برنامه استراتژيك گروه هوشبري دانشكده پيراپسشكي  -دانشگاه علوم پسشكي تبريس
سال1389
در راعتبي ًْبديٌِ ًوَدى فعبليت ّبي آهَسؽي ٍ پضٍّؾي داًؾكذُ ٍ حزكت علوي در عزصِ آهَسػ ٍ پضٍّؼ ،گزٍُ آهَسؽي
َّؽجزي داًؾكذُ پيزاپشؽكي ثزًبهِ ّبي خَد را در لبلت ثزًبهِ اعتزاتضيك ٍ چؾن اًذاس ثزًبهِ ّبي پٌج عبلِ ثِ ؽزح سيزارائِ هي
ًوبيذ:

رسالت:
هؾبركت در تَععِ ٍ ثْجَد آهَسػ ًظزي ٍ عولي داًؾجَيبى در رؽتِ كبرؽٌبعي ٍ كبرؽٌبعي ًبپيَعتِ َّؽجزي ٍ ارتمبء
هَلعيت علوي داًؾجَيبى ٍ اعضبي ّيأت علوي در عغح هلي
هزالجت اس ثيوبراى ثيَْػ در اتبق عول
هزالجت اس ثيوبراى ثيَْػ در ثخؼ اٍرصاًظ ٍ ٍاحذ هزالجت ّبي ٍيضُ ٍ ٍاحذ ريكبٍري
تَليذ علن در سهيٌِ ثيَْؽي

.1
.2
.3
.4

دورنما:
هب ثزآًين ثب تَععِ ٍ ارتمبء ايي رؽتِ ٍ افشايؼ تَاى علوي داًؾجَيبى ٍ اعضبء ّيئت علوي گزٍُ ٍ تَليذ علنّ ،وَارُ ثِ عٌَاى يكي اس
ثبؽين.عالهت
جبهعِارتمبي
گزٍُ ّبي آهَسؽي عزاس اٍل داًؾگبُ ٍ عغح كؾَر هحغَة گؾتِ ٍ هصذاق ثبرس اًجبم آهَسػ در خذهت

اهداف كالن :
1
2
3
4
5

-

تزثيت ًيزٍي اًغبًي كبرآهذ در رؽتِ َّؽجزي
ارتمبء هغتوز داًؼ ٍ هْبرت داًؾجَيبًي كِ اس ايي رؽتِ فبرغ التحصيل خَاٌّذ ؽذ
تالػ ثزاي ثْجَد عولكزد حزفِ اي ٍ پبعخگَيي ثِ ًيبسّبي هزاكش آهَسؽي ٍ درهبًي اس ًظز علوي ٍ عولي
تَععِ فزصت ّبي پضٍّؾي ثزاي اعضبي ّيأت علوي
تَععِ فزصت ّبي پضٍّؾي ثزاي داًؾجَيبى

اهداف اختصاصي:
1
2
3
4
5
6
7
8

 پيگيزي اداهِ تحصيل  PhDدر رؽتِ ثيَْؽي ثزاي اعضبي ّيئت علوي ؽبغل ٍ راُ اًذاسي دٍرُ كبرؽٌبعي ارؽذ َّؽجزيثزاي داًؾجَيبى َّؽجزي تب عبل91
دٍرُكَتبُ هذت داخل ٍ خبرج
 ثزًبهِ ريشي جْت آؽٌب ًوَدى اعضبي ّيئت علوي ثب رٍؽْبي آهَسؽي ًَيي ثصَرت ؽزكت درّبيكؾَر
 افشايؼ تَاًوٌذي پضٍّؾي داًؾجَيبى ثِ هَاسات افشايؼ آگبّي ٍ كبرايي هذرعيي گزٍُ تب پبيبى عبل 90 ثبال ثزدى اًگيشُ داًؾجَيبى ثب ثِ كبر گزفتي عزق هؤثز تب پبيبى عبل 90 تَععِ اهكبًبت هزثَط ثِ كتبثخبًِ تب پبيبى عبل 90هٌبثع (ثِ سثبىاًگليغي)
Orginal
 تَععِ اًگيشُ در داًؾجَيبى جْت هغبلعِ صحيح ٍ تزغيت آًْب جْت اعتفبدُ اس تجْيش ثيؾتز آسهبيؾگبُ َّؽجزي تب پبيبى عبل 90 -تَععِ اهكبًبت هَجَد در گزٍُ تب پبيبى عبل 90

جدول شماره ( )5ماتريس تهديدها ،فرصت ها ،نقاط ضعف و نقات قوت (توز)

عنوان

ليست نقاط قوت S
-1
-2
-3
-4
-5
-6

فرصت ها O
-1
-2
-3
-4

تَاًبيي اعضبي ّيأت علوي گزٍُ جْت ؽزكت در
عويٌبرّبي هتعذد داخلي ٍ خبرجي
تَاًبيي اعضبي ّيبت علوي جْت ًؾز كتت علوي ٍ همبالت
ايفبي ًمؼ اعتبد راٌّوب تب حذ اهكبى ثصَرت دٍرُ اي ٍ هزتت
ثزخَرداري ًغجي اس اهكبًبت فيشيكي

ٍجَد آسهبيؾگبُ َّؽجزي ًغجتبً هجْش در حذ داًؾجَيبى رؽتِ
كبرؽٌبعي َّؽجزي ثزاي فزاگيزي كبرّبي عولي
حضَر فعبالًِ اعضبي ّيأت علوي ثزاي عبلْبي هتوبدي در ثبليي
ثيوبراى جْت آهَسػ ًكبت عولي هزثَط ثِ درٍط ًظزي
ٍجَد حذٍد  16جلذ كتت تزجوِ ؽذُ درعي تَعظ اعضبي ّيأت
علوي گزٍُ جْت آهَسػ درٍط ًظزي هزثَط ثِ گزٍُ
هؾبركت در چبح حذٍد  75همبلِ در هجالت هعتجز داخلي ٍ 15
همبلِ در هجالت خبرجي
هؾبركت در ارائِ  240همبلِ در عويٌبر ّب ٍ كٌگزُ ّبي داخلي ٍ
 32همبلِ در عويٌبرّبي خبرجي
هؾبركت در اجزاي عزح ّبي تحميمبتي هتعذد

استراتژي هاي SO
-1
-2
-3
-4
-5

ارتمبء عغح علوي اعضبي ّيأت علوي اس عزيك ؽزكت در
عويٌبرّب
ثبال ثزدى تَاى علوي اعبتيذ اس عزيك ؽزكت در ارائِ همبالت
علوي ،عزح ّبي تحميمبتيً ،ؾز ٍ تزجوِ كتت
پيگيزي جْت تؾكيل كالط ّبي كبهپيَتز،سثبى اًگليغي در
حذ پيؾزفتِ ثزاي اعضبي ّيئت علوي
تَععِ اهكبًبت كوك آهَسؽي ثزاي داًؾجَيبى
ارتمبء ًمؼ اعتبد راٌّوب

ليست نقاط ضعف W
-1
2
3
4
5

-

كوجَد ثزخي تجْيشات آسهبيؾگبُ ثِ خصَؿ دعتگبُ
عبكؾي ٍ دعتگبُ دفيجزيالتَر
كوجَد اتبق ثزاي اعضبي ّيأت علوي
كوجَد اعضبي ّيأت علوي در گزٍُ
كوجَد يك ًفز كبرؽٌبط َّؽجزي در گزٍُ
ًبهٌبعت ثَدى هحل آسهبيؾگبُ

استراتژي هاي WO
1
2
3
4

-

ثزعزف كزدى كوجَدّبي آسهبيؾگبُ
ثزعزف كزدى كوجَد اتبق
ثزعزف كزدى ًيبس ثِ ّيأت علوي
ثزعزف كزدى ًيبس پزعٌلي

تهديد ها T
 - 1عذم ٍجَد اهكبًبت رفبّي ثزاي داًؾجَيبى ٍ اعضبي ّيأت
علوي در ثيوبرعتبى ّب
 - 2كوجَد كتبثْبي هزجع در كتبثخبًِ
ً - 3جَد اًگيشُ در داًؾجَيبى ثِ علت عذم جذة در ثبسار كبر
ً - 4ذاؽتي همغع تحصيالت تكويلي
 - 5عذم اهكبى اعتفبدُ اس فزصت هغبلعبتي ثزاي هزثيبى
 - 6عذم حوبيت هغئَليي داًؾگبُ ثزاي ارتمبء اعضبي ّيأت
علوي
ً - 7جَد اهكبى اداهِ تحصيل در داخل كؾَر
 - 8عذم ٍجَد هزاكش آهَسؽي هغتمل
 - 9عذم ّوكبري هٌبعت پزعٌل ثيوبرعتبًْب جْت آهَسػ
داًؾجَيبى
- 10كوجَد دعتگبُ عبكؾي ٍ دفيجزيالتَر ٍ ٍعبيل كوك آهَسؽي
ثزاي آ هَسػ داًؾجَيبى
ً- 11ذاؽتي فكظ هغتمين ثزاي گزٍُ

استراتژي هاي ST
-1
-2
-3
-4

تالػ ٍ پيگيزي جْت ارتمبء هزثيبى ثِ هزتجِ اعتبديبري
تؾَيك داًؾجَيبى جْت هغبلعِ ثْتز ٍ كبرّبي پضٍّؾي
تالػ جْت راُ اًذاسي همغع كبرؽٌبعي ارؽذ پظ اس عِ دٍرُ
فبرغ التحصيلي در همغع كبرؽٌبعي ًبپيَعتِ
تالػ جْت ثز عزف كزدى كوجَد هَالص ٍ عبيز ٍعبيل كوك
آهَسؽي

استراتژي هاي WT
1
2
3
4

-

-5
-6

پيگيزي جْت ايجبد فزصت ّبي هغبلعبتي
پيگيزي جْت ارتمبء اعضبي ّيأت علوي
پيگيزي جْت راُ اًذاسي همغع تحصيالت تكويلي
پيگيزي جْت ثزعزف كزدى كوجَد كتبثْبي هزجع در
كتبثخبًِ
پيگيزي جْت جلت هؾبركت پزعٌل ثيوبرعتبى ّب در
اهز آهَسػ داًؾجَيبى
پيگيزي جْت ايجبد فكظ هغتمين تب عبل 90

