینه های درمانی با تایید         

 ریاست بیمارستان  

: معرفی به معاونت محتر  درمان جهت پرداخت یارانه دارویی یه        

 بیماران صعب العالج ، خاص و نیازمند 

کاهش میزان 

 13سزارین تا 

درصد کل 

زایمانها در سال 

 تا پایان برنامه 

 : رایگان نمودن هزینه زایمان طبیعی              

 صوص مزایای زایمان طبیعی : آموزش مادران باردار در خ           

 : پایش و نظارت مناسب در میزان سزارین          

 : پرداخت هزینه جهت زایمان بی درد به متخصصین بیهوشی            

: برقراری تسهیالت الز  برای انجا  زایمان طبیعی توسب       

 متخصصین زنان و مامای بیمارستان 

 


