
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  تدوین استراتژي ها



وت
ضریب  عنوان ق

 اهمیت
درجه 

 اثر
نمره 
ها مرتبط با قوت مرتبط با  فرصت ها نهایی  SO   استراتژیک اتموضوع 

S6  3  2  مجرب و تمام وقت اعضاي هیئت علمی ١  O٢,O٤,O١٢ 
S٢,S٣,S٤,S١١,S١٢,

S١٨ 

 توسعه رشته هاي مقاطع تحصیالت تکمیلی - 

 همکاري هاي بین دانشگاهیگسترش  - 

  ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی -

S٢ 
 متعهد و توانمند وجود مدیران و کارکنان

  در دانشگاه
3  3  9  O٣,O٤,O١٠,O١٤, 

O١٥ 

S٩,S١١,S١٢,S١٣, 
S١٩,S٢١ 

  ارتقاء جایگاه دانشگاه در نظام رتبه بندي دانشگاهی -

S٣ 
علوم  پژوهشی دانشگاه –مجله علمی 
  پزشکی سبزوار

2  3  6  O١,O٢,O٣,O٤,O١١,
O١٢ 

S٤,S٦,S٩,Sتوسعه انتشارات علمی پژوهشی دانشگاه - ١٢  

S6  3  2  بیمارستان هاي آموزشی درمانی ٤  
O١,O٢,O٣,O٤,O٥,
O٨,O٩,O١٠,O١١, 

O١٢,O١٣,O١٤,O١٥,
O١٦, O١٩ 

S٥,S٦,S٧,S٩,S١٠, 
S١١,S١٢,S١٣,S١٤, 
S١٦,S١٧,S١٨,S١٩, 

S٢٠ 

 گسترش تحقیقات بالینی -

 درمانیتوسعه طیف خدمات  -

  تقویت آموزش بالینی مبتنی بر شواهد -

S6  3  2  ظرفیت افزایش درآمدهاي اختصاصی ٥  
O٣,O٤,O٥,O٨,O٩,

O١٠,O١١,O١٣, 
O١٤,O١٥ 

S٦,S٧,S٩,S١٠,S١١,
S١٣,S١٤,S١٦,S١٧, 

S١٨,S١٩,S٢٠ 

  شناسایی و تقویت مبادي درآمدزا -

S٦ 
اتوماسیون (وجود سامانه هاي الکترونیکی 

  ...)سپاس و ، HISاداري، پژوهان، 
2  3  6  O١,O٢,O٨,O١١,O١٩ 

S٧,S١٠,S١١,S١٢, 
S١٧,S١٩ 

  تقویت سیستم اطالعاتی مدیریت -

S4  4  1  اجراي برنامه حسابداري تعهدي ٧  O٤,O١١ S١١,S١٢,Sبسترسازي نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد - ١٩  

S٨ 
ها و  تشکلتعامل مثبت و سازنده با 

  فعالهاي  کانون
1  3  3  O١,O٢,O٣,O٤,O٦,

O١٠,O١٣ 
S٩,S١٢,Sترویج فرهنگ و اخالق حرفه اي مبتنی بر آموزه هاي دینی -  ٢١  

S٩ 
عزم راسخ مسئوالن در تقویت و ارتقاء 

  جایگاه دانشگاه
5/2  3  5/7  

O١,O٢,O٣,O٤,O٥,
O٩,O١٠,O١١,O١٢ 

O١٣,O١٤,O١٥,O١٩ 

S١٠,S١٢,S١٣,S١٤, 
S١٥,S١٦,S١٩ 

  

S6  3  2  وجود نظام پایش و ارزشیابی ١٠  O٤ S١١,Sحاکمیت فرهنگ شایسته ساالري مبتنی بر ارزیابی عملکرد - ١٩  

S١١ 
برگزاري برنامه هاي آموزشی جهت 

   توانمندسازي نیروي انسانی
5/1  3  5/4  O٢,O٤,O١١,O١٢, 

O١٤,O١٩ 
S١٢,S١٣,Sگسترش دوره هاي آموزش مجازي - ١٧  



وت
ضریب  عنوان ق

 اهمیت
درجه 

 اثر
نمره 
قوتمرتبط با  مرتبط با  فرصت ها نهایی  SO   استراتژیک اتموضوع 

S١٢ 
وجود بستر مناسب جهت انجام فعالیت 

  هاي علمی و پژوهشی
1  3  3  O٢,O٣,O٤,O١١,O١٢

O١٥,O١٦,O١٧,O١٩ 
S١٣,S١٤,S١٨,Sتقویت مرکز رشد و فناوري - ١٩  

S5/4  3  5/1  استراتژیک وجود تفکر ١٣  O٣,O٤,O١١,O١٥ S١٤,S١٦,S١٧,Sاستراتژیکتقویت جایگاه اجرایی برنامه  - ٢٠  

S١٤ 
برخی واگذاري  جهت مناسبوجود بستر 

  بخش خصوصیدانشگاه به  خدمات
5/2  3  5/7  O٣,O٤,O١٠,O١١, 

O١٢,O١٣,O١٤,O١٧ 
S١٦,S١٧ 

قانون  44برون سپاري خدمات در راستاي اصل  -
  اساسی

S12  4  3  شبکه در سیستم بهداشتی کاملپوشش  ١٥  
O١,O٣,O٤,O٥,O٧,

O٨,O١٠,O١١, 
O١٢,O١٣,O١٥ 

S١٦,S١٧,Sحفظ و ارتقاء کیفی پوشش خدمات بهداشتی - ١٩  

S6  3  2  امکان توسعه فضاي فیزیکی ١٦  O٣,O٤,O٥,O١٠,O١١

,O١٤,O١٧ 

S٧,S١٠,S١١,S١٢, 
S١٧,S١٩ 

 توسعه فضاهاي فیزیکی -

  تسریع در تکمیل پروژه هاي نیمه تمام -

S١٧ 
امکان دسترسی مطلوب به تجهیزات و 

  فناوري روز
2  3  6  

O٣,O٤,O٥,O٩,O١٠,
O١١,O١٢,O١٣,O١٥,

O١٦,O١٩ 
S١٩,S١٨,Sتامین و به روز رسانی تجهیزات - ٢٠  

S١٨ 
وجود کلینیک هاي ویژه و بیمارستان هاي 

  تخصصی و فوق تخصصی
3  4  12  

O١,O٣,O٤,O٥,O٨,
O٩,O١٠,O١٢,O١٤, 

O١٥ 

Sتوسعه خدمات تخصصی مبتنی بر نیاز جامعه - ١٩  

S6  3  2  اجراي موفق طرح تحول نظام سالمت ١٩  O١,O٣,O٤,O٥, 
O٨,O٩,O١١,O١٥ 

Sافزایش جذب اعتبارات وزارتی - ٢٠  

S6  3  2  هیئت امنایی بودن دانشگاه ٢٠  O٢,O٣,O٤,O٩,Oتقویت جایگاه هیئت امناء -  ١١  

S٢١  
کسب رتبه هاي برتر فرهنگی و قرآنی در 

  سطح کشور
1  3  3  O١,O٢,O٣,O٤,O١١ S٢,S٨,S٩,Sترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی - ١١  



وت
ضریب  عنوان ق

 اهمیت
درجه 

 اثر
نمره 
ها مرتبط با قوت مرتبط با  تهدید ها نهایی  ST   استراتژیک اتموضوع 

S6  3  2  مجرب و تمام وقت اعضاي هیئت علمی ١  T١١,T١٥,T٧,T١ 
S٢,S٣,S٤,S١١,S١٢, 

S١٨ 
  SDHتقویت مراکز تحقیقاتی سالمندي و  -

S٢ 
در  متعهد و توانمند وجود مدیران و کارکنان

  دانشگاه
3  3  9  T٢,T٣,T٨,T٩,T١٠, 

T١٥ 
S٩,S١١,S١٢,S١٣, 

S١٩,S٢١ 

 مدیریت منابع مالی -

  تقویت سیستم هاي نظارتی بیرونی -

S٣ 
علوم پزشکی  پژوهشی دانشگاه –مجله علمی

  سبزوار
2  3  6   S٤,S٦,S٩,S١٢   

S6  3  2  بیمارستان هاي آموزشی درمانی ٤  T١,T٢ 
S٥,S٦,S٧,S٩,S١٠, 
S١١,S١٢,S١٣,S١٤, 

S١٦,S١٧,S١٨,S١٩,S٢٠ 

  ایجاد بخش تخصصی طب سالمندي -

S6  3  2  ظرفیت افزایش درآمدهاي اختصاصی ٥  T٢ 
S٦,S٧,S٩,S١٠,S١١, 

S١٣,S١٤,S١٦,S١٧,S١٨
,S١٩,S٢٠ 

  

S٦ 
اتوماسیون اداري، (وجود سامانه هاي الکترونیکی 

  ...)، سپاس و HISپژوهان، 
2  3  6  T١٠ 

S٧,S١٠,S١١,S١٢,S١٧,
S١٩ 

  

S4  4  1  حسابداري تعهدياجراي برنامه  ٧  T٢,T٣ S١١,S١٢,S١٩   

S3  3  1  فعالهاي  ها و کانون تشکلتعامل مثبت و سازنده با  ٨  T٧ S٩,S١٢,S٢١   

S٩ 
عزم راسخ مسئوالن در تقویت و ارتقاء جایگاه 

  دانشگاه
5/2  3  5/7  T٣ 

S١٠,S١٢,S١٣,S١٤,S١٥
,S١٦,S١٩ 

  توزیع اعتبارات بر اساس سطح بندي خدمات -

S6  3  2  نظام پایش و ارزشیابیوجود  ١٠  T٩ S١١,S١٩   

S١١ 
برگزاري برنامه هاي آموزشی جهت توانمندسازي 

   نیروي انسانی
5/1  3  5/4  T٥, T٩ S١٢,S١٣,Sتوانمندسازي نیروي انسانی - ١٧  

 



وت
ضریب  عنوان ق

 اهمیت
درجه 

 اثر
نمره 
ها مرتبط با قوت مرتبط با  تهدید ها نهایی  ST   استراتژیک اتموضوع 

S١٢ 
وجود بستر مناسب جهت انجام فعالیت هاي علمی 

  و پژوهشی
1  3  3  T١,T٧,T١٢,T١٣, 

T١٤,T١٩,T٢١,T٢٢ 
S١٣,S١٤,S١٨,Sحمایت از توسعه تحقیقات کاربردي - ١٩  

S5/4  3  5/1  استراتژیک وجود تفکر ١٣  T١٥,T٢١,T٢٢ S١٤,S١٦,S١٧,S٢٠ 
طراحی بسته هاي خدمتی مبتنی بر آینده  -

  پژوهی

S١٤ 
 برخی خدماتواگذاري  بستر قانونی جهتوجود 

  بخش خصوصیدانشگاه به 
5/2  3  5/7  T٢,T٣, T١٦, T٢٠ S١٦,Sگسترش امکانات و تسهیالت رفاهی - ١٧  

S12  4  3  شبکه در سیستم بهداشتی کاملپوشش  ١٥  T١,T٧, 
T١٣,T١٤,T٢١,T٢٢ 

S١٦,S١٧,Sتوسعه آموزش سالمت همگانی - ١٩  

S6  3  2  امکان توسعه فضاي فیزیکی ١٦  T٢ 
S٧,S١٠,S١١,S١٢, 

S١٧,S١٩ 
  تقویت جایگاه مجمع خیرین سالمت -

S6  3  2  امکان دسترسی مطلوب به تجهیزات و فناوري روز ١٧  T١٠,T١٥, T١٦ S١٩,S١٨,Sاستفاده بهینه از تجهیزات موجود - ٢٠  

S١٨ 
وجود کلینیک هاي ویژه و بیمارستان هاي 

  تخصصی و فوق تخصصی
3  4  12  T١,T٢,T١٨,T٢٢ Sگسترش درمانگاه هاي بیمارستانی - ١٩  

S6  3  2  اجراي موفق طرح تحول نظام سالمت ١٩  T٧,T١٨  S٢٠ 
 ارتقاء سطح خدمات درمانی -

  ترویج فرهنگ پاسخگویی -

S6  3  2  هیئت امنایی بودن دانشگاه ٢٠  T٢,T٣,T٨,T١٦  

 ثبات مدیریتی -

وحدت رویه در تصمیم گیري ها و  -
  عملکرد

S٢١  
و قرآنی در سطح  کسب رتبه هاي برتر فرهنگی

  کشور
1  3  3  T٧,T١٣,T١٤ S٢,S٨,S٩,S١١ 

مشارکت فعاالنه در کاهش گرایش جامعه  -
  به مواد افیونی

  



عف
ضریب  عنوان ض

 اهمیت
درجه 

 اثر
نمره 
فرصت هامرتبط با  مرتبط با  ضعف ها نهایی  WO   استراتژیک اتموضوع 

W١ 
واحدهاي  برخی فرسودهفضاي ناکافی و بافت 

  تابعه
3  2  6  W٢,W١١,W١٧, 

W٢٠ 
O٣,O٤,O١٠,O١٣, 

O١٤,O١٥ 
  بهسازي و استفاده بهینه از فضاي موجود -

W5/7  2  5/3    منابع مالی از ضعف در استفاده بهینه ٢  W٥,W١٤,W١٥, 
W١٧,W١٨,W٢٠ 

O٣,O٤,O١١,Oافزایش جذب اعتبارات ملی و استانی - ١٤  

W٣ 
 و فرایندهاي عملکردي  شاخص عدم تناسب بین

  تصمیم سازي
5/2  2  5  

W٥,W٦, W٨, 
W٩, W١٠, W١٣, 

W١٧, W٢٠ 
O٢,O٣,O٤,Oمدیریت مبتنی بر شواهد - ١١  

W4  2  2  ي انسانیکمبود نیرو ٤  W٧,W٨,W١١ 
O٢,O٤,O٥,O٩,O١٤ 

O١٥ 
  بکارگیري توانمندي هاي بخش خصوصی -

W5  1  5  پایین بودن انگیزه نیروي انسانی ٥  
W٧,W٨,W٩,W١٠ 

W١١,W١٢,W١٣,
W١٥,W١٦ ,W٢٠ 

O٤, O١١,O١٢ 
انگیزش نیروي انسانی بر اساس شاخص هاي  -

  عملکردي

W3  1  3  فقدان سیستم جامع آمار و اطالعات ٦  W١١,W١٢,W١٤,
W١٦,W١٨ 

O١١,O١٢,O١٤,Oبازنگري جایگاه دفتر آمار و اطالعات - ١٩  

W٧ 
عدم تناسب چارت تشکیالتی با روند رشد و 

  توسعه
3  1  3  W٨,W١١ O٤,O١١,Oاصالح ساختار تشکیالتی - ١٥  

W5/4  1  5/4  ضعف در مدیریت نیروي انسانی ٨  
W٩,W١٠,W١١, 
W١٢,W١٣,W١٩,

W٢٠ 
Oتقویت مدیریت منابع انسانی - ٤  

W٩ 
آگاهی ناکافی دانشجویان و کارکنان از قوانین و 

  مقررات
3  2  6  W١١,W١٢, 

W١٣,W١٤, W١٦ 
O١,O١٩   

W4  2  2  تمرکزگرایی در مدیریت ١٠  W١١,W١٢,W١٤,
W١٥,W١٩,W٢٠ 

O١٢,Oمدیریت مشارکتیتقویت  - ١٤  

W4  2  2  پراکندگی واحدهاي ستادي دانشگاه ١١  W١٢, W١٩,W٢٠ Oتقویت ارتباطات درون سازمانی - ١٩  
 



عف
ضریب  عنوان ض

 اهمیت
درجه 

 اثر
نمره 
فرصت هامرتبط با  مرتبط با  ضعف ها نهایی  WO استراتژیک  اتموضوع   

W5  2  5/2  ضعف در تعامالت سازنده درون سازمانی ١٢  W١٤,W١٩ O١,O٣,Oتقویت جایگاه روابط عمومی و بین الملل - ٤  

W١٣ 
پایش و ارزشیابی عملکرد  کارآمدنبود سیستم 

  سازمانی
3  1  3  W١٤,W١٩,W٢٠ O٤,O١١,O١٥   

W2  1  2  ضعف در ساختار فناوري اطالعات ١٤  W١٦,W١٨ O٢,O٣,O٤,O١٢,Oارتقاء جایگاه تکنولوژي اطالعات - ١٩  

W4  1  4  رفاهیضعف برنامه هاي حمایتی و  ١٥  W١٩ O١,O٣,O٤,O٥,O٩   

W4  2  2  کمبود پژوهش هاي کاربردي و نتیجه محور ١٦  W٢٠ 
O٢,O٤,O٧, 

O١٢,O١٦, O١٧, O١٩ 
  

W3  1  3  جمعیتپایین بودن نسبت تخت به  ١٧  W١٨ 
O٣,O٤,O٥,O٧,O٨,
O٩, O١٠,O١٤,O١٥ 

  ارتقاء شاخص هاي عملکردي درمان -

W6  2  3  کمبود و فرسودگی تجهیزات ١٨  W١٩, W٢٠ 
O٤,O٥,O٩,O١٠,O١٣ 

O١٤,O١٥ 
  

W4  2  2  اداريبروکراسی  ١٩  W٢٠ O٤,O٩,Oتقویت اتوماسیون اداري - ١١  

W3  1  3  درون سازمانی ناکارآمدي سیستم هاي نظارتی ٢٠   O١,O٣,O٤,Oتقویت نظام نظارت سطح به سطح - ١٩  
  

 

 

 

  



عف
ضریب  عنوان ض

 اهمیت
درجه 

 اثر
نمره 
تهدید هامرتبط با  مرتبط با  ضعف ها نهایی  WT   استراتژیک اتموضوع 

W١ 
 برخی فرسودهفضاي ناکافی و بافت 

  واحدهاي تابعه
3  2  6  W٢,W١١,W١٧, 

W٢٠ 
T٢,T٣,T١٦,T١٩   

W5/7  2  5/3    ضعف در استفاده بهینه منابع مالی ٢  W٥,W١٤,W١٥, 
W١٧,W١٨,W٢٠ 

T٢,T٣,T١٧,T١٩,T٢٠   

W٣ 
و هاي عملکردي  شاخص عدم تناسب بین

  تصمیم سازي فرایند
5/2  2  5  

W٥,W٦, W٨, 
W٩, W١٠, W١٣, 

W١٧, W٢٠ 
T٨,T٩   

W4  2  2  ي انسانیکمبود نیرو ٤  W٧,W٨,W١١ T٢,T٣,T٤,T١٩,T٢٠   

W5  1  5  پایین بودن انگیزه نیروي انسانی ٥  
W٧,W٨,W٩,W١٠ 

W١١,W١٢,W١٣, 
W١٥,W١٦ ,W٢٠ 

T٢,T٣,T٥,T٦,T٩,Tارتقاء جایگاه و شان کارمند - ١٩  

W3  1  3  فقدان سیستم جامع آمار و اطالعات ٦  W١١,W١٢,W١٤, 
W١٦,W١٨ 

T٢,T٣,Tنهادینه سازي فرهنگ استفاده از آمار - ١٠  

W٧ 
عدم تناسب چارت تشکیالتی با روند رشد و 

  توسعه
3  1  3  W٨,W١١ T٢,T٣   

W5/4  1  5/4  ضعف در مدیریت نیروي انسانی ٨  
W٩,W١٠,W١١, 
W١٢,W١٣,W١٩,

W٢٠ 
T٥,T٦,T٨,Tحاکمیت دیدگاه تناسب شغل با شاغل - ٩  

W٩ 
آگاهی ناکافی دانشجویان و کارکنان از 

  قوانین و مقررات
3  2  6  W١١,W١٢, 

W١٣,W١٤, W١٦ 
T٥,T٨,T٩   

W4  2  2  تمرکزگرایی در مدیریت ١٠  W١١,W١٢,W١٤, 
W١٥,W١٩,W٢٠ 

T٦,T١٥, Tتوسعه نظام پیشنهادات در دانشگاه - ١٦  

W4  2  2  دانشگاهپراکندگی واحدهاي ستادي  ١١  W١٢, W١٩,W٢٠ T٢,T٣,T١٦,Tتسریع در روند بهره برداري از پروژه پردیس - ١٩  



عف
ضریب  عنوان ض

 اهمیت
درجه 

 اثر
نمره 
WT مرتبط با تهدید ها مرتبط با  ضعف ها نهایی استراتژیک  اتموضوع   

W5  2  5/2  ضعف در تعامالت سازنده درون سازمانی ١٢  W١٤,W١٩ Tاندیشیتوسعه جلسات هم  - ٦  

W١٣ 
نبود سیستم جامع پایش و ارزشیابی 

  عملکرد سازمانی
3  1  3  W١٤,W١٩,W٢٠ T٩ 

  

W2  1  2  ضعف در ساختار فناوري اطالعات ١٤  W١٦,W١٨ T٢,T١٠,T١٦,T١٩ 
  

W4  1  4  ضعف برنامه هاي حمایتی و رفاهی ١٥  W١٩ T٢, T٦,T٢٠   

W4  2  2  کمبود پژوهش هاي کاربردي و نتیجه محور ١٦  W٢٠ T٢,T٦,T٧,T١١   

W3  1  3  پایین بودن نسبت تخت به جمعیت ١٧  W١٨ T١,T٢,T٣,T٧,T٢٢   

W6  2  3  کمبود و فرسودگی تجهیزات ١٨  W١٩, W٢٠ T٢,T٣,T١٦,T١٩ 
  

W4  2  2  بروکراسی اداري ١٩  W٢٠ T٨,T٩,Tاصالح فرایندهاي کاري موجود - ١٠  

W3  1  3  ناکارآمدي سیستم هاي نظارتی ٢٠   T٦,T٨,T٩,T١١   

  

  

  

  



 WT موضوعات استراتژیک WOموضوعات استراتژیک  ST موضوعات استراتژیک SOموضوعات استراتژیک 

 توسعه رشته هاي مقاطع تحصیالت تکمیلی -

 گسترش همکاري هاي بین دانشگاهی -

  ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی -
  ارتقاء جایگاه دانشگاه در نظام رتبه بندي دانشگاهی -
  دانشگاهتوسعه انتشارات علمی پژوهشی  -
 گسترش تحقیقات بالینی -

 توسعه طیف خدمات درمانی -

  تقویت آموزش بالینی مبتنی بر شواهد -
  شناسایی و تقویت مبادي درآمدزا -
  تقویت سیستم اطالعاتی مدیریت -
  بسترسازي نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد -
  ترویج فرهنگ و اخالق حرفه اي مبتنی بر آموزه هاي دینی -
  ساالري مبتنی بر ارزیابی عملکردحاکمیت فرهنگ شایسته  -
  گسترش دوره هاي آموزش مجازي -
  تقویت مرکز رشد و فناوري -
  تقویت جایگاه اجرایی برنامه استراتژیک -
  قانون اساسی 44برون سپاري خدمات در راستاي اصل  -
  حفظ و ارتقاء کیفی پوشش خدمات بهداشتی -
 توسعه فضاهاي فیزیکی -

  تسریع در تکمیل پروژه هاي نیمه تمام -
  تامین و به روز رسانی تجهیزات -
  توسعه خدمات تخصصی مبتنی بر نیاز جامعه -
  افزایش جذب اعتبارات وزارتی -
  تقویت جایگاه هیئت امناء -
  ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی -

  SDHتقویت مراکز تحقیقاتی سالمندي و  -
 مدیریت منابع مالی -

  تقویت سیستم هاي نظارتی بیرونی -
  ديایجاد بخش تخصصی طب سالمن -
  توزیع اعتبارات بر اساس سطح بندي خدمات -
  توانمندسازي نیروي انسانی -
  حمایت از توسعه تحقیقات کاربردي -
  طراحی بسته هاي خدمتی مبتنی بر آینده پژوهی -
  گسترش امکانات و تسهیالت رفاهی -
  توسعه آموزش سالمت همگانی -
  تقویت جایگاه مجمع خیرین سالمت -
  استفاده بهینه از تجهیزات موجود -
  گسترش درمانگاه هاي بیمارستانی -
 ارتقاء سطح خدمات درمانی -

  ترویج فرهنگ پاسخگویی -
 ثبات مدیریتی -

  وحدت رویه در تصمیم گیري ها و عملکرد -
النه در کاهش گرایش جامعه به مشارکت فعا -

  مواد افیونی

  ازي و استفاده بهینه از فضاي موجودسبه -
  افزایش جذب اعتبارات ملی و استانی -
  بر شواهد مدیریت مبتنی -
  بکارگیري توانمندي هاي بخش خصوصی -
انگیزش نیروي انسانی بر اساس شاخص  -

  هاي عملکردي
  بازنگري جایگاه دفتر آمار و اطالعات -
  اصالح ساختار تشکیالتی -
  تقویت مدیریت منابع انسانی -
  تقویت مدیریت مشارکتی -
  تقویت ارتباطات درون سازمانی -
  تقویت جایگاه روابط عمومی و بین الملل -
  ارتقاء جایگاه تکنولوژي اطالعات -
  ارتقاء شاخص هاي عملکردي درمان -
  تقویت اتوماسیون اداري -
  تقویت نظام نظارت سطح به سطح - 

  ارتقاء جایگاه و شان کارمند -
  نهادینه سازي فرهنگ استفاده از آمار -
  حاکمیت دیدگاه تناسب شغل با شاغل -
  توسعه نظام پیشنهادات در دانشگاه -
برداري از پروژه تسریع در روند بهره  -

  پردیس
  توسعه جلسات هم اندیشی -
  اصالح فرایندهاي کاري موجود - 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 موضوعات استراتژیک



  : SOموضوعات استراتژیک 
  

  :)فیزیکی و مالی(منابع 

 افزایش جذب اعتبارات وزارتی -

 توسعه فضاهاي فیزیکی -

 تامین و به روز رسانی تجهیزات -

 مبادي درآمدزاشناسایی و تقویت  -

 قانون اساسی 44برون سپاري خدمات در راستاي اصل  -

 تسریع در تکمیل پروژه هاي نیمه تمام -

  :خدمات آموزشی

 توسعه رشته هاي مقاطع تحصیالت تکمیلی -

 گسترش همکاري هاي بین دانشگاهی -

  ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی -
 تقویت آموزش بالینی مبتنی بر شواهد -

 مجازيگسترش دوره هاي آموزش  -

  :تحقیقات و فناوري

  تقویت مرکز رشد و فناوري -
  توسعه انتشارات علمی پژوهشی دانشگاه -
 گسترش تحقیقات بالینی -



  :خدمات بهداشتی درمانی

 توسعه خدمات تخصصی مبتنی بر نیاز جامعه -

 حفظ و ارتقاء کیفی پوشش خدمات بهداشتی -

 توسعه طیف خدمات درمانی -

  :توسعه مدیریت

 تی مدیریتتقویت سیستم اطالعا -

 تقویت جایگاه اجرایی برنامه استراتژیک -

  تقویت جایگاه هیئت امناء -

  :فرایندها

 ترویج فرهنگ و اخالق حرفه اي مبتنی بر آموزه هاي دینی -

  بسترسازي نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد -
 ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی -

 حاکمیت فرهنگ شایسته ساالري مبتنی بر ارزیابی عملکرد -

 ارتقاء جایگاه دانشگاه در نظام رتبه بندي دانشگاهی -

  

  

  



  :ST موضوعات استراتژیک

  

  :)فیزیکی و مالی(منابع 

 مدیریت منابع مالی -

  توزیع اعتبارات بر اساس سطح بندي خدمات -
  گسترش امکانات و تسهیالت رفاهی -
 تقویت جایگاه مجمع خیرین سالمت -

 استفاده بهینه از تجهیزات موجود -

  :انسانینیروي 

  توانمندسازي نیروي انسانی -

  :تحقیقات و فناوري

 SDHتقویت مراکز تحقیقاتی سالمندي و  -

 حمایت از توسعه تحقیقات کاربردي -

  :خدمات بهداشتی درمانی

 ایجاد بخش تخصصی طب سالمندي -

 طراحی بسته هاي خدمتی مبتنی بر آینده پژوهی -

 توسعه آموزش سالمت همگانی -

  بیمارستانیگسترش درمانگاه هاي  -



 ارتقاء سطح خدمات درمانی -

  :توسعه مدیریت

  ترویج فرهنگ پاسخگویی -
 ثبات مدیریتی -

  وحدت رویه در تصمیم گیري ها و عملکرد -

  :فرایندها

 تقویت سیستم هاي نظارتی بیرونی -

 مشارکت فعاالنه در کاهش گرایش جامعه به مواد افیونی -

  

   



  :WOموضوعات استراتژیک 

  :)فیزیکی و مالی(منابع 

  بازنگري جایگاه دفتر آمار و اطالعات -
  اصالح ساختار تشکیالتی -
  ازي و استفاده بهینه از فضاي موجودسبه -
  افزایش جذب اعتبارات ملی و استانی -

  بکارگیري توانمندي هاي بخش خصوصی -

  :نیروي انسانی

  انگیزش نیروي انسانی بر اساس شاخص هاي عملکردي -

  تقویت مدیریت منابع انسانی -

  :بهداشتی درمانیخدمات 

  ارتقاء شاخص هاي عملکردي درمان -

  :توسعه مدیریت

 مدیریت مبتنی بر شواهد -

  تقویت مدیریت مشارکتی -

  :فرایندها

  تقویت نظام نظارت سطح به سطح -



  :ارتباطات سازمانی

  تقویت ارتباطات درون سازمانی -
  تقویت جایگاه روابط عمومی و بین الملل -
  ارتقاء جایگاه تکنولوژي اطالعات -
  تقویت اتوماسیون اداري -

  

  

   



  : WT موضوعات استراتژیک

  ):فیزیکی و مالی(منابع 

 تسریع در روند بهره برداري از پروژه پردیس  -

  :نیروي انسانی

 ارتقاء جایگاه و شان کارمند -

 حاکمیت دیدگاه تناسب شغل با شاغل -

  :فرایندها

  نهادینه سازي فرهنگ استفاده از آمار -
  دانشگاهتوسعه نظام پیشنهادات در  -
  توسعه جلسات هم اندیشی -
 اصالح فرایندهاي کاري موجود -


