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 :11آیه  -سوره رعد - قرآن مجید
 متعال وضعیت هیچ امتی را متحول نخواهد کرد اال به اینکه آن قوم خود مایل به دگرگونی باشد.خداوند 

 قال االمام علی )ع(: 

 قَوامُ العِیش حُسنُ التَقدیر وَ ماِلکُهُ حُسنُ التَدبیر.

 مایه زندگانی، برنامه ریزی درست و مالک آن تدبیر کارشناسانه است. 

 یک نقشه ساده بودزرگ زمانی فقط  هرساختمان  ب

  



  

3 Guilan Univerity of Medical Sciences-Anzali International Campus  

 

 

 فهرست 

 

 6 ...................................................................................................................................................................................... مقدمه: 

 8 ......................................................................................................................................... ژیکضرورت برنامه ریزي استرات 

 10 ........................................................................................................... ی بندرانزل -خودگردان یسواحد پرد یخچهتار

 11 ................................................................................................................................................ رسالت و چشم انداز:  یانیهب

 14 ....................................................................................................................................... (SWOTبه روش ) یطمح یلتحل

 

  



  

4 Guilan Univerity of Medical Sciences-Anzali International Campus  

 

 

 

بهار   بندرانزلی -اعضاي  کمیته تدوین  و بازنگري برنامه راهبردي  واحد پردیس خودگردان 

1400 

   

   بندرانزلی  -واحد پردیس خودگرداندکترسید مهدی ضیاء ضیابری رئیس - 

 بندرانزلی  -واحد پردیس خودگرداندکتر معصومه فغانی  معاون آموزش پایه   - 

 بندرانزلی  -دکتر رسول تبری معاون  تحقیقات وفن آوری  واحد پردیس خودگردان- 

 بندرانزلی -مهندس شادی موید رضایی معاون اداری مالی واحد پردیس خودگردان - 

 بندرانزلی   - دکتر حمید نشاندار معاون آموزش بالینی دندانپزشکی واحد پردیس خودگردان  - 

 بندرانزلی  -دکتر هادی رنجزاد مسئول فنی کلینیک دندانپزشکی واحد پردیس خودگردان- 

 بندرانزلی -واحد پردیس خودگردان EDOدکتر منیره آقاجانی نسب مدیر    - 

 موزشی دانشگاه  دکتر ابراهیم نصیری مدیر امور آ- 

 دکتر فرهاد روشن فکر دبیر کمیته برنامه ریزی عملیاتی دانشگاه  - 

 بندرانزلی -واحد پردیس خودگردان EDOصغری قربان فالح کارشناس  - 
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  رشت  بندرانزلی -واحد پردیس خودگرداناعضاي  کمیته تدوین برنامه راهبردي  

 1397سال 

 بندرانزلی   - دکترمرتضی رهبر طارمسری رئیس واحد پردیس خودگردان- 

 بندرانزلی -دکتر معصومه فغانی معاون آموزش پایه  واحد پردیس خودگردان- 

 بندرانزلی  -دکتر رسول تبری معاون  تحقیقات وفن آوری  واحد پردیس خودگردان- 

 بندرانزلی - کی واحد پردیس خودگرداندکتر سیدابراهیم سید منیر معاون آموزش بالینی دندانپزش - 

 بندرانزلی -دکتر رسول فرد مسعود معاون اداری مالی واحد پردیس خودگردان - 

 بندرانزلی -واحد پردیس خودگردان EDOدکتر منیره آقاجانی نسب مدیر    - 

 بندرانزلی -واحد پردیس خودگردان EDOصغری قربان فالح کارشناس  - 
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 مقدمه:

اگر   از معماران آینده را  بهتر آن است که خود  برای ما خواهند ساخت.  نسازیم، دیگران    ما 

   آینده باشیم.

 (استفن. جی. هاین)

رکن اصلی سالمت آموزش است، و هدف اصلی آموزش در نظام سالمت تربیت و توانمند سازی نیروهای              

 انسانی پاسخگو درقبال نیاز های واقعی جامعه است. 

یکی از برجسته ترین ویژگیهای کشورهای توسعه یافته توجه به دانش مدیریت به عنوان یکی از ضروریات              

بالمنازع پیشرفت و توسعه ورشداقتصادی و اجتماعی است، همانا برنامه ریزی ، تالش برای نیل به اهداف پیش  

 بینی شده است. 

   "مناسب  درست و"سپس انتخاب مسیر، وسیله یا روش  برنامه ریزی یعنی انتخاب هدف های درست و             

نسبت به    جریان مستمر از تصمیم های سیستماتیک می باشد که با دردست داشتن بهترین اطالعات  برنامه ریزی

 (رآید. )پیتر دراک آینده به مرحله اجرا در می 

 سازمان رو به توسعه ای می باشد. یکی از موضوعات اساسی و کاربردی برای هر ریزی استراتژیک،  برنامه         

باتوجه به سرعت حرکت    .بخصوص در سازمان هایی که محیط کاری آن ها دستخوش تغییرات مهمی می باشند

ییر به عنوان یک نیاز اساسی با  غو تغییر درجهان امروز، اصل ت  و سرعت رشد   ،نچند ملیتی شد  جهانی سازی و

اصل تغییر بعنوان یک نیاز اساسی با مجموعه ای از گزینه های    شد،می باروبرو  مجموعه ای از تغییرات مهمی  

 انتخاب کند.  مختلف و مستمری مواجه است که بایستی از بین آنها بهترین و کارآمد ترین را

و    بنابراین،         باشند  نمی  مطلوب  و  مناسب  اتخاذ شده  تصمیمات  یا  و  تغییرات  تمام  تجربی  براساس شواهد 

تصمیمات اتخاذ شده در هر سازمانی بایستی منعکس کننده جهتی باشند که موفقیت سازمان را در آینده تضمین  

بحث توانایی     در واقع یکی از الزامات یک مدیریت کارآمد و مطلوب،.  کرده و یا حداقل بقاء آن را باعث شود

ولیت های اساسی مدیریت ارشد هر سازمان  آن در برنامه ریزی می باشد و برنامه ریزی استراتژیک یکی از مسئ

  عمل بر مبنای ه  و روش زندگی است که متضمن تعهد باصوال یک راه    برنامه استراتژیک )راهبردی(  می باشد.

و  نگر، تصمیم  آینده  تفکر   اندیشه و منظم  امور  و   قاطع در اجرای  انسان    مداوم،  ناپذیر حرکت  انفکاک  بخش 

 باشد.  حرکتی می در سازمانها هم برنامه ریزی رکن اساسی هرگونه اقدام وگردد و  درطول سال محسوب می

 به خاطر داشته باشیم:  

 "برنامه ریزی استراتژیک تنها داشتن برنامه استراتژیک نیست." •
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 است.  "رویا پردازی   "برنامه استراتژیک بدون عمل به آن  •

 است. "وقت تلف کردن  "عمل کردن بدون برنامه استراتژیک  •

 است.  "تحول  "کردن در راستای استراتژی  عمل •

برنامه استراتژیک عوامل اساسی خطر آفرین محیطی را تحلیل می کند و برای رسیدن به هدف از کوتاه             

از نگاهی دیگر برنامه ریزی استراتژیک فرایند تعیین اهداف سازمان    ترین راه ممکن، راه حل مناسب ارائه می دهد.

 درباره طرح های جامع عملیاتی واجرایی برای تحقق آن اهداف است.  وتصمیم گیری 

 »راسل اکاف« در مورد برنامه ریزي سه ویژگی را بر می  شمرد :  

برنامه ریزی چیزی است که ما بیش از هر کار دیگر به آن  مشغول هستیم ، یعنی   تصمیم گیری  مبتتنی بر پیش  

 بینی است. 

برنامه ریزی  هنگامی الزم است که موقعیت مطلوب  ما برای آینده در برگیرنده ی  مجموعه ای  از  تصمیمات 

 ری  مواجه هستیم.متکی  بر  یکدیگر باشد، یعنی با یک نظام تصمیم گی

برنامه ریزی فرآیندی است که سازمان را در ایجاد یک یا چند موقعیت دل خواه برای آینده که دست یابی به آن  

 ها دشوار به نظر می رسد، یاری می دهد.

 ویژگیهاي دیگري  می توان براي  استراتژیک شمردکه به شرح زیر هستند. 

 انعکاس  ارزش های  حاکم بر جامعه  ✓

 به سوال اصلی  واساسی سازمان   توجه ✓

 تعیین چارچوبی برای  برنامه ریزی  وتصمیم گیری  مدیریت   ✓

 دید دراز  مدت وتوجه به افق های دورتر سازمان   ✓

 ایجاد پیوستگی وانجام در  عملیات واقدام های سازمان در دوره های  زمانی طوالنی ✓

 فراگیری برنامه ریزی عملیاتی سازمان وجهت بخشی به آن  ✓
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 ژیک  ضرورت برنامه ریزي استرات

بلند مدت و کاهش ریسک عملیات    ئ رشد و بقا  امروزه بیشتر سازمانها برای افزایش توانمندی ها،          

اهداف   این برنامه ها ارتباط مستقیمی با سیاست ها،.  خود نیازمند تدوین برنامه های استراتژیک می باشند

ها،  مأموریت  های    پویایی،  اندازه،  و  ریزی  برنامه  رو  این  از  دارد  سازمان  ساختار  و  پیچیدگی  درجه 

مدیران و برنامه    ،  استراتژیک می بایست با نگاه به آن عوامل تعیین گردد . وضعیت پیچیده ی پیش روی

تجزیه و تحلیل فرصت    ریزان سازمان را ناگزیر می کند که از اندیشه و رویکرد سیستمی برای شناخت، 

تهدید ها و محدودیت های محیط بیرونی و جنبه های مثبت و منفی )نقاط قوت و ضعف(    وقعیت ها،م  ها،

آنگاه توانایی ها و ظرفیت های سازمان را با اطالعاتی که از تجزیه و تحلیل    درونی سازمان استفاده نموده،

آید. سازمان ها می بایست    تقویت نموده تا شرایط برای اجرای برنامه ها در سازمان بوجود   ،ها بدست آمده  

و چگونگی فرایند برنامه ریزی استرتژیک چشم انداز های آتی    ها  استراتژی  بستر ها،  با شناخت مفاهیم،

خود را ترسیم نموده تا بتوانند با شرایط آینده پیش روی خود سازگاری و انطباق داشته باشند و به عملیات  

ادامه دهند بقای خود  ال.   و  از  توانایی آن  درواقع یکی  زامات یک مدیریت کارآمد و مطلوب،  بحث 

 دربرنامه ریزی می باشد.   

تبیین    یعنی  هر سازمان  اساسی  بسیار  به مسئله  دادن  پاسخ  استراتژیک در جهت  ریزی  برنامه  بطور کلی 

حرکت کلی سازمان در سالهای آینده، تالش می کند که این مهم توسط تدوین دورنما و رسالت انجام  

برنامه ریزی بخصوص از نوع استراتژیک، به طور واضح و معنا داری با تصمیمات سازمان و تغییرات     شود.

 آن ارتباط دارد. 

اگر بپذیریم وظیفه اصلی مدیر، حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب است باید برنامه ریزی    

تر بازسازی،  سریع،  تغییرات  قبیل  از  جدیدی  مسائل  با  و  باشیم  و  داشته  مدیریت  و  انسانی  نیروی  بیت 

ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک یکی از محورهای   سازماندهی رو به رو خواهیم شد.  لذا برنامه

ن از سوی مدیران و کارشناسان حائز اهمیت  آدانشی و مهارتی است که کسب دانش و ابعاد کاربردی  

ناخته می شود و مدیران ارشد، برنامه ریزی مدیریت  بوده و به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز مدیریت ش

استراتژیک را باید جزئی از مدیریت کلی خود بدانند و اجرای آن را یک ضرورت بدانند، زیرا برنامه  

ریزی، وظیفه ای است که بنیان مدیریت را تشکیل می دهد و از نخستین درجه اهمیت برخوردار است و  
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ن اهداف اساسی سازمان با یکپارچه شدن برنامه ریزی استراتژیک و دیگر  نباید فراموش کرد که تحقق یافت

 وظایف سازمان و عناصر مدیریت استراتژیک بستگی دارد. 

بی شک بدون داشتن برنامه شفاف آینده نگر و بدون اطالع از نقاط قوت و ضعف سیستم خود و بدون  

امه را تحت الشعاع قرار می دهد موفق به ترسیم  توجه به فرصت ها و تهدید هایی که از بیرون سازمان،  برن

راهی روشن در اعمال مدیریت مناسب و فراگیر نخواهیم شد. لذا تدوین برنامه ریزی راهبردی به عنوان  

 یک ضرورت تلقی می شود.
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 بندرانزلی  -تاریخچه واحد پردیس خودگردان

 ی اسالم  یارشد نظام مقدس جمهور  ینمدون و مدبرانه مسئول  یها  یزیمجدانه و برنامه ر  یبعد از تالش ها

با را  یالن،گ  یوقت دانشگاه علوم پزشک  یندر دولت نهم و مسئول   یرانا و    یکصدصادره در    یسرانجام 

الملل دانشگاه    بین، واحد    7/2/86مورخ    یعلوم پزشک  یگسترش دانشگاه ها  یجلسه شورا  ین هشتاد و پنجم

.  یدگرد یراه انداز یبندرانزل  یدکتر بهشت یدشه یمارستانساختمان سابق ب یزسازبا با یالنگ یعلوم پزشک

واحد    ینا  یتفعال  یدندانپزشک   ینفر دانشجو  20و    یپزشک  ینفر دانشجو  23  یرش با پذ  1387دربهمن ماه

ماه  . در اسفند  یدرسماً افتتاح گرد   استانیو    یمحترم کشور  ین با حضور مسئول  12/2/88  یخ آغاز و در تار

  یهدر آزمون جامع علوم پا  یرچشم گ یمرکز توانستند با قبول ینا یها یورود  یناول 1390 یوروشهر 1389

  ی پزشک  ینفر دانشجو  236واحد با تعداد    ینشوند. در حال حاضر ا  ینوارد مرحله بال  یو پزشک  یدندانپزشک

به عنوان دانشگاه مادر به    النیگ  ی نظر دانشگاه علوم پزشک  یر ز  یا  رفهح  یدر مقطع دکترا  یو دندانپزشک

  یواحد ها  ین برتر   یفخود، در رد  یتدهد و توانسته است در مدت زمان اندک فعال  ی خود ادامه م  یتفعال

 . یردکشور قرارگ یعلوم پزشک یالملل دانشگاه ها ینب
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 بیانیه رسالت و چشم انداز: 

بندرانزلی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تخصیص بهینه منابع و امکانات آموزشی ،    -واحد پردیس خودگردان

فضاهای فیزیکی ، نیروی انسانی مجرب و متعهد به اجرای برنامه های آموزشی در پزشکی و دندانپزشکی عمومی   

ن برنامه های استاندارد و بهره گیری از شیوه  مبتنی بر نیازهای عرصه سالمت جامعه را فراهم نموده است و با تدوی

مبتنی بر شواهد و انواع روشهای  علوم رفتاری و اجتماعی    ،ادغام عمودی علوم بالینی، علوم پایههای نوین آموزشی  

آموزش مجازی تالش در راستای یادگیری مادام العمر برای دانش آموختگان توانمند و ماهر را سرلوحه خود قرار  

 داده است. 

نوین   استانداردهای  از  استفاده  با  پویا  نمودن محیطی  برای فراهم  با جدیت و تالش مستمر  این واحد   مدیریت 

پزشکی و دندانپزشکی برای ترویج تحقیق و پژوهش در زمینه های مرتبط با حوزه سالمت جامعه منطقه سعی در  

تاکید بر نیازهای  دندانپزشکی  عمومی  ایجاد محیطی برای تربیت دانش آموختگان توانمند در رشته پزشکی و  

 می نماید. ( ، ایدز و بیماری هایی مشابه لپتوسپروزیس 19کووید  _منطقه شامل سالمندی ، شیوع ویروس کرونا 

بندرانزلی برآنند که در راستای ارتقای ارزش ها و حفظ  -مسئولین  آموزشی و اجرایی واحد پردیس خودگردان

افزایش کی و  انسانی  فیت شاخص های عرصه سالمت منطقه و کشور و گسترش عدالت در سالمت و  کرامت 

 پاسخگویی اجتماعی ، دانش آموختگان این دانشکده را در سطح اول دانشگاه های کشور مطرح نمایند.

  - چشم انداز و رسالت واحد پردیس خودگردان بر همین اساس و احساس تعهد ملی و فرا ملی اسناد    

 را تهیه و اعالم می نمایند.    کی گیالنبندرانزلی علوم پزش

 (: Vision)چشم انداز 
دانشگگگاهی اسگگت که با بکارگیری اسگگتانداردهای   1403واحد بین المللی دانشگگگاه علوم پزشگگکی گیالن در افق  

آموزشی و پژوهشی روز آمدجهانی و استفاده از منابع غیردولتی از بین متقاضیان مستعد ایرانی و خارجی پزشکان  

المی و حرفه ای ، مسگگئول در راسگگتای ارائه  و دندانپزشگگکانی پیشگگرو در تولید و ترویج علم ، متعهد به اخالق اسگگ 
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کامل خدمات سگالمت با تاکید بر پیشگگیری ، معتقد به خودآموزی پیوسگته و سگاعی در تامین عدالت در سگالمت  

 تربیت می کند.

 (: Mission)رسالت   

ی بهینه از  بندرانزلی علوم پزشگکی گیالن مرکزی علمی اسگت که با بهره گیر  -واحد پردیس خودگردان           

ایرانی در  –سگگگرمگایگه هگای غیردولتی و بکگارگیری اعضگگگای هیئگت علمی مجرب در محیطی بگا فرهنگ  اسگگگالمی 

راسگتای توسگعه بسگتر و زیر سگاخت مناسگب برای تولید علم از طریق پژوهش های بنیادی ، توسگعه ای و کاربردی و 

نطقه و جهان اسگالم در مرحله بعد( فعالیت می تعلیم و تربیت دانشگجویان ) ایرانی در وحله نخسگت و متقاضگیان م

نماید.در راسگتای  جلوگیری از خرو  ارز از کشگور ، جذب دانشگجویان ایرانی شگاغل به تحصگیل در دانشگگاه های  

خگار  از کشگگگور و طراحی و توسگگگعگه دوره هگای کوتگاه مگدت آموزش مجگازی برای اعضگگگای هیئگت علمی و 

اقدام می نماید ، تا از طریق آموزش های نظری و عملی مبتنی بر  رجیدانشگگجویان با همکاری دانشگگگاه های خا

 عدالت در سالمت ، فرهیختگانی متعهد به جهان عرضه نماید.

 ارزشها : 

 
 حفظ ارزش های انسانی پذیرفته شده در سطح بین المللی با رویکرد هنجارهای اسالمی و قانونی ▪

 فرزندانمان برای خرو  از کشور و حفظ آنان از فرهن  نامطلوب بیگانه فراهم کردن زمینه امتناع داوطلبانه  ▪

 جذب گزینشی جوانان سایر کشورها برای آموزش و تربیت آنها از جنبه تخصصی و هم به لحاظ فرهنگی   ▪

 مدیریت سیستمی در امور واحدهای بین المللی با تکیه بر فن آورهای نوین و سیستم های الکترونیکی  ▪

 و پژوهشی دوستانه و بدور از دسته بندی های قومی ، نژادی ، مذهبی و سیاسی  محیط آموزشی  ▪

 پویایی برنامه های اداری ، آموزشی و پژوهشی   ▪

 رعایت اخالق حرفه ای در تمام سطوح ) آموزشی ، اجرایی ، پژوهشی و... (  ▪
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بررسی و اقدام در جهت رفع  شنیدن نظرات انتقادی دانشجویان ، اعضای هیات علمی و پرسنل با رویکرد  ▪

 مسئله

 جلوگیری از خرو  منابع انسانی و اقتصادی از کشور و جذب منابع به کشور ) توریسم درمانی و آموزشی (   ▪

   تربیت فارغ التحصیالن توانمند در حل مسئله و مدیریت سالمت ▪

 ذی  نفعان درونی:  

،گروههای   معاونتها  سایر  و  آموزشی  معاونت   ، دانشگاه  ،کارکنان،    ریاست  علمی  هیأت  اعضاء  آموزشی، 

،  ، دانشکده های دندانپزشکی و داروسازی و پرستاری   EDCو    EDOدانشجویان، مراکز آموزشی و درمانی،    

   گروه های علمی و یا صنفی دانشجویی

 

 ذی نفعان بیرونی:  

 

هیأت امنا دانشگاه ، نمایندگان مجلس ، استانداری، فرمانداری، بخشداری ها، آموزش و پرورش ، شورای شهر و  

شهرداری ، بیمه ها ، مراکزدرمانی خصوصی  ، بهزیستی  ، وزارت بهداشت ودرمان ، صدا و سیما و سایر رسانه ها 

 ام پرستاری  ، فارغ التحصیالن سایر رشته ها ، دانشگاه آزاد و سازمان نظ
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 (SWOTتحلیل محیط به روش )

 محیط داخلی -الف

 ( تحلیل محیط داخلی ) نقاط قوت ( 1جدول شماره )

 موقعیت نقاط قوت 

 1S بهره مندی از اعضای هیات علمی مجرب و کارآمد

 2S بهره مندی از کمیته مدیران توانمند

 3S وجود تفکر استراتژیک در سیستم مدیریتی

 4S صمیمی بین همکاران و مسئولینوجود جو  

 5S محیط فیزیکی مناسب ) علوم پایه و کلینیک دندانپزشکی (

 6S بودجه مستقل مبتنی بر درآمد اختصاصی

 7S توان جذب در آمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

 8S وجود سیستم دانشجویی فعال و پویا

 9S پرسنل اداری پرتالش و متعهد

 10S منابع و تجهیزات موردنیازدسترسی آسان به 

 11S شیوه های شفاف عملکرد درحوزه های مختلف) مالی ، اداری و آموزشی(

 12S موقعیت جغرافیایی مناسب
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 (  ضعف( تحلیل محیط داخلی ) نقاط 2جدول شماره )

 موقعیت نقاط ضعف 

 1W عدم جذب دانشجوی خارجی

 2W گروههای آموزشیکمبود اعضای هیات علمی در برخی 

 3W کم تجربه بودن پرسنل با توجه به نوپابودن واحد

 4W کمبود فضای فیزیکی در برخی حوزه ها) کتابخانه، خوابگاه ، بیمارستان و اداری (

 5W و مالی استقالل اداری برخورداری از عدم

 6W متناسب با ظرفیت ها و درخواست ها  نداشتن چارت مصوب

 7W کمبود نیروی انسانی متخصص

 8W دراختیار نداشتن بیمارستان آموزشی 

 9W ناکافی بودن امکانات رفاهی دانشجویی 

 10W در اختیار نداشتن اعضای هیات علمی تمام وقت ) جهت مشاوره دانشجویی ( 

 11W ناکافی بودن خدمات رفاهی کارکنان 

 12W توانایی پایین برخی اعضای هیات علمی در ارائه آموزش به زبان انگلیسی
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 محیط خارجی  
 (  فرصت ها)  خارجی( تحلیل محیط 3جدول شماره ) 

 

 موقعیت ها فرصت 

 1O استقبال قابل توجه داوطلبان ایرانی داخل و خارج کشور برای ورود به این واحد

 2O برگزاری کارگاه ها و همایش های ساالنه حوزه علوم پزشکی  

 3O نزدیک بودن به دانشگاه مادر از نظر بعد مسافت

 4O امکان استفاده از زیر ساخت های دانشگاه مادر

پشتتیبانی برخی از مقامات مللی از واحد ) نماینده ملترم مردم انزلی در مجل  ، فرماندار و  

) ... 

5O 

 6O فرهنگی متعدد در سطح استان   –وجود دانشگاهها و مجامع علمی  

 7O امکان استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد 

 8O وجود بستر مناسب در جهت تقویت ایده های نو در وزارت متبوع  

 9O کسب مجوز تعامالت آموزشی با کشور امارات ، ترکیه ، سوریه و آذربایجان 

 10O وجود کالس های زبان انگلیسی و آموزشگاه های آزاد جهاد دانشگاهی 

 11O وجود یک بیمارستان مناسب در نزدیکی واحد
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 (  تهدیدها) خارجی( تحلیل محیط 3شماره ) جدول 

 

 موقعیت تهدیدها

شتتترایق اقتصتتتادی کشتتتور کته می توانتد برروی خریتد کتاال و تفتاهم نتامته هتای آموزشتتتی   

 تاثیرداشته باشد . 

1T 

 2T عدم برخورداری از گروه های آموزشی مستقل در رشته پزشکی و دندانپزشکی 

 3T  دانشگاه مادر و پردی  انزلی در فرآیندهای جارینبود ساز و کار مناسب بین 

 4T وجود دانشگاههای رقیب در سطح منطقه )آزاد الهیجان ، رامسر و ... ( 

مقتاومتت برخی از عوامتل درون و  برون ستتتازمتانی در بکتارگیری زبتان انگلیستتتی در امر   

 آموزش

5T.  

 استراتژی ها :  

 SOهای  استراتژی الف ( 

 

 موقعیت SOاستراتژی 

  2,3,4,5,6,7,9O(. توستتعه و گستتترش رشتتته های پزشتتکی و دوره های تلصتتیالت تکمیلی   1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12S  ) 

SO 

. ارتقای کیفیت برنامه های آموزشتی براستاس استتانداردهای ملی و بین المللی با توجه به  2 

 (O1,2,3,6,7,8,10S 2,8,9فن آوری و امکانات نوین آموزشی  )

SO 

 SO (4,6,7,8,9O 6,8, 10S. توسعه کمی و کیفی کمیته های دانشجویی )3

  1402گردشگری سالمت از . استقرار فرآیندهای اجرایی در راستای 4

  1404. ایجاد دهکده سالمت در منطقه آزاد افق 5
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 WOهای  ستراتژی اب ( 

 

 موقعیت WOاستراتژی 

 joint.جذب دانشجوی خارجی با همکاری کشورهای دوست و مسلمان منطقه بصورت 1

program (1,8O1W ) 

WO 

. جذب اعضای هیات علمی ویژه واحد بین الملل در حوزه های موردنیاز ) با اختصاص  2

 ردیف های دانشگاه علوم پزشکی گیالن واحد بین الملل  

WO 

. برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت توسق واحد و اعزام نیروها جهت دریافت 3

 (3,4O3Wآموزش در حیطه های مورد نظر به دانشگاه مادر )

WO 

. گسترش فضاهای فیزیکی از طریق خریداری توسق واحد و یا دریافت کمک از فضاهای  4

 (4,5,7,8O4Wموجود از دانشگاه مادر ) 

WO 

 WO ( 5,8O6,Wپیگیری مصوب شدن چارت سازمانی ) -5

ارتقای توانمندی تدری  به زبان انگلیسی اعضای هیات علمی از طریق برگزاری کالس   -6

 (   8,10O11W های زبان ) 

WO 

 WO ( 4,3,8O8W درمانی کردن بیمارستان شهید بهشتی انزلی ) –آموزشی   -7

 WO (5,4,3,7O11,9Wگسترش امکانات رفاهی دانشجویی و کارکنان )   -8

 3,4,5,8O13W) WO  (مرکز مهارت های بالینی  ارتقا کمی و کیفی -9
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 STهای  ستراتژیاج ( 

 

 موقعیت STاستراتژی 

برگزاری همایش های معرفی و و توجیه فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه   -
(2,3,5T1,2,3,8,9,10,11,12 S ) 

ST 

 داخلی و خارجی   joint programsپژوهشی در قالب  – عقد قرارداد های آموزشی  -
(1,4,5T 1,2,3, 5,6,7,8,9,10,12S ) 

ST 

بین المللی و پمفلت های تبلیغاتی  معرفی دانشگاه بین الملل در قالب سایت 

(2,3T2,3,5,6,10,11,12S) 

ST 

 

 WTهای  ستراتژیاد( 

 

 موقعیت WTاستراتژی 

استقرار سیستم های ارائه گزارش های عملکرد دوره ای جهت منعک  کردن پیشرفت ها و   

 ( 3,4,5W2,3Tضعف ها)

WT 

 

 (1T1,….W…,بررسی مستمر عوامل موثر درون و برون سازمانی بر عملکرد واحد )   

 

WT 
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 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  پردیس خودگردان  (  واحد TOWSماتریس )

 نقاط ضعف   نقاط قوت  عنوان  

 

 

 

 

 

 اصالح طبق نکات نوشته شده

1S بهره مندی از اعضای هیات علمی مجرب و کارآمد . 

2Sبهره مندی از کمیته مدیران توانمند . 

3Sوجود تفکر استراتژیک در سیستم مدیریتی . 

4Sجو صمیمی بین همکاران و مسئولین .وجود 

5S    کلینیتک پتایته و  منتاستتتتب ) علوم  فیزیکی  . ملیق 

 دندانپزشکی (

6S بودجه مستقل مبتنی بر درآمد اختصاصی. 

7S سرمایه های در حال رشد . 

8S وجود سیستم دانشجویی فعال و پویا . 

9S پرسنل اداری پرتالش و متعهد . 

10S تجهیزات موردنیاز. دسترسی آسان به منابع و 

11S  شتتتیوه های شتتتفار عملکرد درحوزه های مختلف . 

 ) مالی ، اداری و آموزشی(

12S  موقعیت جغرافیایی مناسب . 

 

 

1Wعدم جذب دانشجوی خارجی. . 

2Wکمبود اعضای هیات علمی در برخی گروههای آموزشی . 

3Wکم تجربه بودن پرسنل با توجه به نوپابودن واحد . 

4W  . ، کمبود فضتتتای فیزیکی در برخی حوزه هتا) کتتابختانته، خوابگتاه

 بیمارستان و اداری (

5Wکندی برخی فرایندها به علت عدم استقالل اداری. 

6Wنداشتن چارت مصوب . 

7Wکمبود نیروی انسانی متخصص . 

8W دراختیار نداشتن بیمارستان آموزشی . 

9Wناکافی بودن امکانات رفاهی دانشجویی . 

10Wاختیار نداشتتن اعضتای هیات علمی تمام وقت ) جهت مشتاوره   . در

 دانشجویی ( 

11W ناکافی بودن خدمات رفاهی کارکنان . 

12W توانایی پایین برخی اعضتای هیات علمی در ارائه آموزش به زبان .

 انگلیسی

13Wنداشتن مرکز مهارت های بالینی . 

 WOاستراتژی  SOاستراتژی  فرصت ها 

1O .  استقبال قابل توجه داوطلبان ایرانی داخل و خارج کشور

 برای ورود به این واحد

2O  برگزاری کتارگتاه هتا و همتایش هتای ستتتاالنته حوزه علوم .

 پزشکی 

3Oنزدیک بودن به دانشگاه مادر از نظر بعد مسافت . 

4Oامکان استفاده از زیر ساخت های دانشگاه مادر . 

5Oلی از واحتد ) نمتاینتده  . پشتتتتیبتانی برخی از مقتامتات مل

 ملترم مردم انزلی در مجل  ، فرماندار و ... (

6O  فرهنگی متعتدد در   –. وجود دانشتتتگتاههتا و مجتامع علمی

 سطح استان 

. توستعه و گستترش رشتته های پزشتکی و دوره های 1

 (    2,3,4,5,6,7,9O  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12S(تلصتتتیالت تکمیلی  

. ارتقتای کیفیتت برنتامته هتای آموزشتتتی براستتتتاس  2

استتتتانداردهای ملی و بین المللی با توجه به فن آوری و 

 (O1,2,3,6,7,8,10S 2,8,9امکانات نوین آموزشی  )

 . توسعه کمی و کیفی کمیته های دانشجویی 3

(4,6,7,8,9O 6,8, 10S  ) 

.جذب دانشجوی خارجی با همکاری کشورهای دوست و مسلمان 1

 joint program (1,8O1W )منطقه بصورت 

. جذب اعضای هیات علمی ویژه واحد بین الملل در حوزه های  2

موردنیاز ) با اختصاص ردیف های دانشگاه علوم پزشکی گیالن واحد  

 بین الملل 

د و اعزام  . برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت توسق واح3

نیروها جهت دریافت آموزش در حیطه های مورد نظر به دانشگاه مادر  

(3,4O3W ) 

. گسترش فضاهای فیزیکی از طریق خریداری توسق واحد و یا 4

 ( 4,5,7,8O4Wدریافت کمک از فضاهای موجود از دانشگاه مادر )

 ( 5,8O6,Wپیگیری مصوب شدن چارت سازمانی ) -5
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7O امکان استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد . 

8O وجود بستتتتر منتاستتتب در جهتت تقویت ایده های نو در .

 وزارت متبوع  

9O ، کسب مجوز تعامالت آموزشی با کشور امارات ، ترکیه .

 سوریه و آذربایجان 

10O وجود کالس های زبان انگلیستی و آموزشتگاه های آزاد .

 جهاد دانشگاهی 

11Oوجود یک بیمارستان مناسب در نزدیکی واحد . 

به زبان انگلیسی اعضای هیات علمی از  ارتقای توانمندی تدری  -6

 (  8,10O11W طریق برگزاری کالس های زبان )

 درمانی کردن بیمارستان شهید بهشتی انزلی  –آموزشی  -7

 ( 4,3,8O8W  ) 

 ( 5,4,3,7O11,9Wگسترش امکانات رفاهی دانشجویی و کارکنان )  -8

 ( 3,4,5,8O13W (راه اندازی مرکز مهارت های بالینی  -9

 WTاستراتژی  STاستراتژی  تهدیدها 

1T شرایق اقتصادی کشور که می تواند برروی خرید کاال و .

 تفاهم نامه های آموزشی تاثیرداشته باشد . 

2T  نگرش منفی برخی از مدیران رده میتانی و حتی استتتاتیتد .

 دانشگاه مادر نسبت به واحد

3T ضعف فرایندهای اداری در دانشگاه مادر . 

4Tهیجان  . وجود دانشتگاههای رقیب در ستطح منطقه )آزاد ال

 ، رامسر و ... (

5T.     مقتاومتت برخی از عوامتل درون و  برون ستتتازمتانی در

 بکارگیری زبان انگلیسی در امر آموزش

 

برگزاری همایش های معرفی و و توجیه فعالیت  -
 ( 2,3,5T1,2,3,8,9,10,11,12 Sهای علمی و پژوهشی دانشگاه )

پژوهشی در قالب  –عقد قرارداد های آموزشی  -
joint programs  داخلی و خارجی 

(1,4,5T 1,2,3, 5,6,7,8,9,10,12S  ) 
معرفی دانشگاه بین الملل در قالب سایت بین المللی   -

 ( 2,3T2,3,5,6,10,11,12Sو پمفلت های تبلیغاتی )

استقرار سیستم های ارائه گزارش های عملکرد دوره ای جهت    -
 ( 3,4,5W2,3T)منعک  کردن پیشرفت ها و ضعف ها

بررسی مستمر عوامل موثر درون و برون سازمانی بر عملکرد    -
 ( 1T1,….W…,واحد ) 
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 سئواالت اساسی در تدوین رسالت  

 ما بعنوان یک سازمان که هستیم ؟  -

 سازمانی آموزشی و پژوهشی در حیطه پزشکی   ▪

 محصول اساسی ما چیست ؟   -

 نیروی انسانی ماهر ) از طریق آموزش ( و علم در زمینه پزشکی ) از طریق پژوهش (   ▪

 دریافت کنندگان اصلی خدمات ما کیستند ؟   -

 گروهی از جوانان ایرانی که به هر علت نتوانسته اند جذب مراکز آموزش پزشکی متمرکز دولتی شوند .  ▪

دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خار  که تمایل به تحصیل در داخل کشور دارند و آن دسته از   ▪

جوانان کشورهای دیگر که به هر علت عالقمند به تحصیالت عالی در زمینه پزشکی در یک کشور نمونه  

 اسالمی هستند . 

 نیازهای بنیادی سیاسی و اجتماعی که دلیل و.جودی ما است کدامند ؟   -

 جلوگیری از خرو  جوانان از کشور و تاثیر پذیری آنها در محیط های فرهنگی نامطلوب  ▪

 ایجاد امنیت خاطر در خانواده ها با حفظ جوانانشان در کشور   ▪

 اثبات اقتدار ملی در زمینه سالمت و علوم پزشکی در منطقه   ▪

به  جلوگ ▪ نیروهای مستعد کشور  از خرو  جوانان مشتاق تحصیل و سرازیر شدن منابع اقتصادی و  یری 

 سوی خار  از کشور  

 عکس العمل های ما برای پاسخگویی به این نیازها چه باید باشد ؟   -

ایجاد بستر مناسب دانشگاهی در کشور برای ارائه آموزش و پژوهش مطابق با استانداردهای بین المللی   ▪

 زمینه پزشکی  در 
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 ذی نفعان ما کیستند و چگونه باید در مقابل آنها عکس العمل نشان دهیم ؟   -

 جوانان ذکر شده در بندهای باال ▪

 خانواده هایشان   ▪

 دانشگاه های مادر   ▪

 دولت و ملت در بعد کلی ) هم از نظر معنوی و هم مادی (   ▪

 فلسفه وجودی و ارزشهای محوری ما کدامند؟   -

 جلو.گیری از خرو  فرزندانمان از کشور   ▪

 حفظ ارزشهای انسانی ، اسالمی و ایرانی   ▪

 اعتالی علمی ایران در زمینه پزشکی  ▪

 چه جیزی ما را متمایز و منحصر به فرد می سازد؟  -

آنها - جذب  به  موفق  کشور  در  عالی  آموزش  مشابه  موسسات  سایر  که  دانشجویانی   جذب 

 نشده اند   

 منطقه آزاد استفاده از امکانات  -

 ارائه آموزش در سطح استانداردهای بی المللی با هزینه ای مناسب در محیطی جذاب   -

 نقش و کارکرد اساسی خود را چگونه و با بهره گیری از کدام منابع محقق می سازیم ؟   ▪

 با استفاده از منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور   -

: سرمایه اولیه سرمایه گذاران و درآمد حاصل از شهریه دانشویان و  با استفاده از منابع غیر دولتی شامل   -

 ارائه خدمات پزشکی  

 (  joint program ایجاد برنامه های آموزشی در قالب همکاری های بین د انشگاهی ) -
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 تبادل استاد و دانشجو با سایر دانشگاه های معتبر طرف قرارداد -

 

 ویژگی ها و توانمندی های و رفتارهای قابل انتظار در دانش آموختگان واحد بین الملل دانشگاه  

  

 همه  در  ای  اخالق حرفه موازین  و کشوری مقررات ،  اسالمی - الهی  اصول رعایت  به تعهد و اعتقاد   -1

 موارد 

 توجه  با ای  حرفه  انجام وظیفه در  افراد  سالمت معنوی و  اجتماعی روانی،  جسمی، ابعاد  مجموعه  مراعات   -2

 علمی  شواهد  و  مبانی به

   ای حرفه  مهمترین وظیفه و  اصلی  هدف عنوان به  افراد و  جامعه  سالمت قبال در  پذیری  مسئولیت -3

 .سالمت زمینه در تحت پوشش خدمتی منطقه ی نیازها و کشور  در سالمت ی ها اولویت با کامل آشنائی   -4

 جهان  و منطقه  درمانی  -بهداشتی مسائل و ها  اولویت  با آشنائی  -5

 سالمت نظام های سایر عرصه و کشور درمانی بهداشتی های  شبکه  در شایسته مدیریت و  گروهی همکاری  -6

 نگرش مثبت و اولویت دادن به پیشگیری  -7

 و  درمان بیماریها و  تشخیص ،  پیشگیری ،   سالمت سالمت)ارتقای خدمات  کامل و گسترده  طیف  ارائه   -8

  سالمت  در راستای عدالت در  فرد  و خانواده  جامعه، به  ( ها  معلولیت در  بازتوانی 

 آنان  ارجاع و پذیرجامعه آسیب های  گروه  و  بیماران ،  مراجعین عموم به سالمت خدمات اول سطح  ارائه  -9

 لزوم  موارد در  سالمت خدمات ارائه  سطوح  سایر  به
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 شرایط گرفتن درنظر و  ، سالمت نظام و  جامعه منابع محدودیت های و ها اولویت ، الزامات رعایت  -10

 مراقبت تحت افراد  فرهنگی و اجتماعی  ، خانوادگی ،  فردی

 پژوهان  دانش با خدمات سالمت ارائه  روشهای  به مربوط  تجارب تبادل و  جامعه افراد  آحاد به  آموزش  -11

 رازداری حرفه ای رعایت حریم خصوصی افراد و  -12

 در  عدالت به گرایش  ، پیشگیری و ریشه کنی بیماری ها و سالمت گسترش  های راه ارائه  برای  تالش  -13 

 سالمت

 بحران  مدیریت  و غیرمترقبه حوادث پزشکی،  های فوریت  با ویژه  آشنائی -14 

 ای  حرفه ارتقاء  در جهتو مستمر باز آموزش وخودآموزی  پژوهش، مهارت  و نگرش   -15
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