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 (ی)مدظله العال مقام معظم رهبریآیینه سخنان  در برنامه ریزی

  

 

 

 

 

که خدای متعال انشااهلل با برکت و رحمت و فضل خود  -برای این عمر طوالنی  »

: تصمیم باید برنامه ریزی کنید. پایه برنامه ریزی این است –شما عنایت کند  به

؛ رست انتخاب کنید و دنبال این هدف، با استقامت حرکت کنیدهدف را د بگیرید،

 « در این صورت هیچ قدرتی در مقابل شما یارای ایستادگی نخواهد داشت.
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 دیباچه

اذ رویکردهای جدیدی در دیدگاه مدیران و فرآیند و از دام بودن رستن، به اتخ شدنبهتر برای 

ریزی استراتژیک و ارتقاء توانمندی های دانشکده در مستلزم برنامه های سازمانی نیاز است که 

  .است جدید متعالی شدنفرصت های  خلق

 

شی مو خط  برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری و مامایی که مبتنی بر اسناد باالدستی،

در پاسخگویی به نیازهای مراقبت سالمت آحاد مردم، همراه با حضور در عرصه  آرمانخواهانه

های بین المللی با تاکید بر کشورهای همسایه و محور مقاومت و پاسخگویی به نیازهای نو پدید 

مراقبت سالمت و با عنایت به سند چشم انداز کشور و نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نی بر ابالغ ریاست محترم ت( و مب1400 – 1404) علوم پزشکی تهران دانشگاهو برنامه عملیاتی 

 تنظیم شده است. دانشگاه در دوره جدید
 

این دانشکده با توجه جایگاه نمادین آموزش عالی در پرستاری و مامایی کشور و ضرورت پویایی 

کید بر تسهیل گری و چابک سازی سازمان و خلق تصویری مناسب از آینده، بر آن است تا با تا

در فرایندها، اجرای سیاست درهای باز و تاکید بر تصمیم گیری مشارکتی و جلب حمایت 

طلبی مطلوب سطوح مدیریت عالی، میانی و اجرایی دانشگاه و با استفاده بهینه از تمام ظرفیت 

انشگاه در های درونی و بیرونی و با تعامل سازنده با مدیریت پرستاری و حوزه آموزشی بالینی د

بر  راستای استعالی جایگاه آموزشی پرستاری و مامایی مبتنی بر ارائه خدمات مطلوب به مردم

تعهد به شئون حرفه ای و اجتماعی، تاکید بر انجام پژوهش های پایه علم نافع و اخالق مدار و 

یک مجازی و مسئله محور، ارائه خدمات مراقبتی و مشاوره ای رایگان با راه اندازی کلینو  نافع

تالش به سوی مرجعیت علمی و تمایز یافتگی آموزش پرستاری و مامایی در کشور و  "نهایتا

 منطقه، با نگاه به آینده گام بردارد.
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 پیشگفتار

 

 "آوریموجود میه بلکه جایی است که آن را ب ،آینده جایی نیست که به آنجا می رویم"

 و

 "بلکه ساختنی اند ؛یافتنی نیستند ،ندراه هایی که به آینده ختم می شو"
 1404سند چشم انداز 

 و بزرگترین دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قدیمی ترین

مرکز آموزش پرستاری کشور، دارای گذشته ای درخشان در زمینه آموزش، پژوهش و گسترش 

ر زمینه آموزش این حرفه و توسعه و رشته پرستاری و مامایی است و نقش برجسته ای د

 پیشرفت آن داشته است.

بدیهی است نقشه راه و تدوین برنامه راهبردی مانند یک قطب نما، کشتی سازمان را در محیط 

پر تالطمِ علم، فناوری و نیازهای پیچیده سالمت امروز و آینده، با نگاهی جامع به اهداف بلند 

. از این رو، با توجه کندمی  هدایتمام سطوح هرم سازمانی مدت تا برنامه ریزی عملیاتی در ت

به جایگاه نمادین آموزش عالی در پرستاری و مامایی کشور برای دانشکده پرستاری و مامایی 

، سند تحول نظام سالمت کشور و نقشه 1404تهران از یک سو و عنایت به سند چشم انداز افق 

دیگر، ضرورت پویایی و چابک سازی سازمان و خلق علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی 

الزامات و  توجه به ضرورت هاتصویری مناسب از آینده، مدیریت ارشد دانشکده بر آن شد تا با 

استخراج رهیافتهای مفید، با استفاده از رویکرد دانشگاه و ( 1400 – 1404)مبتنی بر برنامه 

اقدام به تدوین  ؛مدیریت میانی و اجراییالگوی جامع مدیریت استراتژیک و مشارکت سطوح 

 . کندبرنامه راهبردی جدید خود 

 
 

ریاست محترم دانشگاه، به  28/9/1400مورخ  4116/11/1400آنچه در ابالغ شماره  

 ، مد نظر مدیریت عالی دانشگاه بودهدانشکده  ماموریتعنوان 

 

 طح کشور و منطقهاقدامات در جهت ارتقاء جایگاه آموزشی، پژوهشی دانشکده در س 

  و  بر اساس نقشه علمی دانشگاه (1400 – 1404)تدوین برنامه عملیاتی چهارساله

 برنامه محور بودن فعالیت ها

  تالش جدی در زمینه های مختلف بین المللی سازی و تمهید شرایط مناسب تر جذب

 دانشجوی بین المللی

 الیت های آموزشی و پژوهشی فراهم نمودن عادالنه و بهینه شرایط و فرصت ها برای فع

 همه اعضای هیات علمی و دانشجویان
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  اجرای ارزشیابی برنامه های آموزشی اعضای هیات علمی و ارزیابی فراگیران، طبق

 شیوه نامه های مصوب

 تالش در جهت نیل هر چه سریعتر به دانشگاه نسل سوم و چهارم 

 یش بهره وری و مهارت های اه با افزارتوجه خاص به ارتقای کرامت نیروی انسانی هم

 ارتباطی کارکنان

 صیانت از منابع فیزیکی و مالی، خلق منابع جدید مالی و مدیریت هزینه ها 

 
 

امید می رود دانشکده پرستاری و مامایی با به کار گرفتن تمام توان و ظرفیت، به حرکت خود با 

 .اهداف تعیین شده ادامه دهد رسیدن به سرعت و شتاب مطلوب در جهت

 

 
 

 

 علیرضا نیکبخت نصرآبادیدکتر 

 رئیس دانشکده

1400دیماه 
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 تدوین برنامه

ریزی است و آموزش عالی نیز با نقش بسیار مهمی که در جامعه نیازمند برنامه ،آموزش

باید تحوالت متناسبی را در  ،کند و با امکانات محدودی که در اختیار داردامروزی ما ایفا می

و در  جاری سازی آن بودههای درست و در پی یافتن شیوه کردهایجاد  فعنا آموزش و تولید علم

 اجرای آن تالش کند.

امروزه به عنوان رویکردی موفق شناخته شده  ،استراتژیک راهبردی یا ریزیبرنامه

روشی است که با  ،کردن به آیندهکردن و فکریک روش نگاهبه عنوان ( Strategyاست. راهبرد )

( مسیر رسیدن از Strategic Planningهای راهبردی )رویم. نقشهآینده می آن به استقبال

 Strategic Actionمبداء )وضع موجود( به مقصد )وضع مطلوب( را ترسیم و اقدامات راهبردی )

Plans) کنند.ها و عملکرد را برای طی مسیر مشخص میفعالیت 

نهائی، نتایج حاصله و پیامدها  هایتاکید بر هدف ،ریزی استراتژیکدر فرآیند برنامه

در این اساس باید به این نتایج برسیم که چه باید عرضه کرد؟ به چه کسی؟ و چرا؟  براست. 

مقصد  در ابتدا ،ریزی مبتنی بر نتایج یا مقصد است. به عبارت دیگربرنامه ،در این الگوواقع، 

ریزی برنامه ،. در این الگوشود میها برای رسیدن به آن انتخاب شود و بهترین راهمشخص می

ریزی و اجرا و ارزیابی ها، برنامهدورنگری، گردآوری داده مشتمل بر دارای چهار حیطه عمده

توان دید که بازاندیشی بر مبنای ریزی استراتژیک میاست. با نگاهی به جامعیت برنامه

ریزی و ارائه الگوهای نامهبه بر ،شود. بازسازی ساختارها میسر میدورنگری و گردآوری داده

ها و دورنگری، گردآوری داده و تراکنش حاصل تعامل ،بازآفرینیدر این راستا، عملی نیاز دارد. 

 است. ریزی با یگدیگر برنامه

دانشکده  رسالتبیانیه  ،ی دانشکدهدورنمایا  و اندازپس از تدوین چشمدر این فرایند 

به رویم. برای این که مطمئن شویم آینده به کجا می یهاتنظیم شد تا نشان دهد که ما در سال
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ماموریت دانشکده  اهدافهای عملکرد تعیین شد و در قالب مالک ؛خواهیم یافتدستمقصد 

 . شدارائه 

ها موثر ها و تاکتیکشناسائی نقاط قوت در مرحله اجرائی استراتژیدر این مسیر، 

های موجود که ائی اصالح شوند و از فرصت. نقاط ضعف باید برای دستیابی به هدف نهاست

های موجود از تهدید .اساس دستیابی به هدف استفاده شودباید بر نیز اندبدون استفاده مانده

 باید پرهیز کرد و یا تاثیر منفی آنها را کاهش داد.

ها و تهدیدها هم در محیط درونی و هم در محیط ها، فرصتها، ضعفتشخیص قوت

دانشکده، منابع انسانی فضای است. عوامل درونی شامل یادگیرندگان )دانشجو(،  بیرونی ضروری

های . عوامل بیرونی شامل دادهاستهای درونی )دانشکده( و منابع موجود (، سیاستکارکنان)

یابند(، نگرش )نگرش که به دانشکده راه می یمرتبط با جمعیت شناسی )تعداد و نوع دانشجویان

کمک انشکده(، قانون و سیاستگذاری )در سطح ملی و استانی(، امور مالی )نسبت به حرفه و د

 های پرستاری و نظام پرستاری( های بیرونی )انجمن، شهریه دانشجو(، سیاستهزینه دولت

 . هستند

وارد مرحله عمل شود.  باید برنامه استراتژیک ؛دانشکده باز تعریف اهدافپس از مرحله 

ریزی وارد مرحله اجرا خواهد شد. اجرای برنامه نیازمند نظارت و امهبدین ترتیب از مرحله برن

مسئوالن بتوانند میزان دستیابی به مقصد را مورد سنجش قرار دهند و  تاارزیابی است 

 ،ریزی آموزشیآفرینی برنامهاصالحات الزم را در برنامه خود به عمل آورند. به این ترتیب باز

 پوشید. عمل خواهد  ی هجام
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 ماموریت

عنوان نماد آموزش ه رسالت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ب

، یآموزش و با کیفیت ارائه خدمات مطلوببسترسازی برای  ،عالی پرستاری و مامایی کشور

 ،ایرانی -اسالمی غنی ، با محوریت فرهنگبه دانشجویان ، بالینی و جامعه نگری، مدیریتیپژوهش

، با آگاهمعنویت، اخالق و رفتارحرفه ای از طریق تربیت نیروی انسانی محوریت  نی برمبت

سند  ، اهدافصالحیت، نوآور و عالقمند به رشته و در راستای حرکت در مسیر دانایی محوری

جمهوری اسالمی ایران و نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سطوح  1404چشم انداز 

  است.ین المللی منطقه ای و ب ،ملی

این دانشکده با توجه جایگاه نمادین آموزش عالی در پرستاری و مامایی کشور و 

ضرورت پویایی و چابک سازی سازمان و خلق تصویری مناسب از آینده، بر آن است تا 

با تاکید بر تسهیل گری در فرایندها، اجرای سیاست درهای باز و تاکید بر تصمیم 

مایت طلبی مطلوب سطوح مدیریت عالی دانشگاه و با گیری مشارکتی و جلب ح

استفاده بهینه از تمام ظرفیت های درونی و بیرونی و با تعامل سازنده با مدیریت 

پرستاری و حوزه آموزشی بالینی دانشگاه در راستای استعالی جایگاه آموزشی 

، تعهد به به مردم مراقبتی ارائه خدمات مطلوب برآیند پرستاری و مامایی مبتنی بر

 "تاو نهای نافع ،های مسئله محورشئون حرفه ای و اجتماعی، تاکید بر انجام پژوهش 

تالش به سوی مرجعیت علمی و تمایز یافتگی آموزش پرستاری و مامایی در کشور و 

مللی سازی و تمهید شرایط با تالش جدی در زمینه های مختلف بین ال منطقه،

فراهم نمودن عادالنه و بهینه شرایط و فرصت ، یمناسب تر جذب دانشجوی بین الملل

تالش ، ها برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی همه اعضای هیات علمی و دانشجویان

توجه خاص به ارتقای ، در جهت نیل هر چه سریعتر به دانشگاه نسل سوم و چهارم

، ناناه با افزایش بهره وری و مهارت های ارتباطی کارکرکرامت نیروی انسانی هم

، امید می صیانت از منابع فیزیکی و مالی، خلق منابع جدید مالی و مدیریت هزینه ها

رود دانشکده پرستاری و مامایی با به کار گرفتن تمام توان و ظرفیت، به حرکت خود با 

با نگاه به آینده گام سرعت و شتاب مطلوب در جهت اهداف تعیین شده ادامه دهد و 

  بردارد.
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 انداز چشم

مقام اول درکشور، کسب رتبه نخست علمی در سطح منطقه و ارتقای جایگاه بین حفظ 

، متعهد، اخالق تربیت دانش آموختگان متبحرین دانشکده های پرستاری و مامایی و المللی در ب

 به علم نافع و سودمند برای کشور مدار، مزین

 بیانیه ارزش ها

انسان » کی تهران با سرلوحه قراردادن دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزش

هم راستا با بینش ها و  ومبتنی بر مأموریت های سازمان، « جامعه سالم سالم، خانواده سالم،

خود را متعهد به  ؛ارزش های دانشگاه علوم پزشکی تهران برای مانائی، تحول، رشد و شکوفایی

اسالمی برای امروز و  و ائل انسانیتربیت نیروهای محقق، متبحر، توانمند و برخوردار از فض

 ما را ملزم می کند تا: ،فردای جامعه می داند. تعهد به این ارزش های مشترک

خدمات مراقبتی را برای اعتالی  آموزش بهترین ،با توجه و تأکید بر آموزه های دینی -1

 . کندسطح سالمت جامعه فراهم 

ه الزم برای مشارکت همه عوامل و اخالق حرفه ای، زمین یبا تمرکز بر تعالی سازمان -2

دخیل در آموزش، پژوهش و فرهنگ دانشکده را تأمین و در جهت ایجاد نظام شایسته 

 .کندساالری تالش 

، آموزش و تربیت نیروی مورد نیاز پرستاری و ید بر خالقیت و نوآوری حرفه ایبا تأک -3

نتایج را ابی به بهترین دستی ماماهای بالینی تا هیئت علمی، ن ومامائی جامعه از پرستارا

 .دهد سرلوحه این تعهدات قرار
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 (SSWOTنقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها )

 ) (Internal Factorsارزیابی عوامل داخلی  

 نقاط قوت 

یک موسسه نسبت به رقبا و  نقاط قوت، عبارتند از منابع، مهارت ها یا مزیت هایی که

شایستگی های متمایزی هستند که  ند، داراست. قوت هابازارهایی که در آنها کار می ک نیاز

طور کلی می ه شکل می دهند. نقاط قوت را ب بین رقبادر مزیت مقایسه ای و رقابتی موسسه را 

 توان موقعیت های موثرتر و بهره ورتر یک سازمان نسبت به رقبا دانست.

 نقاط قوت دانشکده

 ی اعضاء هیئت علمی و کارکنان وجود برنامه های توانمندسازی آموزشی و پژوهش 

 و مامایی گروه های حوزه پرستاری  پژوهشی با ایندکس معتبر در -وجود مجالت علمی

 آموزشی مستقل 

 التزام بهره گیری از نقشه علمی دانشگاه 

  آرمان گرایی و تحول خواهی در مدیران 

 وجود مرکز فعال پژوهش های دانشجویی 

  سخت افزاری و نرم افزاری حوزه برخورداری از زیر ساختهای مناسبIT 

 و با انگیزه و جوان  وجود اساتید مجرب 

 عنوان قطب نوآوری در دانشگاهه شناخته شدن ب 

 تفکر و نگرش مثبت و تعهد مدیران نسبت به تعالی سازمان 

  رشد سالمت در دانشکدهوجود مرکز 

 لمندیوجود رشته ها و گرایشهای جدید بر اساس نیاز های نوپدید جامعه )سا ،

NICUو ...( ، مراقبت ویژه بزرگساالن 
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  هدایت برنامه های کارآموزی به سمت ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی و ارتقاء

 سالمت جامعه 

 قابلیت های فردی علمی و فرهنگی دانشجویان 

  تجهیزات و فضای فیزیکی 

 رتبه برتر در کشور 

 سیستم حسابداری تعهدی وجود 

  یسالهادر  از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوعدر صیانت کسب رتبه نخست 

 یمتماد

 برای دانشجویان یپژوهش پلمید برنامه 

 تشکل های فعال دانشجویی 

  دانشجویی -فرهنگی  –حضور فعال در جشنواره های علمی 

 

 

 ) (Internal Factorsارزیابی عوامل داخلی  

 نقاط ضعف

که  یی هستندارت ها و توانایی هامحدودیت ها یا کمبودها در منابع، مه، نقاط ضعف

طور کلی نقاط ضعف را می توان ه منجر به کاهش اثربخشی عملکرد یک مؤسسه می شوند. ب

 داشتن یک موقعیت بد یا ضعیف سازمانی نسبت به رقبا دانست. 

 نقاط ضعف دانشکده

 ی اداری و آموزشیبرخی از حوزه ها کمبود نیروی متخصص در  

 مختلف در تدریس بالینی و تئوری ناهماهنگی بین گروههای 

 منعقد شده از تفاهم نامه های  جدی عدم پیگیری و استفاده 
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  دانشکدهافزایش درآمد اختصاصی های برنامه  پیگیریعدم 

 برای تصمیم گیری های مدیریتی عدم وجود پایگاه داده 

  دانش آموختگان  دفترضعیف کارآمدی 

 عدم جامعیت رفتار حرفه ای در سازمان 

 در انجام امور از ظرفیت دانشجویان و کامل استفاده اثر بخش عدم 

 باال بودن حجم کار آموزش اساتید نسبت به کار پژوهش 

 ضعف کاربرد یافته های پژوهش در عمل 

  مگا پروژه ها ( در پروژه های بزرگ بین بخشیمحدود اساتید تجربه ( 

 صنعتو ارتباط ضعیف با  عدم تجاری سازی محصوالت علمی  

 م وجود برنامه مدون درحیطه فرهنگ جانشین پروریعد 

  پژوهشی -تعامالت بین المللی ضعیف در انجام پروژه های آموزشی 

 

 ) (External Factors ارزیابی عوامل خارجی

 فرصت ها

فرصت ها، عبارتند از هر گونه موقعیت مطلوب یا مناسبی که محیط برای تحقق اهداف 

   کلیدی محیطی، یکی از منابع فرصت های سازمان تلقی نصیب مؤسسه می سازد. روندهای 

 می شوند. 

 فرصتهای موجود

 پرستاری و جایگاه کشوری و فرا سازمانی در خصوص  دیدگاه مثبت مسئولین ارشد

 مامایی

 نوآوری در هزاره سوم 

 توسعه فناوری در دانشگاه 
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 ظرفیتهای آموزش های مجازی 

 علمی دانشگاه ظرفیت رویکرد های بین رشته ای در نقشه 

 وجود کتابخانه غنی دانشگاه 

 وجود تفاهم نامه های همکاری با مراکز فراسازمانی 

  پرستاری در وزارتخانه معاونتوجود برنامه های 

 پرستاری، ماماِئی و مراقبت های نظریه پردازی در  ظرفیت راه اندازی کرسی 

 نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ظرفیت خلق دانش در 

 د مراکز تحقیقاتی پرستاری و ماماییوجو 

 ظرفیت شبکه های تحقیقاتی دانشگاه و وزارتخانه 

 پژوهشهای علمی واستعدادهای درخشان دانشگاه ظرفیت مرکز 

 جشنواره های دانشگاهی وکشوری 

  بین المللی همکاری های دفاترظرفیت های  

 ظرفیت کارآفرینی در نظام سالمت 

 و خارج کشور (  خل)دا حضور دانش آموختگان برجسته 

 ) نیاز جامعه به خدمات پرستاری و مامایی ) حضوری و غیرحضوری 

 امکان تاسیس پژوهشکده 

  دانشکدهاهداف تمایل خیرین در کمک به 

 وجود برنامه اعتباربخشی دانشگاهی برای رتبه بندی دانشکده ها 

  بهره برداری از موقعیت جغرافیایی دانشکده ظرفیت 

 ه های آموزش ر دولتی و انجمنهای علمی جهت برگزاری برنامتمایل سازمانهای غی

 دانشکدهمداوم مشترک با این 

 وجود قوانین در جهت توانمند سازی کارکنان به عنوان یک رویکرد استراتژیک 
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 اسالمی، برنامه پنجم توسعه، سبک زندگی و ...-ظرفیت الگوی پیشرفت ایرانی 

 

 ) (External Factors ارزیابی عوامل خارجی

 هدیدها ت 

عبارتند از هر گونه مانع یا محدودیت کلیدی در موقعیت جاری یا آتی  ،تهدیدها

مؤسسه که تحقق پذیری اهداف مؤسسه را با خطر یا دشواری مواجه سازد. ورود رقبای جدید، 

 ، …مقررات و  ،افزایش محصوالت جایگزین، رشد کند بازار، تغییرات فناوری، تغییر در قوانین

 د. شون می تلقی مؤسسه یک تهدیدات لهجم از

  موجود تهدیدهای

 تاثیر آن بر بودجه دانشکده سیاستهای انقباضی اقتصادی و 

 ثر عرصه های اجتماعی غیر بالینی اک عدم وجود ردیف شغلی پرستار و ماما در

 مدرسه، خانواده و .....()

 دستی)ستادی  ی متخصص از سوی مراجع باالجذب نیروهامحدودیتهای اعمال شده در

 هیئت علمی ( و

 ضعف نگرش نسبت به فعالیت تیمی درگروه پزشکی نسبت به پرستاری و مامایی 

  عدم توازان قدرت تصمیم گیری متخصصین پرستاری و مامایی در عرصه های قانون

 گزاری و سیاستگذاری حوزه های سالمت کشور

 عدم شناخت کافی جامعه از حیطه خدمات پرستاری و مامایی 

 م وجود بازار کار کافی برای جذب دانش آموختگان مامائیعد 

 ناهمگون بودن انتظارات مراجع باالدستی با ظرفیتهای دانشکده) ظرفیت جذب دانشجو 

 و ...(

  وجود آلودگی شدید صوتی و هوا در محیط کار و کالسهای آموزشی با توجه به
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  مجاورت دانشکده با اتوبان چمران

  محدود لینیهیئت علمی بابدنه وجود 

 

 

 SWOTمتدولوژی تعیین استراتژی های دانشکده بر حسب مدل 

 

 :برنامه دانشکده استهای استراتژی درمدیریت استراتژیک در مدل زیر یکی از مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاکتورهای داخلی
W ضعف ها -  
S قوت ها –   

 فاکتورهای محيطی
O فرصت ها -  
T تهديدها –   

 S W O T  Analysis سازمان
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 گانه دانشکده 12راهبردهای 

(1400-1404) 
 

 ردیف 

یو کرامت انسان یتوسعه تعهد و اخالق حرفه ا ،ینیگسترش معرفت د  1 

و توانمند ستهیدانش آموختگان شا تیبه منظور ترب ،ییو ماما یپرستار ینیآموزش بال تیفیک یارتقا  2 

امور یخدمات و چابک ساز عیو تسر لیجهت تسه یسازمان یندهایفرا فیباز تعر  3 

ییو ماما یدر پرستار نیجامعه و بال یازهایساز مطابق با ن ندهیآ یهایو فناور ینو آور یتوسعه   4 

یو مامائ یدانشکده پرستار یاجتماع ییارتقاء پاسخگو  5 

در همه حوزه ها و ارکان دانشکده یبهره ور شیافزا  6 

ییو ماما یپرستار انیدر دانشجو یو شجاعت علم دیام ،ینشاط، خودباور هیروح تیتقو  7 

محورمحصول  ینامه ها انیجامعه و پا یسالمت یازهایبر ن یمبتن یتوسعه پژوهش ها  8 

و تحول گرا در سازمان یمشارکت یریگ میتصم یندهایفرا  یارتقا  9 

 10 خلق ثروت به منظور کاهش وابستگی به منابع و اعتبارات دانشگاهی

منطقه یکشورها تیبا محور  ییو ماما یبین المللی در پرستار یتوسعه ارتباطات و شبکه ساز  11 

دانشکده یپژوهش -یآموزش یها یها تیفعال یدر ارتقا نیریخ یطلب تیحما  12 
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 اصول ایجاد سازمان استراتژی محور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسیج برای تحول از طریق رهبری مدیریت ارشد -1

 تعهد مدیریت ارشد -1   
 طرح ریزی دقيق موارد تغيير -2        

 درگير شدن تيم مدیریت ارشد -3            
 تبيين چشم انداز و استراتژی سازمان -4                   

 درک و فهم روش جدید مدیریت -5                        
 تعيين مدیریت پروژه -6                              

 اعمال مدیریت برای تبدیل استراتژی به یک فرایند مستمر -5
 استقرار سيستم گزارشگری نتياج ارزیابی متوازن -1
 جلسات بازنگری مدیریت برگزاری -2
 یک پارچه سازی برنامه ریزی و بودجه بندی با استراتژی -3
 اتصال فرایندهای منابع انسانی و فناوری اطالعات به استراتژی -4
 اتصال مدیریت فرایندهای استراتژی -5
 اتصال فرایند اشتراک دانش با استراتژی -6
 تاسيس دفتر مطالعات و مدیریت استراتژی -7

 ایجاد انگیزه در کارکنان به نحوی که -4
 استراتژی کار هر روز هر کس شود.

 
 ایجاد آگاهی استراتژیک  -1

 همسوسازی اهداف فردی با استراتژی -2
 مرتبط ساختن مزایای فردی با تحقق استراتژی -3

 همسوسازی توسعه قابليت ها با استراتژی -4

 ترجمه استراتژی به واژه عملیاتی  -3
 استراتژی تهيه  -1

 ایجاد نظام ارزیابی متوازن  - 2
 تعيين اهداف کمی  -3            

 منطقی کردن ابتکارات اجرایی -4                      
 برقراری نظام مسئوليت و حسابدهی  -5

 همسوسازی سازمان در جهت تحقق استراتژی -3

 تعریف نقش شرتک در سطح کالن -1   
ب و کار با استراتژی همسوسازی واحدهای کس -2

 کالن شهر
همسوسازی واحدهای خدمات مشترک با  -3

 استراتژی واحدهای کسب و کار 
همسوسازی واحدهای کسب و کار با شرکای  -4

 تجاری شرکت
 همسوسازی هيئت مدیره  -5

 اصول ایجاد
 

 سازمان استراتژی محور

هدف نهایی این است که سازمان به یک سازمان 

 تبدیل شود.  (SFO)استراتژی محور 
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