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به نام خدا
جمهوري اسالمي ايران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اردبیل
دانشكده پرستاري و مامايي اردبیل

برنامه استراتژيك دانشكده پرستاري و مامايي اردبیل
دوره  5ساله
(سال  1395لغايت)1400
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ضرورت برنامه ريزي استراتژيك
امروزه به دلیل تغییر الگوي نیاز ،افزايش توقعات اجتماعي در امر آموزش و درمان ،دانشگاهها و مراکز
بهداشتي و درماني درگیر مجادله اي بي نظیر در تاريخ خويش شده اند .ارائه تابلويي زيبا و متعالي از شرايط
و فعالیتهاي آموزشي و درماني كشور نیازمند برنامه ريزي جامع و صحیح ,هماهنگي كامل و مشاركت
فعال همكاران دانشگاهي و دانشجويان محترم مي باشد .تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه پیش نیاز ضروري
و غیرقابل ترديد براي نیل به اين هدف ارزشمند مي باشد .شناخت ضرورت ها و نیازهاي واقعي و جديد
جامعه و جهان و برنامه ريزي براي پاسخگويي به آنها اساس برنامه استراتژيك هر واحد را تشكیل مي
دهد.
تعیین قله هاي روشن ,مشخص کردن اولويتها ,پرداختن به نقاط قوت و ضعف و مراقبت از فرصتها و تهديدها,
و همسو نمودن جهت گیري ها و فعالیتهاي دانشکده ،پرهیز از روزمرگي و ايستائي و  ...فوائدي است که از
برنامه ريزي استراتژيك و تالش در جهت اجراي برنامه هاي مشخص شده حاصل مي شود .در آخر الزم مي
دانم از تماميهمكاران كه در تدوين برنامه استراتژيك ما را ياري دادند قدرداني نمايم.
محمدي رئیس دانشکده
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چشم انداز() Vision
دانشکده پرستاري و مامايي اردبیل در صدد است تا با ايجاد دانشکده اي پیشرو در زمینه آموزش و پژوهش
از طريق ارائه خدمات آموزشي مناسب و تربیت نیروي انساني كارآمد و متعهد پرستاري ،مامايي  ،اتاق عمل
و فوريت پزشکي بر اساس الگوي اسالمي ايراني  ،موجبات ارتقاء سطح سالمت جامعه را فراهم نمايد.
اين دانشكده در نظر دارد با بهره گیري از فنآوري هاي نوين و خالقیت و نوآوريهاي آموزشي با همكاري
اعضاي هیئت علمي ،كاركنان و دانشجويان ،ضمن برطرف نمودن مشكالت و نیازهاي آموزشي دانشگاه ،
طي پنح سال آينده در جمع دانشکده هاي برتر پرستاري و مامايي منطقه قرار گیرد و سهم دانشکده در تولید
علوم و تحقیقات و انتشار مقاالت علمي در مجالت معتبر دنیا افزايش يابد.
همچنبن اين دانشکده بر ارتقاء مهارتهاي عملي دانش آموختگان و تربیت نیروهايي که در سطح کشورهاي
منطقه قابلیت ارايه خدمات را داشته باشند تاکید داشته و ارايه دوره هاي تحصیالت تکمیلي دنبال خواهد کرد.
ماموريت( )Mission
رسالت دانشكده پرستاري و مامائي اردبیل تربیت نیروهاي انسااني ماهر و كارآمدد ،متعهاد و جامعاه نگار
منطبق بر اصول علمي در حوزه بهداشتي و درماني با سطح مطلوب آموزشي است .در ايدن راسدتا بدراي
ارتقاي آموزش و پژوهش  ,مسؤولیت پذيري و مشاركت صاحبان منابع در دسترسي به هدفهاي سازماني،
حفظ ارزش هاي انساني و عدالت در راستاي حفظ و ارتقاي سالمت جامعه كوشش مي كند.
 شناسايي و هدايت نخبگان به سمت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر و کسب عالي تارين رتباه در ساطح ملاي و
منطقه اي  ،ترغیب تمامي دانشجويان به منظور دستیابي به باالترين درك و آگاهي از دانش فني و مهارت هااي
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شغلي  ،ارتاباط با دانشگااههاي داخل و خاارج کشاور براي ايجاد همکاري و حمايتهاي علماي ،برگازاري
دورههاي باز آموزي و ارائه مشاوره علمي و فني به دانشكده هاي اقماري  ،ايجاد شرايط مطلوب يااددهي و
يادگیري و فراهم آوردن زمینه هاي نوآوري در رويكرد  ،روش هدا و محتدواي آموزشدي در دانشدكده,
برنامه ريزي براي انطباق محتواي آموزشي با موضوعات شايع(مرتبط با جامعه) ،ارتقاء مهاارت و ارزش هااي
حرفه اي در حیطه پرستاري و مامايي و اتااق عمال و فوريات پزشاکي و برناماه ريازي ،هادايت ،نظاارت و
ارزشیابي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بخشي از رسالت اين دانشكده است.

بیانیه ارزش ها و باورها ( )Values
به تعبیر امام خمیني (ره) دانشگاه مبداء همه تحوالت است و سرنوشت يك ملت در دانشگاه تعیین مي
شود .دريافت كنندگان خدمات تربیت شدگان اين دانشكده مردم اند و هدف نهايي ما جلب رضايت آنها و
كمك به توسعه همه جانبه و پايدار است .جهت دستیابي به اين هدف اين دانشكده خود را نسبت به همه
مخاطبان حقیقي و حقوقي خود بويژه :مردم ,بیماران ,دانشجويان ,كاركنان ,هیئت علمي ,متعهد مي داند كه
:
 - V1وظیفه شناسي و كار برتر و بهتر را به نمايش بگذارد.
 -V2بر خدا محوري  ،حفظ شان و كرامت انساني مشتريان خود تاكید كند
 -V3در قبال جامعه ،اعضاي هیات علمي ،دانشجويان و كاركنان دانشكده شفافیت و پاسخگويي را پیشه
كند
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 - V4كدهاي اخالق حرفه اي ،پژوهشي و آموزشي را رعايت نمايد.
 -V5بر ارزشهاي اسالمي و مباني ديني و عدالت محوري تاکید و تکیه کند
 -V6ارتباطي باز در محیط دانشكده فراهم مي شود تا همگان بتوانند نگراني ها و دغدغه ها را مطرح و
اطالعات را بطور مستقیم با افراد مسئول در میان گذاشته و از اين تعامل همه افراد ذينفع سود ببرند.
-V7ما براي ادب و احترام متقابل در هر شرايطي و در هريك از زير مجموعه هاي دانشكده (اعضاي
هیئت علمي ،كاركنان ،دانشجويان ،مديريت) ارزش زيادي قائل ايم و خود را ملزم به مراعات ارباب
رجوع مي دانیم.
-V8سعي خواهیم كرد نیروي انساني را در عمل ارزشمندترين سرمايه خود بدانیم و زمینه الزم براي
مشاركت ,نوآوري و كارگروهي را فراهم كنیم و در جهت ايجاد ارتباطات باز و متقابل و ايجاد نظام
ارزشیابي و شايسته ساالري در انتصابات و بهره مندي از همه ظرفیت هاي منابع انساني تالش كنیم.

استفاده از مدل  SWOT 5براي تدوين استراتژي ها
در SWOTبا استفاده از مدل تجزيه و تحلیل نیروهاي پنجگانه رقابتي ،محیط خارجي سازمان مورد بررسي
قرار مي گیرد .تجزيه و تحلیل  SWOTدر راستاي شناسايي نقاط قوت و ضعف سازمان بوده تا بتواند به
درستي در فرصتهاي محیطي سرمايه گذاري کند و اثر تهديدات را به حداقل برساند .مدل تجزيه و تحلیل نقاط
قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدات محیطي SWOT=STRENGTHS WEAKNESSES,
 OPPORTUNITIES, THREATSدر واقع موقعیت استراتژيك سازمان را در يك زمان معین به تصوير
مي کشد.
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نقاط قوت(:)Strengths
 -S1وجود اعضاي هیأت علمي مجرب و توانمند بعنوان الگوي مناسب
 - S2وجود شوراهاي آموزشي و پژوهشي فعال
 -S3وجود کارشناسان با تجربه در حوزه هاي آموزش و امور اداري و مالي
 -S4وجود مجله علمي -پژوهشي سالمت و مراقبت در دانشکده
 -S5وجود رشته تحصیالت تکمیلي پرستاري مراقبت هاي ويژه و داخلي جراحي
 -S6وجود سیستم سما  ،اتوماسیون( OMR ،نرم افزار تصحیح آزمونها)
 -S7فعال بودن  EDOدانشکده
 -S8وجود روند رو به رشد ارتقاء مرتبه اعضاي هیأت علمي
 -S9وجود مراکز آموزشي درماني تخصصي و فوق تخصصي براي آموزش بالیني
 -S10وجود مرکز آموزش مهارتهاي بالیني ( )Skill labاستاندارد و فعال پرستاري و مامايي
 -S11وجود مرکز تحقیقات ناباروري قفقاز  ،مرکز تحقیقات سرطان ارس  ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي
موثر بر سالمت دانشگاه
 -S12وجود زمینه هاي مثبت براي انجام پژوهش در آموزش
-S13وجود کتابخانه با برخورداري از کتابهاي متنوع و تخصصي به روز
-S14اشتغال به تحصیل تعدادي از اعضاي هیات علمي و کارکنان دانشکده در مقطع PhD
 - S15وجود دانشجويان نخبه و توانمند
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نقاط ضعف(:)Weakness
 :W1عدم تناسب عضو هیئت علمي به دانشجو
 :W2عدم تناسب چارت تشکیالتي با روند رشد و توسعه در دانشکده
 :W3باال بودن حجم فعالیت هاي آموزشي اعضاي هیات علمي
 :W4استفاده کم اعضاي هیات علمي از بانکهاي اطالعات علمي موچود
 :W5پايین بودن سرعت اينترنت دانشکده
 :W6محدوديت در ارائه تسهیالت رفاهي به اعضاي هیات علمي
 :W7ضعف در تدوين فرآيندهاي تشويقي براي کارکنان و اساتید با هدف ايجاد انگیزه
 :W8ضعف انگیزه بین دانشجويان جهت انجام امور آموزشي و پژوهشي
 -w9کمبود تجهیزات آموزشي (کتابخانه اي  ،کامپیوتر و  )...در مراکز آموزشي و درماني جهت استفاده اساتید
و دانشجويان دانشکده

فرصت ها(:)opportunities
 :O1وجود سند چشم انداز توسعه  20ساله کشور و نقشه جامع علمي به عنوان مبنا و راهنمايي در جهت
تدوين برنامه استراتژيك
 :O2سیاستگذاري وزارت متبوع بر گسترش کمي و کیفي تحصیالت تکمیلي
 :O3وجود فرصت هاي علمي تحقیقاتي و وجود بستر مناسب براي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي
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 :O4سیاستگذاري معاونت آموزشي وزارت متبوع بر ارتقاء کمي و کیفي تولیدات علمي توسط اساتید
دانشگاهها
 :O5امکان معادل سازي فعالیت هاي اجرايي اساتید با فعالیت آموزشي آنان
 :O6اجراي برنامه آمايش سرزمین در سطح وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
 :O7موقعیت مناسب جغرافیايي جهت آموزش و توريسم درماني
 :O8وجود سازمان هاي مردم نهاد در زمینه ترويج و ارتقاي سالمتي در سطح استان
تهديدها(:)Threats
 :T1نامناسب بودن مقدار و زمان تخصیص اعتبارات به دانشکده
 :T2عدم وجود هیات ممیزه در دانشگاه
 :T3نبود سیاست جامع و مدون در خصوص امور رفاهي اعضاء هیات علمي در سطح وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي
 :T4تمرکز بیشتر آئین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمي به انجام فعالیتهاي پژوهشي در مقايسه با آموزش
 :T5عدم تطابق سرانه آموزشي با هزينه کرد دانشکده
 :T6عدم تناسب تعداد مجوز ها و تعداد پستهاي جذب هیأت علمي با روند توسعه دانشکده
 :T7عدم تناسب تعداد مجوز هاي نیروي انساني غیر هیأت علمي با روند دانشکده
 :T8کمبود ارزشیابي دروني و مستمر دانشگاهي و ارائه بازخوردهاي الزم
:T9نبود آمادگي کافي براي مديريت بحران
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 :T10گسترش روحیه مدرك گرايي درجامعه
 :T11سبك زندگي ناسالم در جامعه
 :T12هرم سني نامناسب جمعیتي درکشور
 :T13وجود نگرش درمان محور به جاي سالمت محور درجامعه
 :T15محدوديت پوشش بیمه اي درارائه خدمات

 :Gاهداف كالن دانشكده پرستاري و مامايي:
 :G1اصالح ساختار سازماني و چارت تشكیالتي هیات علمي به تفكیك گروه هاي آموزشي و كادر
نیروي انساني مورد نیاز به میزان  80درصد
 :G2اصالح ساختار و ارتقاء کمي و کیفي فرآيندهاي آموزشي دانشکده

 :G3توسعه كمي و كیفي تحقیقات پرستاري و مامايي
 :G4ارتقاء سطح انگیزش نیروهاي انساني دانشكده پرستاري و مامايي
 :G5ارتقاء سطح تعامل درون بخشي و برون بخشي
 :G6ارتقاء سطح توانمندي اعضاي هیات علمي
 :G7ارتقاء سطح توانمندي دانش آموختگان علوم پزشكي
 :G8عدالت محور کردن فرآيندهاي آموزشي دانشکده
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 :G9گسترش تحصیالت تكمیلي و جذب دانشجويان كارشناسي ارشد در رشته هاي پرستاري سالمندي ،
پرستاري بهداشت  ،پرستاري اورژانس ،آموزش مامايي ،بهداشت مادر و كودک ،بهداشت باروري و Phd
پرستاري و بهداشت باروري تا پايان برنامه  5ساله
 :G10گسترش روابط علمي و پژوهشي با مراكز علمي و دانشگاهي و مراكز علمي خارج از كشور
 :G11ارتقاء كیفیت خدمات سالمت ارائه شده توسط دانشجويان و اساتید دانشكده
 -G12تقويت انگیزه و توانمند سازي کارکنان و دانشجويان دانشکده
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