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رسالت ):(Mission
داًطکذُ علَم پسضکی آباداى در سال  0991تأسیس ٍ در ایي راستا هعاًٍت آهَزضی ،پژٍّطیی ٍ داًطییَیی
با  051داًطیَی پرستاری ٍ  9عضَ ّیأت علوی فعالیت خَد را آغاز ًوَد کِ ّن اکٌَى بیا  91عضیَ ّییأت
علوی ٍ لریب بِ ً 011فر داًطیَ در رضتِّای پسضکی ،پرستاری ،اتاق عول ٍ علَم آزهایطگاّی ایفای ًمص
هیًوایذ.
دور نما(:)Vision
ها بر آًین تا در  5سال آیٌذُ یکی از  5داًطگاُ برتر ،داًطگاُّای علَم پسضکی تیپ  9کطَر باضین.
ارزشها( :)Value
 .0حافظ یاد ٍ خاعرُ ضْذای  8سال دفاع ًا برابر
 .2تَکل بر خذا
 .9پایبٌذی بِ اصَل ،ارزشّای اسالهی ٍ حفظ حرهت ٍ کراهت اًساًی.
 .0ارج ًْادى بِ جایگاُ هحمك.
 .5حفظ ضأى ٍ هٌسلت ّیأت علوی ،داًطیَیاى ٍ کارکٌاى
.6عذالت اجتواعی .
 .7ضایستِ ساالری
 .8تربیت داًصآهَختگاى هتعْذ ،تَاًوٌذ ٍ با اًگیسُ
 .9ارتما رٍحیِ هطارکتّ ،وکاری ٍ تعْذ
 .01برخَرداری از سالهت کِ حك هسلن آحاد جاهعِ است
 .00ارج ًْادى بِ خاللیت ٍ ًَآٍری
 .02پاسخگَ بَدى
 .09کارگرٍّی
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 .00حفظ ضاى ٍ هٌسلت ّیت علوی ،داًطیَیاى ،کارکٌاى ٍسایر هطتریاى
 .05داًص هحَری
 .06اخالق هحَری
 .07رعایت لَاًیي اداری ٍ ضَابظ حمَلی کِ هَجب برلراری ًظن ٍ اًظباط کاری در هحیظ خَاّذ ضذ
 .08بْرُ گیری از ًظرات اساتیذ ّ ،وکاراى ٍ داًطیَیاى در تصوین گیری.
وقاط قًت :
 .1اجشای دلیك ثشًبهِ ّبی آهَصضی.
ٍ .2جَداػضبی ّیت ػلوی هجشة داًطىذُ دشستبسی
 .3تجشثِ  22سبلِ داًطىذُ دشستبسی آثبداى دس تشثیت ًیشٍی دشستبسی.
 .4تَجِ ٍ حوبیت هسئَالى داًطىذُ ػلَم دضضىی آثبداى اص فؼبلیتت ّتبی آهَصضتی دوٍّطتی ٍ داًطتجَیی
فشٌّگی.
ّ .5وجَاس ثَدى ثب ثیوبسستبى آیت ا ...طبلمبًی وِ اص دسغذ هشاجؼِ وٌٌذگبى ثبالیی ثشخَسداس است.
 .6هطبسوت داًطجَیبى دس تطىل ّبی داًطجَیی فشٌّگی.
ٍ .7جَد ثستشّبی الصم ٍ هٌبست جْت هطبسوت ثخص خػَغی دس اسائِ خذهبت.
 .8دستشسی ثِ ضجىِ اطالع سسبًی ٍ هٌبثغ ػلوی هَسد ًیبص.
 .9تَاًوٌذی ثشگضاسی وبسگبّْب ٍ ّوبیص ّبی ػلوی فشٌّگی.
ٍ .12جَد اهىبًبت الصم جْت تمَیت وویتِ ّبی تحمیمبت داًطجَیی دس داًطىذُ.
 .11فؼبلیت دس جْت اخز هجَص سضتِ.
 .12ثشگضاسی هٌظن ضَساّبی آهَصضی دوٍّص ٍ فشٌّگی ٍتبویذ ثش سػبیت آئیي ًبهِ ّبی هشثَطِ.
 .13داسا ثَدى همبالت ًوبیِ ضذُ ٍ افضایص همبالت ًوبیِ ضذُ دس ًوبیِ ّبی ثیي الوللی.
وقاط ضعف:
 .1هحذٍد ثَدى فشسَدگی ٍ ػذم تٌبست فضبّبی هَجَد آهَصضی.
 .2هطىالت هبلی.
 .3ووجَد اػضبی ّیبت ػلوی سبیش سضتِ ّب ٍ گشٍّْبی ثجض دشستبسی.
 .4آهَصضی ًجَدى سبختبس ثیوبسستبًْبی آهَصضی هَجَد دس هٌطمِ.
 .5فشآیٌذ طَالًی ٍ دجچیذُ جزة ّیبت ػلوی.
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ً .6ذاضتي استمالل وبهل دس ثشخی اص صهیٌِ ّب.
 .7ووجَد ًیشٍی اًسبًی.
ً .8ذاضتي داًطىذُ ّبی ثْذاضتی ٍ دیشادضضىی.
ً .9ذاضتي چبست تطىیالت ثشای اغلت داًطىذُ ّب.
 .12ووجَد خَاثگبُ ٍ فشسَدُ ثَدى خَاثگبّْبی هَجَد.
 .11ووجَد سبلي ّبی ٍسصضی.
 .12فمذاى آصهبیطگبُ هجْض ٍ اثضاسّبی الصم جْت تحمیمبت.
 .13ضؼف دس اختػبظ سشاًِ هٌبست داًطجَیبى.
 .14ووجَد اهىبًبت سفبّی ٍ هؼیطتی داًطجَیبى.
 .15ضؼف دس اختػبظ ثَدجِ الصم ثِ همَلِ ّبی فشٌّگی داًطجَیبى.
فزصت َا:
ّ .1وجَاس ثَدى داًطگبُ ػلَم دضضىی جٌذی ضبدَس اَّاص ثؼٌَاى داًطگبُ هبدس
 .2هَلؼیت جغشافیبیی ٍ داضتي اهىبًبتی اص لجیل فشٍدگبُ ٍ ساُ آّي اهىبًبت حول ٍ ًمل دسیبیی
ٍ .3جَد هٌطمِ آصاد
 .4داضتي دتبًسیل ّبی الصم فشٌّگی ٍ اجتوبػی
ٍ .5جَد ثیص اص  12هَسسِ ػلوی ٍ داًطگبّی دس هٌطمِ ثخػَظ ٍاحذ ثیي الولل ػلَم دضضىی اسًٍذ
ٍ .6جَد غٌبیغ هختلف اص جولِ دبالیطگبُ دتشٍضیوی ٍ ضْشن ّبی غٌؼتی دس هٌطمِ
ٍ .7جَد دتبًسیل هٌبست ثِ هٌظَس ایجبد سبختبس هطلَة آهَصضی ثب تَجِ ثِ ًَدب ثَدى داًطىذُ
 .8تؼبهل هٌبست سبیش اداسات سبصهبًْب ٍ ًْبدّبی ریشثط ثب داًطىذُ
تُذیذَا:
 .1ضشایط ثذ آة ٍ َّایی
 .2سیبستگزاسی هتغیش دس ٍصاست هتجَع
 .3هطىالت جزة اػضبی ّیبت ػلوی ثذلیل هحذٍدیت هٌطمِ
 .4تَصیغ ًبػبدالًِ اػتجبسات هبلی ٍ اهتیبصات ثیي داًطگبّْب ثب تَجِ ثِ تیخ ثٌذی داًطگبُ ّب
 .5دیچیذگی فشآیٌذ هَافمت ثب تبسیس سضتِ ّبی جذیذ
 .6چبست تطىیالتی ًبهٌبست
ّ .7جَم فشٌّگی استىجبس جْبًی
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 .8ووجَد آگبّی داًطجَیبى ًسجت ثِ هسبیل فشٌّگی ٍ سیبسی سٍص جْبًی
 .9افضایص ًسجت داًطجَیبى دزیشفتِ ضذُ غیش ثَهی ثِ ثَهی
 .12ػذم ّوبٌّگی دس دزیشش داًطجَ ثب اهىبًبت سفبّی هَجَد
 .11وسشی ثَدجِ داًطىذُ ٍ تخػیع دیش ٌّگبم اػتجبسات
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ارزیابی عوامل داخلی
ردیف

ضریب

عوامل داخلی

رتبه 7<0<4

نمره نهایی

نقاط قوت
7

تَجتتِ ٍ حوبیتتت هستتئَالى داًطتتىذُ ػلتتَم دضضتتىی آثتتبداى اص
فؼبلیتْبی آهَصضی دوٍّطی ٍ داًطجَیی فشٌّگی

12

3

32

2

دستشسی ثِ ضجىِ اطالع سسبًی ٍ هٌبثغ ػلوی هَسد ًیبص

12

3

32

9

فؼبلیت دس جْت اخز هجَص سضتِ

11

4

44

4

هطبسوت داًطجَیبى دس تطىل ّبی داًطجَیی فشٌّگی

5

3

5

ٍجَد اًگیضُ وبفی دس ثیي اػضبء ّیئت ػلوی جْت فؼبلیت ّتبی
دوٍّطی

5

3

15
15

وقاط ضعف
6

هحذٍد ثَدى فشسَدگی ٍ ػذم تٌبست فضبّبی هَجَد آهَصضی

15

1

15

7

هطىالت هبلی

12

2

24

8

ووجَد اهىبًبت سفبّی ٍ هؼیطتی داًطجَیبى

12

1

12

9

فشایٌذ طَالًی ٍ دیچیذُ جزة اػضبی ّیئت ػلوی

12

1

12

71

ووجَد ًیشٍی اًسبًی ٍ اػضبی ّیئت ػلوی ثِ جض سضتِ دشستبسی

12

1

12

نمره ارزیابی عوامل داخلی=2/05

6

711

205

ارزیابی عوامل خارجی
ردیف

ضریب

عوامل خارجی

رتبه

نمره

7<1<4

نهایی

فرصتها
7

ّوجَاس ثَدى ثب داًطگبُ ػلَم دضضىی جٌذی ضتبدَس اّتَاص
ثؼٌَاى داًطگبُ هبدس

14

4

56

2

هَلؼیت جغشافیبیی ٍ داضتي اهىبًبتی اص لجیل فشٍدگبُ ساُ
آّي ٍ حول ٍ ًمل دسیبیی

12

4

40

9

ٍجتَد ستبصهبى هٌطمتِ آصاد ٍ غتٌبیغ هختلتف اص جولتتِ
دبالیطگبُ ٍ دتشٍضیوی ٍ ضْشن غٌؼتی

8

4

32

4

داضتي دتبًسیل ّبی الصم فشٌّگی ٍ اجتوبػی

7

3

21

5

تؼبهل هٌبست سبیش اداسات سضهبًْب ٍ ًْبدّبی ریشثط

5

3

15

تهدیدها
6

دخبلت سیبسیَى دس اهش آهَصش

7

1

7

7

سیبستگزاسی هتغیش دس ٍصاست هتجَع

12

1

12

8

هطىالت جزة اػضبی ّیئت ػلوی ثتِ دلیتل هحشٍهیتت
هٌطمِ

12

2

24

9

دیچیذگی فشایٌذ هَافمت ثب تبسیس سضتِ ّبی جذیذ

14

2

28

71

تَصیغ ًبػبدالًِ اػتجتبسات هتبلی ٍ اهتیتبصات داًطتگبّْب ثتب
تَجِ ثِ تیخ ثٌذی داًطگبّْب

13

2

26

نمره ارزیابی عوامل خارجی=2/49

7

711

249

هبتشیس

ًوشُ ًْبیی هبتشیس ػَاهل خبسجی

ًوشُ

1

2
2/49

3

2

4

3

استشاتوی ّبی WO

استشاتوی
ّبیSO

استشاتوی ّبیST

4

8

استشاتوی ّبیWT

ًْبیی
ػَاهل داخلی

اهداف کلی حوزه معاونت آموزشی:
 :G1ثْجَد ػولىشد هؼبًٍت آهَصضی دوٍّطی ٍ داًطجَیی
 :G2تَسؼِ داًطىذُ¬ّب ٍسضتِ¬ّبی تحػیلی (تحػیالت دبیِ ٍ تىویلی ٍ استمتبی داًطتىذُ ػلتَم دضضتىی ثتِ
داًطگبُ)
 :G3ارتماء کوی ٍکیفی هرکس هغالعات ٍتَسعِ آهَزش پسضکی

 :G4ارتما کوی ٍ کیفی در حیغِّای اصلی آهَزش پسضکی
 :G5تَسؼِ ٍ ثْجَد فضب اهىبًبت ٍ تجْیضات آهَصضی
 :G6جزة ٍ حفظ ًیشٍی اًسبًی هتخػع ٍ وبسآهذ
 :G7افضایص سطح ویفی اسائِ خذهبت آهَصضی
 :G8اغالح سبختبس سیستن هبلی

اهداف کلی و اختصاصی حوزه معاونت آموزشی :
 :G1بُبًد عملکزد معايوت آمًسضی ،پژيَطی ي داوطجًیی
 :G1O1اغالح تطىیالت هؼبًٍت آهَصضی دوٍّطی ٍ داًطجَیی
 :G1O2تذاٍم دزیشش داًطجَ دس سضتِ دضضىی
 :G1O3افضایص خذهبت اطالع سسبًی
 :G2تًسعٍ داوطکذٌَا يرضتٍَای تحصیلی (تحصیالت پایهٍ ي تکمیلهی ي ارتقهای داوطهکذٌ علهً
پشضکی بٍ داوطگاٌ)
 :G2O1تػَیت لطؼی سضتِّبی هَجَد
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 :G3ارتقاء کمی يکیفی مزکش مطالعات يتًسعٍ آمًسش پشضکی
 :G3O1تصَیب ساختار تطکیالتی هرکس هغالعات ٍتَسعِ آهَزش پسضکی ٍ اًجبم فؼبلیت آى تبدبیبى سبل 94
 :G3O2تَا ًوٌذ سازی اعضاء ّیات علوی

 :G4ارتقا کمی ي کیفی در حیطٍَای اصلی آمًسش پشضکی
 :G4O1تَسعِ هفاّین آهَزش علَم پسضکی ٍ ًطر ٍ تبادل داًص آهَزی

 :G5تًسعٍ ي بُبًد فضا ،امکاوات ي تجُیشات آمًسضی
 :G5O1اختػبظ فضبی هستمل ثِ هؼبًٍت آهَصضی دوٍّطی ٍداًطجَیی
 :G5O2استفبدُ ثْیٌِ داًطجَیبى اص اهىبًبت ٍ خذهبت ثیوبسستبًْبی آهَصضی
 :G5O3ثْجَد خذهبت چبح ٍ تىثیش
 :G5O4دیگیشی احذاث ٍ ساُ اًذاصی ثیوبسستبى  352تختخَاثی آهَصضی آثبداى تب دبیبى سبل 97
 :G5O5طشاحی ٍ دیگیشی دشدیس اختػبغی داًطىذُ ػلَم دضضىی دس فضبیی ثبلغ ثش ّ 32ىتبس تبدبیبى سبل 97
 :G5O6دیگیشی آهَصضی ًوَدى یه هشوض ثْذاضتی دسهبًی آهَصضی دس ضْش ٍ یه هشوض دس سٍستب تب دبیبى ستبل
.97
 :G6جذب ي حفظ ویزيی اوساوی متخصص ي کارآمذ
 :G6O1اغالح فشایٌذ جزة اػضبی ّیئت ػلوی تبدبیبى سبل 94
 :G6O2ثْجَد ضبخع تؼذاد استبد ثِ داًطجَ

 :G7افشایص سطح کیفی ارائٍ خذمات آمًسضی
 :G7O1اجشای هٌظن تمَین ٍ ثشًبهِّبی آهَصضی
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 :G7O2سسیذگی ثِ دسخَاست ّبی داًطجَیبى ٍ ثشسسی هطىالت آهَصضی
 :G7O3سسیذگی ثِ هطىالت خبظ داًطجَیبى
 :G7O4سسیذگی ثِ تمبضبی داًطجَیبى هتمبضی ًمل ٍ اًتمبل
 :G7O5استمب ویفیت اسائِ خذهبت تَسط سیستن خذهبت الىتشًٍیىی (سوب)
 :G8اصالح ساختار سیستم مالی
 :G8O1ثْجَد اسائِ خذهبت هبلی دس حَصُ هؼبًٍت
 :G8O2سیبستگزاسی جْت دسآهذصایی حَصُ هؼبًٍت آهَصضی تبدبیبى سبل 95

اَذاف کلی حًسٌ معايوت پژيَطی:
 :G1استمب ووی ٍ ویفی سبالًِ طشح ّبی تحمیمبتی
 :G2تَسؼِ فشٌّگ دوٍّص ٍ گستشش آى ثِ ولیِ سطَح جبهؼِ تب دبیبى سبل 97
 :G3تَسؼِ سیستنّبی ضجىِای سختافضاسی ٍ ًشمافضاسی
 :G4ایجبد ٍ گستشش صهیٌِّبی اطالعسسبًی ػلوی ٍ دوٍّطی
 :G5استمب ووی ٍ ویفی تأهیي هٌبثغ اطالػبتی

اَذاف کلی ي اختصاصی حًسٌ معايوت پژيَطی:
 :G1ارتقا کمی ي کیفی ساالوٍ طزحَای تحقیقاتی
 :G1O1تَسؼِ ٍ تمَیت اخالق دس دوٍّص
 :G1O2تَسؼِ دوٍّصّبی وبسثشدی ٍ ثبلیٌی
 :G1O3ثْجَد ویفی ٍ تسشیغ دس ًگبسش طشحّبی تحمیمبتی
 :G1O4حوبیت اص دوٍّطگشاى
 :G2تًسعٍ فزَىگ پژيَص ي گستزش آن بٍ کلیٍ سطًح جامعٍ تا پایان سال 79
 :G2O1تَاًوٌذ سبصی وبسوٌبى داًطىذُ دس صهیٌِ تحمیمبت وبسثشدی
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 :G2O2تَاًوٌذ سبصی اػضبء ّیئت ػلوی دس صهیٌِ تحمیمبت
 :G2O3تَاًوٌذ سبصی داًطجَیبى دس صهیٌِ تحمیمبت

 :G3تًسعٍ سیستمَای ضبکٍای ،سختافشاری ي وز افشاری
 :G3O1تأهیي سبهبًِّبی هَسد ًیبص هؼبًٍت
 :G4ایجاد ي گستزش سمیىٍَای اطالعرساوی علمی ي پژيَطی
 :G4O1تؼییي ٍضؼیت تَلیذات ػلوی داًطىذُ
 :G4O2افضایص سطح تجبدالت ػلوی
 :G5ارتقا کمی ي کیفی تأمیه مىابع اطالعاتی
 :G5O1ثْجَد ٍضؼیت ووی هٌبثغ اطالػبتی
 :G5O2ثْجَد ٍضؼیت فضبی فیضیىی وتبثخبًِ
 :G5O3ثْجَد ٍضؼیت خذهبت وتبثخبًِ

اَذاف کلی حًسٌ معايوت داوطجًیی:
 :G1تَسؼِ ٍ ًْبدیٌِ سبصی فشٌّگ دیٌی هلی ٍ سیبسی داًطگبّیبى
 :G2افضایص سطح سالهت جسوی سٍحی سٍاًی ٍ اخاللی داًطگبّیبى
 :G3افضایص سطح سفبّی داًطجَیبى

اهداف کلی و اختصاصی حوزه معاونت دانشجویی:
 :G1توسعه و نهادینه سازی فرهنگ دینی ،ملی و سیاسی دانشگاهیان
 :G1o1افضایص آگبّی ٍ هؼشفت دیٌی تب دبیبى سبل .97
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 :G1o2توسعه فرصت های هم اندیشی دانشجویان و اساتید در خصوص آسیبهای فرهنگی ،دینی و ملی
 :G1o3آگاهی دانشگاهیان نسبت به ارزشهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس تا پایان سال .79

 : G2افشایص سطح سالمت جسمی،ريحی ،رياوی ي اخالقی داوطگاَیان.
 :G2o1افضایص ویفیت ٍ وویت خذهبت ٍ فؼبلیتّبی ٍسصضی داًطگبّیبى تبدبیبى سبل .97
 :G2o2افضایص خذهبت هطبٍسُ ای ٍ سٍاًطٌبختی ثِ داًطگبّیبى تبدبیبى سبل .97
 :G2o3افضایص وویت ٍ ویفیت فَق ثشًبهِ ّبی فشٌّگی تبدبیبى سبل .97

 :G3افشایص سطح رفاَی داوطجًیان
 :G3o1ثْجَد ٍضؼیت سفبّی خَاثگبُ ّبی داًطجَیی تبدبیبى سبل .97
 :G3o2تَسؼِ خَاثگبُ ّبی داًطجَیی سبالًِ تبدبیبى سبل .97
 :G3o3ثْجَد ٍضؼیت سیستن حفبظتی ًظبستی خَاثگبُّبی داًطجَیی تبدبیبى سبل .94
 :G3o4ثْجَد ویفیت غزا ٍ سلف سشٍیس داًطجَیبى تبدبیبى سبل .97

13

