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 مقدمه 

 و سازماني هاي توانمندي با تناسب و اجرا قابليت جامعيت، تداوم، مانند هايي ويژگي از كهو هدفمند مي باشد  پويا فعاليتي ريزي برنامه       

 ،استراتژيك ريزي برنامه يك اصلي خصوصيات . ازباشد مي سازمان دروني و بيروني شرايط از تحليل و تجزيه دقت، آگاهي، بر مبتني همچنين 

 برنامه ريزي يعني تعيين هدف هاي درست و .است سازمان بيروني محيط انتظارات و تحوالت به پاسخگويي و آينده نيازهاي با تطابق قابليت 

 جامعهجديد ناخت ضرورت ها و نيازهاي واقعي وش (استومز )هدف هامناسب براي تامين اين مسير، راه، وسيله يا روش درست وسپس انتخاب 

 هاي روشن،تعيين قله  و جهان و برنامه ريزي براي پاسخگويي و مسئوليت پذيري به آنها اساس برنامه استراتژيك هر واحد را تشکيل مي دهد.

 فعاليتهاي دانشکده، راقبت از فرصت ها و تهديد ها و همسو نمودن جهت گيري ها  ومشخص كردن اولويت ها، پرداختن به نقاط قوت و ضعف و م

 پرهيز از روزمرگي و ايستايي و ... فوائدي است كه از برنامه ريزي استراتژيك و تالش در جهت اجراي آن وجود دارد.
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 تاریخچه     

 كارداني دانشجوي نفر ۴۲ جذب با زنجان پزشکي علوم دانشگاه عالي آموزش واحد اولين بعنوان ۵۶۳۱ سال در زنجان مامايي و پرستاري دانشکده

 سال همين در و نمود پيدا ارتقاء كارشناسي به پرستاري كارداني و يافت نام تغيير دانشکده به آن عالي مدرسه عنوان ۵۶۳۳ سال در. نمود بکار شروع

-۷۳ تحصيلي سال از. نمود بکار شروع دانشکده در علمي هيات عضو اولين ۵۶۳۵ سال در. گرديد اندازي راه دانشکده در نيز مامايي كارداني رشته

 گرايش )پرستاري ارشد كارشناسي رشته ۷۷-۷۸ سال از و نموده پيدا ارتقاء كارشناسي مقطع به عمل اتاق و هوشبري كارداني هاي رشته ۷۷

 جامعه سالمت بهداشت ارشد كارشناسي هاي رشته. شد اندازي راه( مامايي در مشاوره گرايش )مامايي ارشد كارشناسي همچنين ،(ويژه مراقبتهاي

 تحصيلي سال دوم نيمسال از اورژانس پرستاري ارشد كارشناسي رشته و  ۸۶-۸۲ تحصيلي سال اول نيمسال از جراحي و داخلي ارشد كارشناسي و

 با دانشکده اكنون .شد دانشکده جذب الملل بين دانشجوي  چهار ۵۶۸۸ سال از. شد اضافه دانشکده ارشد كارشناسي مقطع هاي رشته به ۸۱-۸۲

 .باشد مي فعاليت حال در الملل بين دانشجوي ۲ و داخلي دانشجوي ۳۱۱ و تحصيلي رشته ۵۱ در علمي هيات عضو ۱۲

  Strategic Planningریزی استراتژیک: تعریف برنامه   

 به كه است شده گرفته« استراتگوس»  يوناني كلمه از« استراتژي»  واژه. دارد بر در باشد مربوط استراتژي به را آنچه هر معني« استراتژيك»  واژه

 و فعاليتها نوع سازمان، ماهيت كه اعمالي انجام و اساسي هاي تصميم اتخاذ براي هدفمند است كوششي استراتژيك ريزي برنامه. است رهبري معناي

 استراتژيك ريزي برنامه است، جنگ در پيروزي نظامي استراتژي كه همانطور. بخشد مي جهت و داده شکل را سازمان توسط فعاليتها آن انجام دليل

 .كند مي دنبال را سازمان مأموريتهاي انجام طرق نيز
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 استراتژیک ریزی برنامه مزایای  

 .كند مي فراهم را تغييرات برابر در العمل عکس شرايط و كرده مشخص را تغييرات  

 .كند مي ايجاد مناسب بستر شده تعيين پيش از اهداف به دستيابي براي

 .دهد مي خبر آنها وقوع از احتمالي مشکالت آمدن پيش از قبل

 .آورد مي وجود به كاركنان بين داخلي ارتباط براي قالبي

 .آورد مي بوجود رسانند مي سرانجام به را برنامه كه هايي تاكتيك اجراي در هماهنگي

 .دهد مي ارائه مديريت مسائل از هدفمند ديدي

 .دهد مي تخصيص شده تعيين هاي فرصت به را منابع و زمان مؤثرتري نحو به

 .شود مي باعث را انگيزش افزايش آن موجب به و داده ارائه افراد مسئوليت تعيين براي مبنايي
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 ویژگی های یک برنامه خوب    

 :ويژگي هاي يك برنامه خوب را بدين گونه بيان داشته است (چندان )

 .هدفهاي برنامه بايد روشن، مشخص و قابل فهم باشد -۵

 .يك برنامه خوب بايد ساده و جامع باشد -۴

 .برنامه بايد كامال متعادل و در عين حال قابل انعطاف باشد -۶

 .هر برنامه بايد داراي چارچوب زماني باشد -۲

 .بايد با همکاري كاركنان تهيه شودبرنامه  -۱

 .ريزي از جانب مديران مختلف در زمانهاي مورد تاكيد قرار گيرد وحدت برنامه -۳

 :مرحله را به روشنی بیان کرده و به این سه سؤال پاسخ دهد که 3یک برنامه باید بتواند هر کدام از این   

 ؟كجا هستيم و به كجا مي رويم

 ؟رسيدچگونه به آنجا خواهيم 

 ؟چه چيزي به ما مي گويد كه به آنجا رسيديم
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 استراتژیک( )ین برنامه راهبردیاعضای کارگروه تدو

 جناب آقاي دكتر كوروش اميني

 جناب آقاي اكبر پوررحيمي 

 جناب آقاي محمد عبدي

 سركار خانم مژگان السادات اقوامي

 سركار خانم زينب قهرماني 

 سركار خانم فاطمه غياثي

 خانم ليال رستگاريسركار 

 سركار خانم راضيه مسيب نژاد رودبنه

 سركار خانم سيده مينا ابراهيمي
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  (Mission )دانشکده رسالت   

 دماتخ تامين براي بسترسازي ايجاد مامايي، و پرستاري عالي آموزش نماد بعنوان زنجان پزشکي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشکده رسالت

 مبتني ايراني اسااالمي فرهنگ محوريت با نگر جامعه و باليني خدمات مديريت، پژوهش، آموزش، شااامل اي پايه ابعاد در نفعان ذيب به مطلو

 و يماماي و پرستاري هاي رشته در  عالقمند و نوآور صالحيت، با هدفمند، متعهد،  انسااني  نيروي تربيت طريق از اي رفتارحرفه و اخالق برمعنويت،

 .باشد مي ارشد كارشناسي و ناپيوسته اسيكارشن پيوسته، كارشناسي تحصيلي مقاطع در عمل اتاق و هوشبري

 برنامه هاي راهبردي اين دانشکده شامل موارد ذيل مي باشد:

 برگزاري دوره هاي توانمند سازي اساتيد در زمينه آموزشي و پژوهشي جهت ارتقاي علمي اساتيد  -۵

  با كمك  اعضاي هيئت علمي دانشکدهافزايش توانمندي كاركنان بهداشتي   -۴

 آنها در امر مراقبت از بيماران برگزاري آزمون عملي دانشجويان پرستاري و مامايي جهت بررسي عملکرد و به كارگيري -۶

 به كارگيري از سامانه آموزشي نويد( )شگاهآموزشي مطابق با استانداردهاي دانتغيير شيوه ي  -۲

 بکارگيري دانش و فناوري نوين -۱

 تامين و توسعه منابع اعم از مالي  -۳

 تهيه و تدارک لوازم و تجهيزات پزشکي  -۳
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گسترده ، دامنه طح سالمت مردم شريف استان زنجاان، حفظ و ارتقاي سايف آموزشي خود، در راستاي تامينهمزمان با عمل باه وظا کدهاين دانش

اري برخورد پرستاري و مامايي زنجان بر آن است بادانشکده در حقيقت  .ي و بازتواني را ارايه مي نمايااادتشخيص، اي از خدمات پيشگيرانه، درماني

تحصيالت تکميلي، خدمات  هاي دوره وجود ان، كاركنان متعهد، مركز تحقيقات و، اعضااء هيئت علمي متخصص و جو و نمونه از دانشاجويان ممتاز 

ح قاي سطآموزشي، پژوهشي و باليني خود را منطبق با استانداردهاي جهاني و در راستاي تعامل با سازمان ها و ارگان هاي مرتبط با حيطه حفظ و ارت

 به جامعه هدف ارائه نمايد. سالمت

 

 (Vision) انداز چشم   

شاخص هاي مديريت باالترين ست در حيطه آموزش به آينده با عمل به رسالت خود بر آن ادانشاکده پرساتاري و مامايي زنجان در طي پنس ساال    

نيروي انساني كارآمد و  تربيت آموزشاي دانشجويان دست يافته و باالترين درجه اشتغال فار  التحصيالن را در جايگاه هاي مورد نياز فراهم آورد،  

 مت جامعهالارتقاء سطح س هاي فوق الذكر به منظور هوشبري و اتاق عمل و توليد دانش در رشتهمورد نياز جامعه در رشاته هاي پرستاري، مامائي،  

  .در جهت اولويت سالمت جامعه و كاربردي كردن آن ها گروه آموزشي برتر دانشکده ها باشددر زمينه ي پژوهش 
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  (Values ) ارزش ها   

 مسااتمر ارتقاء كاركنان، و خدمت گيرندگان حقوق رعايت اي، حرفه اخالق انساااني، كرامت صااداقت، عدالت، رعايت دانشااکده در حاكم هاي ارزش

 ادايج گروه، تيمي و فردي مهارتهاي ارتقاء پذيري، مسئوليت ساالري، شايسته پاسخگويي، رسااني،  خدمت و آموزش در تعامل و مشااركت  ،كيفيت

 .باشد مي سالمت ارتقاي در جامعه مشاركت نقش به اعتقاد عمل، از قبل ريزي برنامه اصل ،(مددجويان و كاركنان )مستمر آموزش براي فرصت

 مامایی اهداف کالن دانشکده پرستاری و                                                                                 

 سالمت در جامعه راستاي ارتقاء سطح تربيت نيروي انساني متخصص خالق و اخالق محور در -۵

  (context based) توليد و انتشار دانش مبتني بروضعيت موجود -۴

 علمي ارتقاي سطح علمي و توانمندي هاي اعضاء هيئت -۶

 علمي به تفکيك گروه هاي آموزشي و كادر نيروي انساني اصالح ساختار سازماني و چارت تشکيالتي هيات -۲

 مامايي بين المللي سازي آموزش علوم پرستاري و -۱

 سوم سازي براي ايجاد دانشکده نسلبستر -۳

 نياز جامعه در سطح منطقه اي، ملي و بين المللي ارتقاء كمي و كيفي فعاليت هاي پژوهشي مبتني بر -۳

 بين بخشي و فرابخشي توسعه همکاري هاي آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي -۷

  اطالعات توسعه زيرساخت هاي آموزشي، پژوهشي و فن آوري -۸

  امکانات و تسهيالت رفاهي دانشجويي و كاركنانتوسعه  -۵۱
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 کوتاه مدت دانشکده پرستاری و مامایی اهداف                                                                       

  اهداف کوتاه مدت آموزشی   

 ارشد روان پرستاري راه اندازي رشته هاي دكتري پرستاري و كارشناسي  -۵

 دانشجو نسبت استاد بهتقويت  -۴

 هاي آموزش و تحقيق برگزاري كارگاههاي توانمندسازي اساتيد در زمينه -۶

 تحقيقاتي دانشگاه استان و منطقه هدايت پژوهش هاي دانشکده به سمت اولويت هاي -۲

 آموزشي بسط و توسعه و تجهيز فضاهاي -۱

  تکمیلی هداف کوتاه مدت حوزه پژوهش و تحصیالتا

  در راستاي اسناد باالدستي و نقشه راه دانشگاه همشي هاي پژوهشي دانشکد تدوين سياست ها و خط -۵

كارگاههاي پژوهشي و  ها، اساتيد و دانشجويان دانشکده در قالب ژورنال كالب برنامه ريزي و برگزاري برنامه هاي توانمندسازي ،سنجينياز -۴

 همايش هاي مرتبط

  دانشگاه پژوهشي هاي اولويت راستاي در نشکدهدا  هدايت پژوهش هاي همکاران و تحصيالت تکميلي -۶

 تقويت و حمايت پژوهش هاي دانشجويي در كميته پژوهش دانشجويي دانشکده -۲

 (... و EDC همکاري و تعامل با ديگر واحدهاي داخل و خارج از دانشگاه در انجام طرح هاي پژوهشي مشترک )مراكز تحقيقاتي، -۱
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 : (Stakeholders)ذینفعان

  

   داخلی ذینفعان     

 علمي هيات اعضاي  رياست، معاونين و مديران اجرايي دانشکده -۵

 دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي  -۴

 كاركنان اداري دانشکده -۶

 اعضاي گروههاي آموزشي -۲

 اعضاي شوراها و كميته هاي دانشکده  -۱

 

  ذینفعان خارجی     

 هيات رئيسه دانشگاه -۵

 مختلف دانشگاهمعاونين و مديران معاونتهاي  -۴

 روسا و كاركنان دانشکده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه -۶

 مسئولين و كاركنان مراكز آموزشي، بهداشتي، درماني دولتي و غير دولتي استان زنجان -۲

 ۳ساير دانشگاه هاي منطقه آمايشي قطب  -۱

 آحاد جامعه  -۳
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 SWOT تحلیل مدل

 (Strengths)قوت نقاط  

 عالقمندي دانشجويان به رشته  -۵

 رضايت مندي دانشجويان از راهنمايي اساتيد راهنما  -۴

 هاي تدريس و يادگيري  رضايت مندي دانشجويان از برنامه ريزي درسي، كميت و كيفيت وسايل كمك آموزشي و راهبرد -۶

 رشته با مرتبط عمومي و تخصصي دروس درتدريس متعهد و مجرب اساتيد از برخورداري -۲

 اساتيد سازي توانمند هاي مستمركارگاه برگزاري -۱

 Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal زبان انگليسي پژوهشي علمي مجله  وجود -۳

 دانشجويي تحقيقات كميته وجود -۳

 پژوهش و تکميلي تحصيالت آموزش، شوراهاي منظم برگزاري -۷

 مشاوره ارشد كارشناسي و جامعه سالمت جراحي، و داخلي اورژانس، ويژه، پرستاري ارشد كارشناسي شامل تکميلي تحصيالت رشته ۱ وجود -۸

 مامايي در
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 در پژوهش كميته مجازي، آموزش كميته درسي، ريزي برنامه كميته ارزشيابي، و پايش كميته )دردانشکده فعال هاي كميته با مستقل EDO وجود -۵۱

 (آموزش توسعه دانشجوئي كميته و اساتيد سازي توانمند كميته ، آموزشي پژوهي دانش كميته آموزش،

 دانشگاه مسئولين حمايت از برخورداري -۵۵

 پژوهشي و آموزشي اداري، خدمات فرايندهاي وجود -۵۴

 دانشگاه طرف از PhD مقطع در تحصيل ادامه  جهت علمي هيئت اعضاي از نفر ۱ به آموزشي ماموريت اعطاي -۵۶

 نياز حسب بر كاركنان كليه براي باالتر تحصيلي مقاطع در تحصيل ادامه امکان -۵۲

 فراخوان طريق از نياز مورد علمي هيئت جذب جهت ساليانه سهميه وجود -۵۱

 پرستاري دكتراي دوره مجوز اخذ جهت  الزم ساختهاي زير ايجاد -۵۳

 ...( و رايانه پروژكتور، ) آموزشي كمك وسايل به آموزشي هاي كالس كليه بودن مجهز -۵۳

 دانشجويان آموزشي هاي كارگاه برگزاري براي مدون برنامه وجود -۵۷

 ويژه امتيازات اعطاي با كالب ژورنال برگزاري امکان -۵۸

 اداري اتوماسيون و IT نوين هاي فناوري از برخورداري -۴۱

 دانشجويان براي مدون آموزشي راهنماي الکترونيك متن تهيه -۴۵
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 :(Weakness)نقاط ضعف

 در بدو ورود  معرفي رشته تحصيلي و بازديد دورهعدم  -۵

 كارهاي پژوهشي اساتيد و برگزاري همايش دردم مشاركت دانشجويان كارشناسي ع -۴

 مطالعه كم دانشجويان در طول ترم تحصيلي  -۶

 عدم مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي فرهنگي  -۲

 عدم شركت نماينده دانشجويان در جلسات شوراي آموزشي گروهها  -۱

 عدم تشکيل جلسات جهت آشنايي اعضاي هيات علمي با اهداف گروه  -۳

 سال اخير  ۱روند كند تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي در  -۳

 سال اخير  ۱روند كند توسعه منابع فيزيکي، امکانات و تجهيزات در  -۷

 داير هاي رشته در باالتر و استادياري رتبه با علمي هيئت كمبود -۸

 خارجي دانشجويان جذب جهت مالي امکانات و آموزشي تجهيزات فضا، متخصص، انساني نيروي كمبود -۵۱

 آموزشي مربيان و علمي هيئت اعضاي كاراموزي و درسي واحدهاي تراكم -۵۵

 بالين و تئوري بين شکاف -۵۴

 آموزشي بيمارستانهاي در مستقر باليني علمي هيئت كمبود -۵۶

 (نفر يك آموزشي بيمارستان هر ازاي به)  آموزشي بيمارستانهاي در مستقر باليني كارشناس كمبود -۵۲
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 باليني فيلد در اداري و آموزشي فضاي شديد كمبود و بودن نامناسب -۵۱

 تخصص با مرتبط دانشگاهي برون هاي فعاليت در علمي هيئت اعضاي محدود مشاركت -۵۳

 خارجي و داخلي هاي همايش در شركت جهت علمي هيئت اعضاي توسط مطالعاتي هاي فرصت از استفاده عدم -۵۳

 دانشجويي و مامايي و پرستاري هاهمايش ها،سمينار برگزاري عدم -۵۷

 دانشجويان انگيزه كمبود -۵۸

 انگليسي زبان چهارگانه هايمهارت به اساتيد از معدودي تعداد كافي تسلط -۴۱

 تحصيل از فراغت از بعد آموختگاندانش با ارتباط برقراري سيستم وجود عدم -۴۵

 علمي هيات اعضاي توسط زمينه بر مبتني علمي منابع توليد جهت الزم امکانات نبودن فراهم علت به خارجي هاي رفرنس به بودن متکي -۴۴

 دانشکده به مستقل بودجه و اعتبار تخصيص عدم -۴۶

 آموزشي گروه اهداف و رسالت تدوين و نگارش در آموزشي گروههاي اعضاي كليه نداشتن مشاركت -۴۲

 آموزشي گروههاي رسالت و اهداف تدوين در دانشجويان نماينده نداشتن مشاركت -۴۱

 

 

 



 

 

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی

17 

 

   O (Opportunities)ها فرصت

 كشور ۳ آمايشي منطقه در زنجان پزشکي علوم دانشگاه بودن سرقطب  -۵

 استان سطح هاي دانشگاه ساير با تعامل امکان -۴

 ... و كتاب هاي نمايشگاه ها، جشنواره ها، همايش برگزاري جهت كاسپين المللي بين هاي نمايشگاه وجود -۶

 وتحقيقاتي مطالعاتي هاي فرصت و دانشجويان بازديد جهت استان سطح در متعدد صنعتي هاي شهرک و متنوع هاي كارخانه وجود -۲

 دانشگاهي جهاد واحد با تعامل امکان -۱

  المللي بين ترانزيت مسير در قرارداشتن و زنجان استان الجيشي سوق موقعيت -۳

  ارزشمند تاريخي آثار وجود علت به گردشگر جذب در استان باالي ظرفيت  -۳

  خير مردمي  با  حسيني شعور و شور پايتخت به بودن مشهور -۷

 استان سطح در متعدد عمومي هاي كتابخانه -۸

  زنجان شهر سطح در زبان اللملي بين و ملي هاي آموزشگاه -۵۱

 استان جغرافيايي موقعيت دليل به مختلف هاي فرهنگ و ها قوميت وجود -۵۵
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 مربوطه هاي كارگروه و جلسات در شركت و استانداري و فرمانداري با تعامل -۵۴

 فناوري و علم پارک و متعدد آموزشي امکانات و مراكز وجود -۵۶

 اجتماعي توسعه و سالمت توسعه براي دانشگاه خدمات به افزون روز تقاضاي وجود -۵۲

 استان سطح در علمي برجسته و نظر صاحب افراد وجود -۵۱

 دانشکده امکانات و خدمات از استفاده براي آموزشي موسسات ساير نياز -۵۳

 دانشگاه در مميزه هيئت وجود -۵۳

 تکميلي تحصيالت توسعه بر مبني دولت سياست -۵۷

  زنجان در سخاوت پرستاري الحسنه قرض صندوق و پرستاري نظام وجود -۵۸
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 T (Threats) تهدیدها

 جامعه و پزشکي گروه اعضاي ساير ميان در مامايي و پرستاري از ضعيف تصوير -۵

  آموختگان دانش جذب براي كافي فرصت كمبود -۴

  دانشگاه سطح در مامايي و پرستاري و پزشکي دانشجويان بين امکانات مناسب توزيع عدم -۶

  گرايي مدرک -۲

  علمي هيأت اعضاي جذب فرآيند بودن مناسب نا -۱

  باليني آموزش هاي فضا كمبود -۳

  دانشکده و دانشگاه بودجه بر آن تاثير و اقتصادي انقباضي سياستهاي -۳

  كالن هاي گذاري سياست در مامائي و پرستاري متخصصين كمرنگ حضور -۷

 دانشگاه امکانات و دانشجو تعداد  بين توازن عدم -۸

 مامائي و پرستاري مستقل دانشکده وجود عدم -۵۱
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 SO استراتژیهای

 جديد گرايشهاي و ها رشته ايجاد و تکميلي تحصيالت هاي رشته و مقاطع كيفي و كمي توسعه -۵

  كاربردي و ميداني تحقيقات كننده حمايت سازمانهاي با ارتباط ايجاد -۴

 المللي بين معتبر پايگاههاي در مجله شدن نمايه -۶
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 WT استراتژیهای

 ايجاد سيستم مديريتي شفاف و حذف بروكراسي ناكارآمد -۵

 تشکيل شوراي سياستگذاري دانشکده  -۴

 افزايش روحيه كار تيمي در امر پژوهش -۶

 افزايش بهره وري و تعالي سازماني  -۲

 حركت به سوي عدم تركز سازماني  -۱

 ارتقاي كيفيت دستيابي به منابع الکترونيك  -۳

 ارتقاي فعاليتهاي دفتر توسعه آموزش دانشکده  -۳

 بستر سازي جهت راه اندازي تحصيالت تکميلي  -۷

 اصالح شاخص هيئت علمي به دانشجو  -۸

 افزايش روحيه همدلي و تعهد سازماني  -۵۱

 کميل چارت سازماني دانشکده ت -۵۵
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 یو خارج یعوامل داخل زیآنال                                                           

 عوامل داخلی .5

 :نقاط قوت

 ينياز دروس نظري و بال يمجرب در برخ يو آموزش يعلم اتيوجود اعضاء ه -۵

 ييايتمام وقت جغراف يعلم اتيوجود اعضاي ه -۴

 باال زهيبا انگ يو آموزش يعلم ئتيوجود اعضاي ه -۶

 و ...( ليادامه تحص )دانشکده به توسعه فردي يو آموزش يعلم ئتيباالي اعضا ه زهيانگ -۲

 كياستراتژ تيريارشد دانشکده به مد رانيمد شيگرا -۱

 سطوح هيدر كل يفيبه ارائه خدمات ك ستميس شيگرا -۳

 يو مشاركت ايعالقمند و پو يتيريمد ستميوجود س -۳

 مستعد و عالقمند به پژوهش و آموزش انيدانشجووجود  -۷

 دانشکده يکيزيجهت توسعه فضاي فبالقوه  ييها وجود برنامه -۸

 ييدر عرصه پرستاري و ماما يوجود بستر مناسب پژوهش -۵۱

 يبه ارائه طرحهاي پژوهش يو آموزش يعلم اتياعضاء ه ليتما -۵۵
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 و اتاق عمل ييدر عرصه پرستاري، ماما عينسبتا وس يوجود بستر آموزش -۵۴

 و اتاق عمل در داخل دانشکده يپرستاري، مامائ انيبراي دانشجو ينيمجهز مهارتهاي بال هاي شگاهيوجود آزما -۵۶

 دانشکده در داخل و خارج از كشور يعلم اتيو نشر دانش توسط اعضاي ه ديتول -۵۲

 براي جامعه يپژوهش هاي تيو فعال يهاي آموزش هها و كارگا برگزاري دوره قيي خدمات سالمت از طر دهنده با جامعه ارائه يتعامل علم -۵۱

 و اتاق عمل يمامائ ،پرستاري

 يآموزش نيهاي نو وريابه فن يوجود و دسترس -۵۳

 اداري ونياتوماس ستميوجود س -۵۳

 انيبراي دانشجو يبا امکانات نسبتا كاف وترييكامپ تيارشد دانشکده و وجود سا يكارشناس انيدانشجو ژهيو وترييكامپ تيوجود سا -۵۷

 يكارشناس

 به امکانات شبکه انيكاركنان و دانشجو ،يعلم اتياعضاء ه هيكل يدسترس -۵۸

 سما يآموزش ستميوجود س   -۴۱

 و صندوق رفاه النيفار  التحص ياطالعات ستميوجود س -۴۵

 انيامور دانشجو ياطالعات ستميوجود س -۴۴

 دانشکده ياختصاص تيوجود وب سا -۴۶

  ينترنتيوجود خط ارتباط ا -۴۲

 آسان به منابع و مجالت يو دسترسمركزي  باز كتابخانه ستميوجود س -۴۱



 

 

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی

24 

 

 مركزيبندي در سطح كتابخانه  و طبقه يسياي و فهرست نو استاندارد كتابخانه تيرعا -۴۳

 يدر سطح دانشگاه علوم پزشک کپارچهياي تحت وب به صورت ه منابع مختلف كتابخانه وترييجستجوي كامپ هاي تيوجود قابل -۴۳

 در كتابخانه مركزي و اتاق عمل ييپرستاري و ماما نهيدر زم يغن يوجود كتب و منابع علم -۴۷

 در دانشکده يسيبه زبان انگل يپژوهش يانتشار مجله علم -۴۸

 ياز الگ بوک آموزش رييگ و بهره هيته -۶۱

 هاي همجوار استان يردولتيو غ يدانشگاههاي دولت نيدر ب زنجان ييمنحصر به فرد دانشکده پرستاري و ماما گاهيجا -۶۵

 (ارشد ي)كارشناس يليتکم التيتحص طعدر مق يليهاي تحص دورهوجود  -۶۴

 ييدانشجو قاتيوجود مركز تحق -۶۶

 ها نامه انيمربوطه به پا يقاتيهاي تحق بودجه طرح نيفراهم بودن امکان تام -۶۲

 ينينظري و بال يهاي درس مناسب در ارائه واحد يتوال جاديدروس و ا شيآرا ينيبازب -۶۱

 فعال EDOدفتر  -۶۳

 هاي مختلف دانشکده جاري واحد هاي ندياز فرآ يدر برخ ليتسهسازي و  شفاف -۶۳

 يمراقبت بهداشت ستميو اتاق عمل در س ييخاص حرفه پرستاري و ماما گاهيجا -۶۷

 يمدون در گروههاي آموزش يپژوهش تهاييوجود اولو -۶۸

 ديجد يچارت سازمان شنهاديو پ نيتدو -۲۱

 توسط برخي از اساتيد دانشکده ارشناس ارشد آموزش پزشکيدارا بودن مدارک تخصصي دكتري وك -۲۵
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 نقاط ضعف     

 يعلم هاي شيبرگزاري هما قياز طر يو خارج يهاي داخل با دانشگاه يسازي فرصت تعامل علم امکان فراهمعدم  -۵

 فضاي فيزيکي نامناسب دپارتمان اساتيد پرستاري و مامايي -۴

 فضاي فيزيکي تدريس نامناسب -۶

 و.... ( يپزشکي كارشناس اطالع رسان ايكارشناس كتابداري  ،يمنش ،يمانند كمك مرب )يتوانمند در گروههاي آموزش بانيبودن پرسنل پشت يناكاف -۲

 ارشد و دكتراي رشته تکنولوژي اتاق عمل يكارشناس النيعدم وجود فار  التحص -۱

 يهاي آموزش در گروه يعلم اتيكمبود اعضاء ه -۳

 يعلم ئتياعضاء ه يهرم عينامناسب بودن توز -۳

 ينيدروس بال نهيدر ارائه به ينيبال انياز مرب يبرخ يتوانمندي ناكاف -۷

 يپژوهش هاي افتهيبراي انتشار  يسيمقاالت انگل نيدر تدو يو آموزش يعلم ئتياعضا ه يتوانمندي ناكاف -۸

 مدرسان يموظف يباال بودن حجم برنامه درس -۵۱

 يعلم ئتيتوسعه فردي اعضا ه ارهاييمع تيبراي تقو ينداشتن فرصت كاف -۵۵
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 دانشکده يو آموزش يعلم ئتيعدم وجود برنامه منسجم براي توانمند نمودن اعضاء ه -۵۴

 تحت پوشش دانشگاه يو بهداشت يدرمان ،يها و مراكز آموزش در بخش ينيبال انيابهام در نقش( مرب )نامشخص گاهيجا -۵۶

 يو آموزش يعلم ئتيبراي اعضا ه يسيزبان انگل گانيرا يفراهم نبودن امکانات آموزش -۵۲

 يهاي آموزش در گروه يعدم وجود استقالل كاف -۵۱

 يهاي آموزش براي گروه يعدم وجود بودجه اختصاص -۵۳

 نوزادان و بهداشت باروري ژهيهاي و مستقل براي رشته اتاق عمل، پرستاري اورژانس، مراقبت يعدم وجود گروه آموزش -۵۳

 يهاي آموزش مستقل براي گروه يکيزيعدم وجود فضاي ف -۵۷

 زاتيدما و تجه ه،ينامناسب تاالرها از نظر تهو يکيزيف طيشرا -۵۸

 در دانشکده کپارچهيجامع و  يعدم وجود بانك اطالعات -۴۱

 در قبال عملکرد مثبت يده عدم وجود ضوابط مشخص پاداش -۴۵

 در درون دانشکده يبخش نيب يهمکاري ناكاف -۴۴

 يحرف علوم پزشک ريسا نيو اتاق عمل به شاغل ييحرفه پرستاري و ماما تيجهت شناساندن ماه زيير نبودن برنامه يكاف -۴۶
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 سالمت هاي ستميس ازيهاي كاربردي مورد ن پژوهش يناكاف يده و جهت يازسنجيعدم ن -۴۲

 ( انتشارات، بوفه و ... )يار شده به بخش خصوصذدر خدمات واگ يساعات اداري و آموزش يده و عدم پوشش يعدم توال -۴۱

 دانشکده زاتيو تجه ها ستميو نگهداري س ريو تعم ونيبراسيكال ستميعدم وجود س -۴۳

 اي و كتابخانه يپژوهش ،يبودن فضاي آموزش يناكاف -۴۳

 عدم بهره برداري و دادن انگيزه به اساتيد جوان -۴۷

 انيدر دانشجو زهيكمبود انگ -۴۸
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 يعوامل خارج .۴

 :فرصتها

 كوتاه مدت يهاي آموزش هاي كشورهاي همجوار و برگزاري دوره برقراري ارتباط با دانشگاه -۵

 ارتباط تنگاتنگ دانشکده با اداره پرستاري دانشگاه -۴

 هاي آموزش مداوم دانشکده با برنامه يو آموزش يعلم ئتيهمکاري تنگاتنگ اعضا ه -۶

 ديجد يهاي آموزش ها و برنامه و توسعه رشته جاديوزارت و دانشگاه از ا تيحما -۲

 دياز تکنولوژي اطالعات در عصر جد رييگ امکان بهره -۱

 ييهمکاري سازمان نظام پرستاري با دانشکده پرستاري و ماماعدم  -۳

 يتيريمد ديجد کردهاييت به سمت روراارشد در سطح دانشگاه و وز رانيمد شيگراو ليتما -۳

 ارباب رجوع مياهتمام مسئوالن دانشگاه در جهت اجراي طرح تکر -۷

 يکيدانشگاه به استقرار آموزش الکترون نياهتمام مسئول -۸

 يو فرهنگ يپژوهش ،يخدمات آموزش يفيارتقاي ك ها و برنامه نيارشد كشوري جهت تدو رانيتالش مد -۵۱
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 بورد تئيتوسط ه ييپرستاري و ماما يآموزش زيير در برنامه ريبازنگري اخ -۵۵

 هاي كاربردي از طرح تيو كشوري جهت حما يدر سطح استان يو پژوهش يقاتيوجود مراكز تحق -۵۴

 (نيآموزش و بال نيبعنوان عامل موثر بركاهش شکاف موجود ب )ينيبال تيهاي حاكم در اجراي طرح يدرمان -ياهتمام مراكز آموزش -۵۶

 ييارشد مستعد در رشته پرستاري و ماما يكارشناس النيالتحص وجود فار  -۵۲

 خودگردان هاي سيدر پرد يليتکم التيبه مقاطع تحص يدرمان يو كاركنان مراكز آموزش انيدانشجو يدسترس -۵۱

 مختلف يليدر مقاطع تحص انيدانشجو رشيبراي پذ يبوم هيگرفتن سهمدر نظر  -۵۳

 ييروزافزون جامعه به خدمات پرستاري و ماما ازين -۵۳

 ييفراوان در رشته پرستاري و ماما يوجود منابع علم -۵۷

 شبکه قياز طر ديجد يبه منابع علم يدسترس -۵۸
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 :دهايتهد

 و اتاق عمل ييپرستاري و ماماهاي  اي رشته جامعه از ابعاد حرفه يشناخت ناكاف -۵

 ،يجسم از نظر )هاي كشوري و اتاق عمل در آزمون ييرشته پرستاري و ماما انيدانشجو رشيبراي انتخاب و پذ ياختصاص ارهاييعدم وجود مع -۴

 (يو اجتماع يروان

 شده تيبه تعداد نفرات ترب يشغل گاهيهاي آزاد بدون فراهم نمودن جا در دانشگاه ييدانشجوي ماما تيباال بودن تعداد ترب -۶

 ييماماپرستاري و در مقطع دكترا براي رشته  انيدانشجو رشيپذعدم  -۲

 ديگر دانشکده ها ي و ملي با لعدم همکاري بين المل -۱

 يعلم ئتيه ريو غ يعلم اتيدانشکده اعم از اعضاي ه ازيمورد ن يانسان روييمناسب و به موقع وزارت متبوع در جذب ن ييعدم پاسخگو -۳

 مراكز ژهيمراكز بو ريراز در ساتكاركنان هم  ريبا سا سهيدانشکده در مقا يعلم ئتيكاركنان و اعضا ه اييبودن سطوح حقوق و مزا نييپا -۳

 كشور يدرمان

 با اكثر سازمانها يكاركنان علوم پزشک اييحقوق و مزا يعدم هماهنگ -۷

 ييماما انيدانشجو ليپس از فراغت از تحص يهاي شغل كمبود فرصت -۸

 هاي بازآموزي از دوره يبرخ نييپا تيفيك -۵۱
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 در سطح دانشگاه يهاي آموزش برنامه ياثربخش نهيبه هز يتوجه ناكاف -۵۵

 ها از بخش ارييدر بس ينينامناسب بودن بستر آموزش بال -۵۴

 ينيبعلت مشکالت عرصه آموزش بال انيدانشجو يو آموزش تئوري و عمل ينيآموزش بال تيوضع نيوجود شکاف ب -۵۶

 هاي نوآورانه و طرح يقاتيهاي تحق فکري پروژه تيبراي توسعه و حفظ مالک يناكاف رياتخاذ تداب -۵۲

 ي اساتيدلعدم پرداخت گرنت به مقاالت بين المل -۵۱

 تمايز در پرداخت نسبت به ساير دانشکده ها -۵۳

 اثربخش شاخص خدمت هاي خاص بعنوان از جنبه يدانشگاه به برخ شيبعلت گرا نيمدرس يآموزش هاي تيتحت الشعاع قرار گرفتن فعال -۵۳

 كاركنان ريو سا يآموزش ،يعلم اتياعضاي ه يابيضعف در نظام ارزش -۵۷

 جامعه يتيرينشدن فرهنگ انتقال تجارب كاري در سطوح مد نهينهاد -۵۸

 (ييگرا به تخصص يبها دادن ناكاف )راد متخصص و مجرب در امور مربوطهفرهنگ استفاده از اف ياستقرار ناكاف -۴۱

 تمسيس از سوي اراتيالشعاع قرار گرفتن حدود اخت تحت )خود يتيو اتاق عمل در حوزه مسئول ييپرسنل پرستاري، ماما يناكاف اراتياخت -۴۵

 (نيپزشك در بال تيحاكم
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 كارانه، طرح نظام سالمت و ...( )يدرمان يهاي درآمدي مراكز آموزش عدم برخورداري دانشکده از نظام -۴۴

 نيمدرس يآموزش ازهاييبر ن ينبودن برنامه آموزش يمبتن -۴۶

 در سطح دانشگاه ييدانشکده پرستاري و ماما نيخارج از كشور براي مدرس يهاي مطالعات قرار نگرفتن فرصت تيدر اولو -۴۲

 كارآمد( به ابزار شناخت موثر و يعدم دسترس )هاي افراد تيها و صالح توانمندي صيضعف در تشخ -۴۱

 يدسترس براي مثال: عدم )ديهاي جد طرح ژهيهاي مختلف بو مناسب براي اجراي طرح ييو فراهم نبودن بستر اجرا ياعتبار كاف نيعدم تام -۴۳

 نوري( بريبه امکانات ف

 در سطح دانشگاه نترنتيسرعت كم ا -۴۳

 يمعتبر علوم پزشک ياطالعات هاي تيو مستمر به سا يكاف يعدم امکان دسترس -۴۷

 مختلف هاي فياز منابع، امکانات و اعتبارات قابل وصول از رد يشناخت ناكاف -۴۸

 و اتاق عمل ييدر مورد پرستاري و ماما ينبود بانك جامع اطالعات -۶۱

 با رشته رمرتبطيغ يهاي پژوهش مند به پژوهش به طرح پرستاران و ماماهاي عالقه شيگراجذب و -۶۵

 اهداف و حل مشکالت شبرديدر سطح دانشگاه در جهت پ يناكاف يبخش نيارتباط ب -۶۴
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 مربوط به دانشکده يسازمان مشکالت فرا يبرخدست اندركاران در حل  يتوجه ناكاف -۶۶

 اي حرفه ياز اقدامات تخصص يكاف يقانون تيعدم حما -۶۲

 نقص در آموزش جامعه نگر( )جامعه ازهاييموجود با ن يهاي آموزش برنامه يتطابق ناكاف -۶۱

 يعلم اتيدر سطح دانشگاه براي اعضاي ه يسيزبان انگل گانيعدم وجود امکانات آموزش را -۶۳

 يدانشگاه علوم پزشک سيبا پرد يدانشکده پرستاري و مامائ نيبودن بعد مسافت ب اديز -۶۳

 ييبه دانشکده پرستاري و ماما يناكاف يکيزيف فضاي صيتخص -۶۷

 و اتاق عمل يياي در پرستاري، ماما حرفه ياز اقدامات تخصص يناكاف يقانون تيحما -۶۸

 بودجه به دانشکده يكافعدم اختصاص بموقع و -04

 




