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 ماماییري پرستاه نشکددي داهبري رایزرمه اعضا تیم برنا

 هنشكددایاست : ر راضیه امینی

 هنشكدداهشی وپژو شی زموون آ: معا شادی گلیکتر دخانم 

 

 هنشكدداهشی وپژو شی زموآ امور: مدیر  دکتر مریم مقیمیانخانم 

 

 ری پرستاوه : مدیر گردکتر فاطمه سلمانیخانم 

 

 مامایی وه : مدیر گر دکتر مرجان گلیخانم 

 

 خانم فرشته برادران فرد: مدیر گروه تكنولوژی اتاق عمل
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 مقدمه 

 

 ه: نشکددامعرفی 

شاخه  ومستقل ی هایشته رهر یک  و مامایی و تكنولوژی اتاق عمل می باشد که ریپرستادانشكده پرستاری و مامایی دارای رشته های 

شتی ابهدت ئه خدماارابه ط مختلف مربوی عرصه هادرتیم سالمت  ی ازوـعضان وـبه عنن آن موختگاآنش داست که اپزشكی م علوازیی ا

، ریپرستازش موآند. دازنبخشی می پراتوو مانی درقبت هایی امر -حمایتی ومدیرتی  -ی پیشگیر -وره ای مشا -هش وپژ -زش موآ -

ضعیت سالمت واخت شنوسی رند براست که می توای احرفه ر تاـت پرسـتربیز اـه سـمینزی ـشناسرح کاوطـسدر مامایی و اتاق عمل

 د.شوه ار جامعه عهداده وخانود ف به فرـمختلی عرصه هارا در قبت ها اهماهنگی مر ت وئه خدماارا

 

 :هنشکددایخچه رتا

 

یر ز 1387ل تا ساد ونشجو نموش دابه پذیروع شر 1371ل سااری واز پایه گذ 1370ل ساه در نشگاداین امامایی ری وپرستای هاوه گر

ه نشكدر داپرستاو روز ینب ت زحضردت با سعادت الوز وبا سالرن همزما 1387ه یبهشت مااز اردمی شد. اداره پزشكی ه نشكددانظر 

گروه تكنولوژی اتاق عمل نیز از سال د. کرز غاآسمی ر رمامایی بطوری وپرستاوه گردو با د را خور مستقل کار مامایی بطوری وپرستا

یک مجتمع سه ه در نشگاداضی اراضلع شرقی در مامایی ری و پرستاه نشكدداز وزارت خانه شروع به کار نمود. با اخذ مجوز ا 1396

 طبقه قرار گرفته است

 

 فیزیکی :ي فضا

 

مختلف  آزمایشگاه های سالن های -بالینیی تهارمهازش موآمرکز  –علمی ت ساتید هیای اهاق تاا–ی درس هاس ین فضا کالدر ا

س درس کالوسالن  –پزشكیه نشكددابا ك مشترژی پاتولوژی ویمونولوژی ، افیزیولوِ، نگل شناسی ، اشناسی وب میكر، بیوشیمی 

ار قرن اداری کنارکای تاقهاا -پزشكیاپیر وپزشكی زش موآقسمت و پزشكی زش موآمرکز توسعه  –کتابخانه  -مرکز کامپیوتر  –-تشریح

 ست.ده اکرد یجااسالمی ی آزاد انشگاههار داسطح منطقه چهای را در مستقل کم نظیرشی زموآمجموعه  وگرفته 

 

 ينظرزش مو:آفیزیکی ي فضا



 

و ند ه ایددشی تعبیه گرزموی آهاارد ستانداخرین آبا ن ناآست.که همگی انفر 50تا 70میانگین با ظرفیت بین س کال11ه دارای نشكددا

 می باشند. آموزشیامكانات کمک ر و کتووژیدیو پرومجهز به 

 منابع انسانی

 : الف: هیات علمی

 پرستاري

 تعداد مرتبه علمی هیات علمی/حق التدریس

 1 دانشیار هیات علمی تمام وقت

 4 استادیار

 3 مربی

 4 بورسیه دکتری/ مامور به تحصیل

 5 دکتری همکاران حق التدریس

 15 ارشد

 30 کارشناسی

 

 

 

 



 مامایی

 تعداد مرتبه علمی التدریسهیات علمی/حق 

 2 استادیار هیات علمی تمام وقت

 6 مربی

 5 دکتری همکاران حق التدریس

 10 ارشد

 10 کارشناسی

 

 تكنولوژی اتاق عمل

 تعداد مرتبه علمی هیات علمی/حق التدریس

 2 مربی هیات علمی تمام وقت

 3 دکتری همکاران حق التدریس

 12 ارشد

 10 کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 



 شته تحصیلیربه تحصیل به تفکیک ل مشغون نشجویااد داتعد

 تعداد مقطع

 11 کارشناسی ارشد پرستاری

 351 کارشناسی پرستاری

 144 کارشناسی مامایی

 115 اتاق عمل تكنولوژی کارشناسی

 

 شته تحصیلیربه تفکیک  فارغ التحصیلن نشجویااد داتعد

 

 تعداد مقطع

 3 کارشناسی ارشد پرستاری

 1576 کارشناسی پرستاری

 579 کارشناسی مامایی

 870 کاردانی مامایی

 - اتاق عمل تكنولوژی کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هنشکداي دابردي هبرراهمیت برنامه ورت واضر

 

و مانی زسای های نمنداتناسب با توو  اجراقابلیت ، جامعیتاوم، یژگی هایی مانند تداز وهدفمند می باشد که و فعالیتی پویا ی یزربرنامه 

ی یزرصلی یک برنامه ت اخصوصیااز  می باشد .ن مازنی ساو درونی ویط بیراشراز تحلیل و تجزیه ، قت، دگاهیآهمچنین مبتنی بر 

 ست.ن امازنی ساومحیط بیررات نتظات و اپاسخگویی به تحواله و یندی آهازتژیک قابلیت تطابق با نیااسترا

 

ن یژگیهایی چواز ویعنی ی، یندآست فرابلكه فعالیتی ، بماندت مدتی مسكوای برو گرفته م نجار انیست که یكباای ظیفه وی یزربرنامه

حی اطری و یزربرنامهل حادر پیوسته ن، مازسای حیار ابه منظوان مدیررو ین از است. ردار اجامعیت برخوو پویایی ار، ستمراوم، اتد

قعی واتحلیل و مبتنی بر تجزیه ، قیق، دگاهانهآست افعالیتی ی یزرمنقطع نیست. برنامهو عطیل شدنی ست که تای اظیفه وین و اهستند 

 ن.مازنی ساوبیرو نی درویط اشرن و مااز ز

آن تحقق ای یی براجرو اجامع عملیاتی ی هاح طرره بادرتصمیم ذ تخان و امازساف یند تعیین هدآسترتژیک فری ایزرتی برنامه ربه عبا

مانی بخوبی زسااف هدابه ن سیدآن در رمانها تاثیر حیاتی زساری از بسیاز در تژیک هنواستری ایزرهمیت برنامه د اجووست. با ااف هدا

ی یزربرنامه ان ندیشمندابعضی ه نند به عقیدداپرهزینه می و مر تجملی ایک ان آن را قع مدیرابعضی مودر ست. حتی ه انشددرك 

می زی ساه یندآمر اتژیک به استری ایزرطریق برنامه ان از تی مدیررست. به عباه ایندآساختن ان و مدیر خالقیترت تژیک بیانگر قداسترا

 ند.دازپر

ز نیاو ... ، جامعه در گیر واغیری یهاربیمای باالر میر بسیاگ و مر، مانی و درشتی انه بهداسردن پائین بور ، کشوی با توجه به جمعیت باال

ضعیت وخرین اج آستخراجی به رخاو خلی داتحلیل محیط و سالمت ضمن تجزیه زه حودر نگر ه یندت و آدمی دراز یزرست با برنامه ا

ن مازه درختصاصی حون و اکالاف هدابه ن سیدی در راه رموثرو مفید ی گامهاد ، با مدیریت مناسب منابع موجوو خت دامانی پرزسا

 شت .دابر

 ه:نشکددي داهبرراین برنامه وتده شیو

 

ین در اگونه که ن هماد. خته میشوداپردی هبرراین برنامه وتدص خصودرعملیاتی ی هامچوبی جهت تعیین گارئه چااراش به ین بخدر ا

مینماییم. سپس با توجه ر به کاز غاه آنشگااز دانداین چشموتدز فاه از نشكددی داهبررابه سند ل جهت حصودد، میگره مشاهدراه نقشه 

تمرکز و توجه ری محوی هانمه کانوو در اداخته داپرر مذکواز ندامتناسب با چشمی یتهارین مأمووبه تد هنشكده دائه شداز اراندابه چشم

ی هانباید کانوه نشكدی دایتهارمأمواز و نداستیابی به چشمدست که جهت اکر ن ذند. شایادتعیین میگرری محوی هاه و ارزشنشگادا



از همیشه ، یگررت دبه عباد؛ بون دور نای آستااز رانباید ه هیچگاار داد و قرد وخت مااقداسرلوحه اره هموری را محوی هار و ارزشمذکو

 د.نموب جتنااباشد د تضادر ها رمحوو ها ارزشین امی که با اقداکوچكترین 

ی یزرهمینه برنامح در زمطرو ین مرحله تمامی مفهیم مهم در اهد شد. اخته خوداهنی پرذترسیم نقشه زی و سامبه مفهوز ین فااز اپس 

ی مخاطب با سهولت بیشتری سواز نی ویا بیرو نی دروضعیت از وفهم درك و مد تا آهد اخول در مدرت به صوه نشگاداتژیک استرا

 دد.ئه میگرارامفهومی ل مدرت مدیریتی به صور ساختای، مكنز 7Sل مدی از گیرهمه با بهرد. در اداگیررت صو

 

از جی حاصل رخاو خلی دامل ایابی عوی ارزبا توجه به ماتریسهاه و مدآبدست ی هارساختای از گیرهبا بهرو ها لئه مداز اراپس 

و هد شد اخوم نجاامختلف ی نتهاومعا SWOTتحلیل ه ، نشكدداجی رخاو خلی دامحیط ص خصودرگرفته رت صوی یابیهاارز

 دد.میگراج ستخراختصاصی ی اچالشها

 

ب چورسا چاامه بردر اداند. دتعیین میگرو شناسایی ه نشكدن داکالو ساسی ی اچالشها، پیشینز فااز حاصل ی جیهاوخرده از ستفاابا 

تحلیل چالشها ترسیم از نتایج حاصل س ساابره نشكدداتژیک استرانقشه و ند دچالشها تحلیل میگری، توسط تیم مجردی پیشنها

عملیاتی ی هایتژاسترر و اکاو کسب ی هایتژاسترن، اکالی هایتژاستراسته دها به سه یتژاستر، این نقشهدر اهد شد که اخو

 ند.دمیگری تقسیمبند

 

یابی ارزسه سطح مختلف ی، تژاستراکه با توجه به سه سطح د هد بواخوه نشكدداتژیک استرل اکنترب چورین چاوتدو حی اطری بعدز فا

 عملیاتی.و میانی ن، سطح کالاز تند رکه عبادد تعریف میگره تععین شدی شاخصهاس ساابر

در یم. دازتژیک میپراسترایی برنامه اجری اسیاستهات و ماالزائه ارابه ی تژاستراکنترلی ب چورین چاوتدو حی اطرز فاای جرل انبادبه 

ی ک باید یک سرتژیاستراف اهداستیابی به دجهت آن هد شد. به تبع اتشریح خوه ین شدوتدی هایتژاسترزی اسادهپیاه نحوز ین فاا

نتها جهت د. در احدها بوواهایی به تفكیک وژهپرو عملیاتی ی ین برنامههاوپی تددر باید ل آن نبادکه به د عینی تعیین نمواف هدا

 هد شد.اخته خوداسطح عملیاتی پری ئه شاخصهااراها به وژهپرد یابی عملكرارز

 

 :ديهبرراین برنامه وحل مهم تدامر

 

.I اری گذفهدو شناخت ، تحلیل(Goal Setting) 

 

.II ی تژاستراین وتد(Strategy Formulation) 

 



.III ی تژاسترای اجرا(Strategy Implementation) 

 

.IV ل کنترو شیابی ارز(Evaluation & Control) 

 

 های تژاستراین وتد 1-

 

 عملیاتی سالیانهاف هداین وتد 2-

 

 ین برنامه عملیاتیوتد 3-

 

 ین فعالیت هاوتد 4-

 

 :مفیدت سایر توضیحا

 



 ازنداچشم 

 

ن در مازتی سای آهااز آرزونداچشم  .ست یابدآن دمشخصی به ن مادارد در زقصد ن مازستکه ساه ایندی از آتصویراز نداچشم 

 .ستایط کنونی اشر

ا ند . لذردارسالمت کشوم نظاه ای در نقش عمد نیاتوزتا بای پیشگیرده ازگسترو تخصصی ت خدمام نجاامامایی با  ری وپرستا درکا

اری جامعه می باشد . پس به نظرمیرسد که هرگونه سرمایه گذدحاآسالمت ء تقااربا وی مساوه ، گردو ین اری روی اسرمایه گذ

تامین حفظ ای که بردارد نظر ه درنشكدداین ا شته باشد.ل دابدنبارا جتماعی مطلوبی دی و اقتصاا ئدافوو  رثاآ ندامربتواین درا

ی هازش موو آنسانی وی اتوسعه نیر 3)، هش وکیفی پژو کمی ء تقاار 2 )زش، موآکیفی و کمی ء تقاار 1)د: بعادر اسالمت جامعه 

ه جایگاء تقاار5)ق فوارد مول نبادبه و ئی اجرر امودر اچگونگی فعالیت ای و حرفه ق خالاعایت ان ریابی میزارز 4)، بین بخشی 

ار قرن در آن کنوانچه از آالترواجایگاهی ده و در ساله پیشرفت نمو5ایطی برنامه ر ، در کشوی نشگاههادابین د در خوری کشو

 د .گیرار قردارد، 

 یترمامو

قابت رهد اخو چگونه مین مازکه سادارد مین بیان مازیت سارمامود. هد بواخون مازسادی جووفلسفه ن همان مازسایت رمامو

 .خلق نماید د ارزش خون مشتریاای برده و نمو

 یگیردیاو هی ددیاب یط مطلواشرد یجاا .1
 

 شایع)مرتبط با جامعه(ت شی با موضوعازموای آمحتوق نطباای ابری یزربرنامه  .2
 

م یكولورکوی نظری حجمی محتوی نگرزطریق بااز شی زموی آبرنامه هال در تحوویندها آفرزی مدسارآکا .3

 بومیی هاز یش تناسب با نیاافزر الینی به منظوبای ها
 

 ماماییری و حیطه پرستاای در حرفه ی هارت و ارزش مهاء تقاار .4
 

 انگیرافره نگیزایش افزوانسانی وی انیرزی نمندسااتو .5
 

 علمیل صواجامعه نگر منطبق بر ده و مورآزکاو نسانی متعهد وی اتربیت نیر .6
 

 هشوپژزش و موآکیفیت ء تقاار .7
 

 هشیوپژو شی زموی آشیابی برنامه هارت و ارزنظا، یتاهدی، یزر برنامه .8



 

 اتتجهیزو منابع از بهینه ده ستفاا .9
 

 :ریمحوی هاارزش 

 

می ب محسواده یک خانوء عضارت ابصوك مشترف با هده نشكدداین ن انشجویاو داعلمی ت هیأء عضان و اکنارمجموعه کا

ند. داربرم گاد باآحد نجف واسالمی ه آزاد انشگاداعالیه اف هدد اپیشبردر  ننداتی بخوبی می تورقدم هرایک ان بعنوو ند دگر

ون بردرون و مجموعه ری با همكاو مین افرن صاحبااز هی انظرخورت و مشوط ، تبااری ارطریق برقرازنند امی توق مجموعه فو

 حل نمایند .د را خوت مامایی مشكال -ریپرستاه نشكددامانی زسا

 

ل صواغیر مرتبط با زات متیااکه سایردد سعی می گرو نش می باشد و داعلم ، منطقی ل ستدالاپایه  بر هنشكددامنطق حاکم بر

 دد .گرظ نسانی نیز لحات امااحفظ کرری وهمیشه شایسته ساالد ونشوظ ها لحای تصمیم گیرق درفو

 

هد اخوه نشكدداتوجه رد مواره موهری لت محواعد، فرهنگی و ینی ی دشهادی ، ارزفردات عتقا، انسانی ت اعایت شئونارحفظ 

 شته باشد .ل دابدنبان را نشجویان و داکنارکاوعلمی ت هیأی عضااضایت رکه ی به نحود ، بو

 دبعااتمامی در نسانی وی انیرری نقش محوو نسانی امت ابا تاکید بر حفظ کرری محوا خد .1
 

 نکنارکان و ویانشج، داعلمیت هیای عضا، اجامعهل قباه در نشكدداپاسخگویی و شفافیت  .2
 

 شیزموو آهشی وپژای، حرفه ق خالاعایت ر .3
 

 هنشكدح داتمامی سطودر  (team work)هی وگرر کام نجاا .4
 

 سطح ملیدر شی زموت آتقویت تعامال .5
 

 حل مسایلدر تژیک استراتفكر  .6
 

 خالقیت هاو ها ادستعدورش اپرو یی انوگر .7
 

 جامعهی هازپاسخ گویی به نیا .8
 

 نسانیامنابع ی همه ظرفیت های از منده بهرت و نتصابااری در تاکید بر شایسته ساال .9
 

 ننای آکت هارتوسعه مشاو تقویت ن و کنارکازی نمند سااتو .1
 



 لصواری در اپایدت و ثبا .11

 نینفعاذبه ام حتراری و امدی مشتر12- 

 دد.:گرمی ا جرایل ذین ازموس ساابر ه نشكدداین ع در اجوب رباد و ارستاو انشجو داتكریم ل صواعایت ر

 

 (Conscientiousness & Excellence)بهتر و برتر ر کاو ظیفه شناسی و .1
 

نظر گرفتن در با ده و فرهنگی با کیفیت بوو نشجویی ، داهشیوپژ، شیزموت آخدماء تقاارمتعهد به ه نشكدی داعضااهمه 

 ند.اربه نمایش می گذد را ظیفه شناسی خور وکای هاارد ستاندو ابرنامه ها 

 

 (Communication, Collaboration & Accountability)پاسخگویی ری و همكاط ، تباار .2

 

مستقیم با ر بطوت را طالعاح و امطررا غدغه ها و دنی ها انند نگرابتون تا همگاد هم می شوافره نشكددامحیط ز در تباطی باار

می ه بر عهدرا ها رکاای از بخش منصفانه د ببرند. هر فرد ینفع سواد ذفراین تعامل همه و از اشته اگذن میال در مسئواد فرا

 نیم.داپاسخگو می ل و مسئوان یگردمقابل د را در خوارد، تأثیر می گذان یگردما بر د عملكرن چود و گیر

 

 Respect & Courtesy )ام)حترادب و ا .3
 

ن، کنارکا، هیئت علمیی عضاه )انشكددای یر مجموعه هااز زهریک و در یطی اهر شردر متقابل ام حترای ادب و اما بر

 نیم.دامی ع جوب ربات ارعاابه مرم ملزد را خوو یم اقائل دی یاارزش زمدیریت( ن، نشجویادا

 :نکالف اهدا١ .

 ه :نشكدن و دامانی کالاف آرهدا .1
 

2. (G1 شی .زموآکیفیت ء تقاو ارحفظ ، تامین 
 

3. (G2 هشی .وکیفیت پژء تقاو ارحفظ ، تامین 
 

4. (G3 جامعه نگر .ری پرستازش موء آتقاوارحفظ ، تامین 
 

5. (G4 مامائی جامعه نگر.زش موء آتقاوارحفظ ، تامین 
 

6. (G5 ای .سالمتی منطقه ی شاخصهاد کمک به بهبو 
 

7. (G6 ستانی .اسالمتی ی شاخصهاد کمک به بهبو 
 



8. (G7 ری .سالمتی کشوی شاخصهاد کمک به بهبو 
 

(G8.10 جتماعیافرهنگی ی شاخصهاد کمک به بهبو 
 

 اف :هدا
 

مامایی ری وپرستان موختگاآنش دایی رآکاونش داسطح دن باال برر به منظوه نشكددر داشی زموآکمی و کیفی ءتقاار 1)

 د .جامعه که نهایتاً منجربه سالمت جامعه می شوی هازنیاس ساابر

 

 نها .آیابی وارزپایش و هشی وپژو شی زموی آیندهاآمستمر فرء تقاار 2)
 

 مامایی .ری و پرستاه نشكدت داتشكیالر و ساماندهی ساختازی و بهینه سا 3)
 

 ه .نشكدداتبه ءرتقاو ارجهت حفظ درشی زمواء آجززی اسااردستاندو ابخشی رعتباا 4)
 

 ضعف .ط فع نقاو رمامایی ری و پرستای هاشته رشی زموآجهت توسعه ی در یزربرنامه ش و تال 5)

 

 مامایی .ری و پرستاه نشكدداجامع دی هبرراتهیه برنامه (6

 

 جیرخان نشجویاب داجذ (7
 

 ننشجویاو داساتید افرهنگی ی یندهاآمستمر فرء تقاار )8
 

 ن:ینفعاذ

 خلی:دا

 

 - هنشكددانین ومعاو مدیریت 
 

 - شیزموی آهاوه گر 
 

 - هیئت علمیی عضاا 
 

 -نکنارکا 
 

 - ننشجویادا 
 

 -نشجوییی داتشكل ها 
 



 هنشكدی داهاراشو 
 

 -هنشكدی داکمیته ها 
 

 مانیدرشتی ابهدت خدمان یافت کنندگان و درجویادمد 
 

 هنشگادابسته به وامانی درشتی اکز بهدامردر مانی شاغل و درشتی اپرسنل بهد 
 

 خصوصیمانی بخش درشتی اکز بهدامردر مانی شاغل و درشتی اپرسنل بهد 
 

 و ...(شتی ابهد -فرهنگیو نشجویی دا -نمادر -شیزموآ -هشیوپژی نت هاومعان ) ماو درشت ابخش بهدان مدیر 
 

 ت هیاء عضااسایر ه و نشكدداشی زموی آههاوگر، نشجوییداصنفی ی ههاوگر، لتی ی دومانگاههاودرلتی ی دوستانهاربیما

 هنشگادابسته به واعلمی 
 

 جیرخا

 

 - پزشكیزش مون و آمادرشت ابهدوزارت 
 

 - هنشگادانین ومعاو ئیسه رهیئت 
 

 - هنشگاداکز تحقیقاتی امر 
 

 -  هاه نشگاداسایر 
 

 بستهی واهان ستاربیماو شی زموآکز امر 
 

 نمای درشبكه ها 
 

 نستادر امستقر ی هاه نشگادا 
 

  دممرد حاآ-جامعه 
 

 ورشپرزش و مو، آها مانند بهزیستین مازسایر سا 



 ه:نشکدز داممتاي یژگی هاو

 : دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد تنها واحد مستقل دانشگاهی در بین دانشگاه های آزاد استان می باشدهنشگال داستقالا 1-

 

 پزشكیم علوی شته هاه از رنشگادایاست د ریار زحمایت بسیا 2-

 دانشگاه از برنامه ها و اهداف دانشكده پرستاری و ماماییحمایت اعضای هیات رییسه و معاونین  -3

 SWOTس ساابر دي هبرراتحلیل و تجزیه 

 ها :ی تژاستراین وتدای بر  SWOTل مدده از ستفاا

 

و تجزیه د. می گیرار سی قرربررد مون مازجی سارمحیط خا، قابتیرپنجگانه ی هاوتحلیل نیرو تجزیه ل مدده از ستفاابا  SWOTدر

 کنداری محیطی سرمایه گذی فرصتهادر ستی درند به اتا بتوده بون مازضعف سات و قوط شناسایی نقای ستادر را SWOTتحلیل 

 محیطیات  تهدیدو  فرصتها  ،  ضعفت،  قوط  تحلیل  نقاو  تجزیه  ل  قل  برساند.  مدابه  حدات  را  ثر  تهدیداو 

SWOT=STRENGTHS WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS ن را در مازتژیک سااستراقع موقعیت در وا

 معین به تصویر می کشد.ن مازیک 

 

 Strengths):ت)قوط نقا

 

شرکت می باشد. ی قابت پذیررجهت توسعه ی دریک عامل کلیدداری از بره یک شایستگی یا بهراز موفق د برریک کان مازیک سات نقطه قو

 ؟هیددمی م نجاا بخوری را یا چه کای چه چیز؟ شما چیستی مزیت ها

 

(S1 شت ابهد، وزارت سالمیه آزاد انشگاداشیابی ش و ارزگستراداره توسط ه تائید شدو محیطی کافی و فضائی ت مكاناابا ه نشكدد داجوو

 مامائی.ری و پرستاه نشكدداتجمیع و فیزیكی ی توسعه فضان مكاو اپزشكی زش مون وآمادر.

 

(S2 و پزشكی زش مون وآمادر.شت ابهدرات وزارت مقرو یین نامه ها آتأسیس مطابق با و بداز امایی مری پرستاه نشكدی و اداره داشكل گیر

 سالمیه آزاد انشگای دابخشنامه هاو ئین نامه ها آ

(S3  ل سادر پزشكی زش مون و آمادرشت ابهدوزارت شناسی توسط رمقطع کادر مامایی ری و شته پرستادو رقطعی هر و تصویب نهایی
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(S4 تحقیقزش و موآشنا به مسائل و آقت م وتماب، هیئت علمی مجرران همكاد جوو وعالقمند ان و علمی جوت هیأء عضاد اجوو 

 

(S5ری(پرستاای کتری دنشجودا 4ر و یاد ستاا )ششمامایی ری و پرستاای کترن دنشجویاو دامامایی ری و پرستاران یادستاد اجوو 

 

(S6 ژی(پاتولوژی ویمونولوژی ، افیزیولوِ، نگل شناسی ، اشناسی وب میكر )،بیوشیمی مجهز ی هاه مایشگاو آزشتن سالن تشریح دا 

(S7 ت ساعادر جهت تمرین ن نشجویاای دابرده ستفااقابل د و موجوی هاژموالو بالینی مجهز با جدیدترین مانكن ها ی تهارمرکز مهاد جوو

 از درس ،غیر 

 

(S8 زش موای آتخصصی برق فوو مانی تخصصی درشی زموآکز امر دجوو)ده از ستفاو اختصاصی ن استارشتن یک بیمار داختیا: در ابالینی

م علوه نشگادابسته به وامانی درشتی ابهدو ستانی رکز بیماامرده از ستفااهمچنین و جتماعی اتأمین ن مازبسته به ساوامجهز ن ستاریک بیما

 ،می باشد ه نشكدداین اشی زموی آهازنیای بگواجوه ینددر آساخت که ل حان در ستاریک بیمادن وبن و دارا صفهااپزشكی 

 

(S9 ر و ...( ،یژئوالیزر، وکتوژیدئو پری )وسمعی بصرت مكاناامجهز به ی کالسها 

 

(S10 ئت خانه کم نظیرجهت مطالعه ابا قری روز به کتابهاه کتابخانه تجهیز شدد جوو، 

S11  مقاله و نامه ن پایاو مجله ب جلد کتااران سترسی به هزن دمكاابا ل ایجیتدکتابخانه، 

 

(S12 نشگاهی(داسایت ل و ینترنت فعا)اسانی ع رطالاسیستم د جوو ، 

 

(S13 لفرهنگی فعاو شی زموو آهشی وپژی هاراشود جوو 

S14) مالیر اداری و موزش و اموی آهازه حودر با تجربه ن شناسارکاد جوو 

S15) سانی کامل(وز ر)بره نشكدداسایت دن وب بول فعا 

(S16 ریعلمی کشوی هارسمینازی و موزآبای برنامه هااری برگز 

S17) می مناسباستخدی ایف هااد ردمانی جدید با تعدزسارت چاد جوو 

S18) دانشكده یسیه هاربواز نفر  2لتحصیلی رغ استانه فادر آگرفتن ار قر 

S19) هنشگاداسطح درنشجویی ل دافرهنگی فعای هان کانوو علمی ی نجمن هاا 

 

 

 



 (opportunities)فرصت ها 

 

 شتهاشرکت تاثیر گذدی عملكری مترهارامثبت بر پارت ند بصواست که می تواجی ریک فرصت یک حالت خا

 

چه ؟ هستیدو بررومثبت ات تغییرچه جایی با در هد.. د دبهبورا ست امناسب ن مادر زمثبت ت مااقده اکنندد یجااقابتی که رمزیت  و

 ؟توجه می باشندرد موو ندهایی جالب رو

(O1تژیک استراین برنامه وجهت تددر هنمایی و رامبنا ان نقشه جامع علمی به عنور و ساله کشو 20توسعه از نداسند چشم  دجوو(o2د یجاا

 هشوپززش و موآ -بالینیت قالب برنامه حاکمیت خدمادر کیفیت ی یند هاآید جامعه نگر به کلیه فرد

 

(O3 سانی.ع رطالب امطلوت مكاناو اجی رخاو خلی ی داهاه نشگات و داموسسا، هان مازسا، هان کااربا ط تبان ارمكاا 

 

(O4  شته رتوسعه  –جدیدی شته هارتاسیس و تكمیلی ت کیفی تحصیالو پزشكی جهت توسعه کمی زش مون و آمادرشت ابهدوزارت حمایت

 پزشكی...(ی یت هارفو-بیهوشی –عمل ق تای اههاو)گرای شته ربین ی ها

(O5  مامائی.(ری و با تجربه پرستاس و ستردر دساتید امامائی.)ری و پرستای هاه نشكددانظر ن از ستااموقعیت مناسب 

(o6 مامائی.ری و پرستات نسبت به خدمان ستااسطح در مذهبی و ینی دمثبت ه یدگاد دجوو 

(o7  ها .ه نشكددابه ه نشگادانسبی ر ختیااتفویض 

 

(o8 مناسب ( ات تجهیزو محیط بالینی ن ) صفهااپزشكی م علوه نشگاداتخصصی ق فوو مانی تخصصی درشتی اکز بهدامرد جوو(o9 د جوو

 نصفهااپزشكی م علوه نشگادابسته به واعلمی ی قطب هاو کز تحقیقاتی امر

(o10 ی هاونیرب با تاکید بر جذد باآحد نجف واسالمی ه آزاد انشگادن داعلمی با توجه به جامع بوت می هیااستخدی افرصت هادن هم بوافر

 ر.بومی ماندگا

(o11 هشی وپژو شی زموی آبرنامه هاای بستر مناسب برد جوو وعلمی تحقیقاتی ی فرصت هاد جوو(o12نخشای درهاادستعدائین نامه د آجوو 

 (Threats):دها تهدی

 

را ست امناسب ن مادر زمثبت ت مااقده اکنندد یجااقابتی که رمزیت و شته اتاثیر گذه نشكددی داعملكری مترهارامنفی بر پارت ند بصوامی تو

 د.کرره شاه اغیرت و مالیا، قبارجدید توسط ل معرفی محصو، جدیدی قبار ربه ظهوان می توات جمله تهدیداز هد. دکاهش 

 



T1 در برابر قوانین وزارت علوم نماو درشت ابهدرات وزارت مقرو نین اقود جوو. 

 

-T2  پزشکی.م علوي در تصمیم گیرد متعدي هان کانوو بین بخشی ي هماهنگی هادر ضعف 

 

-T3  نستاامرکز دوري از 

 

-T4 شته ها.رهمه ن نشجویااي دابره نشگاداشی زموي آهان ستاربر بیماابرو قعی دن واشی نبوزموآ 

 

-T5  هفته(.دربالینی رکاروز  6تا  3، و حد(وا 16-حدهاوا )سقفساتید اشی زموآتکالیف د یازحجم 

 

-T6  ي.تصمیم گیرو سالمت م نظادر مامائی ري و همیت حرفه پرستااتوجه ناکافی به 

 

-T7 تیي آسالهاي آزاد در هاه نشگادر دانشجوش داپذیرن ند کم شدرو 

 

-T8 ارهمجوي آزاد.  هاه نشگادر دامامائی ري و پرستاي نشجودایه روبی ش پذیر 

 

-T9سالمی.ه آزاد انشگاي دامرکزن مازسطح سادر علمی ت هیاء عضاافاهی ر رموص اخصوون در مدو سیاست جامع د نبو 

 

 

 Weakness):ضعف ها)

 

را شرکت ي قابت پذیررکه ي یک عامل کلیدداري از بره بهرم یک شایستگی یا عداز ناموفق د برریک کان مازضعف یک سا نقطه

 د؟شود داده ند بهبوامی توري چه چیز یا چه کاد؟می شوم نجاانامناسبی ر بطوري هد. چه چیز یا چه کادکاهش می 

-W1 نشجوداتناسب عضو هیئت علمی به م عدو کیفی. و نظر کمی ب از شناسی مصورکاي شته هارهیئت علمی مرتبط با د کمبو 

 

-W2  هیئت علمی(.ن صد مربیا)درعلمی ترکیب نامناسب هیئت 

 

-W3 ه(نشگادر داپزشکی م نت علوومعاد لیل نبودهشی )به وشی پژزموي آبرنامه هابرخی اي جري امدرآناکا 

 

-W5 شی.زموآسایل کمک ات اداري و وتجهیز، شیزموي آفضاد کمبو 

 

-W6 طالعاآوري افن ي سیستم هاي مدرآناکا ( تWeb siteینترنت اسرعت پایین ه، نشکددا) ...و 

 

-W7 شیابی کیفی هیئت علمیرد. ارزخوزئه باد اراجوم وعد 

 



-W8 ي.گیرداقل یاحدي شی بر مبنازموي آهاوه گردر بالینی زش موي آمدرآناکا 

 

-W9 سیستم کتابخانه.دن بسته بوو کتابخانه در ستی دسیستم سنتی اري برقر 

 

-W10 پزشکیزش موآتوسعه ي برنامه هاو هشی وپژر موم انجااي اناکافی بره نگیزا 

 

-W11 علمیت هیاي عضااشی بالینی زموي آحجم فعالیت هادن باال بو 

- W12 دموجوطالعاتی ي ابانک هااز هیئت علمی ي عضااکم ده ستفاا 

 :13w- ینترنتاسرعت دن پایین بو 
 

:14W علمیت هیاي عضاافاهی به ت رئه تسهیالدر ارایت ودمحد 

 

:15W مرکز دن نبول فعاEDC هنشگادا 

 

:16W  هگیزند ایجاف اساتید با هدن و اکنارکااي تنبیهی برو تشویقی ي یندهاآین فروتددر ضعف 

 

:17W علمیت مربی بالینی هیاد کمبو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ماتریسول جدس ساابر ي تصمیم گیره نحو

 

قابلیت س سااهر عامل بر ی تصمیم گیرول جدس ساابر ه مدآبدست ی لویت هاه اونشكددی داهبراطی نشست چند ساعته کمیته برنامه 

 مورد بررسی قرار گرفتا جرن امای و زجتماعی قانونمندامقبولیت دن، ثر بخش بواهزینه دن،سترسی بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



چهارگانه برمبنای تحلیل عوامل داخلی و خارجیاستراتژی های تدوین شده  -1جدول  

 درونی
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیرونی

 

 نقاط قوت
S1 وجود دانشکده با امکانات فضائی و محیطی کافی و تائید شده توسط )

اداره گسترش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسالمی، وزارت بهداشت, درمان 
رستاری دانشکده پ امکان توسعه فضای فیزیکی و تجمیعوآموزش پزشکی و 

 و مامائی.
S2 مامایی  از بدو  تأسیس   –( شکل گیری  و اداره  دانشکده پرستاری

درمان وآموزش پزشکی و ,مطابق با آیین نامه ها  و مقررات وزارت بهداشت 
 آئین نامه ها و بخشنامه های دانشگاه آزاد اسالمی

S3 در مقطع ( تصویب نهایی و قطعی هر دو رشته پرستاری و مامایی
 1395کارشناسی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 

S4  وجود همکاران هیئت ( وجود اعضاء هیأت علمی جوان و عالقمند و
 علمی مجرب، تمام وقت و آشنا به مسائل آموزش و تحقیق

S5 وجود استادیاران پرستاری و مامایی و دانشجویان  دکترای پرستاری و)
 استاد یار و پنج دانشجوی دکترای پرستاری و مامایی(دو ( مامایی

S6( داشتن سالن تشریح  و آزمایشگاه های مجهز ) بیوشیمی ، میکروب
 (شناسی ، انگل شناسی ، فیزیولوِژی ، ایمونولوژی وپاتولوژی

S7 وجود مرکز مهارتهای بالینی  مجهز با جدیدترین مانکن ها و موالژهای )
رای دانشجویان جهت تمرین در ساعات غیر از درس موجود و قابل استفاده ب

، 

S8)  وجود مراکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی برای آموزش
(: در اختیار داشتن یک بیمارستان اختصاصی و استفاده از یک  بالینی

بیمارستان مجهز وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین استفاده از 
 شتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمراکز بیمارستانی و بهدا

و دارا بودن یک بیمارستان در حال ساخت که در آینده جوابگوی نیازهای 
 آموزشی این دانشکده می باشد ،

S9 ( کالسهای مجهز به امکانات سمعی بصری )ویدئو پرژکتور، ویژئوالیزر
 و ...( ،
S10ت وز با قرائت خانه کم نظیرجه( وجود کتابخانه تجهیز شده به کتابهای ر

 مطالعه ،
S11 و  مجله ( کتابخانه دیجیتال با امکان دسترسی به هزاران جلد کتاب

 پایان نامه و مقاله ،
S12، ) ( وجود سیستم اطالع رسانی )اینترنت فعال و سایت دانشگاهی 

 (S13 وجود شوراهای پژوهشی و آموزشی و فرهنگی فعال 

(S14 وجود کارشناسان با تجربه در حوزه های آموزش و امور اداری و مالی 

15(S فعال  )بودن وب سایت دانشکده )بروز رسانی کامل 

(S16 برگزاری برنامه های بازآموزی و سمینارهای علمی کشوری 

(S17  وجود چارت سازمانی جدید با تعداد ردیف های استخدامی مناسب  

S20- نفر از بورسیه های  6تا  5ه فارغ التحصیلی قرار گرفتن در آستانphD 

  دانشکده.

S21-  آغاز فعالیتEDO  در دانشکده 

S22-   انجمن  های علمی  و کانون های فرهنگی فعال دانشجویی درسطح
   دانشگاه

 نقاط ضعف

1W-  کمبود هیئت علمی مرتبط با رشته های
عدم و  کارشناسی مصوب از نظر کمی و کیفی.

 هیئت علمی به دانشجوتناسب عضو 

2W-  ترکیب نامناسب هیئت علمی)درصد مربیان
  هیئت علمی(.

3W-  ناکارآمدی اجرای برنامه های آموزشی
پژوهشی )به دلیل نبود معاونت علوم پزشکی در 

  دانشگاه(

5W-  کمبود فضای آموزشی، تجهیزات اداری و
  وسایل کمک آموزشی.

6W-  اطالعات ناکارآمدی سیستم های فن آوری

(Web site  دانشکده، سرعت پایین اینترنت
  و... (

7W- .ارزشیابی کیفی  عدم وجود ارائه بازخورد
 هیئت علمی

8W-  ناکارآمدی آموزش بالینی در گروه های
  آموزشی بر مبنای حداقل یادگیری.

9W-  برقراری سیستم سنتی دستی در کتابخانه
  و بسته بودن سیستم کتابخانه.

10W- ه ناکافی برای انجام امور پژوهشی انگیز
 و برنامه های توسعه آموزش پزشکی

11W- باال بودن حجم فعالیت های آموزشی
 بالینی اعضای هیات علمی

ٌ12W -   استفاده کم اعضای هیئت علمی از بانک
 های اطالعاتی موجود

W7پایین بودن سرعت اینترنت : 

W9:  محدودیت در ارائه تسهیالت رفاهی به
 هیات علمیاعضای 

W10 فعال نبودن مرکز :EDC دانشگاه 

W11 ضعف در تدوین فرآیندهای تشویقی و :
تنبیهی برای کارکنان و اساتید با هدف ایجاد 

 انگیزه

W12 کمبود  مربی بالینی  هیات علمی : 

 
  



 فرصت ها
ساله کشور و نقشه جامع علمی به عنوان  20وجود سند چشم انداز توسعه 

 در جهت تدوین برنامه استراتژیک مبنا و راهنمایی

(o2 ایجاد دید جامعه نگر به کلیه فرآیند های کیفیت در قالب برنامه
 آموزش و پزوهش -حاکمیت خدمات بالینی

(o3  امکان ارتباط با ارکان ها، سازمان ها، موسسات و دانشگاه های

  داخلی و خارجی و امکانات مطلوب اطالع رسانی.

(o4 ت درمان و آموزش پزشکی جهت توسعه کمی حمایت وزارت بهداش
ه رشته توسع–و کیفی تحصیالت تکمیلی و تاسیس رشته های جدید

فوریت های -بیهوشی –های بین رشته ای )گروههای  اتاق عمل 
 پزشکی...(

(o5  موقعیت مناسب استان از نظر  دانشکده های پرستاری و
 مامائی.)اساتید در دسترس و با تجربه پرستاری و مامائی.(

(o6  وجود دیدگاه مثبت دینی و مذهبی در سطح استان نسبت به خدمات
  پرستاری و مامائی.

(o7 . تفویض اختیار نسبی دانشگاه به دانشکده ها  

(o8 مانی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه وجود مراکز بهداشتی در
 علوم پزشکی اصفهان  ) محیط بالینی و تجهیزات مناسب (

(o9  وجود مراکز تحقیقاتی و قطب های علمی وابسته به دانشگاه علوم
 پزشکی اصفهان  

(o10   فراهم بودن فرصت های استخدامی  هیات علمی با توجه به
باد  با تاکید بر جذب جامع بودن دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آ

  نیروهای بومی ماندگار.

(o11  وجود فرصت های علمی تحقیقاتی و وجود بستر مناسب برای
 برنامه های آموزشی و پژوهشی

(o12 وجود آئین نامه استعدادهای درخشان 
 

- 

  

  

 تهدیدها

T1- .وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر وزارت بهداشت و درمان  

T2-  هماهنگی های بین بخشی و کانون های متعدد تصمیم ضعف در
  گیری در علوم پزشکی.

3T- دوری از مرکز استان 

4T-  آموزشی نبودن واقعی و برابر بیمارستان های آموزشی دانشگاه برای
  دانشجویان همه رشته ها.

5T- 3واحد(، و  16-حجم زیاد تکالیف آموزشی اساتید ) سقف واحدها 
  کاربالینی درهفته(.روز  6تا 

6T-  توجه ناکافی به اهمیت حرفه پرستاری و مامائی در نظام سالمت
  و تصمیم گیری.

7T-  تبعیض رشته ای و دانشکده ای در سطح دانشگاه و حتی در سطح
  وزارتخانه.

8T-  پذیرش بی رویه دانشجوی پرستاری و مامائی در دانشگاه های
 همجوار  آزاد.

9T-ع و مدون در خصوص امور رفاهی اعضاء هیات نبود سیاست جام
 علمی در سطح سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی.

 
  



 : ماتریس محیط داخلی دانشگاه2جدول شماره  

 نقاط قوت ردیف
ضریب 

 اهمیت
 ضرب رتبه

1 
وجود دانشکده با امکانات فضائی و محیطی کافی و تائید شده توسط اداره گسترش 

 درمان وآموزش پزشکی,و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسالمی،  وزارت بهداشت 
0.03 3 0.09 

2 
مه مامایی  از بدو  تأسیس  مطابق با آیین نا –شکل گیری  و اداره  دانشکده پرستاری 

 درمان,ها  و مقررات وزارت بهداشت 
0.04 4 0.16 

3 
تصویب نهایی و قطعی هر دو رشته پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسی توسط 

 0 .12 4 0.03 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

4 
همکاران هیئت علمی مجرب، وجود وجود اعضاء هیأت علمی جوان و عالقمند و  

 0.12 4 0.03 تمام وقت و آشنا به مسائل آموزش و تحقیق

5 
(وجود دانشیار  استادیاران پرستاری و مامایی و دانشجویان  دکترای پرستاری و 

 0.12 4 0.03 دانشجوی دکترای پرستاری و مامایی( چهاراستاد یار و  دانشیار،شش 1( مامایی

6 
بیوشیمی ، میکروب شناسی ، انگل آزمایشگاه های مجهز ) داشتن سالن تشریح  و

 0.16 4 0.04 (شناسی ، فیزیولوِژی ، ایمونولوژی وپاتولوژی

7 
وجود مرکز مهارتهای بالینی  مجهز با جدیدترین مانکن ها و موالژهای موجود و قابل 

 0.16 4 0.04 استفاده برای دانشجویان جهت تمرین در ساعات غیر از درس ،

8 

: در ( وجود مراکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی برای آموزش بالینی

اختیار داشتن یک بیمارستان اختصاصی و استفاده از یک بیمارستان مجهز وابسته به 

سازمان تأمین اجتماعی و همچنین استفاده از مراکز بیمارستانی و بهداشتی درمانی 

 ارا بودن یک بیمارستان در حال ساختوابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و د

 که در آینده جوابگوی نیازهای آموزشی این دانشکده می باشد ،

0.04 3 0.12 

 0.12 4 0.03 کالسهای مجهز به امکانات سمعی بصری )ویدئو پرژکتور، ویژئوالیزر و ...( ، 9

 0.20 4 0.05 طالعه ،موجود کتابخانه تجهیز شده به کتابهای روز با قرائت خانه کم نظیرجهت  10

 0.16 4 0.04 و پایان نامه و مقاله ، مجله کتابخانه دیجیتال با امکان دسترسی به هزاران جلد کتاب  11

 0.09 3 0.03 وجود سیستم اطالع رسانی )اینترنت فعال و سایت دانشگاهی ( ، 12

 0.06 3 0.02 وجود شوراهای پژوهشی و آموزشی و فرهنگی فعال 13

 0.02 2 0.01 وجود کارشناسان با تجربه در حوزه های آموزش و امور اداری و مالی 14



 0 .20 4 0.05 بودن وب سایت دانشکده )بروز رسانی کامل(  فعال 15

 0.09 3 0.03 برگزاری برنامه های بازآموزی و سمینارهای علمی کشوری 16

 0.16 4 0.04  وجود چارت سازمانی جدید با تعداد ردیف های استخدامی مناسب   17

18 
  دانشکده. PhDنفر از بورسیه های  2قرار گرفتن در آستانه فارغ التحصیلی 

0.03 3 0.09 

19 
 در دانشکده  EDOفعالیت 

0.07 4 0.28 

20 
   دانشگاهانجمن  های علمی  و کانون های فرهنگی فعال دانشجویی درسطح 

0.03 3 0.09 

 نقاط ضعف 
ضریب 

 اهمیت
 ضرب رتبه

1 
و  کمبود هیئت علمی مرتبط با رشته های کارشناسی مصوب از نظر کمی و کیفی.

 0.02 2 0.01 عدم تناسب عضو هیئت علمی به دانشجو

 0.02 2 0.01  ترکیب نامناسب هیئت علمی)درصد مربیان هیئت علمی(. 2

3 
برنامه های آموزشی پژوهشی )به دلیل نبود معاونت علوم پزشکی ناکارآمدی اجرای 

 0.02 1 0.02  در دانشگاه(

 0.04 2 0.02  کمبود فضای آموزشی، تجهیزات اداری و وسایل کمک آموزشی. 4

 0.02 2 0.01 ناکارآمدی سیستم های فن آوری اطالعات  5

 0.04 2 0.02 ارزشیابی کیفی هیئت علمی  عدم وجود ارائه بازخورد. 6

 0.02 2 0.01  ناکارآمدی آموزش بالینی در گروه های آموزشی بر مبنای حداقل یادگیری. 7

 0.02 2 0.01  برقراری سیستم سنتی دستی در کتابخانه و بسته بودن سیستم کتابخانه. 8

 0.04 2 0.02 انگیزه ناکافی برای انجام امور پژوهشی و برنامه های توسعه آموزش پزشکی 9

 0.02 2 0.01 باال بودن حجم فعالیت های آموزشی بالینی اعضای هیات علمی 10

 0.02 2 0.01 استفاده کم اعضای هیئت علمی از بانک های اطالعاتی موجود 11

 0.02 2 0.01 پایین بودن سرعت اینترنت 12



 

03/3: نمره عوامل داخلی  

ی م از نظر عوامل داخلی قوی دانشكده که باشد بدین معنی است 5/2بیشتر از   اگر نمره نهایی

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.02 1 0.02 محدودیت در ارائه تسهیالت رفاهی به اعضای هیات علمی 13

 0.04 1 0.04 دانشگاه EDCفعال نبودن مرکز  14

15 
ضعف در تدوین فرآیندهای تشویقی و تنبیهی برای کارکنان و اساتید با هدف ایجاد 

 0.04 2 0.02 انگیزه

16 W17 0.02 1 0.02 : کمبود  مربی بالینی  هیات علمی 

 3/30 98 1 جمع 



 : ماتریس عوامل خارجی دانشگاه3شماره جدول

 

 

 فرصت ردیف
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

حاصل 

 ضرب

1 
ساله کشور و نقشه جامع علمی به عنوان مبنا و راهنمایی در جهت  20وجود سند چشم انداز توسعه 

 .15 3 .05 برنامه استراتژیکتدوین 

2 
آموزش و  -ایجاد دید جامعه نگر به کلیه فرآیند های کیفیت در قالب برنامه حاکمیت خدمات بالینی

 .020 4 .05 پزوهش

3 
امکان ارتباط با ارکان ها، سازمان ها، موسسات و دانشگاه های داخلی و خارجی و امکانات مطلوب 

 .012 3 .04  اطالع رسانی.

4 

حمایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت توسعه کمی و کیفی تحصیالت تکمیلی و 

وریت ف-بیهوشی –توسعه رشته های بین رشته ای )گروههای  اتاق عمل –تاسیس رشته های جدید

 های پزشکی...(
05. 4 2. 

5 
به پرستاری و با تجر موقعیت مناسب استان از نظر  دانشکده های پرستاری و مامائی.)اساتید در دسترس

 .015 3 .05 و مامائی.(

 .16 4 .04  وجود دیدگاه مثبت دینی و مذهبی در سطح استان نسبت به خدمات پرستاری و مامائی. 6

 .08 2 .04  تفویض اختیار نسبی دانشگاه به دانشکده ها . 7

8 
محیط  اصفهان  )وجود مراکز بهداشتی درمانی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی 

 .036 4 .09 بالینی و تجهیزات مناسب (

 .015 3 .05 وجود مراکز تحقیقاتی و قطب های علمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   9

10 
فراهم بودن فرصت های استخدامی  هیات علمی با توجه به  جامع بودن دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .015 3 .05  نیروهای بومی ماندگار.نجف آباد  با تاکید بر جذب 

 .15 3 .05 وجود فرصت های علمی تحقیقاتی و وجود بستر مناسب برای برنامه های آموزشی و پژوهشی 11

 .16 4 .04 وجود آئین نامه استعدادهای درخشان 12



 100/3نمره عوامل خارجی: 

 ناسبمدر برابر عواملی که موجب تهدید و فرصت میشوند بصورت  دانشكده این عدد بدین معنی است که 

 واکنش نشان می دهد

 

 جدول : امتیازات محاسبه شده برای محیط درونی و محیط بیرونی

 تحلیل محیطی امتیاز نهایی

 03/3 =محیط درونی ارزیابی

 10/3 0 =ارزیابی محیط بیرونی

 

    تهدید 

 .028 4 .07  .در برابر قوانین وزارت علوم در دانشگاه آزاد وجود قوانین و مقررات وزارت بهداشت و درمان 1

 .12 3 .04  ضعف در هماهنگی های بین بخشی و کانون های متعدد تصمیم گیری در علوم پزشکی. 2

 .016 4 .04 دوری از مرکز استان 3

 .09 3 .03  رشته ها.آموزشی نبودن واقعی و برابر بیمارستان های آموزشی دانشگاه برای دانشجویان همه  4

 .015 3 .005  روز کاربالینی درهفته(. 6تا  3واحد(، و  16-حجم زیاد تکالیف آموزشی اساتید ) سقف واحدها 5

 .08 2 .04  توجه ناکافی به اهمیت حرفه پرستاری و مامائی در نظام سالمت و تصمیم گیری. 6

 .015 3 .05 در دانشگاه های آزاد  در سالهای آتی  روند  کم شدن پذیرش دانشجو  7

 .04 1 .04 همجوار  پذیرش بی رویه دانشجوی پرستاری و مامائی در دانشگاه های آزاد. - 8

9 
نبود سیاست جامع و مدون در خصوص امور رفاهی اعضاء هیات علمی در سطح سازمان مرکزی 

 .08 2 .04 دانشگاه آزاد اسالمی

 100/3 65 1 جمع 

2.57نمره عوامل خارجی =   


