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  مقدمه:

د ین اهداف بایاکارکنان به است که  ییهاروشف ین اهداف و تعرییتع تعریف واست که شامل  یتیریمد فیشالوده وظا، يزیربرنامه

سازمان  ينان را برایثبات و اطم تنهانه يزیربرنامه .ن شده استییش تعیبه اهداف از پ یابیدست يبرا یکرد منطقیک روین، یابند. بنابرایدست 

  .باشدیمز ین شدهنییتعش یبه اهداف از پ یابیدست يکپارچه برایهدف و جهت  ي، بلکه به معناآوردیمبه ارمغان  وکارکسبو 

ک، یاستراتژ يزیربرنامه. دهدیمرا نشان  کیاستراتژ يزیربرنامهت ی، اهمطیمح با ستم بازیس عنوانبه سازمان ارتباط و  یستمینگرش س

مناسب و بهنگام به  ییپاسخگو ينه منابع برایص بهیسازمان و تخص يسازآمادهط داخل و خارج سازمان، یرات محییتغ ینیبشیعلم و هنر پ

نه کرده و با استفاده از نقاط قوت یطور هدفمند از منابع موجود استفاده بهنده محتمل، بهیآ ینیبشیران سازمان با پیاست. مد یطیرات محییتغ

  .کنندیدها اجتناب میموجود، نقاط ضعف سازمان را برطرف کرده و از تهد يهاسازمان و فرصت

تدوین  مو همچنین الزا یآت يهاسال ين برنامه برایو لزوم تدو 1399-1395 ساله پنجک یبا اتمام برنامه استراتژ

ن آن در دستور یدانشگاه مطرح و تدو سهیرئئتیهموضوع در  در برنامه هاي وزارتی از جمله اعتباربخشی، برنامه استراتژیک

و شامل  يقات و فناوریت معاونت تحقیک دانشگاه با مسئولیبرنامه استراتژ کنندهنیتدوم ین راستا ، تیکار قرار گرفت. در ا

  د.یل گردیتشک هامعاونتندگان تمام ینما

عوامل  ازجملهنسل سوم  يهادانشگاهکرونا،  ی، پاندمسالهستیب اندازچشمسالمت کشور، افق  ینقشه جامع علم 

ه برنامه یمبادرت به ته هامعاونتها کار در و ساعت یمیجلسه ت 14 ین برنامه، طین برنامه بودند. کارگروه تدویمهم در تدو

برنامه حاضر،  ياجرا شرطشیپاست  یهی، اهداف و راهبردها نمود. بدتیموقعل ی، تحلتیمأمور، اندازچشم يدر محورها

شدن برنامه  ییالزامات برنامه خواهد بود و بدون رفع موانع و مشکالت موجود ، امکان  اجرا نیتأمها و فائق آمدن بر چالش

  وجود نخواهد داشت. 
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  ک دانشگاهین برنامه استراتژیتدو کارگروه ياعضا

  

 (مسئول کارگروه)  دانشگاه يقات و فناوریمعاون تحق   -1

 یر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمد    یضیدکتر آرام ف -2

 نده معاونت درمانینما        یمید رحیدکتر حم -3

  يزیربرنامهنده معاونت توسعه منابع و ینما      یمیدکتر احمد حاج ابراه -4

 ییو دانشجو ینده معاونت فرهنگینما      دکتر شهرام خادم وطن -5

 نده معاونت بهداشتینما      رادق یسا صدیدکتر پر - 6

 نده معاونت غذا و داروینما      خانم فرزانه رحمان پور - 7

 يقات و فناورینده معاونت تحقینما      انین سعادتیدکتر رام -8

 دانشکده بهداشت یعلمئتیهعضو       امک عقلمندیدکتر س -9

 (دبیر کارگروه) دانشکده بهداشت یعلمئتیهعضو        لو  یدکتر بهرام نب -10

 کین برنامه استراتژیعضو کارگروه تدو        ينظردکتر حسن  -11

 

   



 برنامه راهبردي دانشگاه  

- 4 - 
 

  

  دورنما:

  م.یرتبه ارتقا ده 5و سالمت را تا  یعلم يگاه دانشگاه در محورهایم جایهست بر آنما 

  
  رسالت:

 ییایت جغرافیو با توجه به موقعسالمت  یاصل یمتول عنوانبه یجان غربیآذربا استان یدانشگاه علوم پزشک

است منطبق  درصددتوسعه  يهار بخشیو همگام با سا یبخشنیب ياستان و با همکار یخاص و تنوع فرهنگ

  ل را انجام دهد:یکشور در حوزه سالمت اقدامات ذ شدهمیترس ياندازهاو چشم یبا اسناد باالدست

 از افراد توانمند  يمندبا بهره یدرمان - ی، حفظ و ارتقا سالمت آحاد جامعه با ارائه خدمات بهداشتنیتأم

  در استان و منطقه شرفتهیمناسب و پ يفناورو 

 يازهایو پاسخگو به ن نیکارآفر آموختگاندانشت ی، تربنسل سوم يهار تحقق دانشگاهیحرکت در مس 

   يد و ترجمان دانش و فناوریتول سالمت جامعه و
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  ها:ارزش

 یو اسالم یت اخالق و کرامت انسانیرعا  

 عدالت در سالمت  

 و استانداردها یبه اصول علم يبندیپا  

 ییپاسخگوو  يمدار يمشتر  

  در ارائه خدماتسرعت و دقت  

 در ارائه خدمات يت و نوآوریخالق  

  
  یکل اهداف

   یانسان هیسرما يوربهره ارتقاء  .1

  دانشگاه یکیزیف و یکیالکترون يهارساختیز توسعه .2

  يریشگیپ طب و ارجاع نظام خانواده، پزشک طرح توسعه جهت یدرمان و یبهداشت شبکه لیتکم .3

   خدمات تیفیک مستمر ارتقاء .4

  سوم نسل دانشگاه تحقق ریمس در حرکت عیتسر .5

 یاختصاص يدرآمدها شیافزا  .6

  کتاب سبز دانشگاه بر اساس یت علمیتحقق مرجع ریحرکت در مس .7
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  یالف) عوامل بیرون

ت یب اهمیضر  یعوامل بیرون
1-9  

  ازیامت
1-4  

از یامت
  موزون

  1,659579  33  50 هافرصت

1  O1  
ن ، قانویکل يهااستیس، 1404 اندازچشم( یوجود اسناد باالدست

 0,2 3 6  برنامه ششم، . . .)

2  O2  0,2 3 5  گرمهیب يهاسازمانت تحت پوشش یش جمعیافزا 

3  O3  
 ییت غذایق کارگروه سالمت و امنیاز طر مؤثرن بخش یتعامل ب
 0,1 3 4  استان

4  O4  
 يو خدمات سالمت در کشورها یان خدمات آموزشیمتقاضوجود 

 0,1 3 4  جوارهم

5  O5  
ن سالمت، یمشارکت مناسب مردم در مقوله سالمت (رابط

 0,1 3 4  ن و ....)یری، خنهادمردم يهاسازمان

6  O6  0,1 3 3  و بخش صنعت يوجود پارك علم و فناور 

7  O7  
ش یآمات محور شدن توسعه آموزش بر اساس سند یمأمور
 0,2 3 6  یت علمیمرجع ینیسرزم

8  O8  0,2 4 4  يبندرتبهو  یاعتباربخش يهاوجود نظام 

9  O9  0,2 4 6  در استان يو گردشگر یعیطب يهاجاذبه، یوجود تنوع فرهنگ 

10  O10  0,2 4 6  جوارهم يآسان به استان توسط کشورها یدسترس 
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  ازیامت  9-1ت یب اهمیضر  یعوامل بیرون
1-4  

از یامت
  موزون

  0,766968  21 50 دهایتهد

1 T1   0,0 1 5  ناسالم مردم ین بودن سطح سواد سالمت و سبک زندگییپا 

2  T2    0,0 1 5   شهرها ینینشهیحاشتوسعه 

3  T3   0,1 2 3  استان يشهرها یو فاصله طوالن ییایگستره جغراف 

4  T4  0,0 1 4  ن استانییپا یافتگیتوسعه 

5  T5  0,1 2 3  مرتبط با سالمت يهاسازمانن یف بیضع یبخش نیب يهمکار 

6  T6  0,1 2 4  وزارت  يهااستیسنگر بودن درمان 

7  T7  0,0 2 2  جامعه يازهایرش دانشجو بدون توجه به نیپذ 

8  T8  0,1 2 4  وزارت  یابالغ يهااستیس يریپذانعطافت در یمحدود 

9  T9  0,0 1 5  )گرمهیب يهاسازمانو  ی(وزارت یمنابع مال يداریناپا 

10  T10  0,1 2 3  ر کشورهایبا سا يجوارهم 

11  T11  0,1 2 3  یرمجاز در حرف پزشکیت مراکز غیو جذاب یگستردگ 

12  T12  0,1 2 5  هامیاز تحر متأثرط یشرا 

13  T13  0,1 1 6  کرونا یپاندم 
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 یب) عوامل درون

  ازیامت  9-1ت یب اهمیضر  یدرونعوامل 
  از موزونیامت  1-4

  1,625212  32 50 نقاط قوت

1 S1   0,3  4  7  وجود نظام شبکه بهداشت و درمان مطلوب در سطح استان  

2  S2   0,2  3  6  ک یالکترون يهاوجود سامانه  

3  S3   0,1  3  5  یطیدر سطوح مح یابیش و ارزشینظام پا  

4  S4  0,2  3  7  توانمند یانسان يرویوجود ن  

5  S5   0,1  3  3  مستقل در دانشگاهزه یمم ئتیهوجود  

6  S6   0,2  4  6  در حوزه سالمت هارساختیزوجود  

7  S7   0,2  3  5  کالن يهاشاخص يارتقا يوجود اراده در دانشگاه برا  

8  S8  
شگاه جامع یو آزما یقاتی، مراکز تحقهاپژوهشکدهوجود  

 0,1 3 5  در دانشگاه یرساختیز يهاطرحو  یقاتیتحق

9  S9  
مناسب آموزش و سالمت جهت ارائه خدمت به وجود تعرفه 

 0,1 3 3   یان خارجیمتقاض

10  S10   0,1 3 4  یلیالت تکمیتحص يهارشتهتوسعه 
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  تیب اهمیضر  یعوامل درون
 1-9  

  ازیامت
  از موزونیامت  1-4

  0,802726  18 50 نقاط ضعف

1 W1  0,0 1 4  محوله  يهاتیمأموربا  یانسان يرویعدم تناسب ن 

2  W2  
زات در یو تجه یکیزیف يو نامناسب بودن فضاها یناکاف
 0,0 1 4  محوله يهاتیمأمور يراستا

3  W3  0,1 1 6  زه کارکنان ین بودن انگییپا 

4  W4  0,1 2 6  ین منابع انسانییپا يوربهره 

5  W5  0,0 1 5  ناکارآمد یابینظام ارز 

6  W6  
ن ینو يهابا حوزه یعلمئتیه يپرسنل و اعضا یناکاف ییآشنا

 0,1 2 5  یو پزشک یآموزش

7  W7  0,1 2 4  ها نبودن پژوهش محورجامعه 

8  W8  
(درون و  يارشتهانیمو  ياچندرشته يهايضعف در همکار

 0,1 2 3  )یبرون دانشگاه

9  W9  0,1 2 4  مرتبط با سالمت يهان با سازمانییپا يهمکار 

10  W10  0,1 2 5  در پزشکان متخصص یش به اشتغال در بخش خصوصیگرا 

11  W11  0,1 2 4  سالمت يگردشگر يهااستیدر س یوجود آشفتگ 
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  مربوطه یبر اساس نواح هاياستراتژ

SO 

٣٠٨/١  توسعه و تکمیل خدمات الکترونیک سالمت  
٢۶۴/١  کردهلیتحصاز نیروي انسانی ماهر و  مؤثراستفاده هدفمند و   

١٣۴/١ گسترش طرح پزشک خانواده در مناطق شهري و روستایی   
١٠١/١ مرجعیت علمی منتخب دانشگاه  يهاحوزهحرکت در مسیر تمرکز و تمایز رسالت آکادمیک در   

٠٧۴/١ فنی و عمرانی مطابق استانداردهاي کشوري يهاپروژهاجرا و پیشبرد   
٠۵۵/١ داخل و خارج سازمان يهاتیظرفعملکردي و ارزیابی دانشگاه با استفاده از  يهاشاخصبهبود   

٠٣١/١ هاي هدفمند، کاربردي با هدف خلق ثروت و رفع نیازهاي سالمت جامعه ترویج و گسترش پژوهش  
٠٠٧/١ یو پژوهش یآموزش يهاحوزهدر  یالمللنیب يهايهمکارج و گسترش یترو  

٨٧٢/٠ افزایش جذب منابع مالی و خلق منابع جدید   

ST 

164/1 تحقق اصل پیشگیري در حوزه سالمت منظوربهنظام شبکه  يهاتیظرفاز  يریگبهره  

851/0 سالمت دکنندهیتهدمقابله با عوامل  ينظام شبکه سالمت برا يهاتیظرفاز  يریگبهره  

556/0 تهدیدها  هامیتحربراي کاهش عوارض ناشی از  محورجامعه يهاپژوهشتوسعه   

47/0  ین بخشیکالن با تقویت مشارکت ب يهاشاخصارتقا   

WO 

668/0 استانی يهاتیظرفگردشگري سالمت با استفاده از  يهااستیسساماندهی   

418/0 انشگاهد یابیارز يت نظام ایجهت تقو يبندرتبهو  یاعتباربخش يهانظامو  یاز اسناد باالدست يریگبهره  

388/0 هاپژوهشردن ک يکاربرد هدفبا  یو مشارکت اجتماع يعلم و فناور يهاپاركت کارگروه ساق و یاز ظرف يریگبهره  

351/0 فیزیکی و سرمایه انسانی يهارساختیزاستفاده از ظرفیت اسناد باالدستی جهت توسعه   

WT 

716/0 یافتگینتوسعهو مقابله با  يوربهرهبا هدف ارتقا  یو کارگروه یستمیاشاعه تفکر س  

402/0 تقویت ارتباط بین بخشی و ارتقاء دانش سالمت آحاد جامعه  

309/0 زدستگاه و ارتباطات بین بخشی جهت پیشگیري از رشد مراکز غیرمجا يهاتیمأموربازبینی و تقویت   

265/0 گردشگري سالمت  يهااستیسسامان بخشی   
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 از مکتسبهیبر اساس امت هاياستراتژ يبندتیاولو

ازیامت  ياستراتژ  

308/1 توسعه و تکمیل خدمات الکترونیک سالمت  

264/1 کردهلیتحصاز نیروي انسانی ماهر و  مؤثراستفاده هدفمند و   

164/1 تحقق اصل پیشگیري در حوزه سالمت منظوربهنظام شبکه  يهاتیظرفاز  يریگبهره  

134/1 گسترش طرح پزشک خانواده در مناطق شهري و روستایی   

101/1 مرجعیت علمی منتخب دانشگاه  يهاحوزهحرکت در مسیر تمرکز و تمایز رسالت آکادمیک در   

074/1 فنی و عمرانی مطابق استانداردهاي کشوري يهاپروژهاجرا و پیشبرد   

055/1 داخل و خارج سازمان يهاتیظرفعملکردي و ارزیابی دانشگاه با استفاده از  يهاشاخصبهبود   

031/1 هاي هدفمند، کاربردي با هدف خلق ثروت و رفع نیازهاي سالمت جامعه ترویج و گسترش پژوهش  

007/1 یو پژوهش یآموزش يهاحوزهدر  یالمللنیب يهايهمکارج و گسترش یترو  

872/0 افزایش جذب منابع مالی و خلق منابع جدید   

851/0 سالمت دکنندهیتهدمقابله با عوامل  ينظام شبکه سالمت برا يهاتیظرفاز  يریگبهره  

716/0 یافتگینتوسعهو مقابله با  يوربهرهبا هدف ارتقا  یو کارگروه یستمیاشاعه تفکر س  

668/0 استانی يهاتیظرفگردشگري سالمت با استفاده از  يهااستیسساماندهی   

556/0 تهدیدها  هامیتحربراي کاهش عوارض ناشی از  محورجامعه يهاپژوهشتوسعه   

470/0  ین بخشیکالن با تقویت مشارکت ب يهاشاخصارتقا   

418/0 دانشگاه یابیارز ينظام ات یجهت تقو يبندرتبهو  یاعتباربخش يهانظامو  یاز اسناد باالدست يریگبهره  

402/0 تقویت ارتباط بین بخشی و ارتقاء دانش سالمت آحاد جامعه  

388/0 هاهشپژوکردن  يکاربرد هدفبا  یو مشارکت اجتماع يعلم و فناور يهاپاركت کارگروه ساق و یاز ظرف يریگبهره  

351/0 فیزیکی و سرمایه انسانی يهارساختیزاستفاده از ظرفیت اسناد باالدستی جهت توسعه   

309/0 دستگاه و ارتباطات بین بخشی جهت پیشگیري از رشد مراکز غیرمجاز يهاتیمأموربازبینی و تقویت   

265/0 گردشگري سالمت  يهااستیسسامان بخشی   

  


