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ضمن تشكر از كليه همكـاران ارجمنـد كـه در كميتـه هـاي اجرايـي       

معاونت هاي دانشگاه در اين زمينه فعاليت نموده انـد اسـامي ايـن    

  . عزيزان در برنامه هاي عملياتي مربوط به هر حوزه درج خواهد شد

  

 )به ترتيب حروف الفبا( اعضاي كميته هماهنگي برنامه ريزي استراتژيك زير نظر رياست دانشگاه     
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  مقدمه       

بـا تغييـرات و تحـوالت    در عصر اطالعات و ارتباطات الكترونيكي، هر سازماني بـا هـر انـدازه،    
سريعي روبروست و بايد فعاليتهاي خود را طوري برنامه ريزي و مديريت كند كـه در محـيط   
متالطم خود و بازار به شدت رقابتي موفقيـت كسـب كـرده و تـداوم حيـات داشـته باشـد و        
چنانچه عليرغم مسئله رقابت، سازمان با تكيه بـر ارزشـهاي بنيـادي و درون ذاتـي، همچـون      

، مسئوليت تأمين، حفظ و ارتقـاء  ... يد بر اخالقيات، عدالت اجتماعي، تكريم ارباب رجوع وتاك
  . سطح سالمتي جامعه را بعهده داشته باشد اهميت اين امر صد چندان خواهد شد

بدون شك نيل به چنين هدفي بدون بهره گيري مـديران سـازمان از رويكـرد برنامـه ريـزي      
مديريت اسـتراتژيك سـازمان در برنامـه ريـزي اسـتراتژيك بـا       . استراتژيك ميسر نخواهد شد

بررسي محيط داخل و خارج سازمان، قوت و ضعف هـاي داخلـي و فرصـت هـا و تهديـدهاي      
خارجي را شناسايي مي كند و با در نظر داشتن ماموريـت سـازمان، اهـداف بلندمـدت بـراي      

گزينه هاي استراتژيك اقدام به  سازمان تنظيم مي كند و براي دستيابي به اين اهداف، از بين
اتژيهايي مي كند كه با تكيه بر قوتها و با بهره گيري از فرصـتها، ضـعف هـا را از    رانتخاب است

بين برده و از تهديدها پرهيز نمايد تا در صورت اجـراي صـحيح باعـث موفقيـت سـازمان در      
  . ميدان رقابت مي شود

ش رسـاله حاضـر را بعنـوان اولـين برنامـه      كاشان نيز با بهـره گيـري از تـيم مـديريتي خـوي     
استراتژيك دانشگاه طراحي نموده تا در پرتو حمايتهاي مسئولين كشوري و منطقـه اي قـادر   

بديهي است اين تجربه اولين نمونه در نوع خـودش اسـت و   . به ايفاي رسالت اصلي خود باشد
نظرات كليه صاحب نظران مديريت دانشگاه ضمن استقبال از . نمي تواند خالي از اشكال باشد

ارجمند جهت هر چه تكميل تر نمودن اين برنامه تالش خواهد كرد تا از تمـامي پيشـنهادات   
استفاده بهينه نموده و آماده دريافت اين نظرات و بكارگيري آنها در هر چه پربارتر نمودن اين 

  .برنامه مي باشد
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  روش  -2
  

چهل و ششم روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي در  اجالس 4به دنبال صدور قطعنامه شماره 
كه بر تدوين برنامه ريزي استراتژيك دانشـگاه هـا تاكيـد نمـود، موضـوع در       1/10/81مورخ 

هيأت رئيسه دانشگاه مطرح و پس از بررسي براي انجام آن ساختار برنامه ريـزي اسـتراتژيك   
توسـط رياسـت    2/2/82تـاريخ   برنامـه مـذكور در  . تعيين و برنامه زمان بندي آن تدوين شد

در ساختار تدوين شـده، كميتـه همـاهنگي    . دانشگاه به كليه حوزه هاي دانشگاه ابالغ گرديد
 دار ت اصلي هدايت برنامه را عهدهبرنامه ريزي استراژيك تحت نظارت رياست دانشگاه مسئولي

نفر از كارشناسـان آگـاه بـه     12در سطح دوم، كميته برنامه ريزي استراتژيك با عضويت . شد
جزئيات امور دانشگاه تشكيل و مسئوليت جمع بندي و تدوين برنامه بر عهده اين كميته قرار 

  . گرفت
مديران و كارشناسان دست اندر كار برنامه ريزي استراتژيك در كارگاه آموزشي كه به همـين  

در سـطح سـوم و چهـارم    . ظور تشكيل گرديد شركت نموده و با جزئيات امور آشنا شـدند من
برنامه، كميتـه هـاي اجرايـي و گـروه هـاي كارشناسـي در معاونتهـاي آموزشـي، پژوهشـي،          
بهداشتي، درماني، پشتيباني و دانشجويي تشكيل و ارزيابي محيط دروني و بيروني سازمان به 

و ضعف، فرصتها و تهديدهايي كه از بخش محيطي سـازمان   نقاط قوت. تفصيل صورت گرفت
كـه   گرفتجمع آوري شده بود در كميته مركزي مورد بحث و بررسي و تجزيه و تحليل قرار 

در اين برنامه ريزي اجـزا سـازمان اعـم از مـديران     . واقع شد... مبناي تدوين رسالت، دورنما و
رود اثرات و بازده آن متوجه ذينفعان اعم از  ارشد، مياني و كاركنان شركت داشتند انتظار مي

   .دانشجويان، مردم، نهادها و سازمان هاي ديگر مي باشد
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  نتيجه برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانبيانيه رسالت  -3-1

توليد و نشر علم، تربيـت و  «از طريق  »تأمين، حفظ و ارتقا سطح سالمت جامعه«دار ما عهده
منـابع و  «با اسـتفاده از  » توانمندسازي نيروي انساني و ارائه خدمات جامع بهداشتي و درماني

هـاي ملـي در سـطح منطقـه و     فناوري نوين متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سياسـت 
  . هستيم» كشور

آحـاد جامعـه،   «ود، در مقابـل  در راستاي تحقق اهداف و ارتقاء مسـتمر كيفيـت خـدمات خـ    
  .باشيمپاسخگو مي» ايمديران ارشد دولتي و مسئولين منطقه

  : دورنما -3-2 

ما مصصم هستيم طي دهه هشتاد با توجه به نيازهاي روز جامعه برترين نظـام ارائـه خـدمات    
بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي را در سطح كشور داشته باشـيم تـا بـا ايجـاد محيطـي      

  .صميمي و رضايت بخش، مشتريان باالترين سطح خرسندي را از ما نشان دهند
  ارزشها  -3-3

 عدالت اجتماعي  -١

 مسئوليت پذيري  -٢

 اخالق گرايي  -٣

 صداقت  -٤

 هدفمندي  -٥

 پاسخگويي  -٦

 انسجام  -٧

  



 برنامه استراتژيك دانشگاه     
 

5 
 

  )اولويت بندي شده و دسته بندي شده(تحليل محيط  -3-4

  خلي سازمان امحيط د -3-4-1
  نقاط ضعف اولويت بندي شده  -3-4-1-1

   مديريتي -3-4-1-1-1

 نامتعادل بودن ميزان فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي برخي مديران عالي دانشگاه  -

 چند پيشگي برخي از مديران و كاركنان  -

 ضعف در بستر شايسته ساالري در امور مديريتي و اجرايي  -

 ضعف در نگرش سيستمي مديريتي برخي واحدهاي تابعه  -

 نامتعادل بودن هرم مرتبه اي هيأت علمي دانشگاه  -

  ساختاري  -3-4-1-1-2

 نبود برنامه جامع براي مكانيزه كردن سيستم  -

 عدم تناسب توانايي برخي از شاغلين با مشاغل محوله به آنها  -

 ناتواني بعضي از نيروهاي ارائه دهنده خدمات  -

  فرآيندها  -3-4-1-1-3

 نقص در سيستم ثبت و فرآوري داده ها  -

 ضعف در سيستم پايش و نظارت  -

 ضعف در سيستم بهره وري نيروي انساني دانشگاه  -

 س ناكافي فعاليتهاي دانشگاه اانعك -

 كمبود برنامه هاي آموزشي مدون ضمن خدمت كاركنان  -

 ضعف همكاري پژوهشي با مراكز تحقيقاتي و دانشگاه هاي داخلي و خارجي  -
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  منابع  -3-4-1-1-4

 ) فضاي فيزيكي، تجهيزات و تاسيسات(كمبود منابع غيرانساني  -

 تجهيزات پزشكي فرسوده و مستعمل در واحدهاي تحت پوشش وجود -

 كمبود امكانات رفاهي براي نيروي انساني دانشگاه  -

 هاي مجهز پژوهش و ناكافي بودن ابزارهاي موثر در پژوهش  كمبود آزمايشگاه -

 پراكندگي واحدهاي ستادي دانشگاه  -

 نامناسب بودن فضاي آموزش باليني در بيمارستانها  -

 نبود خوابگاه اختصاصي دانشجويان متاهل  -
  

  نقاط قوت اولويت بندي شده و دسته بندي شده  -3-4-1-2
  مديريتي  -3-4-1-2-1

 وجود نگرش سيستم عدم تمركز و تفويض اختيار  -

 وجود سيستم هدايت امداد و درمان  -

 روند رو به رشد تشكيل گروه هاي كارشناسي و كميته هاي تخصصي  -

ارتباط سيستماتيك رئيس دانشگاه با مديران پايـه و ميـاني از طريـق تشـكيل شـوراي       -
 مديران 

  ساختاري -3-4-1-2-2

 تخصصي وجود بخشهاي تخصصي و فوق  -

) CME(و دفتـر آمـوزش مـداوم پزشـكي     ) EDC(وجود مركز توسعه آموزش پزشكي  -
 داراي اعتبار 

 وجود برخي دوره هاي آموزش تخصصي و تحصيالت تكميلي  -
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امكان صدور گواهينامه هاي نهايي و پروانه هاي جامع پزشكي مشـمول قـانون آمـوزش     -
 مداوم 

  فرآيندها  -3-4-1-2-3

 فاده از بخش خصوصي در ارائه خدمات دانشگاه فراهم بودن امكان است -

 وجود كميته بررسي نسخ -

  منابع  -3-4-1-2-4

 وجود اعضا هيأت علمي مجرب و متخصص در گروه هاي آموزشي  -

 وجود كارشناسان مجرب در رده هاي مختلف اجرايي دانشگاه  -

 در اختيار داشتن فضاي فيزيكي، آزمايشگاه ها و تجهيزات مناسب در بخش علوم پايه  -

 و دسترسي آسان به اينترنت در دانشگاه  LANتاسيس شبكه  -

 دسترسي به مجالت نوشتاري و الكترونيكي  -

 داشتن مجله داراي رتبه علمي پژوهشي  -

  رسالت و اهداف  -3-4-1-2-5

 مستقل بودن دانشگاه  -

 هاي مطلوب در بين دانشگاه هاي برتر كشور كسب رتبه  -

 وجود نظام مناسب مراقبت از بيماريها  -

 وجود پژوهشگران عالقمند و موفق  -

 پوشش مناسب خدمات بهداشتي در شهرستان  -
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  محيط خارجي سازمان  -3-4-2
  فرصتهاي اولويت بندي و دسته بندي شده سازمان  -3-4-2-1
  فرهنگي  -3-4-2-1-1

 وجود فرهنگ وقف و افراد خير و امكان مشاركت مردم  -

 در منطقه ) NGO(وجود افراد صاحب نظر و سازمان هاي غيررسمي  -

  قانوني  -3-4-2-1-2

 امكان واگذاري خدمات به بخش خصوصي  -

امكان استفاده از اعتبارات ساير سازمان ها و ارگان ها در برگزاري همايش هـاي علمـي    -
 معتبر 

 تعزيرات حكومتي  11ماده وجود كميسيون  -

 سياسي -3-4-2-1-3

جنوب و نزديك بودن به مركز كشـور   –قرار گرفتن شهرستانها در مسير ترانزيت شمال  -
 ) تهران(

 جغرافيايي فعاليتهاي دانشگاه  حوزهمحدود بودن  -

  اجتماعي -3-4-2-1-4

 وجود زمينه تحقيقاتي در طب سالمندان و طب عفوني گرمسيري در منطقه  -

 در دسترس بودن گروه گسترده دانش آموزي  -

 پوشش فراگير بيمه اي  -

 وجود مراكز سياحتي در منطقه -

  فن آوري  -3-4-2-1-5

 وجود موسسات آموزشي و دانشگاهي در منطقه  -
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 امكان استفاده از برخي رسانه هاي گروهي  -

  اقتصادي  -3-4-2-1-6

 وجود مراكز صنعتي متعدد در اطراف شهر  -

  دولتي  -3-4-2-1-7

 اولويت دهي دولت به توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي  -
  

  تهديدهاي اولويت بندي و دسته بندي شده سازمان  -3-4-2-2
  فرهنگي  -3-4-2-2-1

 وجود فرهنگ مصرف ناصحيح دارو  -

 عدم تحقق كامل سيستم ارجاع  -

  قانوني  -3-4-2-2-2

عدم وجود معيارهاي واقعي و هماهنگ جهـت تشـويق و تنبيـه، پرداختهـا و ارزشـيابي       -
 پرسنل 

 محدود بودن نمودار سازماني و تشكيالت تفصيلي دانشگاه  -

 وجود قوانين متناقض و غيرشفاف  -

درمـاني و طـوالني شـدن مـدت      يتعدد مراجع رسـيدگي كننـده بـه تخلفـات بهداشـت      -
 رسيدگي 

  سياسي  -3-4-2-2-3

 وجود عوامل مداخله جو در اداره امور دانشگاه  -

 وجود اتباع بيگانه  -
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  اجتماعي  -3-4-2-2-4

 تغيير سيماي بيماريها  -

  فن آوري -3-4-2-2-5 

 م تنبود برنامه جامع براي مكانيزه كردن سيس -

  اقتصادي  -3-4-2-2-6

 گرايش محققان و متخصصان به مهاجرت به شهرهاي بزرگ -

 عدم تأمين كسري بودجه ها  -

 گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي در منطقه  -

 فرهنگي مناسب در منطقه  –فراهم نمودن امكانات رفاهي  -

  دولتي  -3-4-2-2-7

 نبود نظام بودجه عملياتي  -

 كمبود مراكز تحقيقاتي مصوب  -

 ضعف نظام بيمه هاي كشور  -

 واقعي نبودن تعرفه هاي خدمات درماني  -

 هاي متمركز  رديفعدم تخصص بهنگام اعتبارات  -

 تخطي سازمان نظام پزشكي از محدوده وظايف و اختيارات  -

 عدم اشتغال كارآمد و نبود امنيت شغلي فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي  -
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  موضوعات استراتژيك -3-5

 توانمندسازي منابع انساني دانشگاه  -

 ساماندهي و بهبود امور رفاهي كاركنان  -

 تقويت نظام مراقبت از بيماريها  -

 ساماندهي سيستم ثبت و فرآوري داده ها و نظام اطالع رساني  -

 ساماندهي و هماهنگ سازي فعاليتهاي اجرايي در جهت تقويت نظام مشتري مداري  -

 حفظ توان رقابتي و اعتبار ملي و بين المللي دانشگاه  -

 تقا خدمات تخصصي دانشگاه توسعه و ار -

 اصالح نظام تصميم گيري در سازمان  -

 اصالح نظام پايش و ارزشيابي  -

 كنان رتبيين مسير ارتقا شغلي كا -

 بهبود روند فعاليتها و همكاريهاي پژوهشي  -

 ساماندهي جلب مشاركت مردمي  -

 ساماندهي فعاليتهاي اجرايي  -

 تالش براي رفع كمبود منابع غير انساني  -

 جلب مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات قابل واگذاري  -

 ساماندهي فضاي فيزيكي واحدهاي دانشگاه  -
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  موضوعات توسعه  -3-5-2
 )SO(بهينه سازي نظام تصميم گيري در سازمان  -١

 ) SO(توسعه و ارتقا خدمات تخصصي دانشگاه  -٢

 )SO(تقويت نظام مراقبت از بيماريها  -٣

 )WO(و همكاريهاي پژوهشي توسعه و اصالح روند فعاليتها  -٤

 )WO(گسترش زمينه جلب مشاركتهاي مردمي  -٥

 ) WO(تقويت مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات قابل واگذاري  -٦

 )ST(تقويت نظام مشتري مداري  -٧

  

  موضوعات مشكل  -3-5-2
 ) WT(نظام اطالع رساني و ساماندهي سيستم ثبت و فرآوري داده ها  -١

 ) WO(سازمان تأمين منابع غيرانساني  -٢

 )WO(ساماندهي و بهبود امور رفاهي كاركنان  -٣

 )ST(تبيين مسير ارتقا شغلي كاركنان  -٤

 )WT(توانمندسازي منابع انساني دانشگاه  -٥

 )WT(ساماندهي و هماهنگ سازي فعاليت هاي اجرايي  -٦

 )WT(اصالح نظام پايش و ارزيابي  -٧

 )WT(ساماندهي و تأمين فضاي فيزيكي واحدهاي دانشگاه  -٨

  )WO(حفظ توان رقابتي دانشگاه و اعتبار ملي و بين المللي  -٩

  ) موضوعات% 20(فهرست موضوعات استراتژيك اولويت بندي شده  -3-5-3
 )WT(توانمندسازي منابع انساني دانشگاه  -١
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ساماندهي و هماهنگ سازي فعاليتهاي اجرايي در جهت تقويت نظـام مشـتري مـداري     -٢
)WT( 

 )WO(ملي و بين المللي دانشگاه حفظ توان رقابتي و اعتبار  -٣

 )SO(تقويت نظام مراقبت از بيماريها  -٤

  

موقعيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  - 6- 3
  بهداشتي درماني كاشان

  

  تحليل استراتژيك محيط
  

  )نقاط قوت و ضعف(نمره دروني 
  

 تقويت دروني و تدافعي تقويت دروني و تدافعي   حفظ و نگهداري

 تقويت دروني و تدافعي  حفظ و نگهداري   توسعه
     

  حفظ و نگهداري  توسعه  توسعه

  

  
  935/2: جمع نمره دروني
  453/1: جمع نمره بيروني
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  اهداف استراتژيك كالن دانشگاه  -3-7
 افزايش دانش، نگرش و مهارت نيروي انساني دانشگاه تا پايان دهه هشتاد  -١

تعيين و به روز نمودن جريان فرآيند فعاليتهاي سازمان و اجرايـي نمـودن آن تـا پايـان      -٢
 دهه هشتاد 

بهبود كيفيت آموزش دانشجويان بر اساس استانداردهاي ملي و بين المللي تا پايان دهه  -٣
 هشتاد 

 افزايش كيفيت و كميت فعاليتهاي پژوهشي در سطح دانشگاه تا پايان دهه هشتاد  -٤

بهبود شاخص هاي سالمت بر اساس استانداردهاي ملـي و بـين المللـي تـا پايـان دهـه        -٥
 هشتاد 

  

  استراتژيهاي مربوط به اهداف كالن  -3-8
 افزايش دانش، نگرش و مهارت نيروي انساني تا پايان دهه هشتاد  -١

 برگزاري دوره هاي آموزش مداوم  -١-١

 برقراري نظام شايسته ساالري  -٢-١

تعيين و به روز نمودن جريان فرآيند فعاليتهاي سازمان و اجرايي نمودن آن تا پايـان دهـه    -٢
 هشتاد 

 مستندسازي فرآيندها  -١-٢

 ارتقا فرآيندها  -٢-٢

 اجراي طرح تكريم و رضايت ارباب رجوع  -٣-٢

 بهبود كيفيت آموزش دانشجويان بر اساس معيارهاي ملي و بين المللي تا پايان دهه هشتاد  -٣

 اي نوين آموزشي بكارگيري روشه -١-٣

 ارزيابي مستمر پيشرفت تحصيلي دانشجويان  -٢-٣
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 برقراري ارتباطات منطقه اي با دانشگاه ها  -٣-٣

 افزايش كميت و كيفيت فعاليتهاي پژوهشي در سطح دانشگاه و جامعه تا پايان دهه هشتاد  -٤

 پژوهش محوري  -١-٤

 توسعه پژوهشهاي بنيادي و كاربردي  -٢-٤

 توسعه فرهنگ پژوهش در سازمان  -٣-٤

 بهبود شاخص هاي سالمت بر اساس استانداردهاي ملي و بين المللي تا پايان دهه هشتاد  -٥

 ارايه خدمات بهداشتي مناسب  -١-٥

  ارايه خدمات درماني مناسب -٢-٥
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  اهداف بخشي و استراتژيهاي در اولويت  -3-9
  
  

بخش مربوط استراتژي هدف
افزايش دانش نگرش و مهارتهاي نيروي 1كالن

 دهه هشتادانساني تا پايان 
  برگزاري دوره هاي آموزش مداوم  -1
 برقراري نظام شايسته ساالري -2

 

ــه  بخشي ــارت كلي ــش، نگــرش و مه ــا دان ارتق
 كاركنان بطور مستمر

  آموزش كاركنان  -1
  بهره گيري از سيستم تشويق و تنبيه -2
افزايش مشاركت كاركنان در تصميم گيريها -3

همه معاونت 
 ها

كالن 
2 

تعيين و به روز نمـودن جريـان فرآينـد    
فعاليت هاي سازمان و اجرايـي نمـودن   

 آن تا پايان دهه هشتاد 

  مستندسازي فرآيندها -1
  ارتقا فرآيندها  -2
 اجراي طرح تكريم و رضايت ارباب رجوع -3

 همه معاونتها

بخشي

شــفاف و مشــخص نمــودن فرآينــد  -1
 فعاليتهاي سازمان

  مستندسازي فرايندها -1

فرآينــد مشـخص شــده  % 50ارتقـاء   -2
 سازمان

  ارتقاء كمي و كيفي فرآيندها -1

كالن 
3 

بهبود كيفيـت آمـوزش دانشـجويان بـر     
اساس استانداردهاي ملي و بين المللـي  

 تا پايان دهه هشتاد

  به كارگيري روش هاي نوين آموزشي -1
ــيلي    -2 ــرفت تحصـ ــتمر پيشـ ــابي مسـ ارزيـ

  دانشجويان 
 ارتباطات منطقه اي با دانشگاه هابرقراري  -3

 

ــي    -1بخشي ــي آموزشـ ــطح كيفـ ــا سـ ارتقـ
دانشجويان رشته هاي پزشكي عمـومي  
و پرســــتاري مامــــايي در ســـــطح   

 استانداردهاي ملي و بين المللي 

نهادينه كردن ارزيـابي درونـي گـروه هـاي      -1
  آموزشي 

  
  
افــزايش مشــاركت اعضــا هيــات علمــي در   -2

  تصميم گيري ها 
  
  
 توسعه تحصيالت تكميلي -3

معاونتهاي 
آموزشي و 
 دانشجويي

ــوزش     -2 ــي آمـ ــطح كيفـ ــا سـ ارتقـ
دانشــجويان ســاير رشــته هــا در ســطح 

 استانداردهاي ملي 
ارتقا سـطح كيفـي آمـوزش فراگيـران -2

دوره هاي تخصصي و تحصـيالت تكميلـي   
 بر اساس استانداردهاي بين المللي 
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بخش مربوط استراتژي هدف
 كالن

4 

ــزايش كيفيــت و كميــت فعاليتهــاي   اف
پژوهشي در سطح دانشگاه و جامعـه تـا   

 پايان دهه هشتاد

  پژوهش محوري  -1
  توسعه پژوهش هاي بنيادي و كاربردي  -2
 توسعه فرهنگ پژوهش در سازمان -3

 

ــژوهش   -1بخشي ــگ پ ــردن فرهن ــه ك نهادين
محــوري در كليــه ســطوح عمليــاتي    

 دانشگاه 

  ترويج پژوهش هاي بنيادي و كاربردي  -1
الزام به استفاده از نتايج پژوهش در فعاليتها -2

معاونتهاي 
پژوهشي و 
 پشتيباني

  تشويق پژوهشگران  -1 افزايش تعداد طرح هاي پژوهشي  -2
 فراهم آوردن منابع الزم  -2

كالن 
5 

بهبود شاخص هاي سـالمت بـر اسـاس    
پايـان دهـه   استانداردهاي بـين المللـي   

 هشتاد

  ارائه خدمات بهداشتي مناسب -1
 ارائه خدمات درماني مناسب -2

 

ــتي و    -1بخشي ــدمات بهداش ــه خ ــه كلي ارائ
درماني بر اساس اسـتانداردهاي ملـي و   

 بين المللي 

به روز نمودن بسته هاي خدمات بهداشـتي   -1
  درماني براساس معيارهاي ملي و بين المللي 

  ارتقا فرهنگ سالمت در سطح جامعه  -2
  ارتقا كيفي خدمات بهداشتي  -3
  جلب مشاركت هاي مردمي و بين بخشي  -4
 ترويج خدمات بيمه اي -5

معاونتهاي 
و بهداشتي 
 درماني

ارتقــا كمــي و كيفــي نظــام مراقبــت از 
 بيماريها

ــا كمــي و كيفــي خــدمات تشخيصــي   -1 ارتق
  آزمايشگاهي 

سازماندهي نظام ثبـت داده هـا و تجزيـه و     -2
  تحليل اطالعات 

بهــره منــدي از فــن آوري روز در سيســتم   -3
  نظام مراقبت از بيماريها

تالش در جلب رضايت بخش خصوصـي در   -4
 گسترش نظام مراقبت از بيماريها 
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  بحث و پيشنهادات
در برنامه ريزي استراتژيك كه طي يكسال گذشته در دانشگاه انجام شده با توجـه بـه اينكـه    

نوع سازمانها داراي تنوع فعاليتي فراواني مي باشند در نتيجه نيروي انساني شاغل داراي تنوع 

هماهنگي حول محور واحد بدون داشتن زمينه ذهني مشترك . تحصيالت و تجربيات هستند

ند برنامه ريزي استراتژيك كار چندان آساني نيست براي تسهيل در انجام كار در موضوعي مان

آموزش كليه نيروهاي دست اندركار در اولويت قرار گرفت و تعهد مـديريت ارشـد و مـديران    

كارگروهي با توجه برنامه هاي متنـوع جـاري جـزء مشـكالت     . كليدي نيز راه گشا بوده است

ام جامع و مدون، ثبت عملكردها و فعاليتهاي سازمان نيز جزء نبود نظ. برنامه ريزي بوده است

بـراي   نكه با استفاده از مشاركت افراد با تجربه رفع گرديد ضرورت ايجاد آاست ضعف هايي 

ايمان و اعتقاد قلبي تمامي نيروها براي اين نـوع  . برنامه ريزي هاي بعدي داراي اهميت است

مـه تفـاهم   اكارها مي تواند بطور كامل كارگشا باشد در نهايت امر محصول ارزشـمند ايـن برن  

است كه كليه انـرژي هـا بايسـتي     يمديران و كارشناسان دانشگاه در مورد موضوعات و اهداف

انشا اله با برنامه ريزي عملياتي و ضمانت اجرايي الزم توسـط  . ل آن ها متمركز شودجهت ح

  .مديران ارشد دانشگاه اين مهم جامه عمل خواهد پوشيد
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  برنامه هاي دانشگاه براي نهادينه كردن مديريت استراتژيك
 

  . تصميم گيري در سطح كالن دانشگاه بر اساس برنامه ريزي استراتژيك خواهد بود -١

 . ها بر اساس برنامه ريزي استراتژيك خواهد بودداختصاص بودجه به واح -٢

 . هماهنگي ها و پايش و ارزشيابي امور بر اساس برنامه ريزي استراتژيك خواهد بود -٣

تشكيل و ايجـاد تـيم هـاي گـروه هـاي كـاري و اسـتفاده ازتمـام صـاحب نظـران،            -٤

ي اسـتراتژيك دانشـگاه   كارشناسان در جهت تصميم سازي با توجه بـه برنامـه ريـز   

 . خواهد بود

تأمين شرايط الزم به منظور شـناخت دقيـق و ديـدباني محـيط داخلـي و خـارجي        -٥

  . سازمان و برنامه ريزي و تصميم گيري بر اساس تغييرات محيطي خواهد بود




