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 1931-1041ک سال برنامه استراتژیک دانشکده بهداشت ارا

 (Visionانداز ) چشم

سالهت جاهعِ با تربيت كادر علوي بْذاضت ٍ ها برآًين در حيطِ آهَزش ًيرٍّاي هتخصص تاهيي كٌٌذُ 

هقاطع  ٍ تَسعِ رضتِ ّاي تحصيلي درهجرب ٍ ارتقاء هْارتْاي حرفِ اي ٍ ضكَفايي استعذادّاي درخطاى، 

َر باضين ٍ زهيٌِ تَليذ ٍ اًتقال داًص در داًطكذُ برتر بْذاضت كط01سال آيٌذُ جس  5طي تحصيالت تكويلي 

 علَم بْذاضتي را در آيٌذُ ارتقاء بخطين. 

 :  (Mission) رسالت

ها ايجاد ضرايط هطلَب براي ياددّي ٍ يادگيري داًشص، هْشارت ٍ ارزضشْاي حرفشِ اي در حيطشِ علشَم        رسالت

اًساًي ، افسايص اًگيسُ در هذرسيي ٍ  ست . ها سعي خَاّين ًوَد، با تَاًوٌذ سازي ًيرٍّايبْذاضتي ٍ سالهت ا

 فراگيراى ، استفادُ بْيٌِ از هٌابع ٍ تجْيسات ٍ تحَل در برًاهِ ّاي آهَزضي بِ رسالت فَق دست يابين. 

 (stakeholdersذینفعان )

 ذینفعان بیسونی ذینفعان دزونی

 داًؾجَیبى

 اػضبءّیبت ػلوی

 دٍلتیثْذاؽتی درهبًی هزاکش 

غتِ ثِ هزاکش تحقیقبتی ٍاث

 داًؾگبُ 

  یدرهبًثْذاؽتی ٍ  هؼبًٍت

هؼبًٍت تَعؼِ هذیزیت ٍ هٌبثغ 

 داًؾگبُ 

 هؼبًٍت داًؾجَیی ٍ فزٌّگی

 

 جبهؼِ

 عیبعتگذاراى

 ثْذاؽتی ًظبم 

 ٍ هزاکش ثْذاؽتی درهبًگب ّْب

  خصَصی درهبًی

 ت ؽْزعتبًیاعبسهبى ٍادار

هزاکش تحقیقبتی  -گزٍّْبی ػلوی

 غیزٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ

 غ ٍ کبرخبًجبت اعتبى صٌبی

 ؽْزداری اعتبى 

 ادارُ آة ٍ فبضالة اعتبى 
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 (valuesارزش ها )

 خذاهحَری-1 

 حفظ کزاهت اًغبًی -2

 جبهؼِ ٍکبرکٌبىپبعخگَیی در قجبل -3

 پضٍّؾی-رػبیت اخالق حزفِ ای،آهَسؽی-4

 ًَگزایی ٍ پزٍرػ اعتؼذ ادّب ٍخالقیت ّب-5

 ؾَرهالت آهَسؽی در عغح کتقَیت تؼب-6

 تفکز اعتزاتضیک-7

 ((SWOTدیدهاهف، فسصت ها وتضعنقاط قوت ،

  Internal factor Evaluation matrix     (IFE):   نقاط قوت

ثْذاؽت  ٍجَد گزٍّْبی ػلوی هتؼذد ٍ تَاًوٌذ در عغح داًؾگبُ ٍ داًؾکذُ -1

اپیذهیَلَصی، )گزٍّْبی آهَسؽی ثْذاؽت ػوَهی، آهَسػ ثْذاؽت ٍ ارتقبء عالهت، 

 ذاؽت هحیظ ٍ ثْذاؽت حزفِ ای(ثْ

 حوبیت ؽَرای داًؾگبُ -2

 حوبیت ّیبت رئیغِ داًؾگبُ -3

 هزاکش ثْذاؽتی درهبًی هتٌَع ٍ گغتزدُ در عغح اعتبى ٍجَد  -4

  آهَسؽی در اعتبى  ثیوبر عتبًْبیٍجَد  -5
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 ٍجَدثغتز ًَاًذیؼ ٍ ًَ آٍری در آهَسػ -6

 جْت ارتقبی فؼبلیت ّبی آهَسؽی ٍجَد ثغتز هٌبعت -7

 هٌبعت ثزای اعتفبدُ اس تَاًبیی داًؾجَیبى اعتؼذاد درخؾبىثغتز ٍجَد  -8

 ٍجَد سهیٌِ هٌبعت ثزای اًجبم پضٍّؼ در آهَسػ -9

 ٍجَد دفتز ارتجبط ثب صٌؼت در داًؾگبُ  -11

 َلیت در کبرکٌبى ٍاػضبء ّیبت ػلویئغبط هغاح -11

 ٍجَد تَجِ ثِ تَاًوٌذ عبسی کبرؽٌب عبى حَسُ آهَسػ -12

عوب ، اتَهبعیَى اداری جْت کلیِ اػضبی عیغتن ٍجَد عیغتن  راّجز پضٍّبى،  -13

 داًؾکذُ 

 ٍجَد اػضبی ّیبت ػلوی داًؾیبر ٍ در ؽزف اعتبدی در داًؾکذُ ثْذاؽت  -14

 ت تکویلی در داًؾکذُ ثْذاؽت ٍجَد داًؾجَیبى هقغغ تحصیال -15

 

 

 

 

 Internal    Factor Evaluation matrix(IFE:)ضعفنقاط 

ثز داًؾکذُ ثْذاؽت ثزای  ًیزٍی اًغبًیًوَدار تؾکیالت عبسهبًی هصَة ػذم تصَیت  -1

   اعبط آخزیي ٍضؼیت هَجَد تؼذاد داًؾجَیبى ٍ اػضبی ّیبت ػلوی 
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ی اًغبًی در ًظز گزفتِ ؽذُ ثزای داًؾکذُ ًیزًٍوَدار تؾکیالت عبسهبًی ًبکبفی ثَدى  -2

 ثِ ٍیضُ کوجَد اػضبی ّیبت ػلوی ٍ کبرکٌبى ثْذاؽت جْت تَعؼِ ایي داًؾکذُ 

ٍ رؽتِ ّبی جذیذ داًؾکذُ کِ ثب افشایؼ رًٍذ جذة داًؾجَ ی فیشیکی ّبًبکبفی ثَدى فضب -3

 در حبل حبضز ٍ در عبلْبی آتی ایي داًؾکذُ را دچبر چبلؼ اعبعی هی ًوبیذ 

  ٍ داًؾجَیی اهکبًبت کوک آهَسؽی ًبکبفی ثَدى -4

 حصیالت تکویلی ٍ کبرؽٌبعی ػلیزغن ٍجَد اهکبًبتػذم راُ اًذاسی ثزخی رؽتِ ّبی ت -5

 آسهبیؾگبّْبی تخصصی در داًؾکذُ اتتجْیشکوجَد ٍ یب ػذم ٍجَد اهکبًبت ٍ  -6

 در داًؾکذُ  گزٍّْبی هغتقل آهَسؽیػذم ؽکل گیزی کبهل -11

 External Factor Evaluation Matrix( EFE:)فرصتها

ثب داًؾگبّْبی تیپ یک تْرزاى، ؽرْیذ ثْؾرتی،    ٍجَد تفبّن ًبهِ ّبی ّوکبری ثیي داًؾگبّی -1

ایجبد ارتجبعبت ػلوی ثرب  ى ثزقزاری ٍ وجَار ّوذاى ٍ قشٍیي ٍ قن ٍ اهکباصفْبى ٍ داًؾگبّْبی ّ

 کؾَردر داًؾگبّْب ٍهزاکش آهَسػ ػبلی عبیز 

  ؽزکتْب ٍ هزاکش ٍ قغجْبی صٌؼتی کؾَر ٍجَد سهیٌِ ّبی ّوکبری داًؾکذُ ثْذاؽت ثب -2

رائِ دعتبٍردّبی ػلوی ٍ پضٍّؼ در ّوبیؼ ّربی  ًجبم تحقیقبت هؾتزک ٍ کبرثزدی اااهکبى -3

 ٍ ثیي الوللی  کؾَریاعتبًی، هٌغقِ ای،  عبلیبًِ

 اهکبى اعتفبدُ اس في آٍری اعالػبت در آهَسػ-4

 ثیي الوللیهلی ٍ  ّبی اهکبى گغتزػ ٍ تَعؼِ فؼبلیت-5
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  External Factor Evaluation matrix( EFE:)( چالش ها)تهدیدها

   اػتجبرات ثخؼ ثْذاؽت ٍ درهبىهیشاى َدى ًب هغلَة ثهحذٍدیت هٌبثغ ٍ  -1

 ػذم ثجبت در ثزًبهِ ریشی عزحْبی هلی هٌغقِ ای-2

ٍسارت هتجَع در سهیٌِ تَعؼِ ٍ گغتزػ رؽتِ ّبی کالى عیبعتْبی در احتوبل تغییز ًگزاًی اس -3

 در آیٌذُ تحصیلی ٍ هزاکش تحقیقبتی 

 ْب دادُ ًؾذى کبفی آهَسػ در ثزاثز پضٍّؼ در عیبعت ّبی کالىث--4

 توزکش گزایی در هزاکش درٍى داًؾگبّی ٍ ثزٍى داًؾگبّی  -5

   Goals               اهداف:       

 

1G  - آهَسػ ثْذاؽت، ) ٍ دکتزا د رؽتِ ّبی تحصیلی در هقغغ کبرؽٌبعی ارؽذرتقبءتؼذاا

، در داًؾکذُ ثْذاؽت آهبر حیبتیٍجَد رؽتِ اپیذهیَلَصی، هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی، 

  (عالهت عبلوٌذاى-ای، ثْذاؽت هحیظ ثْذاؽت حزفِ

 -G2 ارؽذ هٌْذعی ثْذاؽت هحیظ ٍ  ) کبرؽٌبعیرتقبی رؽتِ ّبی تبسُ تبعیظ داًؾکذُ ا

 تغذیِ (کبرؽٌبعی 

G3-داًؾکذُ ثْذاؽت  ارتقبء هزتجِ اػضبی ّیبت ػلوی 

G4– کوی ٍ کیفی ارائِ خذهبت آهَسؽی داًؾکذُ ارتقب  

G5- داًؾکذُ  ٍی اًغبًیزًیثْیٌِ عبسی ٍ عبهبًذّی عبختبر 

G6-  اخذ هجَس هزکش تحقیقبت عالهت اجتوبػیSDH  
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G7-  اخذ هجَس هزکش تحقیقبت عالهت هحیظ ٍ کبر 

G8- داًؾکذُ ثْذاؽت ٍ اعتقالل هبلی  ح چبرت عبسهبًی اصال 

1G  - آموشش بهداشت ،  ) و دکتسا ازتقاءتعداد زشته های تحصیلی دز مقطع کازشناسی ازشد

ای، بهداشت  اپیدمیولوضی، آماز حیاتی، بهداشت حسفه مدیسیت خدمات بهداشتی و دزمانی

 محیظ(

objectives  اّذاف اختصبصی 

-o1اپیذهیَلَصی تب پبیبى هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی ٍ رؽٌبعی ارؽذ راُ اًذاسی رؽتِ کب

 1399عبل 

 اعتزاتضی:

 تبهیي فزآیٌذ ّبی پؾتیجبًی هٌبعت ثِ هٌظَر تبعیظ رؽتِ-1

 جذة داًؾجَ ٍ تْیِ ٍ تذٍیي ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ثزاثز ثب عزفصل ّبی دٍرُ آهَسؽی-2

-o2 1411ذیِ تب عبل راُ اًذاسی کبرؽٌبعی ارؽذ رؽتِ ػلَم تغ 

  

 اعتزاتضی:

 اًتقبل رؽتِ تبهیي فزآیٌذ ّبی پؾتیجبًی هٌبعت ثِ هٌظَر -1

 تْیِ ٍ تذٍیي ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ثزاثز ثب عزفصل ّبی دٍرُ آهَسؽی -2

-o3 1411راُ اًذاسی رؽتِ کبرؽٌبعی ارؽذ ثْذاؽت حزفِ ای تب پبیبى عبل 
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 اعتزاتضی:

 عت ثِ هٌظَر تبعیظ رؽتِتبهیي فزآیٌذ ّبی پؾتیجبًی هٌب-1

 جذة داًؾجَ ٍ تْیِ ٍ تذٍیي ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ثزاثز ثب عزفصل ّبی دٍرُ آهَسؽی-2

-o4 ٍ 1398هْزهبُ عبل  تبثْذاؽت هحیظ  راُ اًذاسی رؽتِ کبرؽٌبعی ارؽذتبعیظ 

 اعتزاتضی:

 تبهیي فزآیٌذ ّبی پؾتیجبًی هٌبعت ثِ هٌظَر تبعیظ رؽتِ-1

 ٍ تذٍیي ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ثزاثز ثب عزفصل ّبی دٍرُ آهَسؽیجذة داًؾجَ ٍ تْیِ -2

 

-G2 کازشناسی تغریهتاسیس و زاه انداشی زشته 

objectives اهداف اختصاصی 

-o1 ٍ در داًؾکذُ ثْذاؽت  1398در هْز تغذیِ راُ اًذاسی رؽتِ کبرؽٌبعی تبعیظ  

 اعتزاتضی:

 یظ رؽتِ تبهیي فزآیٌذ ّبی پؾتیجبًی هٌبعت ثِ هٌظَر تبع-1

 جذة داًؾجَ ٍ تْیِ ٍ تذٍیي ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ثزاثز ثب عزفصل ّبی دٍرُ آهَسؽی-2
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G3-ازتقاء مستبه اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت 

-o1  الی  1398درصذ در عبل  31ارتقب کوی ٍ کیفی فؼبلیت کویتِ هٌتخت داًؾکذُ ثِ هیشاى

داًؾکذُ ثْذاؽت ٍ اتوبم دٍراى تحصیل ٍ  ثب تَجِ ثِ حضَر اػضبی ّیبت ػلوی در  1411

 ٍ ًشدیکی ثِ سهبى ارتقبی ػوَدی اػضبی ّیبت ػلوی هبهَریت آهَسؽی اعبتیذ 

اعتزاتضی: فزاّن ًوَدى اهکبًبت السم ثِ هٌظَر ارتقب عغح فؼبلیت ّبی ػلوی پضٍّؾی اػضب ّئیت  

 ػلوی 

- O2  اػضبی ّئیت ػلوی داًؾکذُ  هزتجِ ػلویارتقب 

  اػضب ّئیت ػلوی غتز عبسی هٌبعت ثزای ارتقبی ػوَدی ث : اعتزاتضی

-G4کمی و کیفی ازائه خدمات آموششی دانشکدهازتقاء 

 objectiveاّذاف اختصبصی 

 -o1  ُارتقب کوی اهکبًبت هَرد ًیبس داًؾکذ 

 اعتزاتضی: تبهیي فضبی فیشیکی ٍ تجْیشات هَرد ًیبس داًؾکذُ 

-o2ُارتقب ؽبخص ّبی آهَسؽی داًؾکذ  

 اعتزاتضی: ثْجَد فزآیٌذ ارائِ خذهبت آهَسؽی ٍ اعبتیذ هؾبٍر  

-o3 ُارتقب کوی ٍ کیفی آسهبیؾگبّْبی داًؾکذ 
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آسهبیؾگبّْبی ؽیوی تجشیِ ٍ اعتزاتضی: راُ اًذاسی آسهبیؾگبّْبی هَرد ًیبس داًؾکذُ ) 

تْیِ خبًِ  هیکزٍثیَلَصی آة، آسهبیؾگبُ ایوٌی ثْذاؽت حزفِ ای، کبرگبُ تکٌَلَصی آهَسؽی ،

 ثْذاؽت ًوًَِ ثزای داًؾجَیبى (

-G5 دانشکده نیسوی انسانیبهینه ساشی و ساماندهی ساختاز 

Objectives اّذاف اختصبصی 

-o1 ثز اعبط ٍضؼیت هَجَد تؼذاد  چبرت عبسهبًی داًؾکذٍُ تَعؼِ تالػ در جْت تصَیت

   داًؾجَیبى ٍ اعبتیذ داًؾکذُ 

 ثِ هؼبًٍت هحتزم آهَسػ ٍ هؼبًٍت تَعؼِ ٍ هٌبثغ اًغبًی داًؾگبُ اػالم ًیبسّبی پزعٌلی  اعتزاتضی:

O2-  گزٍّْبی آهَسؽیتؾکیل رعوی 

 اعتزاتضی : افشایؼ جذة ًیزٍّبی کبدر ّیبت ػلوی ٍ اػالم ثِ هؼبًٍت هحتزم آهَسؽی 

-o3 ارتقب فزآیٌذ هذیزیت 

  ٍ اػضبی ّیبت ػلوی  اعتزاتضی: ثْجَد عیغتن ًظبرت ٍ ارسیبثی کبرکٌبى

 

G6-   اجتماعی اخر مجوش مسکص تحقیقات سالمتSDH  

Objectives اّذاف اختصبصی 

-o1 تالػ در جْت اخذ هجَس هزکش تحقیقبت عالهت اجتوبػیSDH      
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اعتزاتضی: اخذ تفبّن ًبهِ ثب داًؾگبّْبی ّوجَار در جْت راُ اًذاسی هزکش تحقیقبت عالهت 

 اجتوبػی   

 

G7- المت محیظ و کازاخر مجوش مسکص تحقیقات س 

Objectives اّذاف اختصبصی 

-o1 کبر ٍهجَس هزکش تحقیقبت عالهت هحیظ تالػ در جْت اخذ    

  اخذ تفبّن ًبهِ ثب داًؾگبّْبی ّوجَار در جْت راُ اًذاسی هزکش تحقیقبت اعتزاتضی: 

O2-  اخذ تفبّن ًبهِ ثب ادارات ٍ هزاکش صٌؼتی هزتجظ در اعتبى  

   ثب هزاکش ٍ ادارات صٌؼتی هزتجظ در اعتبى بتجبت ٍ پیگیزی اعتزاتضی : اًجبم هک

 

G8-  اصالح ساختاز ساشمانی دانشکده بهداشت 

Objectives اهداف اختصاصی 

O1-  تصویب چازت ساشمانی دانشکده بهداشت بس مبنای وضعیت موجود دانشکده بس پیگیسی و

دزصد تا پایان سال  99ی به میصان حسب تعداد دانشجویان و اساتید به تفکیک گسوه های آموشش

بهداشت  -آموشش بهداشت -مدیسیت خدمات بهداشتی و دزمانی )گسوههای دانشکده : 8998

 تغریه(  -بهداشت حسفه ای -بهداشت محیظ -اپیدمیولوضی -عمومی

O2 –  اش تفکیک مالی دانشکده بهداشت اش دانشکده پسستازی و ایجاد استقالل مالی دانشکده

  8998ل ابتدای سا
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