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 دانشگاه رسالت هیانیب

 طریق ارائه خدمات سالمتی، تربیت از ، حفظ و ارتقای سالمت جمعیت تحت پوشش،نیتأمدانشگاه علوم پزشکی ایران خود را متولی 

شگاه کاربردی و بنیادی با رویکرد دان هایپژوهشبر نتایج  آوری جدید با تکیهسرمایه انسانی شایسته و متخصص، تولید دانش و فن

 .داندیمکارآفرین 

 بیانیه دورنمای دانشگاه

یت محور، مشتری مدار و پیشرو در استقرار دانشگاه نسل دانشگاهی است کارآفرین، کیف دانشگاه علوم پزشکی ایران ،1400در افق 

 سوم

 دانشگاه هایارزشبیانیه اصول و 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای نیل به رسالت و اهداف سازمانی با الهام از تعالیم ارزشمند اسالم، خود را متعهد به اصول و 

 :داندیمزیر  هایارزش

 عدالت محوری 

  استانداردها اصول علمی،قانون مداری و پایبندی به 

 و احترام به اصل کرامت و منزلت انسانی یحقوق شهروند تیرعا 

  یاحرفهحفظ و رعایت اصول اخالقی و 

 پذیری و پاسخگویی در برابر سازمان و جامعهمسئولیت 

 راییی گاحرفهو  جانشین پروری و مدیریت استعدادها، ساالریحاکمیت اصل شایسته 

 تعهد به اصل مشارکت مردم و کارکنان 

 های نسل سومارج نهادن به خالقیت، نوآوری و کارآفرینی با رویکرد دانشگاه 

  و گیرندگان دهندگانارائهمندی رضایتاهتمام به کیفیت ارائه خدمات و 

 

 اهداف کالن دانشگاه
  پوششجامعه تحت و تقویت سبک زندگی سالم و ایرانی ارتقای کیفیت سالمت 

 نهاد و سایر نهادها در راستای اجتماعی سازی سالمت و جلب مشارکت های مردمطلبی از سازمانگسترش همکاری و حمایت

 مردم

 انسانیی هاهیسرما توانمندسازی وکیفیت  وری از منابع وسازمانی، سطح بهرهو ارتقاء فرهنگ توسعه 

  امعهو نیازهای ج هاتیاولوای، مبتنی بر رشتهی بینهارشتهارتقای کمی و کیفی آموزش و پژوهش علوم پزشکی و توسعه 

 المللیگسترش و تقویت روابط و تعامالت علمی، آموزشی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ملی و بین 

 یی منابع مالی جدید و تأمین منابع مالی پایداربخشی و شناسااز طریق تنوع ارتقاء خوداتکایی دانشگاه 

 سازی دانشهای درون بخشی و بین بخشی و بهبود ارتباط با صنعت و تجاریتوسعه همکاری 

 آفرینهای خالقیت، نوآوری و ایجاد شبکه ارزشفرصت توسعه 

  ی نسبی و رقابتی دانشگاههاتیمز، هاتیاولوگسترش تولید علم با توجه به 
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 بانی و بهبود پایش عملکرد و گزارش دهیهبود نظام نظارت، دیدهتقویت و ب 

 گیری مبتنی بر شواهدریزی و نهادینه کردن تصمیمبهبود نظام مدیریت و برنامه 

  المللی سازی دانشگاهجذب دانشجوی خارجی و بین هایزیرساختتقویت 

 ارتقاء سطح آگاهی عمومی و توانمندسازی جامعه تحت پوشش 

 های بهداشتی و درمانیمندی آحاد جامعه تحت پوشش از خدمات و مراقبتسی و بهرهبهبود دستر 

 گسترش نقش بخش غیردولتی در مدیریت و ارائه خدمات 

 های علمی و فرهنگیهای دانشجویی در فعالیتحمایت از مشارکت 

 توسعه واحدهای مستقل اجرایی 

 هافرصتمندی از ها و امکانات و بهرهتوسعه و بهبود زیرساخت 

 

 شود(ی کالن دانشگاه )که به دانشکده مربوط میهایاستراتژ
 ایجاد بستر برای نوآوری و کارآفرینی در عرصه ارائه خدمات آموزشی، پژوهش و درمانی .1

 های آموزش و درمانیالمللی اعتباربخشی در حوزهاستقرار استانداردهای بین .2

 آوریسازی علم و فندر راستای تولید و تجاریالمللی ایجاد تمایل و جذب نهادهای ملی و بین .3

 المللی سازی حوزه آموزش پزشکی و جذب دانشجو خارجیالمللی و بینتقویت ارتباطات بین .4

 التحصیالن نخبه داخلی و خارجیطلبی از اساتید و دانشجویان و فارغجذب و حمایت .5

 ی مدیریتیبانی، پایش عملکرد و استقرار داشبوردهااندازی نظام دیدهراه .6

 ( و استقرار آموزش مجازیMentorshipهای کاربردی، کارآفرینی و استقرار نظام استادشاگردی )تأکید بر آموزش .7

 ساالنتوانمندسازی نیروی انسانی با رویکرد آموزش بزرگ .8

 المللیاستقرار نظام ترجمان و انتقال دانش و جذب منابع مالی ملی و بین .9

 های دانشجوییو توسعه پژوهش هادهیاو بانک  شنهادهایپار نظام و استقر حمایت از کارآفرینی .10

 ترویج فرهنگ اسالمی و گسترش معرفت و بصیرت دینی .11

 اصالح، تقویت و گسترش سازوکارهای پرداخت مبتنی بر عملکرد .12

 نهاد و جذب خیرین و مشارکت مردمهای مردمایجاد سازوکار مناسب برای تسهیل ارتباط با سازمان .13

 و افزایش آمادگی در برابر بالیا با رویکرد تمام مخاطرات اصول پدافند غیرعاملسازی و پیاده نیتدو .14

 بهبود و بهسازی فضاهای فیزیکی و رعایت اصول ارگونومی در فضاهای سازمانی .15

 بهسازی و تقویت سیستم مدیریت نگهداشت منابع فیزیکی و غیر فیزیکی .16
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 شود(:ین الملل دانشگاه )که به دانشکده مربوط میهای حوزه معاونت آموزشی و باستراتژی
 یاهای حرفهارزش یسازنهینهاد هدف پزشکی با اخالق اعتالی .1

 کاریابی راستای در دانشجویان آموزش متوازن و هدفمند یسازنهیبه .2

 آموزشی کشور هایگروهآموزشی در بین  هایگروهمرجعیت علمی و سرآمدی  .3

 المللیهای ملی و بیندر اعتباربخشیجایگاه علمی دانشگاه  ارتقای .4

 نسل سوم هایدانشگاهدر راستای  نظام سالمت یازهایبه ن گوییپاسخ .5

 بنیاندانش خلق ثروت آفرینی جهتنوآوری و ارزش هایفرصت از برداریبهره .6

 پزشکی مداوم آموزش و پزشکی علوم آموزش کیفی و کمی ارتقای .7

 در منطقه یدانش علوم پزشک یهاطهییابی به مرجعیت علمی در حدست .8

 تقویت و ارتقای کمی و کیفی آموزش مجازی .9

 علوم پزشکی آموزشی ساز یالمللنیب .10

 (Mentorship) ی آموزشی و استقرار نظام استادشاگردیهابرنامهبازنگری در  .11

 غیرمقیم و مقیم ایرانی برجسته دانشمندان و متخصصان با و همکاری جذب .12

 کشور از خارج معتبر علمی مراکز با درمانی و آموزشی پژوهشی، علمی، دوجانبههای همکاری افزایش .13
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 تحلیل عوامل داخلی  

 کد 
 

 اهمیت رتبه امتیاز

ت
ط قو

نقا
 

S1 برتر کشوری به دانشگاه یهاورود رتبه    

S2 های دانشگاه نسل سومها و فعالیترئیسه دانشگاه از برنامهحمایت هیئت    

S3  های آموزشی سرآمد در کشوربیمارستانوجود برخی    

S4 های آموزش دانشگاهسرآمدی برخی گروه    

S5 وجود دفتر آموزش مداوم فعال    

S6  فعال بودن هسته مشاوره تحصیلی    

S7 فعال بودن کمیته اخالق حرفه ای    

S8 عامل پویا و مستمر هیئت رئیسه با اعضای هیئت علمیت    

S9 تربیت پرستار در همه مقطع/ رشته های موجود    

S10     

S11     

S12     

S13     

S14     

S15     

      

ف
ط ضع

 نقا

W1 ضعف در یکپارچگی فرآیندهای اداره امور مربوط به آموزش بالینی    

W2 عدم تناسب نسبت استاد به دانشجو    

W3  های آموزشیای در محیطحرفهنهادینه نبودن اصول اخالق    

W4 طوالنی شدن سنوات تحصیلی دانشجویان در مقطع تحصیالت تکمیلی    

W5 عدم استفاده کافی اعضای هیئت علمی به استفاده از بسترهای آموزش مجازی    

W6 کمبود دانش و نگرش مناسب نسبت به پدیده دانشگاه نسل سوم    

W7  آموزشیفرسودگی تجهیزات    

W8 
 حضور ناکافی و غیر موثر 

 

   

W9 های اجتماعیتوجه ناکافی به مسئولیت    

W10 
توسط کارکنان علیرغم وجود کانال ارتباطی مناسب  عف در پاسخگویی به مکاتبات اداریض

 )اتوماسیون(

   

W11  سازی و اجرای فرایندها میدر تصمتوجه ناکافی به نتایج پژوهش در آموزش    

W12 عدم یکپارچگی در محاسبه و پرداخت مربوط به واحدهای تدریس شده    

W13 نبود ساختار تشکیالتی مصوب و متناسب با شرح وظایف دانشگاه نسل سوم    

W14 کمبود کادر آموزشی اداری    

W15     
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خارجیتحلیل عوامل     

 کد 
 

 اهمیت رتبه امتیاز
ت

فرص
ها

 

O1  ی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیهابستهابالغ    

O2 کشور نقشه علمی در یارشتهنیب یهادوره اندازیراه و توسعه به ویژه توجه    

O3 دانشگاه علوم پزشکی مجازی    

O4 نگاه مثبت دانشگاه به حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم    

O5  مرکز رشد و نوآوری در دانشگاهتاسیس    

O6 وجود بستر آموزش مجازی در دانشگاه    

O7 مجرب علمیبرخورداری از اعضای هیئت    

O8 طرح مجریو  عضویت UNFPA    

O9     
O10     

O11     

O12     

O13     

O14     

O15     

 O1     

تهدیدها
 

T1 خدمات آموزشی به نسبت درمانی خدمات به بهداشت وزارت بیشتر توجه    

T 2  ی دولتیهاستمیسی و خلق ثروت در نیآفرارزشنبود تفکر    

T 3 نیاز به توجه بدون تکمیلی التیتحص دانشجویان پذیرش افزایش    

T 4 دانشگاه آموزشی توان و کشور نیازهای به توجه بدون دانشجو پذیرش افزایش    

T 5 تراکم رقبای دانشگاهی در کالن منطقه ده    

T 6  ی دولتیهاستمیسی و خلق ثروت در نیآفرارزشنبود تفکر    

T 7 محدود شدن بودجه های حوزه آموزش    

T8 همکاری ناکافی مراکز آموزشی درمانی بهداشتی در زمینه آموزش بالینی پرستاری و مامایی    

T 9  آموزش بالینی ماماییناکافی بودن عرصه    

T10  معاونت تیساوبطراحی نامناسب    

T11     

T12     

T13     

T14     

T15     
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 و بین الملل آموزشیمعاونت  اهداف کلی
 آموزش فرآیندهای ساماندهی ساختار و  

 انسانی سرمایهو بهسازی   توسعه  

 آموزشی های محیط در ایحرفه اخالق اصول کردن نهادینه 

 ها در حوزه بین المللی سازیتوسعه فعالیت 

 مجازی آموزش توسعه 

 سوم نسل دانشگاهها در راستای حرکت به سوی سازماندهی و مدیریت فعالیت  

 خدمات آموزشی حوزهسازی عملکرد بهینه 

 

  



 

 

 توضیحات درصد تحقق تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش نشانگر  فعالیت  برنامه  هدف کلی

 ساماندهی ساختار و

 آموزش فرآیندهای

 )در راستای دستیابی به

 سرآمدی و مرجعیت

 آموزشی گروههای

-گروه بین دانشکده در

 کشور( آموزشی های

 چه سازییکپار 

 امور اداره فرآیندهای

 آموزش به مربوط

 بالینی

ارتقای تعامل آموزش و بالین با برگزاری جلسات  1

 هماهنگی و آموزشی

 
 گزارش جلسات

     مسئول امور بالینی

تنظیم برنامه حضور  مدیران گروه در مجتمع  2

 آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم

 
 برنامه حضور

     امور بالینیمسئول 

تنظیم دستورالعمل حضور اعضای هیئت علمی  3

 به تفکیک رتبه، سابقه، و مسئولیت

 
 دستورالعمل

     مدیران گروه

بهینه سازی امکانات و تسهیالت در مراکز  4

 آموزشی درمانی برای دانشجویان و استادان

 
 ایگزارش بازدید دوره

     ناظر بالینی

-برنامه منتورشیپ در مراکز آموزشیاستقرار  5

 درمانی

گزارش اجرا از حداقل  

 یک مرکز

     معاون آموزشی

     معاون آموزشی تعداد اعضای جذب شده  جذب عضو هیئت علمی مستقر در بالین 6

صورت جلسات و الگ   هابازنگری الگ بوک 7

 بوک بازنگری شده

     EDOمدیر 

     EDOمدیر  مستندات سایت  بوک الکترونیکراه اندازی الگ 8

های مناسب آموزش شناسایی و افزایش عرصه 9

 بالینی

مستندات و گزارش  

 بازدیدها

     مدیران گروه

ارائه طرح همتایاری و کارورزی در عرصه  10

 دانشجویان کارشناسی ارشد

 مستندات و 

 گزارش مدیران گروه

 فایل برنامه ریزی

     گروهمدیران 

 آموزش بالینی در در پژوهش استفاده از نتایج 11

 فرآیندها اجرای و گیریتصمیم

 
 مستندات

     معاون آموزشی

     معاون آموزشی گزارش طرح  های آموزش بالینی طرح پژوهشی تعیین هزینه 12

پایش الکترونیک حضور دانشجویان در دو مرکز  13

 آموزشی درمانی

 
 مستندات

     مسئول امور بالینی

 سنوات کاهش

دانشجویان  تحصیلی

 تحصیالت مقطع

 تکمیلی

کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع  1

 تحصیالت تکمیلی

 
 مستندات پذیرش

     معاون آموزشی

     مدیر تحصیالت تکمیلی صورت جلسات  کوتاه کردن فرآیندهای مرحله پژوهشی 2

های افزایش سنوات در گروهآسیب شناسی  3

 آموزشی

 
 گزارش مدیران گروه

     مدیر تحصیالت تکمیلی

 بهسازی فضا و

 آموزشی تجهیزات

     معاون اداری مالی مستندات خرید  خرید تجهیزات آموزشی 1

توسعه فضای سایت دانشجویان مقطع تحصیالت  2

 تکمیلی

 
 مستندات توسعه

     معاون اداری مالی

های ساماندهی فعالیت

 دانشجویان دکترا

پایش الکترونیک حضور دانشجویان دکترا در  1

 دانشکده و مراکز آموزشی درمانی

 
 مستندات حضور و غیاب

     کارگزینی

     مدیر تحصیالت تکمیلی مستند کارپوشه  تدوین و اجرایی نمودن کارپوشه 2
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 توضیحات درصد تحقق تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش نشانگر  فعالیت  برنامه  هدف کلی

     رئیس دانشکده ابالغ  های آموزش دکتراانتخاب مسئول برنامه 3

     مدیر تحصیالت تکمیلی مستندات  برگزاری سمینارهای فصلی با ارائه دانشجویان 4

اندیشی هیئت رئیسه با برگزاری جلسات هم 5

 دانشجویان دکترا

 
 مستندات

     معاون آموزشی

استقرار آموزش 

 پاسخگو

تدوین طرح درس و طرح دوره ها براساس  1

 آموزش پاسخگو

 
 مستندات

     EDOمدیر 

های آموزشی )آموزش در راستای برگزاری کارگاه 2

پاسخگویی به نیاز جامعه، پایش و ارزیابی اجرای 

 برنامه های آموزش پاسخگو(

 

 مستندات

     EDOمدیر 

همکاری با نهادهای غیر دانشگاهی در زمینه  3

 های مسئولیت آموزش )در راستای توجه به

 اجتماعی در برنامه ریزی آموزش بالینی(

 

 مستندات

     معاون آموزشی

اجرای برنامه های آموزش مداوم مبتنی بر  4

 نیازسنجی 

 
 مستندات

     مسئول آموزش مداوم

تولید دانش در حوزه سالمت در پاسخگویی به  5

نیاز جامعه  )مثال هدایت پایان نامه های 

پاسخگویی به نیازهای دانشجویی در راستای 

 جامعه(

 

 محصوالت تولید شده

     معاون آموزشی

توسعه کمی و کیفی 

کادر اداری حوزه 

 آموزش 

تعداد کارشناسان امور اداری حوزه  افزایش 1

 آموزش

تعداد کارشناسان افزایش  

 یافته

     معاون آموزشی

-توانمندسازی کارکنان آموزش در زمینه مهارت 2

 های پایه

تعداد برنامه های  

 آموزشی

     رئیس اداره آموزش

ارتقای نظام ارزیابی و 

 آزمون ها

تدوین مقیاس ارزشیابی کیفیت برگزاری  1

 امتحانات

 
 مقیاس ارزشیابی

     EDOمدیر 

تدوین مقیاس ارزشیابی کیفیت فعالیت  2

 دانشجویان دکترا در قالب واحد موظف

 
 مقیاس ارزشیابی

     EDOمدیر 

گزارش نتایج تحلیل و   ها و ارائه بازخورد به استادانتحلیل آزمون 3

 نامه های ارائه بازخورد

     EDOمدیر 

     مدیران گروه فرم های ارزشیابی  های ارزشیابی بالینیبازنگری فرم 4

     بالینیمسئول امور  گزارش پیوسته   نظارت بر آموزش بالینی )توسط ناظر بالینی( 5

نظارت کمیته پایش بر کیفیت و فرآیندهای  6

 آموزش بالینی

 
 گزارش

     کمیته پایشدبیر 

های آموزشی کارشناسی مامایی ارزشیابی برنامه 7

 و کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 
 مستندات

دبیر اعتبار بخشی برنامه های 

 اموزشی

    

     مدیران گروه مستندات  برگزاری آزمون نهایی دوره کارشناسی پرستاری  8
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 توضیحات درصد تحقق تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش نشانگر  فعالیت  برنامه  هدف کلی

توسعه مشارکت 

اعضای هیئت علمی و 

-دانشجویان در تصمیم

های حوزه سازی

 معاونت آموزشی

برگزاری جلسات هم اندیشی هیئت رئیسه با  1

 اعضای هیئت علمی

 
 صورت جلسات

     معاون آموزشی

اندیشی هیئت رئیسه با  برگزاری جلسات هم 2

 نمایندگان دانشجویان مقاطع مختلف

 
 صورت جلسات

     معاون آموزشی

برگزاری جلسات هم اندیشی گروه های آموزشی  3

 با دانشجویان دکترای گروه

 
 صورت جلسات

     معاون آموزشی

بهینه سازی 

فرآیندهای معاونت 

آموزشی و تدوین 

فرآیندهای جدید بر 

 حسب نیاز

     معاون آموزشی مستند فرآیندها  بازنگری منظم فرآیندها به صورت سالیانه  1

تدوین فرآیند ارزیابی متقاضیان عضویت هیئت  2

 علمی )تعهدات، مامور، انتقال(

 

 فرآیند تدوین شده

     معاون آموزشی

 توسعه و بهسازی

  انسانی سرمایه

 

 هب استاد نسبت بهبود 

 دانشجو

     معاون آموزشی تعداد اعضای جذب شده  جذب عضو هیئت علمی  1

متناسب سازی پذیرش دانشجو با ظرفیت کادر  2

 آموزشی

نامه های درخواست  

 ظرفیت

     معاون آموزشی

توانمندسازی اعضای 

 هیئت علمی

های هم اندیشی برای اعضای برگزاری کرسی 1

 هیئت علمی

     EDOمدیر  هاتعداد کرسی 

های آموزشی مبتنی بر نیاز برگزاری کارگاه 2

 اعضای هیئت علمی

     EDOمدیر  تعداد کارگاه ها 

تدوین و اجرای دستورالعمل راهبری )منتوری(  3

 استادان تازه وارد

 
 مستندات ابالغ راهبر

     معاون آموزشی

     معاون آموزشی مستندات  پیگیری ایجاد وابستگی دوگانه برای اعضاء 4

 اصول کردننهادینه

 محیط در ایحرفه اخالق

 آموزشی های

 

توسعه فرهنگ اخالق  

 ایحرفه

 

     ایدبیر کمیته اخالق حرفه صورت جلسات  ایتدوین معیارهای تعیین الگوی اخالق حرفه 1

ای در معرفی و قدردانی از الگوی اخالق حرفه 2

کارمند، و دانشجو به گروه اعضای هیئت علمی، 

 طور سالیانه

 

 مستندات

     معاون آموزشی

های آموزشی مبتنی بر نیاز برگزاری کارگاه 3

 ایدر حوزه اخالق حرفه اعضای هیئت علمی

     EDOمدیر  تعداد کارگاه ها 

برگزاری نشست های هم اندیشی با حضور  4

 ، و دانشجویاناعضای هیئت علمی، کارکنان

 
 تعداد کرسی ها

     EDOمدیر 

تدوین درسنامه اخالق حرفه ای در پرستاری و  5

 مامایی

 
 درسنامه

     معاون آموزشی

پژوهش در زمینه کوریکولوم پنهان در اموزش  6

 پرستاری و مامایی

 
 گزارش طرح

     مجری طرح

ها در حوزه توسعه فعالیت

 المللی سازیبین

بسترسازی برای  

 های بین المللیفعالیت
پژوهش در زمینه آمادگی برای بین المللی سازی  1

 و تربیت دانشجوی خارجی در دانشگاه

 
 گزارش طرح

     مجری طرح
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 توضیحات درصد تحقق تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش نشانگر  فعالیت  برنامه  هدف کلی

های روزآمد نمودن سایت دانشکده به زبان 2

 فارسی، انگلیسی و عربی

 
 سایت

     معاونین

تهیه کوربکولوم/ دوره آموزشی با محتوای  3

 انگلیسی

 
 کوریکولوم، دوره، و....

     مدیران گروه

تربیت دانشجوی 

 خارجی
   UNFPAتربیت دانشجو در قالب برنامه  1

 مستندات
     معاون آموزشی

بسترسازی یادگیری   مجازی آموزش توسعه

الکترونیک در آموزش 

 پرستاری و مامایی

کارگیری روش آموزش پژوهش در زمینه به 1

 پرستاری و ماماییمجازی در آموزش 

 
 گزارش طرح

     مجری طرح

هدایت برخی از پایان نامه های دانشجویی در  2

 راستای تولید محتوای الکترونیک تعاملی

تعداد پایان نامه در این  

 زمینه 

     مدیر تحصیالت تکمیلی

سپاری تهیه و تولید محتوای آموزش برون 3

 مجازی

تعداد محتوای آموزشی  

 تولید شده مجازی

     معاون آموزشی

ارتقای کمی و کیفی سایت کامپیوتر دانشجویان  4

 تحصیالت تکمیلی

 
 سایت کامپیوتر

     اداری-معاون مالی

سازماندهی و مدیریت 

ها در راستای فعالیت

 حرکت به سوی دانشگاه

 سوم  نسل

 

 ارتقای و دانش افزایش 

 هپدید به نسبت نگرش

 سوم نسل دانشگاه

برگزاری نشست ها درخصوص دانشگاه های  1

 نسل سوم

 

 

 تعداد جلسات

     تعداد جلسات

برگزاری کنگره واکاوی آموزش پرستاری و  2

مامایی در راستای حرکت به سوی دانشگاه نسل 

 سوم

 

 مستندات کنگره

     رئیس کنگره

توانمندسازی 

 زمینه دانشجویان در

 کارآفرینی

آموزش کارآفرینی و خلق برگزاری کارگاه های  1

 ثروت برای دانشجویان

 
 تعداد کارگاه

     EDOمدیر 

هدایت پایان نامه های مربوط به حوزه کارآفرینی  2

 و خلق ثروت 

تعداد پایان نامه در این  

 زمینه 

     مدیر تحصیالت تکمیلی

توسعه آموزش بین 

 رشته ای

     معاون آموزشی کوریکولوم  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار راه اندازی رشته 1

استفاده از استادان سایر رشته در هدایت پایان  2

 هانامه

تعداد استادان از سایر  

 رشته ها

     مدیر تحصیالت تکمیلی

 

  



 

 

 شود(:)که به دانشکده مربوط می دانشگاه آوریی حوزه تحقیقات و فنهایاستراتژ
 سازی محصوالت و خدماتو تجاری ینیارتباط با صنعت، کارآفر توسعه .1

 های کاربردی در راستای تولید خلق ثروتدهی پژوهشجهت .2

 ی جدیدهادهیاآوری و تولید دانش مبتنی بر فن .3

 ها و انتشارات مشترکاز پژوهش تیالمللی معتبر و حماو بین یبا مراکز مل تعامالت سازنده .4

 یی.های دانشجوتوسعه پژوهشطراحی بانک ایده دانشجو و  .5

 شناسایی نیازها و حرکت در راستای توسعه مرزهای دانش .6

 المللی )گرنت(توسعه و جذب منابع مالی ملی و بین .7
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 تحلیل عوامل داخلی  

 کد 
 

 اهمیت رتبه امتیاز
ت

ط قو
نقا

 

S1 مدیریت مالی مستقل    

S2     

S3     

S4     

S5     

S6     

S7     

S8     

S9     

S10     
S11     

S12     
S13     

S14     

S15     

      

ف
ط ضع

 نقا

W1  ی تحقیقاتیمحورهای راهبردی و نامشخص بودن هابرنامهضعف در تدوین    

W2  های مختلفپژوهش و انتشار نتایج به روشکمبود سطح آگاهی محققین از اصول    

W3 یسیانگلهای الزم برای نگارش علمی در بعضی از محققین/متدولوژی/زبان کمبود مهارت    

W4 ضعف در ترجمان دانش    

W5 های مرتبطهای آموزشی با صنایع و فناوریضعف ارتباطات گروه    

W6  باال/ ضعف در انتشار مقاالت پر استناد ریتأثضعف در انتشار مقاالت در نشریات با ضریب    

W7 افزار آذرساهای نرمعدم استفاده از قابلیت    

W8 کمبود نیروی انسانی    

W9 محدودیت منابع مالی    

W10 بدون معیار و به صورت تقریبا یکسان تخصیص منابع مالی    

W11     

W12     

W13     

W14     

W15     
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خارجیتحلیل عوامل     

 کد 
 

 اهمیت رتبه امتیاز
ت

فرص
ها

 

O1 کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و دسترسی الکترونیک به منابع    

O2 های پرستاری و مامایی مستقر در شهر تهرانتعدد دانشکده    

O3  های پرستاریمراقبتوجود مرکز تحقیقات    

O4  آوری وری )معاونت علمی و فناطور ویژه فنکننده از پژوهش و بهی حمایتهاصندوقوجود نهادها و

ریاست جمهوری و ستادهای وابسته، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق حمایت از پژوهشگران و 

 ...( و خیرین

   

O5  ی مرتبط، هاخانهسایر وزارت کشور از قبیل وزارت بهداشت،  مؤسساتوجود زمینه همکاری با سایر

 نهادهای وابسته به ریاست جمهوری، شهرداری و ....

   

O6  المللیپژوهشی مرجع در سطح ملی و بین–مراکز علمیامکان همکاری با    

O7 حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم    

O8     

O9     

O10     

O11     

O12     

O13     

O14     

O15     

      

تهدیدها
 

T1 (های پژوهشضعف همکاری بین بخشی )دانشکده با محیط    

T 2 های انجام شدهعدم توجه به نتایج پژوهش    

T 3  استفاده در حوزه پژوهش روز و قابلی اطالعاتی ملی جامع، بههاسامانهکمبود    

T 4 کمبود منابع مالی    

T 5     

T 6     

T 7     

T8     

T 9     

T10     
T11     

T12     

T13     

T14     

T15     
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 معاونت پژوهشی اهداف کلی
 های پژوهشیها به سمت تحقیقات میدانی و تجربی بر اساس اولویتنامههای پژوهشی و پایانهدایت طرح 

  تعیین الین پژوهشی اعضای هیئت علمی و کسب مرجعیت علمی و برند شدن اعضا در الین تحقیقاتی 

 های پژوهشیتوانمندسازی اعضای هیئت علمی در زمینه ارتقای کمی و کیفی فعالیت 

  ارتقای رتبه کتابخانه دانشکده 

 همکاری با مراکز داخل و خارج دانشگاه 

 نی و تجاری سازی محصوالت و خدمات توسعه ارتباط با صنعت ، کار آفری 

  



 

 

 توضیحات درصد تحقق تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش نشانگر  فعالیت  برنامه  هدف کلی

های هدایت طرح

ها نامهپژوهشی و پایان

به سمت تحقیقات 

میدانی و تجربی بر 

های اساس اولویت

 پژوهشی

 فهرستتدوین  

تحقیقاتی های اولویت

پاسخگو به نیاز 

ی  وابسته به هاسازمان

متنظام سال  

 

 

 

 

 

-فهرست اولویتگذاری بار  شناسایی ذینفعان در نظام سالمت  1

های پژوهشی در سایت 

 دانشکده  

پژوهشی  معاون      

 پژوهشیهای اولویت فهرستازماندهی س 2

آموزشی بهداشتی درمانی، بهداشتی و مراکز 

زمان بهزیستی، سازمان سا نظام سالمت،

 و... مواد مخدرمبارزه با 

طرح  % 40تصویب حداقل  

ای تحقیقاتی مصوب بر ه

های اساس اولویت

 پژوهشی 

پژوهشی  معاون      

بر اساس نیاز  پژوهشیهای تعیین اولویت 3

 های ذینفعسازمان
پژوهشی  معاون        

های توسعه کمی  طرح

-محصول تحقیقاتی

پاسخگو به نیاز  محور

 جامعه

ران هیئت حمایت مالی و تشویق پژوهشگ 1

های طرح علمی و دانشجویان دارای

 محور محصول پژوهشی

تعداد طرح های محصول  

شده و اجرا محور تصویب

 شده

     معاون پژوهشی

و   Scopus افزایش محصوالت پژوهشی در 2

های پرستاری رشتهچارک اول و دوم  مجالت

 و مامایی  
 

در نظر گرفتن تعداد  

 درمحصوالت پژوهشی 

Scopus  و مجالت 

-رشته و دومچارک اول 

به  های پرستاری و مامایی

معیارهای عنوان یکی از 

 پژوهشگر برتر انتخاب 

     معاون پژوهشی 

تدوین قراردادهای پژوهشی با مجریان طرح  3

 های تحقیقاتی در سیستم پژوهشیار  
     کارشناس پژوهش  قرارداد منعقد شدهتعداد  

های پژوهشی نظارت و  پرداخت هزینه طرح 4

 های مصوب در نوبت
مبالغ هزینه شده در حوزه  

 پژوهش 

 ریاست دانشکده/

معاون پژوهشی/ مسئول 

امور مالی/کارشناس 

 پژوهش  

    

های بارگذاری تعداد پیام  سازی واحد ترجمان دانشفعال 5

در سایت سالمت  شده

 کشور

     معاون پژوهشی 

های تعیین الین

اعضای هیئت  پژوهشی

علمی و کسب مرجعیت 

علمی و برند شدن 

اعضاء در الین 

 تحقیقاتی

 

ایجاد و فعال سازی   

 پژوهشی      هایهسته

های پژوهشی مبتنی تمرکز بر پذیرش طرح 1

 بر هسته و الین پژوهشی محققان 

های طرح %50پذیرش  

تحقیقاتی دانشکده مبتنی 

 های پژوهشی بر هسته

     شورای پژوهشی دانشکده 

هدفمند و همراستا  

های کردن پروژه

تحقیقاتی اعضای 

 هیات علمی

اعضای هیئت علمی در  hارتقای شاخص  2

Scopus  وGoogle Scholar  
افزایش میزان خود  

استنادی اعضای هیئت 

 علمی 

     سنجیعلم کارشناس
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 توضیحات درصد تحقق تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش نشانگر  فعالیت  برنامه  هدف کلی

 
 

نویسندگان افزایش تعداد  

 مقاالت

افزایش مشارکت و 

همکاری بین اعضای 

 ئت علمیهی

 

-بین ،بین گروهی پژوهشیهای تشویق طرح 2

 دانشگاهی دانشکده ای و بین

  

-تعداد همکاران  مشارکت 

های کننده در اجرای طرح

 پژوهشی

 

     معاون پژوهشی

 مقاالت نویسندگانتعداد  

های شده درسایت منتشر

 معتبر 

معاون پژوهشی       

توانمندسازی اعضای 

و  هیئت علمی

در زمینه  دانشجویان

ارتقای کمی و کیفی 

 های پژوهشیفعالیت

 

توانمندسازی در حیطه  

 اخالق در پژوهش 

تدوین محتوای آموزشی آخالق در پژوهش و  1

 اخالق در نشر در انواع مطالعات

محتوای تعداد بازدیدهای  

 آموزشی در سایت

     معاون پژوهشی

بارگذاری محتوای آموزشی اخالق در  2

پژوهش و اخالق در نشر در صفحه معاونت 

 پژوهشی  سایت دانشکده

تعداد بازدیدهای محتوای  

 آموزشی در سایت

     معاون پژوهشی

پژوهشیمعاون  تعداد کارگاه  برگزاری کارگاه اخالق در پژوهش و نشر 3      

توانمند سازی اعضای 

هیئت علمی در حوزه 

سنجیعلم  
 

کارگاه استراتژی و  تاپیککارگاه هات 1

 جستجو 
 

  تعداد کارگاه 

  

 

سنجی دانشگاه و واحد علم

 دانشکده مدیریت و دفتر

توسعه آموزش پزشکی 

 دانشکده  

    

توانمند سازی در انواع  

 مطالعات کمی و کیفی

-ای و نیمهانواع مطالعات مداخلهکارگاه  2

 تجربی 

 

گواهی صادرشده بر  تعداد 

شده مبنای پروپوزال ارائه

کنندگان توسط شرکت

 کارگاه 

     معاون پژوهشی

 کارگاه انواع مطالعات کیفی  3

 
 میزان رضایت از کارگاه 

 تعداد گواهی صادر شده

شده تعداد پروپوزال ارائه

کنندگان توسط شرکت

 کارگاه 

     معاون پژوهشی

 کارگاه مرور نظام مند و متاآنالیز  4

 

 

گواهی صادرشده بر  تعداد 

شده مبنای پروپوزال ارائه

کنندگان توسط شرکت

 کارگاه

پژوهشی معاون      

     معاون پژوهشی  صورتجلسات برگزاری   پژوهشی اجرایی نمودن طرح منتورشیپ  5
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 توضیحات درصد تحقق تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش نشانگر  فعالیت  برنامه  هدف کلی

تعداد جلسات هم اندیشی   اندیشی پژوهشی برگزاری منظم جلسات هم 6

 پژوهشی 

     معاون پژوهشی 

ژورنال کالب و ژورنال واچ برگزاری جلسات  7

 پژوهشی
     معاون پژوهشی  تعداد جلسات  

های هابرگزاری کارگ  تشکیل کارگروه تحقیقات کیفی  8

تحقیقات کیفی و کمی در 

 دانشگاه 

 دبیر کارگروه 

 دکتر سید فاطمی 

    

توانمند سازی 

دانشجویان در 

 تحقیقات کمی

برگزاری مدرسه تابستانه و   برگزاری کارگاه 1

 زمستانه

کمیته تحقیقات سرپرست 

 دانشجویی

    

اختصاص ساعت پژوهش   ایجاد زنگ پژوهش در دانشکده 2

 در دانشکده 

سرپرست کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

    

ارائه مدرک دیپلم   برگزاری کارگاه دیپلم پژوهشی  3

 پژوهشی 

کمیته تحقیقات سرپرست 

 دانشجویی

    

طراحی الگ بوک پژوهشی ویژه کمیته  4

 تحقیقات
کمیته تحقیقات سرپرست  الگ بوک پژوهشی  

 دانشجویی

    

ارتقا چاپ کتاب و مقاله با افیلیشن کمیته  5

 تحقیقات دانشجویی
تعداد کتاب و مقاله چاپ  

 شده 

کمیته تحقیقات سرپرست 

 دانشجویی

    

افزایش دسترسی به 

منابع و  اطالعات علمی 

 و پژوهشی

 

 

 

 

های نی بانکبه روزرسا 

اطالعاتی  پژوهشی 

 دانشکده 

مربوط به بارگذاری محتواهای آموزشی  1

پژوهشی در  معاونت صفحهدر پژوهش 

 سایت دانشکده

گذاری محتوای بارتعداد  

 شده 

تعداد بازدید از محتوای 

 وبومتری آموزشی/

     کارشناس پژوهشی

به روزرسانی و اصالح اطالعات بانک  2

 نامهاطالعاتی پایان
 

-ارایه گزارش تعداد پایان 

 شده وارد و اصالح هاینامه

سنجیارشناس علمک      

 به روزرسانی سامانه طرح های تحقیقاتی در 3

 پژوهشیار سیستم

های به روز رسانی طرح 

تحقیقاتی در سیستم 

 پژوهشیار 

     کارشناس پژوهشی 

اری راهنمای جدید ادغام ذتدوین و بارگ 4

، Google Scholar آکادمیک هایشناسه

Scopus و ،ID Researcher  

سنجی کارشناس علم لینک دسترسی راهنما       

 آکادمیک هایشناسهدرج و روزآمدسازی  5

Google Scholar ،Scopus و ،ID 

Researcher ت علمی در اعضای هیئ

 سنجیسامانه علم

سنجی کارشناس علم لینک دسترسی راهنما       

     مسئول کتابخانه تعداد کتب  افزایش منابع تخصصی به صورت چاپی  6
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 توضیحات درصد تحقق تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش نشانگر  فعالیت  برنامه  هدف کلی

ارتقای رتبه کتابخانه 

 دانشکده
-توسعه خدمات اطالع 

 رسانی کتابخانه

     مسئول کتابخانه صورت جلسات  آموزش نرم افزار آذرسا 1

     مسئول کتابخانه  تعداد کتب  افزایش منابع تخصصی به صورت الکترونیک  2

     مسئول کتابخانه  مستندات   وجین نشریات چاپی کتابخانه  3

اجرای آیین نامه تدوین شده یکپارچه  4

 کتابخانه  
     مسئول کتابخانه مستندات  

سازی اطالعات موجود کتب فارسی و سالم 5

های اطالعاتی کتابخانه بر انگلیسی در بانک

 روی پورتال

     مسئول کتابخانه پورتال کتابخانه  

همکاری با مراکز داخل 

 و خارج دانشگاه

 

نامه انعقاد تفاهم 

همکاری با مراکز داخل 

 دانشگاه   

نامه همکاری با دانشکده علوم انعقاد تفاهم 1

 رفتاری 
 تعداد تفاهم نامه  

 منعقد شده 

     معاون پژوهشی 

نامه همکاری با مراکزآموزشی و انعقاد تفاهم 2

های مانی به عنوان فیلدهای اجرای طرحدر

 پژوهشی 

تعداد تفاهم نامه منعقد  

 شده 

     معاون پژوهشی 

نامه انعقاد تفاهم

همکاری با مراکز خارج 

 دانشگاه   

نامه همکاری با مراکزآموزشی و انعقاد تفاهم 1

ویان به درمانی خارج دانشگاه از جمله ر

 های پژوهشیعنوان فیلدهای اجرای طرح

تعداد تفاهم نامه منعقد  

 شده 

     معاون پژوهشی 

مدیریت مبتنی  یارتقا

بر شواهد با انعکاس 

های نتایج طرح

 تحقیقاتی

های پژوهشی در شناخت ذینفعان طرح 1  

 های مختلف ها و معاونتمدیریت
شناسایی ذی نفعان هر  

 طرح تحقیقاتی 

     معاون پژوهشی 

شده تعداد پیام  استخراج  های پژوهشی استخراج نتایج طرح 2

 از تحقیق 

     معاون پژوهشی 

     معاون پژوهشی  شده تعداد پیام ارسال  های پژوهشی به ذینفعان ارسال نتایج طرح 3

توسعه ارتباط با صنعت، 

کارآفرینی و تجاری 

سازی محصوالت و 

 خدمات

 

فرهنگ سازی و  

آموزش پژوهشگران 

در رارتباط با  دانشکده

 صنعت 

 پژوهشگران دانشکدهآموزش  1

 
های ارتباط تعداد پروپوزال 

 با صنعت سابمیت شده 

     معاون پژوهشی 

سازی تجاری

 محصوالت پژوهشی
 

 

جهت  دانشکده ارتباط با  موسسات خارج 2

سازی نتایج گذاری در تولید و تجاریسرمایه

 های پژوهشیطرح

عقد تفاهم نامه همکاری با  

 موسسات خارج دانشکده  

تعداد تفاهم نامه 

 منعقدشده 

     معاون پژوهشی 

 



 

 

 شود(:)که به دانشکده مربوط می دانشگاه ی حوزه دانشجویی و فرهنگیهایاستراتژ

 و بانشاط برای جامعه دانشگاهی در تمام سطوح ایجاد محیطی سالم 

 بدنی و درمانی دانشجویانکلیه خدمات فرهنگی، رفاهی و تربیت ارتقای سطح کمی و کیفی 

 های علمی فرهنگی ی نهفته آنان درصحنهاستعدادهاشکوفایی  توسعه مشارکت دانشجویی و ایجاد بستر مناسب جهت

 اجتماعی ورزشی

 های اسالمیارزش ینیدتعمیق باورهای  و یاخالق لیفضا یتعال و رشد 

  نهادهای فرهنگی اجتماعیتعامالت سازنده با 

 گیریهای دانشجویی در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیمتقویت مشارکت 

 ایجاد زمینه برای بروز توانایی دانشجویان در زمینه تحقیق 
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 تحلیل عوامل داخلی  

 کد 
 

 اهمیت رتبه امتیاز
ت

ط قو
نقا

 

S1 جهت دانشجویان جدیدالورودهای زندگی توسط کارشناسان اداره مشاوره تدریس درس مهارت    

S2 پایش و شناسایی دانشجویان در معرض خطر    

S3 
-های داوطلبرسانی سالمت ملی و سازماناحمر و التیام در پویش اطالعهای هاللمشارکت کانون

 محور

   

S4 کتابخانه فرهنگی(-)دارالقران یوجود فضاهای مستقل فرهنگی در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگ    

S5 تالش در جهت توسعه فعالیت های فرهنگی بین دانشکده و دانشگاه    

S6  های فرهنگیتالش جهت افزایش توان مشارکتی استادان و دانشجویان در برنامه    

S7 دانشکده با کانون های دانشجویی همکاری مستمر    

S8     

S9     

S10     

S11     

S12     

S13     

S14     

S15     

      

ف
ط ضع

 نقا

W1 نبود بودجه مشخص برای امور فرهنگی    

W2  ماهرکمبود نیروی انسانی    

W3 کمبود فضای فیزیکی    

W4 کاهش انگیزه دانشجویان برای مشارکت در برنامه های دانشجویی فرهنگی    

W5  کارکنان برای شرکت در فعالیت های فرهنگیعدم انگیزه کافی    

W6 ی دانشجویی فرهنگیهاانجمنهای فعالیت فیزیکی جهت کمبود فضای    

W7 ی فرهنگیهابرنامههای موازی نهادهای فرهنگی دانشگاه در وجود فعالیت    

W8     

W9     

W10     

W11     

W12     

W13     

W14     

W15     
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خارجیتحلیل عوامل     

 کد 
 

 اهمیت رتبه امتیاز
ت

فرص
ها

 

O1 وجود سالن ورزشی دانشگاه در محل دانشکده    

O2 ستفاده از بستر شبکه مجازی برای انجام امور فرهنگیا    

O3 تاسیس مرکز رشد و نوآوری در دانشگاه    

O4     

O5     

O6     

O7     

O8     

O9     

O10     

O11     

O12     

O13     

O14     

O15     

 O1     

تهدیدها
 

T1 تغییر هنجارهای فرهنگی جامعه که تناسبی با معیارهای فرهنگی مورد نظر جامعه اسالمی ندارند    

T 2     

T 3     

T 4     

T 5     

T 6     

T 7     

T8     

T 9     

T10     

T11     

T12     

T13     

T14     

T15     
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 معاونت دانشجویی فرهنگی اهداف کلی
 توانمندسازی نیروی انسانی در زمینه تامین ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی 

 های فرهنگی برای کارکنان و دانشجویانتوسعه برنامه 

  های حوزه دانشجویی فرهنگیگیریتصمیمتقویت مشارکت دانشجویان در 

 توسعه همکاری با نهادهای داخل و خارج دانشگاه در امور فرهنگی 

 ایجاد زمینه بروز استعدادهای دانشجویان در امور فرهنگی دانشجویی 

  



 

 

 توضیحات درصد تحقق تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش نشانگر  فعالیت  برنامه لیهدف ک

بهبود وضعیت رفاهی  توسعه خدمات رفاهی

 دانشجویی

تدوین و اجرای فرآیند ارجاع دانشجویان  1

متقاضی خدمات سالمتی به درمانگاه 

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

 فرآیند تدوین شده 

 تعداد دانشجویان ارجاعی

     

      مستندات  برپایی ایستگاه سالمت 2

برگزاری نشست با دانشجویان در مورد  3

 خدمات رفاهی دانشجویی 

      مستندات 

های ها و درمانگاهبازدید از بیمارستان 4

 وابسته

      هاگزارش 

آشناسازی دانشجویان با خدمات اقامتی  5

 "سرای ویژه جامعه پرستاریمهمان"

      مستندات 

های توسعه حمایت

 مالی و معنوی

معرفی دانشجویان به موسسه امید  1

 صالحان

      تعداد دانشجویان 

جذب داوطلبین برای توسعه صندوق  2

 خیریه دانشجویی 

      تعداد داوطلبین 

رسیدگی به درخواست دانشجویان نیازمند  3

 ایجویای کار غیرحرفه

      مستندات 

-حمایت از و همکاری با برنامه های تشکل 4

 های دانشجوییکانونها و 

      مستندات 

 های فرهنگیتوسعه برنامه

 

ارتقای خدمات 

 فرهنگی

 ت مسئوالن باساجرای برنامه نش 1

 دانشجویان در کلیه مقاطع

 مستندات 

 

     

های فرهنگی )بررسی شستن برگزاری 2

های فرهنگی( با بسیج، شورای چالش

 صنفی و کانون قرآن و عترت 

 جلسهصورت 

 

     

      عکس و گزارش  برگزاری مراسم نکوداشت فعاالن فرهنگی 3

 افزایش معرفت و

 بصیرت دینی
برگزاری مسابقات مختلف در سطح  1

 دانشکده 

      مستندات 

 هایمناسبت به توجه با مراسم برگزاری 2

 فرهنگی و مذهبی

      مستندات 

      مستندات  برگزاری اردوهای یک روزه  3

فضاسازی و تبلیغات محیطی در مورد  4

 مسائل مذهبی و فرهنگی

      مستندات 

      مستندات  مشاوره با دانشجویان آسیب پذیر 5

      مستندات  بهسازی امکانات نمازخانه  6

      مستندات  غبارروبی نمازخانه 7

      مستندات   برگزاری کالس آموزش قرآن 8
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 توضیحات درصد تحقق تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش نشانگر  فعالیت  برنامه لیهدف ک

برگزاری جلسات تالوت قرآن در ماه  9

 مبارک رمضان

      مستندات 

      مستندات  تهیه پمفلت های فرهنگی 10

 هب توجه با حوزه با دانشکده پیوند ویتتق 11

 رهبری دفترنهاد طریق از حمایت

      مستندات 

تقویت مشارکت دانشجویان 

های حوزه گیریدر تصمیم

 دانشجویی فرهنگی

دانشجویان  تشویق

نظرات و  جهت ارئه

 پیشنهادات

      مستندات  برگزاری جلسات شورای صنفی 1

      مستندات  تقدیر از دانشجویان فعال فرهنگی 2

      مستندات  دانشجویی هایدرخواست رسیدگی به 3

شناسایی و ارجاع برنامه های قابل تفویض  4

با نظارت )مانند جشن  ،به دانشجویان

 (آموختگیدانش

      مستندات 

افزایش دامنه ارتباطات 

فرهنگی با سایر واحدها، 

 نهادها و موسسه ها

توسعه مشارکت با 

مراکز داخل و خارج در 

فرهنگیهای زمینه  

 ایهنمایشگاه یا کارگاه برپایی در مشارکت 1

 مانند نمایشگاه کتاب() مختلف

      مستندات 

 با مرتبط معنوی و مادی هایحمایت جذب 2

  فرهنگی و دانشجویی حوزه

      مستندات 

حمایت از استعدادهای 

دانشجویان در امور فرهنگی 

 دانشجویی

بسترسازی برای بروز 

استعدادهای فرهنگی 

 دانشجویان

 شناسایی و استفاده بهینه از استعدادهای 1

 گری(مانند مجری) دانشجویان فرهنگی

      گزارش 

      مستندات   انجمن علمیتشکیل  2

های کمک به فعالیت

اصلی دانشجویی 

 فرهنگی

-تشکل و هافعالیت از حمایت و همکاری 1

 (..و التیام) دانشجویی های

      مستندات 

فرهنگی،  هایتشکل و هاکانون با همکاری 2

 ... و علمی هایانجمن

      مستندات 

 دانشگاه سوی به حرکت

-مهارت تقویت) سوم نسل

 و کارآفرینی( نوآوری های

 های قدم توسعه

اجرا جهت در ابتدایی  

 در مرتبط هایکارگاه یا جلسات برگزاری 1

کارآفرینی  و نوآوری بسترهای ایجاد جهت

 در حوزه فرهنگ

      مستندات 

های مهارت توسعه هایکارگاه برگزاری 2

 ایحرفه

      مستندات 

      مستندات  خیر افراد همکاری جلب 3

 

  



 

 

 شود(:)که به دانشکده مربوط می دانشگاه توسعه مدیریت و منابعهای حوزه استراتژی

 استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در واحدهای بیمارستانی 
  شنهادهایپاستقرار نظام 
  ،درمانی و آموزشیاستانداردسازی و ساماندهی فضاهای بهداشتی 
  ی مرتبطهابخشاستقرار کانون ارزیابی شایستگی مدیران و کارکنان و سیستم جانشین پروری با همکاری 

 توانمندسازی و ارتقاء سطح شایستگی مدیران 

 ساالن با استراتژی آموزش مجازیتوانمندسازی کارکنان با رویکرد آموزش بزرگ 

 نابع فیزیکی و غیر فیزیکیبهسازی و تقویت سیستم مدیریت نگهداشت م 
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 تحلیل عوامل داخلی  

 کد 
 

 اهمیت رتبه امتیاز
ت

ط قو
نقا

 

S1  ی آموزشی برای کارکنان و مدیرانهادورهبرگزاری    

S2 رعایت اصول مدیریت سبز    

S3 های نسل سومحمایت مدیران ارشد برای حرکت به سمت دانشگاه    

S4  رئیسه با کارکنانتعامل پویا و مستکمر هیئت    

S5 تالش برای کاهش هزینه ها و مدیریت منابع    

S6 وجود برنامه های آموزش کارکنان    

S7 تصمیم گیری مشارکتی در امور اداری سازمان    

S8 افزارهای سازمانیهای نرمعدم استفاده از قابلیت    

S9     
S10     

S11     
S12     

S13     

S14     

S15     

      

ف
ط ضع

 نقا

W1 وری پایین نیروی انسانیبهره    

W2 عدم وجود معیار برای پرداخت اضافه کاری و کارانه متناسب با عملکرد    

W3 طوالنی بودن برخی از فرایندها    

W4 توزیع نامناسب نیروی انسانی    

W5  تغییرات سازمانیمقاومت برخی از کارکنان نسبت به    

W6 عدم آشنایی برخی کارکنان از فرآیندهای کاری و آئین نامه های موجود    

W7  ندهایفرامستندسازی ناقص برخی از    

W8  لحاظ نوع استخدام از دانشکدهترکیب ضعیف نیروی انسانی    

W9 قابلیت های فناوری اطالعات زعدم استفاده ا    

W10  ساالریعملکرد نظام شایستهضعف در    

W11 ضعف سیستم جانشین پروری    

W12 ود فرآیندهای تشویقی برای کارکنانکمب    

W13     

W14     

W15     
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خارجیتحلیل عوامل     

 کد 
 

 اهمیت رتبه امتیاز
ت

فرص
ها

 

O1  ثروتعزم دانشگاه در راستای افزایش درآمد، کاهش هزینه و خلق    

O2 تاکید دانشگاه بر پیاده سازی اصول دانشگاه نسل سوم    

O3     

O4     

O5     

O6     

O7     

O8     

O9     

O10     

O11     

O12     

O13     

O14     

O15     

 O1     

تهدیدها
 

T1  جذب و نگهداشت نیروی انسانی بهمحدودیت ناشی از قوانین مربوط    

T2 تاخیر در تخصیص بودجه موجود در تفاهم نامه    

T3 ایش غیرقابل پیش بینی قیمت کاالهاافز    

T4 ارتقای طبقه، رتبه، تغییر عنوان و ...( طوالنی بودن برخی فرآیندهای اداری )مثال    

T5     

T6     

T7     

T8     

T9     

T10     

T11     

T12     

T13     

T14     

T15     
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 معاونت اداری مالی اهداف کلی
 پرداخت اضافه کاری و کارانه بر اساس عملکرد 

 فرآیندهای اداری چابک سازی 

  منابع انسانی  حوزهتحول در 

 کارگیری مطلوب کارکنان بر اساس تخصص، توانمندی، تجربه و عالقهبه 

 افزار اتوماسیون اداریهای نرماستفاده حداکثری از قابلیت 

 تدوین فرآیند تشویق و تنبیه کارکنان 

  



 

 

 توضیحات درصد تحقق تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول پایش نشانگر  فعالیت  برنامه لیهدف ک

کاری بر پرداخت اضافه برقراری عدالت در پرداخت

 اساس عملکرد

-مستند نحوه محاسبه اضافه  کاری تدوین چارچوب نحوه محاسبه اضافه 1

 کاری 

     معاون اداری مالی

     معاون اداری مالی های پرداختلیست  دعملکر بر اساس یکارپرداخت اضافهاجرای  2

پرداخت کارانه بر 

 اساس عملکرد

کارانهمستند نحوه محاسبه   تدوین چارچوب نحوه محاسبه کارانه 1      معاون اداری مالی 

دبر اساس عملکر کارانهپرداخت اجرای  2      معاون اداری مالی لیست های پرداخت  

 یندهایفرآ سازیچابک

ی و مالیادار   
 یندهایفرآبازنگری 

ی و مالیادار  

مستند صورتجلسات و   اصالح فرآیندهای حوزه اداری  1

 فرآیندهای اصالح شده

     رئیس امور اداری

آیندهای اداری ناموجودفرتدوین  2 مستندات صورتجلسات و   

 فرآیندهای تدوین شده

     رئیس امور اداری

مستند صورتجلسات و   اصالح فرآیندهای حوزه مالی 3

 فرآیندهای اصالح شده

     رئیس امور مالی

مستندات صورتجلسات و   تدوین فرآیندهای مالی ناموجود 4

تدوین شدهفرآیندهای   

     رئیس امور مالی

پروریجانشین تحول در حوزه منابع انسانی  

 

هاپست احراز یستگیشا معیارهای تدوین 1      معاون اداری مالی مستندات صورتجلسات  

     معاون اداری مالی مستندات   انتقال دانش تلویحی در حوزه مدیریت 2

تعیین دستیار برای مسئوالن در شرف  3

  بازنشستگی

     معاون اداری مالی صورتجلسات 

توانمندسازی نیروی 

 انسانی

های شغلیآموزش مهارت 1 های آموزشی تعداد دوره  

 برگزار شده

     معاون اداری مالی

های انتقال تجربهتعداد فرم  انتقال تجربیات بین کارکنان 2      معاون اداری مالی 

وری نیروی افزایش بهره

 انسانی
کارگیری مطلوب به

کارکنان بر اساس 

تخصص، توانمندی، 

 تجربه و عالقه

 

های شغلی راه اندازی سیستم درخواست 1

 داخلی 

هاتعداد درخواست       معاون اداری و مالی 

 تدوین مقیاس 2

سنجش دانش و مهارت فرد در پست 

 سازمانی درخواستی

شدهمقیاس تدوین       معاون اداری و مالی 

کنندهتعداد افراد شرکت  توانمند کردن فرد در پست درخواست شده  3      مهاون اداری ومالی 

 قیتشواستقرار فرآیند 

 و تذکر
های تشویق و تذکرتدوین فرآیند  1 شدهفرآیند تدوین        معاون اداری ومالی 

تهیکم فیوظا نییتع 2      معاون اداری ومالی شرح وظایف کیمته  

کمیته  یصدور ابالغ برای اعضا 3 های صادر شدهابالغ        معاون اداری ومالی 

 هایوری قابلیتافزایش بهره

افزار موجود در نرم

 اتوماسیون اداری

انتقال سیستم 

درخواست های اداری 

افزار از نرمخدماتی 

MIS  اتوماسیون به

 اداری 

های اداری و خدماتی در تعریف درخواست 1

 اتوماسیون 

     رئیس امور اداری هاتعداد درخواست 

اتوماسیون استفاده از آموزش کارکنان برای  2

 اداری 

های آموزشیتعداد برنامه       رئیس امور اداری 

 


