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 :دانشکده معرفی 1-1

از سطح دانشکده به  1392علوم پزشکی تربت حیدریه به عنوان یک دانشگاه نوپا در سال دانشگاه 

دانشگاه ارتقا یافته است. این دانشگاه دارای سه دانشکده مجزا شامل بهداشت، پیراپزشکی و 

نشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با وجود فعالیت پرستاری و مامایی می باشد. دا

اله دانشگاه در امر تعلیم و تربیت دانشجویان بهداشت محیط و بهداشت عمومی، فعالیت چندین س

آغاز نموده و در جهت نیل به اهداف و  1395آموزشی و پژوهشی خود را به طور مستقل در سال 

 سیاستهای دانشگاه و به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و سالمت جامعه تأسیس گردید. 

دارای اضر دانشکده بهداشت که در ساختمان معاونت آموزشی و پژوهشی واقع شده است، در حال ح

کارشناسی بهداشت  و نفر دانشجو می باشد که در مقاطع کارشناسی بهداشت عمومی 170

در رشته مهندسی بهداشت محیط در دو مقطع کارشناسی  .باشند می تحصیل به مشغول محیط

دانشجو در این دانشکده  89دانشجو و در رشته بهداشت عمومی  81پیوسته و ناپیوسته در مجموع 

 مشغول به تحصیل می باشند. 

عضو  6از این تعداد عضو هیات علمی می باشد که  19همچنین این دانشکده در مجموع دارای 

 یدانشجونفر 1 نفر استادیار، 2نفر استاد تمام، 1هیات علمی در رشته مهندسی بهداشت محیط )

 1عضوهیات علمی در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ) 3مربی(،  نفر 2به آموزش،  امورم دکترا

 و بهداشت آموزش -عضو هیات علمی در رشته بهداشت عمومی 6نفر مربی(،  2نفر استادیار و 

 عضو هیات علمی درگروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی 3نفرمربی(،  2نفراستادیار،  4) سالمت یارتقا

 سالمت اقتصاد و تیریمد علومدر رشته  نیز نفراستادیار و یک نفرمربی( و یک عضوهیات علمی 2)

 1و چارت سازمانی دانشکده در شکل  1سایر مشخصات دانشکده در جدول )استادتمام( می باشد. 

  آمده است.
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 سایر مشخصات دانشکده بهداشت 1جدول 

خراسان رضوی تربت حیدریه خیابان شهید سپهبد سلیمانی دانشگاه  آدرس دانشکده:

 علوم پزشکی تربت حیدریه

 05152226011 شماره تماس: 9516915169 کد پستی:

 1392 تاریخ تاسیس: 05152220979 شماره نمابر:

 دولتی مالکیت: نوع آموزشیفعالیت:  نوع

  1 تعداد طبقات ساختمان:
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  چارت سازمانی دانشکده بهداشت 1شکل 
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 ه:گروههای فعال در دانشکد 2-1

 پذیرش با 1390 سال در رشته بهداشت عمومی  :بهداشت عمومی گروه آموزشی 

دوره از  8آموزشی خود را شروع نمود و تا کنون  کار کارشناسی مقطع در دانشجو 17

 التحصیالن فارغ کل از نفر  116 تعداد دانشجویان این رشته فارغ التحصیل شده اند که 

 4 در بهداشت عمومی دانشجو  89  در حال حاضر .خود اختصاص داده است به را دانشگاه

 .می باشند تحصیل حال در ورودی

 این رشته در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در  :طمحیبهداشت  گروه آموزشی

و در حال  تاسیس شده استبا پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته  1392سال 

 حاضر در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشجوی در حال تحصیل دارد.

در مقطع دانشجو و  53رشته بهداشت محیط در مقطع کارشناسی پیوسته دارای 

 می باشد.دانشجو  26کارشناسی ناپیوسته دارای 

 

  ده:دانشکدر موجود نیروهای 3-1

لیست کارکنان دانشکده به تفکی اعضاء محترم هئیت علمی و کارشناسان و همچنین به تفکیک 

 . ارائه شده است 3و  2ول اها در جدگروه

 

 آموزشی هایگروه تفکیک به دانشکده علمی هیأت اعضای 2 جدول

 رشته ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 توضیحات رشته تحصیلی مرتبه گروه آموزشی

طیمح بهداشت یمهندس گروه  

طیمح بهداشت یمهندس 1 بذرافشان سیادر  طیمح بهداشت  طیمح بهداشت استاد   رسمی 
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طیمح بهداشت یمهندس 2 یفروغ میمر  طیمح بهداشت  اریاستاد  طیمح بهداشت   طرحی 

طیمح بهداشت یمهندس 3  
سجاد رحیمی 

 بیستونی
طیمح بهداشت  پیمانی عمران محیط زیست استادیار 

طیمح بهداشت یمهندس 4  
 برجسته فاطمه

یعسکر  
طیمح بهداشت یمرب  طیمح بهداشت  یمانیپ   

طیمح بهداشت یمهندس 5 یزارع اله نیام  طیمح بهداشت  یمرب  طیمح بهداشت  یطرح   

طیمح بهداشت یمهندس 6 یسرمد محمد  طیمح بهداشت  یمرب  طیمح بهداشت  یطرح   

ایحرفه بهداشت یمهندس گروه  

7 
 حرفه بهداشت یمهندس

یا  

 محسن

انیپورصادق  

 حرفه بهداشت

یا  
اریاستاد یا حرفه بهداشت  یقرارداد   

8 
 حرفه بهداشت یمهندس

یا  
یعارف ضیف میمر  

 حرفه بهداشت

یا  
یمرب یا حرفه بهداشت   طرحی 

9 
 حرفه بهداشت یمهندس

یا  

غالمحیدر 

 تیموری

 حرفه بهداشت

یا  
یمرب یا حرفه بهداشت   طرحی 

سالمت یارتقا و بهداشت آموزش ،یعموم بهداشت گروه  

یعموم بهداشت 9 زادهیعل یهاد  یعموم بهداشت  اریاستاد   
 یارتقا و بهداشت آموزش

 سالمت
یرسم  

یعموم بهداشت 10 یحشمت هاشم  یعموم بهداشت  اریاستاد   
 یارتقا و بهداشت آموزش

 سالمت
یرسم  

یعموم بهداشت 11  
 نیحس محمد

 دلشاد
یعموم بهداشت اریاستاد   

 یارتقا و بهداشت آموزش

 سالمت
 طرحی

یعموم بهداشت 12 یپورحاج فاطمه  یعموم بهداشت  اریاستاد   
 یارتقا و بهداشت آموزش

 سالمت
 طرحی

یعموم بهداشت 13 احمد زاده زهره  یعموم بهداشت  یمرب  بهداشت آموزش   طرحی 

یعموم بهداشت 14 یریکث رهین  یعموم بهداشت  یمرب  بهداشت آموزش   طرحی 

یولوژیدمیاپ 15 یقربان محمد   
 و یولوژیدمیاپ

یستیز آمار  
اریاستاد یولوژیدمیاپ   طرحی 

یولوژیدمیاپ 16  
 محمدرضا

یبیخط  

 و یولوژیدمیاپ

یستیز آمار  
اریاستاد یولوژیدمیاپ   طرحی 

یستیز آمار 17 یعبداله محبوبه   
 و یولوژیدمیاپ

یستیز آمار  
اریاستاد یستیز آمار   طرحی 
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 کارشناسان دانشکده 3 جدول

 

 :دانشکده و شوراهای ها کمیته 4-1

 :شورای آموزشی دانشکده با هدف برنامه ریزی و هماهنگی  شورای آموزشی دانشکده

اجرائی در امور آموزشی دانشکده که بر طبق قوانین و آئین نامه ها به دانشکده محول شده 

همچنین کارشناسی موضوعاتی که الزم است در شورای دانشکده مطرح شود تشکیل می و 

 .شود

 :شورای پژوهشی دانشکده جهت بررسی طرحهای تحقیقاتی  شورای پژوهشی دانشکده

اعضای هیات علمی دانشکده و به منظور طرح دیدگاههای مختلف، بحث و تبادل نظر 

 .محققین و صاحبنظران و تصویب طرحهای پژوهشی تشکیل می شود

 این کمتیه  به صورت دوره ای جهت بهینه سازی  :دانشکده دانشجویی کمیته مشورتی

ه برداری از خالقیت ها، طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان و انتقال برای بهر

مشکالت، انتقادات و پیشنهادات آنها در حیطه آموزشی به سطوح مدیریت کالن آموزشی 

دانشگاه و دانشکده و ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای 

 گردد. ارتقاء کیفی آموزشی تشکیل می

 که متشکل از اعضای دانشکده این کمیته دانشجویان: افت تحصیلی  پایش کمیته

در جلسات مختلف به بررسی وضعیت تحصیل دانشجویان بهداشت و مشاور دانشگاه می باشد، 

 .دچار افت تحصیلی و راهکارهای کمک به ارتقاء وضعیت تحصیلی این دانشجویان می پردازد

 

 توضیحات مرتبه رشته تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی ردیف

عمومی بهداشت مسئول روابط عمومی سحر رضوانی 1  طرحی کارشناس 

 طرحی کارشناس مامایی کارشناس دانشکده بهناز حسن زاده 2

 سوگند کاخکی 3
کارشناس آزمایشگاه 

 شیمی
 شیمی تجزیه

دکتری 

 تخصصی
 شرکتی
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 دوم فصل

  تدوین برنامه استراتژیکمراحل 
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 برنامه ریزی استراتژیک چیست 1-2

پس از جنگ جهانی دوم عدم اطمینان، عدم ثبات و محیطهای متحول بیش از پیش خود را نشان داد 

ریزی استراتژیک بستر و مه. برناحل ارائه شد همانا برنامه ریزی استراتژیک بود و آنچه به عنوان راه

کردن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات برای رسیدن به هدف و نتایج مشخص چارچوبی برای عملی 

گیری بنیادین و انجام یافته برای تصمیم ریزی استراتژیک تالشی سازمان باشد. به عبارتی برنامهمی

 .دهدگیری فعالیتهای سازمان را در چارچوب قانونی شکل میاقدامات اساسی است که سرشت و سمت

کند، جامعیت استراتژیک اهداف، خطوط کلی و رسالت سازمان در بلند مدت را تعیین میبرنامه ریزی 

دارد، در سطح عالی سازمان می باشد، از نظر زمانی بلند مدت است و چارچوبی برای برنامه ریزی 

 عملیاتی است.تاکتیکی و

 سوال در سازمان پاسخ می دهد :7 برنامه استراتژیک به

 )رسالت( کی هستیم-1

 )ارزیابی درونی( کجا قرار داریم-2

 )ارزیابی بیرونی( کنیمدر چه محیطی فعالیت می-3

 )دورنما( کجا می خواهیم برویم-4

 )اهداف( باید برویم گونهچ-5

 )پیاده سازی اهداف( گونه استراه رسیدن چ-6

 )شاخص های ارزیابی عملکرد( شودکار به چه طریقی سنجیده میپیشرفت  -7

 ریزی استراتژیک فرایند برنامه

 مراحل پیش برنامه ریزی-
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 برنامه ریزی-

 اجرا-

 ارزیابی-

یابی سازمانی به رسالت مرحله پیش برنامه ریزی شامل ارزشیابی سازمان است که در ارزش

.دورنما.اصول.اهداف اختصاصی و استراتژی سازمان توجه می شود پس از توجه به تمامی این 

شود و با تکمیل برنامه به تخصیص منابع پرداخته و وارد مرحله اجرا موارد تدوین برنامه آغاز می 

در عین اجرا و پس از اجرا پیشرفت کار پایش وارزیابی می شود تا مشخص شود تا چه  می شویم.

 .میزان به اهداف تعیین شده نائل آمده ایم

 مراحل برنامه ریزی استراتژیک

 دورنما-تدوین رسالت -1

 لی و خارجیارزیابی محیط داخ -2

 تعیین اهداف کلی و اهداف اختصاصی -3

 شناسایی مشکالت استراتژیک -4

 تدوین استراتژی -5

 تعیین شاخص های پایش -6

 

 (terminology) واژه نامه

مشخص کننده فلسفه وجودی سازمان بوده و شامل اهداف.وظایف اصلی.ویژگی ها و  رسالت:

 ارزش های حاکم بر آن سازمان می باشد.

شرایط وقوع وتحقق رسالت سازمان را به نمایش میگذاردو باعث ایجاد انگیزش در  انداز: چشم

 مجموعه ودریافت کنندگان خدمات می گردد.
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مجموعه قوانین ثابت و غیر متغیری است که کل استراتژی ها بر مبنای انها شکل  ارزش ها:

 تژیها به اجرا گذاشته می شودگرفته ودر تمام طول زمان اجرا.با تکیه و نگاه بر انها استرا

مجموعه منابع و توانمندی های داخل سازمان است که سازمان را در جهت نیل به  نقاط قوت:

 اهداف خود یاری می کند.

 مجموعه ای از عوامل داخلی است که مانع از تحقق اهداف سازمان میگردند. نقاط ضعف:

سازمان که در صورت بهره گیری از انها مجموعه ای از امکانات بالقوه خارج از  فرصت ها:

 توانمندی های سازمان می گردند.

مجموعه ای عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجرای برنامه ها  تهدیدها:

 وتحقق اهداف سازمان می گردند.

 مجموعه نقاط قوت وضعف سازمان راعوامل داخلی می گویند. عوامل داخلی:

 مجموعه فرصت ها و تهدیدهای سازمان را عوامل خارجی می گویند. عوامل خارجی:

مجموعه از راهها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده خود می  استراتژی:

 شوند.

استراتژی هایی که با استفاده از نقاط قوت در جهت بهره گیری از فرصت  :SOاستراتژی های 

 ها تدوین می شود

 به فرصت می شوند آنهااستراتژی هایی که باعث کنترل تهدیدها ویا تبدیل  :STاستراتژی های

استراتژی هایی که جهت استفاده از فرصت ها و رفع کمبود ها تدوین می  :WOاستراتژی های

 شوند

استراتژی هایی که ساز مان را در برابر تهدیدها حفظ کرده و توانمندی  :WTاستراتژی های

 و یا تبدیل تهدید به فرصت افزایش می دهد. سازمان را جهت کنترل
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 مدل برنامه ریزی استراتژیک  2-2

ریزی مدل برنامه ریزی استراتژیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران که برنامه

 نشان داده شده است.  2دانشکده بهداشت بر مبنای آن صورت گرفته است در شکل 
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 ریزی استراتژیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایرانمدل برنامه 2شکل 

برنامه ریزی برای 

برنامه ریزی 

 استراتژیک

ارزیابی محیط 

 داخلی سازمان

شناسایی مشتریان 

 و گروه های ذینفع

ارزیابی محیط 

خارجی 

 سازمان

 تعیین رسالت، دورنما و ارزش های سازمانی

 شناسایی مشکالت استراتژیک

 تعیین اهداف و مقاصد سازمان

 تدوین استراتژی های سازمانی

 ارزیابی

 و اصالح

 برنامه
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 سوم فصل

 کلی اهدافو  انداز چشم ،ترسال بیانیه تدوین
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 دانشکده بهداشت چشم انداز 1-3

دانشکده بهداشت در راستای تفکر ارتقاء سالمت و محور توسعه پایدار براین باور است تا با ارتقاء 

جزء سه رتبه کمی و کیفی آموزش و پژوهش از درون بخشی و تعامالت ملی و بین المللی بتواند 

 .باشد 9کالن منطقه در سطح  های بهداشت موجودنخست دانشکده

 رسالت دانشکده بهداشت  2-3

مهمترین رسالت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه پشتیبانی از رسالت 

دانشگاه در جهت توسعه علم و دانش پزشکی و ارتقاء سالمت جامعه از طریق برنامه های ذیل 

 می باشد:

 ارائه خدمات آموزشی با کیفیت 

 تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و سرآمد 

  کاربردی و نوآورانهتوسعه پژوهش های 

 رصد شاخص های بهداشتی جامعه 

  ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع مشکالت بهداشتی جامعه و ارتقاء سطح سالمت

 جامعه

 

 دانشکده بهداشتاهداف  3-3

 و بهداشتی کارکنان ، متخصصین ، دانشجویان مردم، عامه برای عالی آموزش آوری فراهم .1

 جامعه  سالمت متولیان

 مختلف های گروه سالمت ارتقاء منظور به بنیادی و کاربردی پژوهش رهبری و اجرا پیشنهاد .2

 ملی سطح در جامعه

 جامعه بهداشتی خدمات های سرویس و سالمت ارتقاء .3

 سالمت با مرتبط امور گذاری سیاست منظور به علمی شواهد بر مبتنی راهکاری ارائه .4
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 برای و جامعه در بهداشتی های آگاهی فزایشا و پژوهش های یافته به دسترسی و انتشار .5

 محققین

 دانشکده پژوهشی توانایی و ساختار ارتقاء .6
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 چهارم فصل

 بندیاولویت و تعیین خارجی، و داخلی محیط ابییارز

 ماتریس تدوین استراتژیک، مشکالت

QSPM  و  SWOT 

 

 

 

 

  



 21 

 سیاست های کالن دانشکده 4-1

 ارائه راستای در است پزشکی تربت حیدریه علوم پوشش دانشگاه تحت کهاشت دانشکده بهد

آموزشی و  خدمات کیفیت ارتقای منظور به مصوب دستورالعمل چارچوب در خدمات آموزشی

 .نماید می دنبال را ذیل های سیاست پژوهشی 

 :سیاست های کالن

 های بهداشتی دانشکدهتوسعه رشته -1

 توسعه خدمات آموزشی دانشکده -2

 خدمات پژوهشی دانشکدهتوسعه  -3

  و کارکنان دانشکده بهبود رضایت دانشجویان -4

 تقویت پاسخگویی نظام آموزشی به نیازهای بهداشتی جامعه -5

 (Stakeholdersذینفعان ) 2-4

 ذینفعان درونی 4-2-1

  ریاست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 ها معاونین و مدیران دانشگاه و دانشکده 

  هئیت علمی دانشگاهپژوهشگران و اعضاء 

 التحصیالن دانشگاهدانشجویان و فارغ 

 مراکز تحقیقاتی دانشگاه 

 های آموزشی دانشگاهسایر گروه 

 هاآزمایشگاه 

 ها بیمارستان 

 مراکز خدمات سالمت 

 ذینفعان بیرونی 4-2-2
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  فرمانداری 

  دانشگاهها و مراکز آموزشی کشورهای مجاور 

  شورای تامین شهرستان 

 شهرداریها 

 ها و موسسات آموزشی منطقهروسا، معاونین و مدیران دانشگاه 

 پژوهشگران و اعضاء هئیت علمی سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

 التحصیالن سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالیدانشجویان و فارغ 

 یدرمان-ها و نهادهای مکمل مراکز بهداشتیسازمان 

 هاها و مراکز تحقیقاتی سایر دانشگاهپژوهشکده 

  صنایع و کارخانجات 

  سازمانها و ادارات وابسته 

 ایران: درمان و بهداشت وزارت استراتژیک ریزی برنامه مدل 3-4

 (IFE) داخلی عوامل تحلیل 4-3-1

 همراه به لوم پزشکی تربت حیدریهعضعف دانشکده بهداشت دانشگاه  و قوت نقاط 4 جدول در

 . است شده آورده آنها اهمیت ضریب

 (EFEخارجی ) عوامل تحلیل 4-3-1

فرصتها و تهدیدهای پیش روی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت  5در جدول 

 فعلی همچنین ماتریس تعیین وضعیتحیدریه به همراه ضریب اهمیت آنها آورده شده است. 

  نشان داده شده است. 3در شکل  (IE)دانشکده بهداشت 
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 دانشکده بهداشت عوامل راهبردی داخلی 4 جدول

 وزن  امتیاز

(4-2) 
 ضریب اهمیت

(1-0) 
 (Strengthsنقاط قوت )

 حمایت ریاست محترم دانشگاه از دانشکده  04/0 00/4 17/0

 وجود اعضای هیئت علمی جوان و توانمند- 04/0 25/3 14/0

 آزمایشگاههای تخصصی در دانشکدهوجود  04/0 50/2 09/0

 امکان گسترش آزمایشگاهها 02/0 50/2 05/0

 حاکمیت اخالق مداری و تکریم ارباب رجوع 04/0 00/4 17/0

 وجود بستر مناسب برای هماهنگی برون بخشی 02/0 50/3 08/0

 وجود زیرساختهای مناسب آموزش مجازی در دانشگاه 01/0 00/3 03/0

03/0 00/3 01/0 
تفویض اختیار تصویب طرحهای تحقیقاتی از سوی معاونت 

 محترم آموزشی، تحقیقات فناوری

 وجود مراکز تحقیقاتی در دانشگاه 02/0 75/2 06/0

 امکان تعامل و همکاری خوب با معاونت های دانشگاه 03/0 00/3 10/0

 وجود آزمایشگاه جامع تحقیقات در دانشگاه 01/0 00/3 03/0

 انتشار مجله پژوهشی در حیطه بهداشت و علوم پزشکی 03/0 50/2 08/0

 وجود مرکز مهارتهای بالینی در دانشگاه 02/0 00/3 06/0

 دسترسی به بانک های اطالعاتی معتبر بین المللی 02/0 25/3 07/0

 Population Labوجود مرکز  04/0 00/3 13/0

 انجمن علمی بهداشت 02/0 50/2 05/0

 امکان راه اندازی هسته های پژوهشی در سیستم بهداشتی 03/0 00/3 10/0

05/0 75/2 02/0 
تصویب و ابالغ موضوع مرجعیت علمی دانشگاه در حوزه 

 بهداشت عمومی توسط وزارت متبوع
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 مجموع 44/0 - 37/1

  امتیاز
 وزن

 (2-0) 

 ضریب اهمیت 

(1-0) 
 (Weaknessنقاط ضعف )

 تکمیل نبودن چارت سازمانی دانشکده  04/0 50/0 02/0

 کمبود نیروی هیئت علمی  04/0 00/1 04/0

 کمبود نیروی کارشناس 02/0 50/0 01/0

 کمبود فضای فیزیکی آموزشی و پژوهشی 04/0 63/0 03/0

 عدم وجود سایتهای تخصصی )کتابخانه، رایانه( 02/0 50/0 01/0

 مناسبعدم تخصیص ردیف بودجه  04/0 25/1 05/0

 (HSR)ضعف پژوهش در سیستم بهداشتی  02/0 50/1 03/0

 ضعف سیستم نظارتی منسجم جهت ارزیابی اساتید 03/0 00/1 03/0

 کمبود امکانات رفاهی برای اساتید، دانشجویان 03/0 00/1 03/0

 کمبود تجهیزات آزمایشگاهی 03/0 25/1 04/0

03/0 75/0 04/0 
های خدماتی خارج از  ارتباط ضعیف با صنایع و عرصه

 دانشگاه

 محدود بودن تعداد رشته های تحصیلی 03/0 00/1 03/0

 فقدان دوره تحصیالت تکمیلی در دانشکده 03/0 00/0 00/0

 کمبود امکانات کمک آموزشی 03/0 25/1 04/0

02/0 75/0 02/0 

کمبود امکانات در مراکز آموزشی عملی )کارآموزی در 

سالمت، خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع 

 پایگاههای سالمت(

 ضعف آموزش در بخشهای کارآموزی 02/0 75/0 02/0

 ضعف در حوزه توانمندسازی اساتید هئیت علمی 02/0 5/1 03/0
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 ضعف دانشکده در دستیابی به اهداف بسته های طرح تحول  03/0 1 03/0

المپیادهای علمیضعف در فعالیت های آموزشی نوآورانه و  02/0 1 02/0  

01/0 5/1 01/0 
ضعف در شناسایی، توانمندسازی و معرفی دانشجویان جهت 

 استفاده از سهمیه های استعداد درخشان

02/0 1 02/0 

مشارکت ضعیف دانشجویان در دفتر توسعه آموزش 

دانشکده و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 دانشگاه

51/0  - 65/0  مجموع 

 

 

  عوامل راهبردی خارجی دانشکده بهداشت 5جدول  

 عوامل راهبردی خارجی

-4) وزن حاصلضرب

2) 
 ضریب اهمیت

(1-0) 
 (Opportunities) نقاط فرصت

24/0 5/3 07/0  سیاست دولت مبنی بر توسعه تحصیالت تکمیلی 

27/0 4 07/0  سیاست دولت برای حرکت دانشگاهها به سمت نسل سوم 

10/0 3 03/0  وزارت بهداشت از همکاریهای آموزشی بین المللیحمایت  

15/0 3 05/0  9تعامل سازنده با سایر دانشگاههای کالن منطقه  

12/0 75/2 04/0  همجواری با کشورهای همسایه شرقی جهت ارائه خدمات 

20/0 3 07/0  
وجود زمینه های تحقیقاتی و مشکالت عمده بهداشتی در سطح شهرستان و 

 منطقه

15/0 3 05/0  همجواری با صنایع متعدد از جمله قطب معدنی کشور 
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11/0 25/3 03/0  لزوم توسعه رشته های تحصیلی جدید با توجه به سند توسعه ملی 

10/0 3 03/0  امکان استفاده از داده های سالمت ثبت شده در سایر سازمانها 

15/0 3 05/0  بهداشتیوجود خیرین سالمت جهت توسعه و تقویت زیرساختهای  

15/0 3 05/0  امکان جذب دانشجوی خارجی 

10/0 3 03/0  امکان استفاده از بسترهای ارتباط جمعی 

85/1  - 58/0  مجموع 

 (0-2وزن ) امتیاز
 ضریب اهمیت

(1-0) 
 (Threatsنقاط تهدید )

 اختصاص ناکافی بودجه به توسعه زیرساختهای بهداشتی 07/0 50/0 03/0

 دادن بخش درمان بر آموزش و بهداشت در سطح وزارتی اولویت 07/0 38/0 03/0

 کم بودن ردیفهای استخدامی برای رشته های بهداشتی 07/0 50/0 03/0

 حاشیه نشینی و پراکندگی جمعیت در منطقه تحت پوشش 03/0 00/1 03/0

 فرهنگ استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی 03/0 25/1 04/0

 ایناکافی صنایع موجود در امر آموزش، پژوهش و خدمات مشاورهتعامل  03/0 50/1 05/0

 توجه ناکافی به برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی در برنامه های کالن ملی 04/0 00/1 04/0

 فاصله نزدیک با کالن شهر مشهد 07/0 00/1 07/0

33/0  - 42/0  مجموع 
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 (IE)دانشکده بهداشت  فعلی وضعیت ماتریس تعیین 3شکل 

 

کارانه قرار بهداشت در موقعیت استراتژیک محافظهه می شود دانشکده ظهمانطور که مالح

 دارد. 

 


