برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی
1392-1396
نقاط قوت نقاط ضعف

ؽبخقْبي هحَر ّيبت ػلوي
- 1احتزام ثِ حمَق اًغبًي اػضبي ّيبت ػلوي
نقاط قوت
تَا ًبيي رفتبر هذيز ٍ هؼبٍى آهَسؽي در عبسگبري ٍ رفتبر ثب وبروٌبى ٍ اػضبي ّيبت ػلوي
اػضبي ّيبت ػلوي تَاًوٌذ
هدف
افشايؼ هيشاى احتزام ثِ حمَق اًغبًي اػضبي ّيبت ػلوي
راهبرد
حفظ هحيظ آرام ٍ عبلن ثزاي وبروٌبى داًؾىذُ
- 2هْبرتْبي آهَسؽي ّيبت ػلوي
نقاط قوت
ثزگشاري وبرگبّْبي آهَسؽي ثز اعبط ًيبسّبي آهَسؽي اػضبي ّيبت ػلوي
ّوىبري هٌبعت هذيزيت ثب اػضبي ّيبت ػلوي در جْت هْبرت ّبي آهَسؽي ّيبت ػلوي
نقاط ضعف
ػذم اهىبى اعتفبدُ اس فزفت ّبي هغبلؼبتي آهَسؽي داخل ٍ خبرج ثز اعبط ًيبسّبي آهَسؽي
هدف
ارتمبي هْبرتْبي آهَسػ اػضبي ّيبت ػلوي ٍ آؽٌبعبختي آًْب ثِ في آٍري ّبي جذيذ
راهبرد

افشايؼ وبرگبُ ّبي آهَسؽي هذٍى ٍ هٌظن ثز اعبط ًيبس اػضب ّيبت ػلوي
فزاّن آٍردى فزفت ّبي هغب لؼبتي در داخل ٍ خبرج وؾَر
افشايؼ دعتزعي ثِ هٌبثغ الىتزًٍيه
- 3رضبيت ؽغلي اػضبي ّيبت ػلوي
نقاط ضعف
ػذم ٍجَد عيغتن ارسؽيبثي هٌبعت رضبيت ؽغلي اػضبي ّيبت ػلوي
هدف
افشايؼ رضبيت ؽغلي اػضبي ّيبت ػلوي
اعتفبدُ اس ًظزات اػضبي ّيبت ػلوي در تقويوبت هْن داًؾىذُ ٍ گزٍُ ّب
راهبرد
ايجبد ًظبم عٌجؼ ًظزات ٍ رضبيتوٌذي اػضبي ّيبت ػلوي
- 4جذة اػضبي ّيبت ػلوي ًغجت ثِ عزاًِ داًؾجَيي
نقاط قوت
ٍجَد هزثيبى جَاى ٍ ثب اًگيشُ در حبل حبضز در داًؾىذُ
ٍجَد هزثيبى ثب عبثمِ
نقاط ضعف
ًجَدى رديف هزثَعِ ثز اعبط ًيبس داًؾىذُ
هدف
رعيذى ثِ حذ اعتبًذارد اس ًظز جذة ّيبت ػلوي ًغجت ثِ عزاًِ داًؾجَيي
راهبرد
ايجبد رديف جْت جذة ّئيت ػلوي ثِ تٌبعت ًيبس داًؾىذُ ٍ عزاًِ داًؾجَ

افالح ّزم ّئيت ػلوي
- 5هْبرت ّبي سثبى اًگليغي ّيبت ػلوي
نقاط قوت
ٍجَد ػاللِ ٍ اًگيشُ جْت فزاگيزي سثبى
ٍجَد والعْبي آهَسؽي سثبى در داًؾىذُ
نقاط ضعف
ػذم ٍجَد الثزاتَار در داًؾىذُ
ػذم اعتفبدُ اس آسهبيؾگبّْبي سثبى
هدف
افشايؼ اخذ يىي اس هذارن هؼتجز سثبى تَعظ اػضبء ّئيت ػلوي
راهبرد
ايجبد والعْبي هجْش ثِ تجْيشات الثزاتَار سثبى ٍ دػَت اس اعبتيذ ثزتز
تخقيـ ثَدجِ ثِ آهَسػ سثبى اًگليغي
ؽبخقْبي هحَر داًؼ آهَختگبى
- 1رضبيت داًؼ آهَختگبى اس ويفيت آهَسؽي گزٍُ هزثَعِ
نقاط قوت
ارائِ خذهبت هٌبعت آهَسؽي در داًؾىذُ
نقاط ضعف
ػذم ٍجَد عيغتن ثزلزاري ارتجبط ثؼذ اس فبرؽ التحقيلي
هدف
افشايؼ رضبيت داًؼ آهَختگبى اس ًحَُ آهَسػ در داًؾىذُ

راهبرد
ايجبد يه عيغتن ارسؽيبثي جْت ًظز عٌجي داًؼ آهَختگبى ٍ اًؼىبط ًظزات آًْب در ثزًبهِ ريشي ّبي داًؾجَيبى
ايجبد يه عيغتن ارتجبعي جْت ثزلزاري راثغِ داًؼ آهَختگبى ثب داًؾىذُ ثؼذ اس فبرؽ التحقيلي
ايجبد يه عيغتن ارسيبثي جْت تؼييي رضبيت داًؼ آهَختگبى اس ويفيت آهَسؽي
ؽبخقْبي هحَر آهَسػ
- 1دٍرُ ّبي تحقيالت تىويلي در رؽتِ ّبي پزعتبري ٍ هبهبيي
نقاط قوت
تالػ جْت گزفتي هجَس ايجبد تحقيالت تىويلي در رؽتِ پزعتبري ٍ هبهبيي
ٍجَد فضبّبي آهَسؽي هتٌبعت ثب تحقيالت تىويلي
اؽتغبل ثِ تحقيل ثزخي اس اػضبي در همغغ PhD
فرصتها
ٍجَد فبرؽ التحقيالى وبرؽٌبعي ارؽذ ٍ  PhDدر رؽتِ ّبي هزثَعِ وِ جَيبي وبر ٍ هغتؼذ ّغتٌذ.
هدف
ثجت ًبم ٍ ؽزٍع ثِ تحقيل داًؾجَيبى وبرؽٌبعي ارؽذ در رؽتِ پزعتبري تب پبيبى 88
جذة داًؾجَيبى وبرؽٌبعي ارؽذ در رؽتِ هبهبيي تب پبيبى ثزًبهِ  5عبلِ
راهبرد
افشايؼ رديف ّبي ّيبت ػلوي در گزايؾْبي هَرد
افشايؼ ويفيت آهَسػ ٍ پضٍّؾي در اثؼبد هختلف
تالػ ٍ پيگيزّبي السم ثزاي عي هزاحل لبًًَي ثزاي جذة داًؾجَي وبرؽٌبعي ارؽذ

 - 2تغبثك دٍرُ ّبي آهَسؽي ثب ًيبسّب ٍ اهىبًبت هبلي ٍ ًيزٍي اًغبًي

نقاط قوت
ٍجَد فضبّبي آهَسؽي ٍ اداري هٌبعت ثب دٍرُ ّبي آهَسػ همغغ وبرؽٌبعي ٍ وبرؽٌبعي ارؽذ
تٌبعت اػضبي ّيبت ػلوي ثب دٍرُ ّبي آهَسؽي
فرصتها
ٍجَد فبرؽ التحقيالى وبرؽٌبعي ارؽذ ٍ  PhDجَاى ٍ هغتؼذ
تهدیدها
ػذم احغبط ًيبس داًؾگبُ ًغجت ثِ ايجبد ٍ جذة ًيزٍّبي جذيذ
هدف
افشايؼ هتٌبعت فضبّبي آهَسؽي ٍ اداري ثب دٍرُ ّبي هَجَد
افشايؼ دٍرُ ّبي آهَسؽي هتٌبعت ثب ًيبسّبي اػضبء ّئيت ػلوي
افشايؼ دٍرُ ّبي آهَسؽي هتٌبعت ثب ثَدجِ ٍ هٌبثغ هبلي
راهبرد
تخقيـ ثَدجِ وبفي اس ثَدجِ ول ثِ جذة ّئيت ػلوي هتٌبعت ثب دٍرُ ّبي آهَسؽي
تخقيـ ثَدجِ وبفي ثزاي تَعؼِ فضب ٍ تجْيشات
ّ -3وخَاًي دٍرُ ّبي آهَسؽي ثب ثزًبهِ ّبي تَعؼِ هلي وؾَر
نقاط قوت
ارتجبط هٌبعت ثزٍى عبسهبًي هذيزيت ٍ تؾىيل وويتِ ثزًبهِ ريشي اعتزاتضيه در داًؾىذُ
نقاط ضعف
اعالع ًبوبفي اػضبي ّيبت ػلوي ،داًؾجَيبى ًغجت ثِ ثزًبهِ ّبي تَعؼِ هلي وؾَر
فرصتها
تَجِ ثِ ثزًبهِ ّبي تَعؼِ هلي وؾَر در تذٍيي درٍط گزٍُ

هدف
ايجبد تغبثك دٍرُ ّبي آهَسؽي ثب اٍلَيتْبي ثزًبهِ ّبي تَعؼِ هلي وؾَر تب پبيبى ثزًبهِ  5عبلِ
اعالع رعبًي در سهيٌِ اٍلَيتْبي ثزًبهِ ّب ي تَعؼِ
اختقبؿ ثخؾي اس عبيت داًؾگبُ ثِ هؼزفي اٍلَيتْبي ثزًبهِ ّبي تَعؼِ
 -4آگبّي ّيبت ػلوي اس رٍػ ّبي تذريظ هتٌَع در آهَسػ
نقاط قوت
ثزگشاري وبرگبّْبي رٍػ تذريظ تَعظ اعبتيذ هذػَ
نقاط ضعف
دػَت اس اعبتيذ هذػَ ثذٍى در ًظز گزفتي ًوزُ ارسؽيبثي آًْب
فرصتها
اهىبى جذة اػتجبرات اس پؾتيجبًي جْت ثزگشاري وبرگبّْبي هتٌبٍة ٍ هٌظن
تهدیدها
ػذم دعتزعي ثِ تجبرة ٍ الگَ ثزداري اس اعبتيذ هتخقـ داًؾگبّْبي هؼتجز ايزاى
هدف
افشايؼ هْبرت اػضبي ّيبت ػلوي در خقَؿ رٍػ ّبي هتٌَع تذريظ تب پبيبى ثزًبهِ  5عبلِ
راهبرد
تخقيـ ثَدجِ وبفي اس ثَدجِ ثِ ثزگشاري دٍرُ اي ٍ هٌظن وبرگبّْبي رٍػ تذريظ
ايجبد ثزًبهِ ريشي هٌبعت جْت ثزگشاري وبرگبّْبي هٌظن
دػَت اس اعبتيذ هتخقـ داًؾگبّْبي هؼتجز

 -5اعتفبدُ اس خذهبت تىٌَلَصي هٌبعت جْت آهَسػ

نقاط قوت
هجْش ثَدى والعْبي آهَسؽي داًؾىذُ ثِ تجْيشات هذرى آهَسؽي (ديتب ،پزٍصوتَر ،رايبًِ ٍ )...
نقاط ضعف
وبّؼ تؼبهل اعبتيذ ثب داًؾجَيبى در والط درط پزعؼ ٍ پبعخ
 -6رٍػ ّبي هؾخـ جْت ارسيبثي ٍ ثجت پيؾزفت تحقيلي در گزٍُ
نقاط قوت
ٍجَد هزوش  EDOدر داًؾىذُ
نقاط ضعف
ػذم ٍجَد عيغتن ثبسخَرد ٍ ارسؽيبثي پيؾزفت تحقيلي داًؾجَيبى
هدف
افشايؼ اعتفبدُ خذهبت تىٌَلَصي ًَيي ٍ هٌبعت ،جْت ووه آهَسػ تب پبيبى ثزًبهِ  5عبلِ
راهبرد
ثِ چبلؼ وؾيذى فزاگيزاى اس عزيك هؾبروت ثيؾتز آًْب
اعتفبدُ اس  ICT ٍ ITثِ ػٌَاى ووه آهَسؽي ًِ فزفبً آهَسؽي
 -7آگبّي اػضبي ّيبت ػلوي اس رٍػ ّبي عٌجؼ ٍ اًذاسُ گيزي پيؾزفت تحقيلي
نقاط قوت
ثزگشاري وبرگبّْبي آهَسؽي ٍ تالػ هذيزيت جْت تذٍيي ٍ ارتمبي ويفي
نقاط ضعف
ػذم ثزگشاري وبرگبّْبي هزثَعِ ثقَرت هتٌبٍة ٍ دٍرُ اي (هذٍى ٍ هٌظن
فرصتها
ّوىبري هٌبعت هؼبًٍت ّب ثب داًؾىذُ

هدف
افشايؼ پيؾزفت تحقيلي داًؾجَيبى تب پبيبى ثزًبهِ  5عبلِ
راهبرد
ايجبد يه عيغتن جْت ارسؽيبثي پيؾزفت تحقيلي
تخقيـ ثَدجِ وبفي اس ثَدجِ ول جْت تْيِ ٍ تٌظين عيغتن ارسؽيبثي
ؽبخقْبي هحَر پضٍّؼ
 - 1حوبيت ٍ تؾَيك اػضبي ّيبت ػلوي در اًجبم پزٍصُ ّبي تحميمبتي در گزٍُ
نقاط قوت
ٍجَد اػضبي ّيبت ػلوي ثب اًگيشُ ٍ هغتؼذ پضٍّؼ
هدف
افشايؼ اػضبء ّئيت ػلوي در اًجبم پزٍصُ ّبي تحميمبتي تب پبيبى ثزًبهِ  5عبلِ
راهبرد
تخقيـ ثَدجِ وبفي اسثَدجِ ول ثِ اًجبم پزٍصُ ّبي تحميمبتي اػضبء
ايجبد ارتجبط ثب عبسهبًْبي ديگز در ثغتي لزاردادّبي
ّ - 2وىبري اػضبي ّيبت ػلوي در پزٍصُ ّبي تحميمبتي داًؾجَيبى وبرؽٌبعي
نقاط قوت
ٍجَد داًؾجَيبى ٍ اػضبي ّيبت ػلوي ػاللوٌذ ثِ تحميك
نقاط ضعف
ثزگشاري وبرگبّْبي رٍػ تحميك تَعظ اػضبي ّيبت ػلوي جْت داًؾجَيبى
رغجت ووتز اػضبي ّيبت ػلوي ثزاي تؼبهل در پضٍّؼ ّبي داًؾجَيي
هدف

افشايؼ ّوىبري اػضبء ّئيت ػلوي در پزٍصُ ّبي تحميمبتي داًؾجَيبى وبرؽٌبعي تب پبيبى ثزًبهِ  5عبلِ
راهبرد
ايجبد ًظبم هؾبروتي در ثيي اػضبء ّئيت ػلوي ٍ داًؾجَيبى
در ًظز گزفتي رتجِ ٍ اهتيبس درلجبل فؼبليت پضٍّؾي جْت ارتمبء هزتجِ
 - 3چبح همبالت اػضبي ّيبت ػلوي در داخل ٍ خبرج
نقاط قوت
رًٍذ رٍثِ رؽذ چبح همبالت اػضبي ّيبت ػلوي در داخل ٍ خبرج
ٍجَد اعبتيذ ثب اًگيشُ
لجَلي تؼذادي اس اعبتيذ در همغغ PhD
پذيزػ همبالت ػلوي تؼذادي اس هزثيبى داًؾىذُ در ّوبيؼ ّبي ػلوي داخلي ٍ خبرجي
نقاط ضعف
ًجَد عيغتن هؾبروتي ثيي اػضبي ّيبت ػلوي در جْت چبح همبالت
تؼذاد هحذٍد همبالت چبح ؽذُ در هجالت خبرجي
فرصتها
ؽزوت در ّوبيؾْبي داخلي ٍ خبرجي
تهدیدها
حوبيت هبلي ًبوبفي اس چبح همبالت
هدف
افشايؼ تؼذاد همبالت چبح ؽذُ اػضبء ّئيت ػلوي در داخل ٍ خبرج تب پبيبى ثزًبهِ  5عبلِ
راهبرد
اختقبؿ ثَدجِ وبفي اس ول ثَدجِ ثِ چبح همبالت تب پبيبى ثزًبهِ

ايجبد ًظبم هؾبروتي ثيي اػضبء ّئيت ػلوي در چبح همبالت
 - 4تبليف وتبة
نقاط قوت
هجْش ثَدى وتبثخبًِ ثِ رايبًِ ،وتت ٍ هجالت
ٍجَد اهىبًبت اس جولِ فضب ،ايٌتزًت  ،onlineرايبًًِ ،يزٍي اًغبًي السم
نقاط ضعف
ًجَد وويتِ تبليف ٍ تزجوِ هغتمل در داًؾىذُ
تهدیدها
ٍجَد هَاًغ ثز عز راُ تبليف ٍ ػذم حوبيت اس تزجوِ وتبة
هدف
افشايؼ تؼذاد وتبثْبي تبليفي اػضبء ّئيت ػلوي تب پبيبى ثزًبهِ  5عبلِ
راهبرد
تخقيـ ثَدجِ وبفي اس ثَدجِ ول ثِ حوبيت اس اػضبي ّيبت ػلوي هَلف
ايجبد وويتِ تبليف ٍ تزجوِ هغتمل در داًؾىذُ
ايجبد ًظبم هؾبروتي ثيي اػضبء ّئيت ػلوي در وويتِ تبليف ٍ تزجوِ
ؽبخقْبي هحَر وبلجذي
تٌبعت تؼذاد وتبثْبي هَجَد التيي ٍ فبرعي ثِ تؼذاد داًؾجَيبى
نقاط قوت
خزيذ وتبثْبي رفزًظ ٍ جذيذ ّز عبلِ اس ًوبيؾگبُ وتبة
هدف
افشايؼ وتبثْبي هَجَد التيي ٍ فبرعي ثِ تؼذاد داًؾجَيبى ٍ هغبثك ثب ًيبسّبي آهَسؽي ٍ پضٍّؾي تب پبيبى  5عبلِ

راهبرد
تخقيـ ثَدجِ وبفي اس ثَدجِ ول ثِ خزيذ وتبة
ًظز عٌجي اس داًؾجَيبى در خزيذ وتبثْبي هَرد ًيبس
راٌّوبيي داًؾجَيبى در اعتفبدُ اس وتبة
اهىبًبت ٍ فضبّبي آهَسؽي جْت تحقيالت تىويلي
نقاط قوت
ٍجَد ؽزايظ هغبػذ جْت تحقيالت تىويلي
نقاط ضعف
فضبي ًبوبفي ٍ ػذم ٍجَد رديف ثالتقذي ثزاي جذة ّيبت ػلوي
هدف
افشايؼ فذ درفذي اهىبًبت داًؾجَيبى تحقيالت تىويلي تب پبيبى  5عبل
راهبرد
تخقيـ ثَدجِ وبفي اس ثَدجِ ول جْت تبهيي اهىبًبت ٍ فضبي آهَسؽي جْت تحقيالت تىويلي
تٌبعت فضبي وبر اعبتيذ
نقاط قوت
ٍجَد اتبق وبر هغتمل جْت اعبتيذ
نقاط ضعف
ػذم پيؼ ثيٌي در فَرت گغتزػ تحقيالت تىويلي
هدف
افشايؼ هتٌبعت فضبي وبر اعبتيذ در فَرت گغتزػ تحقيالت تىويلي تب پبيبى  5عبل
راهبرد

تخقيـ ثَدجِ وبفي اس ثَدجِ ول ثِ گغتزػ فضبي وبر
ؽبخقْبي هحَر داًؾجَيبى
 - 1اًگيشُ فؼبليت ّبي آهَسؽي در داًؾجَيبى
نقاط قوت
ٍجَد اػضبء ّيبت ػلوي جَاى ثبتجزثِ ثب اًگيشُ
نقاط ضعف
ًجَد عيغتن پبداػ در جْت افشايؼ اًگيشُ داًؾجَيبى
هدف
افشايؼ فؼبليت ّبي آهَسؽي داًؾجَيبى
راهبرد
تؾَيك داًؾجَيبى اس عَي اعبتيذ ٍ داًؾىذُ
حفظ رًٍذ اجزاي لَاًيي آهَسؽي
 - 2هْبرت ّبي ثبليٌي آهَسػ داًؾجَيبى
نقاط قوت
ٍجَد اعبتيذ هجزة
نقاط ضعف
اهىبًبت ًبوبفي اتبق پزاتيه در ثيوبرعتبًْب جْت آهَسػ ثبليٌي
ووجَد فضبّبي آهَسؽي اختقبفي (جْت ثزگشاري والعْب ،وٌفزاًغْبي ثبليٌي)
ووجَد اهىبًبت ووه آهَسؽي ،رايبًِ...
تؼذاد سيبد داًؾجَيبى در ّز ؽيفت وبرآهَسي
هدف

افشايؼ  50درفذي هْبرتْبي ثبليٌي داًؾجَيبى
راهبرد
تخقيـ ثَدجِ وبفي اس ثَدجِ ول ثِ تبهيي ًيبسّبي هزثَط ثِ هْبرت ثبليٌي
تبهيي ووجَدّبي داًؾجَيبى جْت آهَسػ
اعتفبدُ اس رٍػ ّبي تذريظ هتٌَع
 - 3آهبدگي داًؾجَيبى جْت تحقيالت تىويلي در رؽتِ ّبي هزثَعِ
نقاط قوت
ٍجَد هٌبثغ ٍ هزاجغ ٍ اعبتيذ هجزة
نقاط ضعف
ًجَد ثزًبهِ ّبي آهَسؽي تمَيتي جْت آهبدگي وٌىَر
هدف
افشايؼ تؼذاد داًؾجَيبى جْت آهبدگي در وٌىَر
راهبرد
ايجبد هزوشي جْت آهبدگي داًؾجَيبى در تحقيالت تىويلي
 - 4فؼبليت ّبي گزٍّي ػلوي در داًؾجَيبى
نقاط قوت
ٍجَد وويتِ تحميمبتي داًؾجَيي ٍ اهىبًبت ٍ تجْيشات ٍ IT
نقاط ضعف
ًجَد فزٌّگ اًجبم وبر گزٍّي در داًؾجَيبى

هدف

افشايؼ  50درفذي فؼبليت ّبي گزٍّي ػلوي در داًؾجَيبى
راهبرد
تؾَيك فؼبليت ّبي گزٍّي داًؾجَيبى
 - 5ارسؽيبثي هْبرت ّبي ثبليٌي داًؾجَيبى
نقاط قوت
ٍجَد هزوش  EDOدر داًؾىذُ
نقاط ضعف
ٍجَد ًبوبفي عيغتن ارسؽيبثي داًؾجَيبى
هدف
ارتمبي عيغتن ارسؽيبثي فؼبليت ّبي ثبليٌي داًؾجَيبى
راهبرد
تْيِ ٍ تٌظين عيغتن ارسؽيبثي  Log Bookجْت ارسيبثي هْبرت ّبي ثبليٌي

