
 

 

1 

   دانشگاه علوم پزشکی لرستان برنامه استراتژیک

5931-5011 

 بسمه تعالی
 
 

 
 

 

 
 استان لرستانو خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی  

 

 

  داوشگاه علوم پسشکی بروامه استراتصیک 

 لرستانو خذمات بهذاشتی درماوی استان 

(9315-9011 ) 

 

 

دانشگاه 



 

 

2 

   دانشگاه علوم پزشکی لرستان برنامه استراتژیک

5931-5011 

 فهرست مطالب
    

 فحهص                                                                عنوان      

 

 3 ............................................................................................................................................................................ همذهِ

 4 ................................................................................................................... تبسیخچِ ٍ ؿوبی ولی آهبسی داًـگبُ 

 4 .............................................. سیضی ساّجشدی ٍ هذل ثىبسگشفتِ ؿذُ دس تذٍیي ثشًبهِّبی ثشًبهِ تؼبسیف ٍاطُ

  .............................................................................................................................................. ؿوبی ولی آهبسی گشٍُ

  .............................................................................................................................................. ثشسػی اػٌبد ثبال دػتی

  ............................................................................................................................................................. تحلیل ریٌفؼبى

  ...................................................................................................................................................................... اًذاص چـن

  ............................................................................................................................................................ ثیبًیِ هأهَسیت 

  .................................................................................................................. ّب(ّب ٍ ضؼفػَاهل دسًٍی اًزوي)لَت

  ...................................................................................................................... (ّب ٍ تْذیذّبغی )فشكتػَاهل هحی

  ............................................................................................................................. هؼبیل اػتشاتظیه ٍ اػتشاتظی ّب

  ....................................................................................................................... اهبت اػتشاتظیه ٍ ثشًبهِ ػولیبتیالذ

  ............................................................................................................................................................................. هٌبثغ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

   دانشگاه علوم پزشکی لرستان برنامه استراتژیک

5931-5011 

 مقذمه 

 تؼبسیفذ. هی وٌٌ للوذاد هذیشاى ٍ خغیش اكلی ٍظبیف اص سا سیضی ثشًبهِ ،هذیشیت ّوِ كبحت ًظشاى ػشكِ

 .نیوٌ هی اؿبسُ ًَؿتِ ایي دس آًْب اص ثشخی ثِ وِ ؿَد هی اسائِ سیضی ثشًبهِ صا گًَبگًَی

لبلت ػیؼتوی ّوبٌّگ اص  ػجبست اػت اص فشآیٌذی ثب هشاحل هـخق ٍ هٌؼزن وِ دس سیضی ثشًبهِ

د. اص عشیك داس تفبٍت گیشی تلوین ثب سیضی ثشًبهِ ؿَد. تلویوبت ثشای تَلیذ یه خشٍری اػتفبدُ هی

 سیضی اػت وِ هزوَػِ ای اص تلویوبت اتخبر هی ؿَد.فشایٌذ ثشًبهِ 

 ، دلخَاُ ٍضؼیت دسثبسُ خَد ّبی تالؽ ٍ فؼبلیت ّوِ آى، لبلت دس ػبصهبى وِ اػت فشآیٌذی سیضی ثشًبهِ

 .وٌذ هی ادغبم یىذیگش سد ساُ آى پیوبیؾ چگًَگی ّویٌغَس ٍ آى ثِ سػیذى ساُ

؛ ثشًبهِ خَد ثِ تٌْبیی اسصؽ چٌذاًی ًذاسد ، ّذف ٍ هٌظَس اكلی  ثضاس اػت ًِ ّذفا خَد سیضی ثشًبهِ

 ، تْیِ ٍ تذٍیي ثشًبهِ ًیؼت، ثلىِ ّذف ٍ آسهبى اكلی، دػت یبثی ثِ ًتبیذ هٌغمی اػت.سیضی ثشًبهِ اص

ػت تب یه فؼبلیت گؼؼتِ ٍ ػبلیبًِ. پغ هذیشیت ػبلی ٍ گیش ا، ثیـتش فؼبلیتی پیَػتِ ٍ پیسیضی ثشًبهِ

سیضی سا ثِ ػٌَاى ثبالتشیي اٍلَیت ٍ هْوتشیي ٍظیفِ هذیشیت وِ ثِ هذیشاى ارشایی ػبصهبى ثبیذ ثشًبهِ 

 ثخـذ، ثٌگشد. تلویوبت ٍ وبسّبی آى اػتجبس هی

 ّای هختلف قابل طبقِ بٌذی است: سیضی اص جٌبِبشًاهِ 

 ای ٍ ػوَهی دػتِ ثٌذی هی ؿًَذ. رٌجِ هبّیت ثِ فیضیىی،ػبصهبًی،فشایٌذ،هبلی ٍ ظیفِ اص سیضی ثشًبهِ .1

 ثلٌذ ٍ هیبى ،(تبوتیىی ٍ ػولیبتی) هذت وَتبُ سیضی ثشًبهِ ثِ ًیض صهبًی افك رٌجِ اص سا سیضی ثشًبهِ .2

 .ؿَد هی ثٌذی دػتِ هذت

 سیضی ثشًبهِ ٍرَد داسد وِ ثب ػٌَاىسیضی ثشای افك ثلٌذ هذت ثب دیذگبُ خبف ًَع دیگشی اص ثشًبهِ  .3

. هیذٌّذ لشاس تأحیش تحت سا ػولیبتی ػغح اػتشاتظیه،تلویوبت ّبی ثشًبهِ.ؿَد هی ؿٌبختِ اػتشاتظیه

 ثَد ًخَاّذ هَفك اػتشاتظیه ثشًبهِ ، ًجبؿذ ساػتب ّن اػتشاتظی ثب ػبصهبى ػولیبتی ّبی رٌجِ اگش

وِ ثشًبهِ  سیضی ساّجشدی ، تبوتیىی ٍ وبسثشدی لبثل تذٍیي اػت.ثِ عَس ولی دس ػبصهبى ّب ػِ گًَِ ثشًبهِ 

 پیؾ سٍ اص ًَع ثشًبهِ سیضی ساّجشدی هی ثبؿذ .

 

 

http://alikhademoreza.ir/category/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/
http://alikhademoreza.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/
http://alikhademoreza.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/
http://alikhademoreza.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c/
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 آماری داوشگاهتاریخچه و شمای کلی 

هذسػِ ػبلی  »، لشػتبى دس حَصُ ػلَم پضؿىی تٌْب اص یه هشوض آهَصؽ ػبلی تحت ػٌَاى 66 دس اٍایل دِّ 

ثب  1366تٌْب دس سؿتِ وبسداًی پشػتبسی ثْشُ هٌذ ثَد وِ دس ػبل ٍ ثب ظشفیتی هحذٍد «  پشػتبسی خشم آثبد

 .یبفت ءػتبسی استمبپزیشؽ داًـزَ دس همغغ وبسؿٌبػی پشػتبسی ثِ داًـىذُ پش

، ثب تَػؼِ گی آى ٍ ثِ ّوت هؼئَلیي پغ اص تخجیت ًظبم همذع روَْسی اػالهی ٍ سؿذ ؿىَفبیی ٍ ثبلٌذ

داًـزَ دس سؿتِ پضؿىی  43، داًـىذُ پضؿىی ثب پزیشؽ  1376هشاوض آهَصؽ ػبلی دس وـَس، دس هْشهبُ 

اكفْبى  دٍسُ داًـزَیبى پضؿىی ثِ یضد ٍؿشٍع ثِ وبس ًوَد وِ ثِ دلیل ووجَد اهىبًبت آهَصؿی، اٍلیي 

 .ساُ اًذاصی ٍ ؿشٍع ثِ وبس ًوَد 1372اص ػبل  اًتمبل یبفتِ ٍ داًـگبُ ػلَم پضؿىی لشػتبى ػوالً 

ایي داًـگبُ دس حبل حبضش ثب ثشخَسداسی اص ًِ داًـىذُ ؿبهل داًـىذُ پضؿىی، پشػتبسی ٍ هبهبیی ، 

ٍ داسٍػبصی خشم آثبد ، پشػتبسی الیگَدسص، پشػتبسی ٍ فَسیت  ثْذاؿت ٍ تغزیِ ، پیشاپضؿىی، دًذاًپضؿىی

ّبی پضؿىی پلذختش ٍ پشػتبسی ثشٍرشد ٍیه هشوض آهَصؽ ػبلی ػالهت دس ؿْشػتبى دٍسٍد ثِ تشثیت 

 .ًیشٍی اًؼبًی هَسد ًیبص دس حَصُ ػالهت هـغَل فؼبلیت هی ثبؿذ 

 هشتجِ ثب ًفش  34ثب هشتجِ ػلوی اػتبد توبهی، شًف 16ػضَ ّیأت ػلوی ثْشُ رؼتِ وِ  265داًـگبُ اص تؼذاد 

ًفش ثب هشتجِ ػلوی هشثی ثَدُ وِ ثیؾ اص ًیوی اص  46جِ ػلوی اػتبدیبسی ٍ هشت ثب ًفش  175 داًـیبسی، ػلوی

 .آًْب ثَهی اػتبى ّؼتٌذ

 سؿتِ همغغ تحلیلی هـغَل ثِ تحلیل  32ًفش داًـزَ دس  3365دس حبل حبضش تؼذاد 

، دس 1396تشثیت پضؿه هتخلق دس اػتبى، داًـگبُ ثشای اٍلیي ثبس دس هْشهبُ ػبل ّوچٌیي ثِ هٌظَس 

سؿتِ تخللی ثیوبسی ّبی داخلی ٍدس ػِ ػبل گزؿتِ ًیض دس سؿتِ ّبی رشاحی ػوَهی،اعفبل ٍثیَْؿی 

هجبدست ثِ پزیشؽ دػتیبستخللی ًوَدُ اػت ٍ دس صهیٌِ تحلیالت تىویلی دس همغغ وبسؿٌبػی اسؿذ ًیض 

،فیضیَلَطی اص  92،ثیَؿیوی ثبلیٌی اص ػبل89،پشػتبسی ٍیظُ اص ػبل88ِ ّبی ثْذاؿت هحیظ اص ػبل دس سؿت

ٍصیؼت فٌبٍسی  94،پشػتبسی داخلی رشاحی،ایوًََلَطی،ػلَم تـشیح)آًبتَهی( ٍاًگل ؿٌبػی اصػبل93ػبل

 تبى اػتًیض هـغَل ثِ تشثیت رَاًبى هؼتؼذ ایشاى اػالهی ٍ خغِ ؿْیذپشٍس لشػ 95پضؿىی اص ػبل

دس ػغح اػتبى ثَدُ وِ اص ایي حبثت تخت  2135ٍتخت فؼبل  1876ثیوبسػتبى ثب  18ایي داًـگبُ داسای 

 BICU تختPICU  ٍ3تخت NICU،3تخت CCU،56 تخت ICU،166 تخت 115تؼذاد تخت فؼبل 

( ع)ضبس اهبم ٍ ػؼلی خیشیِ هذًی، ؿْیذ ػـبیش، ؿْذای سحیوی، ؿْیذ ثیوبسػتبى  5هی ثبؿٌذ ٍ تؼذاد 

 .َصؿی دسهبًی هـغَل فؼبلیت ّؼتٌذآه هشاوض ػٌَاى ثِ آثبد خشم
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پبیگبُ  18پبیگبُ ربدُ ای ٍ 34پبیگبُ اٍسطاًغ پیؾ ثیوبسػتبًی ؿْشی ٍ ربدُ ای وِ  52ّوچٌیي تؼذاد 

 هَتَسالًغ دػتگب16ٍُ آهجَالًغ اتَثَع آهجَالًغ،دٍدػتگبُ دسصیي َّائی،یه اٍسطاًغ اػت،یه ؿْشی 

 .داسًذ فؼبلیت تبىاػ ػغح دس

هؼبًٍت ثْذاؿتی، دسهبى ، غزا ٍ داسٍ، آهَصؿی، داًـزَیی ٍ فشٌّگی ،تحمیمبت ٍ  ـتایي داًـگبُ داسای ّ

 .اػت ٍ اهَس ارتوبػی تَػؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ اًؼبًی ،فٌبٍسی 

هشوض  73خبًِ ثْذاؿت ،  647ؿجىِ ثْذاؿت ٍ دسهبى دس ػغح اػتبى اػت ٍ دس هزوَع  11داًـگبُ داسای 

هشوض هـبٍسُ  11پبیگبُ ثْذاؿتی ٍ  42هشوض ثْذاؿتی دسهبًی سٍػتبیی ، 75ثْذاؿتی دسهبًی ؿْشی ،

 .ثیوبسی ّبی سفتبسی داسد وِ ثِ هشدم ؿشیف ٍ ؿْیذ پشٍس لشػتبى اسائِ خذهت هی ًوبیٌذ

 

 ریسی راهبردی و مذل بکارگرفته شذه در تذویه بروامههای بروامه تعاریف واشه

 ّای تخصصي بشًاهِ سیضی ساّبشدیُ تعاسیف ٍاط 

 ّبی یه ػبصهبى اػت.: تشػیوی سٍؿي اص آسهبى  (Vision)چـن اًذاص

: ًـبى دٌّذُ فلؼفِ ٍرَدی یب ًَع وؼت ٍ وبسی  (Mission) هبهَسیت یب سػبلت ػبصهبى

ّبی ف، ٍیظگی هوتبص ٍ اسصؽوٌذ ٍ ؿبهل اّذاف، ٍظبی فؼبلیت هیاػت وِ ػبصهبى دس آى 

 ثبؿذ. ػبصهبى هیحبون ثش 

 ّب ثِ آى پبیجٌذ ّؼتٌذ.: اكَلی وِ ػبصهبى ّباسصؽ 

( : ساُ سػیذى ثِ ّذف یب سػبلت، ساّجشد یب اػتشاتظی Strategy) ساّجشد یب اػتشاتظی 

 ؿَد. ًبهیذُ هی

( : فشآیٌذ ثشسػی هَلؼیت فؼلی ٍ هؼیش Strategic planning) ثشًبهِ سیضی ساّجشدی

، تٌظین اّذاف، تذٍیي ٍ ارشا یه اػتشاتظی ثشای تحمك آى اّذاف، آیٌذُ ػبصهبى یب ربهؼِ

 ّب اػت.اًذاصُ گیشی ًتبیذ ٍ ػٌزؾ هیضاى احش ثخـی آى اػتشاتظی

-:افشادیىِ دس داخل ٍ یب خبسد اص ػبصهبى دس حیغِ هؼئَلیت(Stakeholders)ری ًفؼبى

گزاسًذ ٍ اّذافؾ احش هیّب ٍ ٍظبئف یه ػبصهبى لشاس داؿتِ ثش ػولىشد آى دس دػت یبثی ثِ 

 گیشًذ. ّبی ػبصهبى لشاس هیهتمبثالً تحت تبحیش ًتبیذ هخجت یب هٌفی فؼبلیت

: هزوَػِ تَاًوٌذیْب ٍ هٌبثغ داخلی وِ ػبصهبى سا دس رْت S (Strengths)  ًمبط لَت

 وٌٌذ. ًیل ثِ اّذاف آى یبسی هی
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بصهبى وِ هبًغ اص ّبی دسٍى ػ : هحذٍدیتْب ٍ وبػتی W- (Weaknesses) ًمبط ضؼف

 ؿًَذ. تحمك اّذاف هی

( : هزوَػِ ػَاهلی وِ دس خبسد اص هحیظ ػبصهبى لشاس Opportunities) O –ّب  فشكت 

تَاًذ ثبػج تَاًوٌذتش ؿذى ػبصهبى دس سػیذى ثِ گیشی اص آًْب هیداسًذ ٍ ؿٌبخت ٍ ثْشُ

 اّذاف خَیؾ گشدد.

سًذُ وِ دس خبسد اص ػبصهبى ثِ ػٌَاى : آى دػتِ اص ػَاهل ثبصدا T (Threats)-تْذیذّب 

 گشدًذ. هبًغ ٍ ػذ دس ساُ سػیذى ثِ اّذاف ػبصهبى ؿٌبػبیی هی

گیشی اص  : ساّجشدّبیی وِ ثب اػتفبدُ اص ًمبط لَت ٍ دس رْت ثْشُ SO اػتشاتظی ّبی

 گشدد. ّب ثِ هٌظَس پیـجشد اّذاف ػبصهبى تذٍیي هی فشكت

ثِ وٌتشل تْذیذّب ٍ یب تجذیل آًْب ثِ فشكت  : ساّجشدّبیی وِ هٌزشST اػتشاتظی ّبی

 ؿَد. هی

 پشداصد. ّب ثِ سفغ ووجَدّب هی: ساّجشدّبیی وِ ثب ثْشُ گیشی اص فشكت WOّبی  اػتشاتظی

وشدى ًمبط ضؼف ٍ  : تذاثیشی وِ ػبصهبى ثشای ثمبء خَیؾ ٍ وویٌِ WTاػتشاتظی ّبی

 ثشد. تْذیذّب ثِ وبس هی

 

 ًاهِهذل اًتخابي بشای تذٍیي بش 

دس سٍؽ تذٍیي ثشًبهِ هوىي اػت سٍؽ ّبی هختلفی ثِ هشحلِ ارشا گزاسدُ ؿَد. اهب دس 

،تحلیل  1ًِ هشحلِ ای تحلیل هحیظ ، تحلیل ریٌفؼبى هزوَع اوخش ثشًبهِ ّب اص سٍیىشد

، تحلیل ػَاهل  5،تؼییي اّذاف ٍ اسصؿْب 4،تجییي هبهَسیت 3،تشػین چـن اًذاص 2هحیغی

ٍ عشاحی   8، تشػین اػتشاتظی ّب ٍ تؼییي اّذاف ػیٌی 7ؼییي هَلؼیت،ت 6داخلی ٍ خبسری 

 هذل ثشًبهِ سیضی هَاسد ًِ گبًِ فَق هغبثك ؿىل صیش هی ثبؿذ. .پشٍطُ ّب اػتفبدُ وشدُ اًذ

 

 

                                                 
1
 Stakeholders  Analysis 

2 Scan Environment  
3 Vision  
4 Mission Statement 
5 Goal and Value 
6 SWOT 
7 Strategic Position 
8 Objective 
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 ( : الگوی برنامه استراتژیک 1نمودار شماره )

  ت شیح هذل 
 :  اٍل  هشحلِ

حیغی : ؿبهل آیٌذُ پظٍّی، تحلیل كٌؼت، تحلیل اػٌبد ثبال دػت، اػىي هحیظ پیوبیؾ ه

 ٍ تحلیل ریٌفؼبى

 Drivers Analysis   سٍؽ تزضیِ ٍ تحلیل پیـشاى ّب

  (scanningسكذ وشدى ) :  هشحلِ دٍم

 تحلیل ریٌفؼبى ٍ هـتشیبى : هشحلِ سَم

 ثیبًیِ سػبلت ٍ چـن اًذاص : هشحلِ  ْاسم

 هاهَسیت 
هبهَسیت ػبصهبى وِ ثِ هَرت آى ّن ػبصهبى سا اص ػبصهبى دیگش هتوبیض هی وٌذ ّمن    ثیبًیِ

 ثیبى وٌٌذُ ػلت ٍرَدی ػبصهبى هی ثبؿذ ثؼیبس هْن اػت.  

 تحلیل ػَاهل داخلی ٍ خبسری  : هشحلِ  ٌجن

اص دٍ ثؼمذ ػَاهمل همَسد تزضیمِ ٍ      16ٍ ػَاهل ثشًٍی  9ثب تْیِ رذاٍل اسصؿیبثی ػَاهل دسًٍی

  11.لشاس گیشًذتحلیل 

 
                                                 

9
 Internal Forces Evaluation(IFE)   

10
 External Forces Evaluation (EFE) 

11
 SWOT 
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12 اسصیبثی هحیظ وؼت ٍ وبس ثب اػتفبدُ اص الگَی
PEST analysis  ٍیبSTEEP,V

13 

 تحلیل ػَاهل داخلی

 هَلؼیت اػتشاتظیه تؼییي : هشحلِ   ن

دس ثؼضی اص ثشًبهِ اص هذل چْبس خبًِ ای ثشای تشػین هَلؼیت اػتشاتظیه اػتفبدُ ثِ ػول 

 هی آیذ. 

 ر     - رس   مو   ت       

O

 2  4

T

4

 

2

 

S

W

 
 

 عشح هؼبئل اػتشاتظیه  هشحلِ ّ تن :

فشآیٌذ ثشًبهِ سیضی ثِ تذٍیي  دس ایي هشحلِ اص، تذٍیي اّذاف اػتشاتظیه:  هشحلِ ّ تن

 پشداختِ هی ؿَد.اّذاف اػتشاتظیه ػبصهبى 

 وَتبُ هذت ٍ ثشًبهِ ػولیبتیتذٍیي اّذاف  هشحلِ ًْن :

  تذٍیي ثشًبهِ ػولیبتی هشحلِ دّن :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 POLICY- ECONOMIC- SOCIAL- TECHNOLOGY 
13 SOCIAL- TECHNOLOGY- Environmental- Economical- Political- Values 
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 ِ تذٍیي ثرًبهِ پٌج سبلِ داًطگبُ ػلَم پسضکی لرستبىاػضبی کویت

 

 

 

 دکتش کَسش سبکی   سئیس داًطگبُ ٍ سئیس کویتِ -1

 فلی فشّبدی   هذیش اهَس آهَصضی ٍ تحصیالت تکویلی ٍ دثیش کویتِ دکتش  -2

 سئیس اداسُ تجْیضات ٍ فضَ کویتِ  آقبی دکتش اسذثیگی -3

 ٍ فضَ کویتِ ًوبیٌذُ هقبًٍت دسهبى   خبًن آًبّیتب الوبسیبى -4

 فضَ کویتِ    آقبی اکجش پیبهٌی -5

 ًوبیٌذُ هقبًٍت غزا ٍ داسٍ ٍ فضَ کویتِ  سشکبس خبًن خَاًسبسی -6

 ًوبیٌذُ هقبًٍت ثْذاضتی ٍ فضَ کویتِ   آقبی فلی ضبَّسدی -7

 سئیس داًطکذُ ثْذاضت ٍ تغزیِ ٍ فضَ کویتِ  آقبی سیذ هحوَد سضب عبّشیبى -8

 بًی ٍ فضَ کویتًِوبیٌذُ هقبًٍت پطتیج   آقبی کشهی -9

 فضَ ّیأت فلوی  ٍ فضَ کویتِ  قبی دکتش گَدیٌیآ -10

 ًوبیٌذُ هقبًٍت هقبًٍت ثْذاضتی ٍ فضَ کویتِ  آقبی دکتش لطکش آسا -11
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 ثسوِ تؼبلی

 

 

 

 

 چطن اًذاز :  -1

 

 01دس ب ي   0011هشدم لشستاى اص ًظش سطح س هت ٍ تَسعِ یافتگي ًظام س هت تا  ایاى سال 

 بشتش   َس قشاس داسًذ . داً گاُ

 

 

 

 

 

 هأهَسیت داً گاُ  لَم  ض  ي ایي است  ِ ::  رسبلت

با اًجام بشًاهِ سیضی هٌاسب ٍ  ای  ٍ ًظاست ٍ اسص  ابي ، خذهات س هت ) بْذا تي ، 

دسهاًي ، غزا ، داسٍ ،  هَصش ( هَسد ً اص هشدم هٌطقِ سا با ه اس ت ب ي بخ ي فشاّن ًوایذ 

تاى بِ خذهات س هت هٌاسب دستشسي دا تِ ٍ اص خذهات است ادُ ًوایٌذ بطَسی ِ هشدم اس

  ِ دس ًْایت هٌجش بِ استقاء س هت  حاد هشدم گشدد.
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 اّذاف :

تبهیي سالهت کبهل جسوی ، رٍحی ، اجتوبػی ٍ هؼٌَی جبهؼِ تحت پَضص هستقین ٍ 

 ر حبصل هی گردد.غیر هستقین داًطگبُ کِ ّوراُ ثب اّذاف راّجردی زی

 

 تَاًوٌذ ًوَدى ًیشٍی اًؼبًی اسائِ دٌّذُ خذهبت ػالهت  -1

 تَاًوٌذ ػبصی هشدم ثشای حفظ ٍ استمب آگبّبًِ ػالهت خَد  -2

 استمبء ووی ٍ ویفی فضبّب ٍ اهىبًبت ٍ تزْیضات هَسد ًیبص ثخؾ ػالهت  -3

 ثْجَد ؿبخق ّبی ًظبم ػالهت اػتبى  -4

 استمبء ؿبخلْبی ػالهت اػتبى افضایؾ ّوىبسیْبی ثیي ثخـی ثِ هٌظَس  -5

 اٍلَیت داس  بت تـخیلی ٍ دسهبًیوؼت ربیگبُ لغت ػالهت هٌغمِ غشة وـَس دس صهیٌِ اسایِ خذه -6

 احشاص ربیگبُ ثشتش فشٌّگ ػبصی دس حَصُ ػالهت دس هٌغمِ غشة وـَس -7

 احشاص ربیگبُ ثشتش ػذالت دس ًظبم ػالهت دس هٌغمِ غشة وـَس -8

 تْب ٍ تَاًبیی ّبی ثبلمَُ ٍ ثبلفؼل ثخؾ غیشدٍلتی تَػؼِ ٍ ثىبسگیشی توبم ظشفی -9

 ساُ اًذاصی دیذُ ثبى ػالهت اػتبى -16
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 ارزضْبی سبزهبًی داًطگبُ 
 

 حوبیت ٍ دفبع اص حمَق ػالهت آحبد هشدم اػتبى -1

 اسائِ خذهبت ػبدالًِ ثش اػبع دػتَسالؼولْب ٍاػتبًذاسدّبی هلی ثِ ّوِ الـبس ربهؼِ -2

 فؼبلیتْبی ارشائی ثب ثبٍسّب ٍ اسصؿْبی دیٌی ٍ فشٌّگی هشدم اػتبى تغجیك ثشًبهِ ّب ٍ -3

 تىشین اسثبة سرَع ثؼٌَاى یه اٍلَیت -4

 سػبیت حمَق لبًًَی ٍ ؿشػی وبسوٌبى -5

 كیبًت اص هٌبثغ -6

 حوبیت اص خاللیت ٍ ًَآٍسی -7

 ػذالت -8

 

 

 

 

 ریٌفؼبى داخلی 
 

 وبسوٌبى ػغَح هختلف ثخؾ ػالهت داًـگبُ -1

 الهتهذیشاى ٍ ػشپشػتبى ثخؾ ػ -2

 اػضبی ّیأت ػلوی داًـگبُ -3

 داًـزَیبى -4

 ّبی هختلف داًـگبُ هؼبًٍت -5
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 اًتظبرات کبرکٌبى سغَح هختلف ثخص سالهت داًطگبُ  -1

 

 تأهیي ًیبصّبی هبلی ٍ پشداخت ثِ هَلغ ٍ ػبدالًِ هغبلجبت  -1

 ارشای دسػت لَاًیي ٍ همشسات ثغَس یىؼبى -2

 تأهیي ًیبصّبی سٍاًی ، ارتوبػی وبسوٌبى -3

 اهىبًبت سفبّی ٍ ٍسصؿی هٌبػت هتٌبػت ثب همشسات تأهیي -4

 حفظ وشاهت اًؼبًی -5

 سػبیت حمَق لبًًَی ٍ ؿشػی وبسوٌبى -6

 ایزبد ثؼتش هٌبػت ثشای استمبء هشتجِ ػلوی ٍ ػبصهبًی وبسوٌبى -7

 ثشگضاسی دٍسُ ّبی وَتبُ هذت ٍ دساص هذت ثشای افضایؾ استمبء داًؾ وبسوٌبى ٍ تَاًوذ ػبصی آًبى  -8

 ای وؼت هْبستْبی رذیذ ؿغلیثؼتش ػبصی ثش -9

 فشاّن ًوَدى هحیظ فیضیىی ٍ سٍاًی ؿغلی هٌبػت  -16

 تـَیك ٍ حوبیت اص ًَآٍسی ٍ خاللیت وبسوٌبى  -11

 تأهیي اهٌیت ؿغلی وبسوٌبى  -12

 سػبیت اكل ؿبیؼتِ ػبالسی دس ػضل ٍ ًلت هؼئَلیي  -13

 تذٍیي هؼیبسّب ٍ هالن ّبی اص پیؾ تؼییي ؿذُ ثشای ػضل ٍ ًلت هؼئَلیي  -14

 ؾ پَؿؾ ثیوِ ای وبسوٌبىافضای  -15

 سایگبى ًوَدى خذهبت حَصُ ػالهت ثشای وبسوٌبى داًـگبُ  -16

 حجت دلیك اعالػبت ثیوبساى -17

 اكالح فشٌّگ گیشًذگبى خذهبت -18

 دسهبًی –اػتفبدُ اص ًظشات وبسوٌبى خجشُ دس عشاحی هىبًْبی ثْذاؿتی  -19

 



 

 

14 

   دانشگاه علوم پزشکی لرستان برنامه استراتژیک

5931-5011 

 اًتظبرات هذیراى ٍ سرپرستبى . 2
 

 ّبی ضغلی  دستیبثی ثِ استبًذاسدّب ٍ ضبخص -2 -1

 ثجبت ٍ اهٌیت ضغلی -2 -2

 تفَیض اختیبس هٌبست ثب هسئَلیت -2 -3

 فذم دخبلت سبصهبًْب ، ًْبدّب ٍ افشاد حقیقی ٍ حقَقی غیش هسئَل دس تصوین گیشیْب -2 -4

 افضایص ّوکبسیْبی ثیي ثخطی -2 -5

 حوبیت ّبی هبدی ٍ هقٌَی هٌبست هذیشاى سدُ ّبی ثبالتش ثشای اجشای ثشًبهِ ّبی هذیشیت -2 -6

فشاّن ًوَدى اهکبًبت ٍ تجْیضات ٍ فضبّبی فیضیکی هٌبست ثشای دستشسی ثِ جذیذتشیي اعالفبت ثخص  -7

 سالهت 

 ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی هتٌبست ثب هذیشیت هشثَعِ قجل اص اًتصبثبت -2 -8

 تَاًوٌذ سبصی هٌبست هذیشاى دس صهیٌْبی ضغلی آًبى ثغَس هستوش -2 -9

 سٍاًی هذیشاىتأهیي ًیبصّبی سفبّی ، هبلی ٍ  -2  -10

 حفؼ کشاهت اًسبًی -2  -11

 سفبیت سلسِ هشاتت اداسی -2  -12

 ساُ اًذاصی سبهبًِ ّوکبسی ثیي ثخطی ثشای فَاهل اجتوبفی هَثش ثش سالهت دس سغَح هلی ٍ استبًی  -2 -13

هوٌَفیت اضتغبل کبسکٌبى سالهت ثَیژُ هذیشاى ، پضضکبى هتخصص ٍ ........ دس ثیص اص یک جبیگبُ دٍلتی  -2  -14

 هی ٍ خصَصی، فوَ

 تقذیل جٌسیت ٍسٍدی داًطجَیبى ثب تَجِ ثِ ًیبص جبهقِ  -2  -15

 تٌبست ثیي ًیبص جبهقِ ٍ پزیشش داًطجَ دس سضتِ ّبی هختلف -2  -16

 ٍضـ قَاًیي ٍ هقشسات سٍضي ٍ هٌبست   -2 -17

 اجشای دقیق قَاًیي ٍ هقشسات جبسی  -2 -18

 اصالح ٍ ثِ سٍص ًوَدى قَاًیي هتٌبست ثب ضشایظ سٍص کطَس  -2 -19
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 حزف قَاًیي ٍ هقشسات ٍ دستَسالقول ّبی هَاصی  -2  -20

 ي، آئیي ًبهِ ّب ٍ دستَسالقولْباستفبدُ اص ًؾشات کبسضٌبسی هذیشاى ٍ کبسضٌبسبى هحیغی دس تذٍیي قَاًی -2  -21

استبًذاسد کشدى فضبّبی فیضیکی آهَصضی ، کوک آهَصضی ، اداسی ، ٍسصضی ، ٍ کلیِ فضبّبی فیضیکی   -2 -22

 هتهشتجظ ثب حَصُ سال

 ثْذاضتی دسهبًی ٍ اداسی  داًطگبُ هغبثق ثب استبًذاسدّبی هلی  –تَسقِ کوی ٍ کیفی فضبّبی آهَصضی   -2 -23

 ثبصسبصی ٍ هقبٍم سبصی فضبّبی فشسَدُ داًطگبُ   -2 -24

 تجْیض فضبّبی هختلف داًطگبُ دس حذ استبًذاسد -2  -25

 فضبّبی فیضیکی حَصُ سالهتاستفبدُ اص ًؾشات کبسضٌبسی ، کبسضٌبسبى خجشُ دس عشاحی اٍلیِ  -2  -26

 لحبػ ًوَدى قَاًیي ثِ هٌؾَس استفبدُ اص ًؾشات کبسضٌبسی ثْشُ ثشداساى دس عشاحی اٍلیِ فضبّبی فیضیکی  -2 -27

 تذٍیي ثشًبهِ جبهـ گستشش فضبّبی فیضیکی داًطگبُ ٍ الضام ثِ اجشای ثشًبهِ تذٍیي ضذُ  -2 -28

 ضوبًت اجشائی ثشًبهِ ّبی تذٍیي ضذُ  -2 -29

 ٍ اسصضیبثی ثشًبهِ ّبی تذٍیي ضذًُؾبست   -2 -30

 ساُ اًذاصی سبهبًِ هذیشیت اعالفبت سالهت دس حَصُ سالهت ٍ دستشسی آسبى ثِ اعالفبت ٍ آهبس  -2  -31

 ساُ اًذاصی اعالفبت هذیشیتی یکپبسچِ کبسآهذ ٍ پبسخگَ -2  -32

 دس کل ًؾبم سالهت  IT ثستش سبصی ٍ استجبط هٌبست جْت ساُ اًذاصی سیستن ایٌتشًت  -2 -33
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 اًتظبرات اػضبی ّیأت ػلوی داًطگبُ ػالٍُ ثر اًتظبرات کبرکٌبى ٍ هذیراى. 3

 

 استمبء هشتجِ ػلوی اػضبی ّیأت ػلوی  -3 -1

 دػتشػی آػبى ٍ ػشیغ ثِ هٌبثغ ػلوی ٍ هؼتجش دًیب -3 -2

 تزْیض آصهبیـگبّْب ٍ هشاوض آهَصؿی دسهبًی  -3 -3

 ًـگبّْبی داخل ٍ خبسداهىبى دػتشػی ثِ اهىبًبت آهَصؿی ٍ پظٍّـی دا -3 -4

 ثشگضاسی ّوبیؾ ّبی تخللی دس ػغح داًـگبُ  -3 -5

 تؼْیل دس اػتفبدُ اص فشكتْبی هغبلؼبتی -3 -6

 تأهیي اهىبًبت سفبّی آهَصؿی هٌبػت رْت اػضبی ّیأت ػلوی ٍ خبًَادُ ّبی آًبى  -3 -7

 اػتفبدُ اص هـبٍسُ ٍ ًظشات اػضبی ّیأت ػلوی دس وبسگشٍّْبی تخللی حَصُ ػالهت -3 -8

 

 

 

 اًتظبرات داًطجَیبى از حَزُ سالهت. 4

 

 استمبء ویفی آهَصؽ ػلَم پضؿىی -4 -1

 تأهیي اهىبًبت سفبّی ، ٍسصؿی ، خَاثگبّی ٍ............... هٌبػت -4 -2

 گؼتشؽ فضبّبی آهَصؿی ٍ ووه آهَصؿی داًـگبُ -4 -3

 اػتفبدُ اص هشثیبى هزشة ٍ وبسآصهَدُ دس ثخـْبی وبسآهَصی ٍ وبسٍسصی -4 -4

 ّبی داًـىذُ ّبی هختلف ّب ٍ وبسگبُ آصهبیـگبُ تزْیض -4 -5

اكالح فشآیٌذّبی حبون ثش هشاوض آهَصؿی ٍ دسهبًی رْت اسائِ ثْتش وبسآهَصی ٍوبسٍسصی  -4 -6

 داًـزَیبى
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 اسصؿیبثی هٌبػت اػضبی ّیأت ػلوی ٍ داًـزَیبى ٍ ثبصخَسد هٌبػت ثِ آًبى -4 -7

 اكالح ٍ ثِ سٍص سػبًی هتَى آهَصؿی داًـزَیبى -4 -8

 اػتفبدُ اص هـبٍس آهَصؿی خجشُ ٍ وبسآهذ -4 -9

 گؼتشؽ ثیوِ ّبی داًـزَیی -16-4

 ساُ اًذاصی هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ٍیظُ داًـزَیبى  -11-4

 تؼذیل رٌؼیت ٍسٍدیْبی داًـزَیبى ثب تَرِ ثِ ًیبص ربهؼِ  -4 -12

 تَرِ ثیـتش ثِ پظٍّؾ ّبی داًـزَیی -4 -13

دس ػغح داًـگبُ دس ایزبد اهىبًبت رْت ؿشوت دس  ثشگضاسی ػویٌبسّبی داًـزَیی  -14-4

 ػویٌبسّبی داًـزَیی خبسد اص اػتبى
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 ریٌفؼبى خبرجی 

 
 هشدم استبى -1
 ثیوبساى -2

 صذا ٍ سیوب ٍ سسبًِ ّبی استجبط جوقی -3

4- NGO سبصهبًْبی هشدم ًْبد 

 سبیش داًطگبّْب ٍ هشاکض آهَصضی استبى -5

 حَصُ ّبی فلویِ -6

 دٍلتی ٍ غیش دٍلتی دیگش سبصهبًْب ٍ اسگبًْبی -7

 ًوبیٌذگبى هجلس  -8

 ائوِ جوقِ ٍ جوبفبت -9

 ٍصاست ثْذاضت -10

 سبصهبى ًؾبم پضضکی -11

 سبصهبى ًؾبم پشستبسی  -12

 سبصهبًْبی ثیوِ گش  -13

 اًجوي داسٍسبصاى  -14

 صبحجبى صٌقت  -15

 استبًذاسی  -16

 ضْشداسیْب  -17

 ضشکت آة ٍ فبضالة  -18

 سبصهبى حفبؽت هحیظ صیست   -19

 سبصهبى اًتقبل خَى  -20

 یجْبد کطبٍسص  -21

 ثجت احَال  -22

 سبصهبى داهپضضکی  -23

 آهَصش ٍ پشٍسش   -24

 پضضکی قبًًَی -25

 دادگستشی ٍ ضَسای حل اختالف  -26

 تقضیشات حکَهتی  -27

 سبصهبًْبی ًؾبستی  -28

 فشهبًذاسیْب  -29

 دیَاى فذالت اداسی  -30
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 اًتضبرات ریٌفؼبى خبرجی از داًطگبُ  –ة 

 از داًطگبُ اًتظبرات هردم لرستبى  -1

 هبًی هٌبػت ، ثب ویفیت ٍ دس اػشع ٍلتاسائِ خذهبت ثْذاؿتی دس - 1 -1

 دػتشػی هٌبػت ٍ ثِ هَلغ  ثِ خذهبت هَسد ًیبص -1 -2

 حزف ّضیٌِ ّبی غیشضشٍسی - 1 -3

 حزف صیش هیضی -1 -4

 ضوبًت ارشائی رْت حزف دػتَسات پضؿىی تلفٌی  -1 -5

 ؿفبف ػبصی تؼشفِ ّبی پشداختی -1 -6

 بسد اص ًظبم ػالهتسػیذگی ثِ ؿىبیبت هشدم اص ًظبم ػالهت اص عشیك ػیؼتوی خ -1 -7

سػبیت ضَاثظ ٍ همشسات هشثَط ثِ ٍلت ٍیضیت ثیوبس ثش اػبع اػتبًذاسد ٍ گَؽ دادى ثِ  -1 -8

 حشف ثیوبس

 دادى اعالػبت وبفی دس هَسد ثیوبسی ثِ ثیوبساى ٍ ّوشاّبى آًبى -1 -9

 اػتمشاس ػیؼتن ًَثت دّی هٌبػت دس ساػتبی اسائِ خذهبت ثِ هَلغ -1 -16

 ثیوبس تؼییي تىلیف ثِ هَلغ  -1 -11

دس دػتشع ٍ فشاّن ثَدى اهىبًبت پبساولیٌیىی دس ثیوبسػتبًْبی آهَصؿی دس رْت   -1 -12

 رلَگیشی اص اسربع غیش ضشٍس ثیوبس ثِ ٍاحذّبی پبساولیٌیىی خبف 

 دسهبًی -استمبء ػغح ثْذاؿت هحیغْبی آهَصؿی   -1 -13

 گؼتشؽ ثشًبهِ ّبی غشثبلگیشی-1 -14

 تزَیض هٌغمی داسٍ  -1 -15

 ثیوبسػتبًی وبّؾ ػفًَتْبی  -1 -16
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 وبّؾ ػْن هشدم اص پشداخت ّبی ػالهت  -1 -17

 افضایؾ پَؿؾ خذهبت ثیوِ ای  -1 -18

 افضایؾ حوبیت اسگبًْبی حوبیتی اص ثیوبساى ثی ثضبػت ٍ كؼت الؼالد  -1 -19

 حفظ وشاهت اًؼبًی ٍ سػبیت هٌـَس حمَق ثیوبس  -1  -26

 فشاّن ًوَدى فضبّبی ثْذاؿتی دسهبًی هٌبػت  -1 -21

 بًبت تـخیلی دسهبًی هٌبػت ٍ پیـشفتِفشاّن ًوَدى اهى  -1 -22

 اسائِ خذهت تَػظ وبدس هزشة ٍ هبّش -1 -23

 اسائِ اهىبًبت سفبّی دسخَس دس هحیغْبی اسائِ دٌّذُ خذهبت ثْذاؿتی ، دسهبًی-1  -24

 احذاث ثخـْبی تخللی ٍ فَق تخللی -1 -25

 تَرِ ثِ خَاػتِ ّب ٍ ًیبصّبی هشدم -1 -26

 اسائِ ػیؼتن اسربع هٌبػت ٍ ثِ هَلغ -1 -27

 اًزبم خذهبت هـبٍسُ ای هٌبػت -1 -28

 فشاّن ًوَدى فضبّبی هٌبػت رْت هؼبیٌبت خبف ثیوبساى -1  -29

 ارشای وبهل لبًَى اًغجبق دس ولیِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی -1  -36

 حضَس فؼبل پضؿه وـیه ٍ آًىبل دس ثیوبسػتبًْب -1 -31

 تأهیي وبدس دسهبًی هزشة -1 -32

 اسائِ خذهبت هذدوبسی -1 -33

 یبص ثَیظُ ثیوبساى خبف ٍ افضایؾ پَؿؾ ٍ داسٍّبی گشاى ٍ وویبةتأهیي داسٍّبی هَسد ً -1 -34

 اسائِ ویفیت خذهبت ولیٌیىی ثیوبسػتبًْب -1 -35

 تأهیي تؼْیالت ثشای ّوشاّبى - 1 -36

 اسائِ خذهبت هـبٍسُ ای ، هشالجتی دس ٌّگبم تشخیق -1 -37
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 پیگیشی دسهبى ٍ هشالجت ثؼذ اص تشخیق -1 -38

 ػتبیی ، ػـبیشی ٍ دٍس دػتاسائِ خذهبت اٍسطاًؼی ثشای هٌبعك سٍ -1 -39

 ٍ استمبء ویفیت خذهبت اسائِ ؿذُ PHCگؼتشؽ خذهبت  -1 -46

 وبّؾ خغبّبی پضؿىی ، داسٍیی ٍ تغزیِ ای  -1 -41

 اسائِ خذهبت هـبٍسُ ای تغزیِ ای دس ٌّگبم ثؼتشی ٍ تشخیق -1 -42

 اسائِ خذهبت تَاًجخـی ، حوبیتی -1 -43

 ٍ هاللبت وٌٌذگبى فشاّن ًوَدى اهىبًبت سفبّی ثشای ّوشاّبى ثیوبساى -1 -44

 اػتبًذاسد ػبصی فضبّبی فیضیىی ثیوبسػتبًی -1 -45

 اسائِ خذهبت پبساولیٌیىی فَق تخللی ٍ تخللی دس هحیْبی دسهبًی -1 -46

 ٍرَد تبثلَّبی اعالع سػبًی ٍ ساٌّوب ثشای ثخـْبی هختلف ثیوبسػتبًی -1 -47

 ًظبست ٍ وٌتشل ٍ سػیذگی ثِ ؿىبیبت ثیوبساى -1 -48

 
 

 ِ ّبی ارتجبط جوؼیصذا ٍ سیوب ٍ رسبً -2

 هـبسوت دس تَلیذ ٍ ارشای ثشًبهِ ّبی آهَصؿی  -2 -1

 اعالع سػبًی كحیح ثِ كذا ٍ ػیوب دس رْت سخذادّبی ثْذاؿتی دسهبًی -2 -2

 پبػخگَیی ولیِ هؼئَلیي ثِ سػبًِ ّب -2 -3

 وؼت اربصُ رْت تْیِ گضاسؽ  -2 -4

 ٍ آهَصؽ ّوگبًی تؼبهل ثب كذا ٍ ػیوب ٍ سػبًِ ّب دس اهش اعالع سػبًی ثِ هشدم  -2 -5

 دػَت اص كذا ٍ ػیوب دس صهبى ثشگضاسی رلؼبت ، ّوبیـْب ، وٌگشُ ّب ٍ افتتبح پشٍطُ ّب -2 -6
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3- NGO های مردم نهاد  : سازمان 

 ایزبد صهیٌِ هـبسوت دس عشحْبی ارشایی ثْذاؿتی دسهبًی ، اسائِ خذهبت -3 -1

 ٍاگزاسی ثخـْبیی اص خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی ثِ آًبى  -3 -2

 ّب NGOوبیت هبلی ٍ هؼٌَی اص ح -3 -3

 اسائِ خذهبت دسهبًی سایگبى ثِ آًْب -3 -4

 ّب رْت اسائِ خذهبت NGOایزبد دفبتشی دس هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ثشای  -3 -5

 ارشای دلیك خَاػتِ ّبی خیشیِ -3 -6

 

 

 سبیر هؤسسبت آهَزضی ٍ حَزُ ّبی ػلویِ -4

ػالهت ٍ اػتفبدُ اص ًتبیذ فؼبلیتْبی پظٍّـی ٍاثؼتِ ثِ  –ّوىبسی دس اسائِ خذهبت آهَصؿی  -4 -1

 آًبى ثشای استمبء ویفیت

 ایزبد ثؼتشّبی هٌبػت ثشای ّوىبسی ثیي ثخـی -4 -2

 ّوىبسی ٍ هؼبػذت فشٌّگی ٍ آهَصؿی -4 -3

 هـبسوت دس فشٌّگ ػبصی حَصُ ػالهت -4 -4

 رلَگیشی اص فؼبلیتْبی آهَصؿی هَاصی -4 -5

 وض آهَصؿی هختلفتؼْیل اػتفبدُ اص اهىبًبت آهَصؿی ٍ پظٍّـی هشا -4 -6

 سػبیت لبًَى اًغجبق -4 -7
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 سبزهبًْب ٍ ارگبًْبی دٍلتی ٍ غیر دٍلتی -5

ّب دس صهیٌِ استجبط ٍ ّوبٌّگی ثیـتش دس اػتفبدُ اص اهىبًبت  ّب ٍ اسگبى تؼبهل ثب ػبیش ػبصهبى -5 -1

 هَرَد دس هشاوض تحت پَؿؾ

 ّبی پظٍّـی هـتشن ارشای فؼبلیت -5 -2

 ٌبػت ٍ ثِ هَلغ ثِ دسخَاػتْبی ػبیش اداساتاسائِ پبػخگَیی ّبی ه -5 -3

 

 ًوبیٌذگبى هجلس ٍ ائوِ جوؼِ ٍ جوبػبت -6

  

 تَػؼِ خذهبت ػالهت -6 -1

 تحمك ثخـیذى ثِ ًیبصّبی هشدم ٍ وبّؾ ًبسضبیتی هشدم اص ػیؼتن خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی -6 -2

 سػبیت لبًَى اًغجبق ٍ هؼبئل ؿشػی دس اسائِ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی -6 -3

 سػبیت ػذالت دس اسائِ خذهبت ثْذاؿتی -6 -4
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 هجوَع اًتظبرات ریٌفؼبى داخلی از داًطگبُ 

 ّیأت ػلوی ٍ وبسوٌبى داًـگبُ استمبء هشتجِ ػلوی ٍ ػبصهبًی -1

 آهَصؿی ٍ دسهبًی اػضبی ّیأت ػلوی ، وبسوٌبى ٍ داًـزَیبى –تأهیي اهىبًبت سفبّی  -2

دسهبًی ٍ  6استمبء ووی ٍ ویفی تزْیضات ٍ اهىبًبت ٍ فضبّبی آهَصؿی هَسد ًیبص هشاوض ثْذاؿتی  -3

 پظٍّـی داًـگبُ

 ، وبسوٌبى ٍ داًـزَیبىثشای اػضبی ّیأت ػلوی  ITدػتشػی آػبى ٍ ثِ هَلغ ثِ  -4

ثشگضاسی ّوبیؾ ّب ، ػویٌبسّب ، وٌگشُ ّبی هلی ٍ ثیي الوللی دس ساػتبی استمبء ػغح آگبّی  -5

 ّبی هشتجظ ثب ػالهت 

 ثیي ثخـی ثشای دػتشػی اػضبی ّیأت ػلوی ثِ اهىبًبت ٍ تزْیضات ػبیش داًـگبّْب  ّوبٌّگی  -6

ّبی تخللی حَصُ ػالهت ٍ پیـجشد  ٍُاػتفبدُ اص تَاًوٌذیْبی اػضبی ّیأت ػلوی دس وبسگش -7

 ثشًبهِ ّبی حَصُ ػالهت 

 استمبء ویفی آهَصؽ ػلَم پضؿىی -8

 اكالح فشآیٌذّبی حبون ثش هشاوض آهَصؿی ٍ دسهبًی رْت اسائِ ثْتش خذهبت آهَصؿی -9

 ثْجَد ویفیت فشآیٌذ اسصؿیبثی اػضبی ّیأت ػلوی ٍ داًـزَیبى  -16

 ربهؼِ ٍ لبًَى اًغجبقاكالح ػبختبس پزیشؽ داًـزَ ثش اػبع ًیبص   -11

 سػبیت حمَق لبًًَی ٍ ؿشػی وبسوٌبى  -12

 حفظ وشاهت اًؼبًی ٍ ثْذاؿت سٍاًی وبسوٌبى  -13

 ایزبد ثؼتش هٌبػت ثشای افضایؾ تَاًوٌذی ٍ هْبست وبسوٌبى حَصُ ػالهت  -14

 ثؼتش ػبصی هٌبػت دس ساػتبی ؿىَفبیی خاللیت ٍ ًَآٍسی وبسوٌبى ثش اػبع ًظبم پیـٌْبدات  -15

 بیؼتِ ػبالسی دس اًتخبة هذیشاىسػبیت اكل ؿ  -16

 آهَصؿی –دسهبًی  –اػتبًذاسدػبصی ٍاحذ ثْذاؿتی  -17

 حجبت ٍ اهٌیت ؿغلی ولیِ وبسوٌبى  -18

 تفَیض اختیبسات هتٌبػت ثب هؼئَلیت   -19

 ػذم دخبلت ػبصهبًْب ، ًْبدّب ٍ افشاد حمیمی ٍ حمَلی غیش هؼئَل دس تلوین گیشیْب  -26

 خـی هؼبًٍیي افضایؾ ٍ تؼبهل هٌبػت ّوىبسیْبی ثیي ث  -21

 تأهیي ًیشٍی اًؼبًی هٌبػت ٍ خجشُ   -22

 گؼتشؽ ثشًبهِ ّبی غشثبلگیشی ثیوبسیْب  -23

 تزَیض هٌغمی داسٍ  -24

 ارشای دلیك ػیؼتن اسربع هغبثك ثب دػتَسالؼولْبی هَرَد  -25
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 هجوَع ریٌفؼبى خبرجی 

 اًغجبقاسائِ هغلَة ، ثبویفیت ، ػبدالًِ ٍ ثِ هَلغ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی دس ساػتبی لبًَى  -1

 دػتشػی آػبى ٍ ػشیغ ثِ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی ثب ویفیت ٍ هَسد ًیبص  -2

 حزف ّضیٌِ ّبی غیش ضشٍسی اسائِ خذهبت  -3

 ارشای دسػت تؼشفِ ّبی تؼییي ؿذُ ٍ ًظبست ثش حؼي ارشای آًبى -4

 سػیذگی ثِ ؿىبیبت هشدم اص ًظبم ػالهت اص عشیك وویؼیَى ّبی هؼتمل ٍ هشتجظ -5

 وِ ای افضایؾ پَؿؾ خذهبت ثی -6

 وبّؾ ػْن هشدم اص پشداخت ّبی ػالهت  -7

 افضایؾ حوبیت هبلی اص ثیوبساى ثی ثضبػت ٍ كؼت الؼالد اص عشیك ػیؼتن ػالهت ٍ اسگبًْبی حوبیتی  -8

 حفظ وشاهت اًؼبًی ٍ سػبیت هٌـَس حمَق ثیوبس -9

ی ٍ تَػؼِ ٍ ایزبد فضبّبی هٌبػت ثشای اسائِ خذهبت ػالهت هغبثك ثب ضَاثظ ٍ اػتبًذاسدّبی هل -16

 لبًَى اًغجبق

 اسائِ خذهبت ثب ویفیت ٍ هٌبػت اص عشیك ًیشٍّبی اًؼبًی ّوگي ، هبّش ٍ هتخلق  -11

 تأهیي فضب ٍ اهىبًبت هٌبػت رْت سفبُ هشارؼیي ) ؿبهل گیشًذگبى خذهبت ٍ ّوشاّبى (   -12

 اسائِ خذهبت هشالجتی دس هٌضل ٍ پغ اص تشخیق   -13

 ٍ پبػخگَیی ثِ هَلغ َصُ ػالهتًظبست ٍوٌتشل ثش سػیذگی ثِ ؿىبیبت هشدم اص ح  -14

 پبػخگَیی ًظبم ػالهت ثِ ػبیش اسگبًْب  -15

 تؼبهل ٍ هـبسوت ثب كذا ٍ ػیوب ٍ سػبًِ ّبی استجبط روؼی دس تَلیذ ثشًبهِ ّبی آهَصؿی هشتجظ ثب ػالهت  -16

 تؼبهل ٍ هـبسوت ثب ػبصهبًْبی هشدم ًْبد ٍ خیشیي دس اًزبم عشحْبی ثْذاؿتی دسهبًی ، آهَصؿی  -17

 دس داًـگبُت ٍالفیي ٍ خیشیي بًی ٍ ثشآٍسدُ وشدى سػبیت  -18
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 –تؼبهل ٍ هـبسوت ثب ًوبیٌذگبى هزلغ ، ائوِ روؼِ ٍ ػبیش اسگبًْب دس ارشای ثشًبهِ ّبی آهَصؿی   -19

 پظٍّـی ٍ خذهبت ػالهت ٍ فشٌّگی

 تالؽ دس رْت ثشلشاسی اهٌیت غزایی  -26

 

 هَثر ثر ثرًبهِ ّبی داًطگبُ ػلَم پسضکی لرستبىػَاهل درًٍی  -1

 هذیشیت دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ّب -1 -1

 ؿجىِ ّبی  ثْذاؿت دسهبى  -1 -2

 ػبختبس تـىیالت پشػٌلی داًـگبُ -1 -3

 ویفیت ًیشٍی اًؼبًی -1 -4

 وویت ًیشٍی اًؼبًی هتخلق ٍ هبّش  -1 -5

 ثشًبهِ ػولیبتی ) ثشًبهِ هحَس ثَدى خذهبت ( -1 -6

 پبیؾ ٍ ًظبست -1 -7

 یفیت خذهبت هشتجظ ثب ػالهت ) ثْذاؿتی ، دسهبًی ، آهَصؿی ٍ ................... (و -1 -8

 ITدػتشػی ثِ اعالػبت ػلوی سٍص اص عشیك  -1 -9

 آهَصؽ ػوَهی ػالهت  -16-1

 ّوبٌّگی ّبی دسٍى ثخـی -1 -11

 ًظبم آهبس ٍ اعالػبت  -1 - 12

 فضبّبی فیضیىی -1 -13

 تزْیضات  -1 -14

 یت ؿغلی وبسوٌبىحجبت ٍ اهٌ -1 -15

 حجبت ًؼجی ًظبم هذیشیتی -1 -16

 اهىبًبت سفبّی ریٌفؼبى -1 -17

 ویفیت آهَصؽ ضوي خذهت ٍ آهَصؽ هذاٍم   -1 -18

 وویت آهَصؽ ضوي خذهت ٍ آهَصؽ هذاٍم -1 -19

 هـبسوت هذیشاى دس ارشای ثشًبهِ ّب -1 -26

 ًظبم تـَیك ٍ تٌجیِ  -1 -21
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 ًظبم اسصؿیبثی وبسوٌبى -1 -22

 پظٍّؾ ّبی وبسثشدی دس ًظبم ػالهت -1 -23

 اػتمشاس ًظبم ؿبیؼتِ ػبالسی -1 -24

 هـبسوت ریٌفؼبى دس تلوین گیشیْب -1 -25

 حفظ وشاهت اًؼبًی ٍ ثْذاؿت سٍاًی ریٌفؼبى ٍ سػبیت اخالق حشفِ ای  -1 -26

 تفَیض اختیبس هتٌبػت ثب هؼئَلیت -1 -27

 ٍضؼیت ًظبم پیـٌْبدات -1 -28

 َصؽ پضؿىی پبػخگَآه -1 -29

 ٍضؼیت لبًَى اًغجبق دس داًـگبُ -1 -36 

 ( HISپشًٍذُ الىتشًٍیه ػالهت )  -1  -31

 ثشگضاسی ّوبیؾ ّب ، ػویٌبسّب ٍ وٌگشُ ّب -1 -32

 خاللیت ٍ ًَآٍسی -1 -33

 ًظبم اسربع هغبثك ثب دػتَسالؼولْبی هَرَد -1  -34

 ًؼجت ّشم ػلوی اػضبی ّیأت ػلوی -1 -35

 ؼجت داًـزَ ثِ اػضبی ّیأت ػلوی حبثتً  -36-1

 ػبختبس رٌؼی پزیشؽ داًـزَ ثش حؼت ًیبص   -37-1

 ّیأت ػلوی توبم ٍلت رغشافیبئی -1 -38

 رزة ًیشٍی هتخلق -1 -39

 وویت اسائِ خذهبت هشتجظ ثب ػالهت  -1 -46

 ّشم سؿتِ ّب ٍ همبعغ تحلیلی داًـزَیبى  -1 -41

 لؼولْب ٍ ثخـٌبهِ ّبلَاًیي ، همشسات ، دػتَسا -1  -42

 توبم ٍلت ثَدى هتخللیي ٍ وبسوٌبى ػیؼتن خذهبت ثْذاؿتی ، دسهبًی ٍ آهَصؿی -1  -43

 

 

 

 

 



 

 

28 

   دانشگاه علوم پزشکی لرستان برنامه استراتژیک

5931-5011 

 ػَاهل ثیرًٍی هؤثر ثر ثرًبهِ ّبی داًطگبُ ػلَم پسضکی لرستبى -2

 هیضاى حوبیت ٍصاست ثْذاؿت اص ثشًبهِ ّبی داًـگبُ -2 -1

 هتوشوض هیضاى اػتجبسات هلی هلَة ٍ سدیف ّبی اػتجبسی -2 -2

 هیضاى اػتجبسات اػتبًی هلَة  -2 -3

 پَؿؾ خذهبت ثیوِ ای  -2 -4

 لَاًیي ٍ همشسات ٍ دػتَسالؼولْب -2 -5

 هیضاى تؼبهل ٍ هـبسوت ٍ ّوىبسی سػبًِ ّبی روؼی دس ارشای ثشًبهِ ّبی ػالهت  -2 -6

حوبیت ًوبیٌذگبى هزلغ ٍ اػضبی ؿَسای ؿْش ، ائوِ روؼِ ٍ روبػبت ٍ خیشیي اص ثشًبهِ  -2 -7

 ػالهتّبی 

 هیضاى تؼبهل ٍ هـبسوت ٍ ّوىبسی ػبصهبًْب ٍ اسگبًْبی هشتجظ ثب ػالهت ثب داًـگبُ -2 -8

 هیضاى ّوىبسی ٍ هـبسوت كٌبیغ هشتجظ ثب ػالهت ثب داًـگبُ -2 -9

 هیضاى ّوىبسی اسائِ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی ، تـخیق ٍ ػشپبیی خلَكی -2  -16

 هبت ػالهت هیضاى تؼبهل ٍ هـبسوت ػبصهبًْبی حوبیتی اص خذ -2  -11

 هیضاى پتبًؼیل اػتبًی دس صهیٌِ گیبّبى داسٍئی -2  -12

 ًظبم سػیذگی ثِ ؿىبیبت هشدم اص حَصُ ػالهت  -2 -13

 هیضاى هـبسوت آحبد هشدم اص ثشًبهِ ّبی ػالهت  -2  -14

 ػْن هشدم اص پشداخت ّبی ػالهت -2  -15

، اًزوي تغزیِ  هیضاى ّوىبسی ػبصهبًْبی ًظبم پضؿىی ٍ پشػتبسی اػتبى ، اًزوي داسٍػبصاى -2  -16

...... ٍ 

حوبیت هبلی اص ثیوبساى ثی ثضبػت ٍ كؼت الؼالد اص عشیك ػیؼتن ػالهت ٍ اسگبًْبی حوبیتی  -2  -17

 دیگش

 ٍضؼیت آالیٌذُ ّبی هحیظ صیؼت ) َّا ، آة ، فبضالة ٍ ................. (  -2 -18

 ٍضؼیت التلبدی ، فشٌّگی ، ارتوبػی هشدم اػتبى  -2 -19

 ٍ ثیوبساى (هشدم ) هشارؼیي  -2  -26
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 ػَاهل درًٍی هَثر ثر ارائِ خذهبت داًطگبُ ػلَم پسضکی لرستبى
 

میاوگیه  شاخص                              ردیف حوزه

ضریب 

 اهمیت

ومره کسب 

 شذه

 ومره وهایی

 

 

 

 

 

 

  عوامل درووی

 +24/3 +9/0 6/3 تجْیضات 1

 +96/2 +78/0 8/3 ضجکِ ّبی ثْذاضتی دسهبًی 2

 +75/2 +55/0 5 یفیت خذهبت سالهتک 3

 +1/2 +63/0 4/3 ًؾبم اسجبؿ هغبثق ثب دستَسالقولقْبی هَجَد 4

 +IT 6/3 55/0+ 98/1دستشسی ثِ اعالفبت فلوی سٍص اص عشیق  5

 +93/1 +55/0 5/3 آهَصش فوَهی سالهت  6

 +5/1 +78/0 9/1 ثشگضاسی ّوبیص ّب ، سویٌبسّب ٍ کٌگشُ ّب 7

 +4/1 +45/0 1/3 اًطجَ ثِ افضبی ّیأت فلوی ثبثتًسجت د 8

 +32/1 +33/0 4 ثجبت ٍ اهٌیت ضغلی کبسکٌبى 9

 +23/1 +35/0 5/3 کویت خذهبت سالهت 10

 +1/1 +33/0 3/3 فضبّبی فیضیکی 11

 +88/0 +22/0 4 ّوبٌّگی دسٍى ثخطی 12

 0 0 3/3 خالقیت ٍ ًَآٍسی 13

 0 0 9/3 ٍ هبّش کویت ًیشٍی اًسبًی هتخصص  14

 0 0 6/2 تٌَؿ سضتِ ّب ٍ هقبعـ تحصیلی داًطجَیبى 15

 -39/0 -11/0 6/3 تفَیض اخیبس هتٌبست ثب هسئَلیت  16

 -46/0 -11/0 2/4 کیفیت ًیشٍی اًسبًی 17
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میاوگیه  شاخص                              ردیف حوزه

ضریب 

 اهمیت

ومره کسب 

 شذه

 ومره وهایی

 

 

 

 

 

 

  عوامل درووی

 -7/0 -22/0 2/3 اهکبًبت سفبّی ریٌفقبى 18

 -79/0 +22/0 6/3 حفؼ کشاهت اًسبًی ٍ ثْذاضت سٍاًی کبسکٌبى ٍ هشاجقیي 19

 -08/1 -3/0 6/3 ًؾبم آهَصش ضوي خذهت ٍ آهَصش هذاٍم 20

 -1/1 -22/0 5 هذیشیت دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ّب 21

 -25/1 -33/0 8/3 گبُسبختبس تطکیالت پشسٌلی داًط 22

 -4/1 -33/0 2/4 هطبسکت هذیشاى دس اجشای ثشًبهِ ّب 23

 -EHR 4 44/0- 76/1 پشًٍذُ الکتشًٍیک سالهت  24

 -9/1 -44/0 3/4 پبیص ٍ ًؾبست 25

 -95/1 -5/0 9/3 ٍضقیت ّشم فلوی افضبی ّیأت فلوی  26

 -55/2 -75/0 4/3 توبم ٍقتی جغشافیبیی افضبی ّیأت فلوی 27

 -7/2 -9/0 3 سبختبس جٌسی پزیشش داًطجَ ثش حست ًیبص 28

 -71/2 -62/0 37/4 آئیي ًبهِ ّب ، هقشسات داخلی ، دستَسالقولْب 29

 -84/2 -66/0 3/4 ثجبت ًؾبم هذیشیتی 30

 -08/3 -77/0 4 آهَصش پضضکی پبسخگَ 31

 -08/3 -88/0 5/3 هطبسکت ریٌفقبى دس تصوین گیشیْب 32

 -3/3 -1 3 ٍضقیت ًؾبم پیطٌْبدات 33

 -6/3 -1 6/3 ًؾبم اسصضیبثی کبسکٌبى 34

 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 

   دانشگاه علوم پزشکی لرستان برنامه استراتژیک

5931-5011 

میاوگیه  شاخص                              ردیف حوزه

ضریب 

 اهمیت

ومره کسب 

 شذه

 ومره وهایی

 

 

  عوامل درووی

 -4 -1 4 استقشاس ًؾبم ضبیستِ سبالسی 35

 -4 -1 4 هتپژٍّص ّبی کبسثشدی دس ًؾبم سال 36

 -32/4 -9/0 8/4 ًؾبم آهبس ٍ اعالفبت 37

 -17/5 -1/1 7/4 ثشًبهِ هحَس ثَدى خذهبت 38

 -74/30 جوـ ًْبیی
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 ػَاهل ثیرًٍی هَثر ثر ارائِ خذهبت داًطگبُ ػلَم پسضکی لرستبى
 

میاوگیه    شاخص                              ردیف حوزه

یب ضر

 اهمیت

ومره کسب 

 شذه

 ومره وهایی

 

 

 

 

 

 

عوامل 

  بیرووی

هیضاى ّوکبسی ثخص خصَصی دس اسائِ خذهبت ثْذاضتی  1
 دسهبًی ، تطخیص ٍ سشپبیی 

63/3 75/0+ 72/2+ 

 +5/2 +1 5/2 هیضاى پتبًسیل استبًی دس صهیٌِ گیبّبى داسٍئی 2

اجشای هیضاى تقبهل ، هطبسکت ٍ ّوکبسی سسبًِ ّبی جوقی دس  3
 ثشًبهِ سالهت

5/2 87/0+ 18/2+ 

 +92/1 +5/0 9/3 هیضاى حوبیت ٍصاست ثْذاضت اص ثشًبهِ ّبی داًطگبُ 4

هیضاى تقبهل ٍ هطبسکت ٍ ّوکبسی سبصهبًْب ٍ اسگبًْبی هشتجظ  5
 ثب سالهت ثب داًطگبُ

75/3 5/0+ 88/1+ 

 +1 +25/0 4 هیضاى افتجبسات هلی هصَة ٍ سدیفْبی افتجبسی هتوشکض 6

 +98/0 +25/0 9/3 پَضص خذهبت ثیوِ ای 7

 +91/0 +25/0 63/3 هیضاى هطبسکت آحبد هشدم اص ثشًبهِ ّبی سالهت  8

هیضاى ّوکبسی سبصهبًْبی ًؾبم پضضکی ٍ پشستبسی استبى ،  9
 اًجوي داسٍسبصاى ، اًجوي تغزیِ ٍ ......

75/2 13/0+ 36/0+ 

 +32/0 +12/0 63/2 تجظ ثب سالهت ثب داًطگبُهیضاى ّوکبسی ٍ هطبسکت صٌبیـ هش 10

 -47/0 -13/0 62/3 قَاًیي ٍ هقشسات ٍ دستَسالقولْب 11

 -05/1 -38/0 75/2 ًؾبم سسیذگی ثِ ضکبیبت هشدم اص حَصُ سالهت 12

 -33/1 -38/0 5/3 ٍضقیت اقتصبدی ، فشٌّگی ، اجتوبفی هشدم استبى 13

 -8/1 -62/0 9/2 هیضاى افتجبسات استبًی هصَة 14

حوبیت هبلی اص ثیوبساى ثی ثضبفت ٍ صقت القالج اص عشیق  15
 سیستن سالهت ٍ اسگبًْبی حوبیتی دیگش

5/2 1- 5/2- 

 -86/2 -88/0 25/3 سْن هشدم اص پشداخت ّبی سالهت 16
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میاوگیه  شاخص                              ردیف حوزه

ضریب 

 اهمیت

ومره کسب 

 شذه

 اییومره وه

 

عوامل 

  بیرووی

ٍضقیت آالیٌذُ ّبی هحیظ صیست ) َّا ، آة ، فبضالة  17
) ................. ٍ 

25/4 75/0- 19/3- 

حوبیت ًوبیٌذگبى هجلس ٍ افضبی ضَسای ضْش ، ائوِ جوقِ ٍ  18
 جوبفبت ٍ خیشیي اص ثشًبهِ ّبی سالهت

5/3 25/1- 38/4- 

 -8/2 جوـ ًْبیی
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 SWOTًوَداس 
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 39/22( +  -9/52;  )  -51/30تفبضل ًقبط قَت ٍ ضقف دسًٍی            -

 14/77 (+ -58/17) ;  -81/2              تفبضل ًقبط فشصت ٍ تْذیذ    -

 
 

 

 

 

 

51/30- E = 

81/2- E = 
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 Sاستراتژیْبی 

 
S1 – تجْیضات کبفی ٍ هٌبست 

S2 – پَضص هٌبست ضجکِ ّبی ثْذاضتی دسهبًی 

S3 – ثِ جبهقِ کیفیت هٌبست اسائِ خذهبت سالهت 

S4 –  اجشای هغلَة ًؾبم اسجبؿ هغبثق ثب دستَسالقولْبی هَجَد 

S5 –  دستشسی ثِ اعالفبت فلوی سٍص اص عشیقIT  

S6 – اجشای هٌبست ثشًبهِ ّبی آهَصش فوَهی سالهت 

S7 – ثشگضاسی هٌبست ّوبیص ّب ، سویٌبسّب ٍ کٌگشُ ّب 

S8 –  ًسجت هغلَة داًطجَ ثِ افضبی ّیأت فلوی ثبثت 

S9 – ثجبت ٍ اهٌیت ضغلی کبسکٌبى 

S10 – کویت هغلَة خذهبت سالهت 

S11 – فضبّبی فیضیکی هٌبست 

S12 – ّوبٌّگی ّبی هغلَة دسٍى ثخطی 

S13 – حفؼ کشاهت اًسبًی ٍ ثْذاضت سٍاًی کبسکٌبى ٍ هشاجقیي 
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 Wاستراتژیْبی 
W1 – ثشًبهِ هحَس ًجَدى خذهبت 
W2 – ٌبست ًؾبم آهبس ٍ اعالفبت ًبه 

W3 –  فذم استقشاس ًؾبم ضبیستِ سبالسی 

W4 –کوجَد پژٍّص ّبی کبسثشدی دس ًؾبم سالهت 

W5 – ٍضقیت ًبهٌبست ًؾبم اسصضیبثی کبسکٌبى 

W6 – فذم استقشاس ًؾبم پیطٌْبدات 

W7 – َفذم استقشاس ًؾبم آهَصش پبسخگ 

W8 –   هطبسکت ضقیف ریٌفقبى دس تصوین گیشیْب 

W9 –   هذیشیتثی ثجبتی ًؾبم 

W10 –  ضفبف ًجَدى آئیي ًبهِ ّب ، هقشسات داخلی ، دستَسالقولْب 

W11 –  هتٌبست ًجَدى سبختبس جٌسی پزیشش داًطجَیبى ثش حست ًیبص 

W12 – توبم ٍقتی جغشافیبیی افضبی ّیأت فلوی ًبکبفی ثَدى 

W13 –  ًب هٌبست ثَدى ٍضقیت ّشم فلوی افضبی ّیأت فلوی 

W14 –  پبیص ٍ ًؾبست  اثش ثخطی ًبکبفی  

W15 –   فذم استقشاس پشًٍذُ الکتشًٍیک سالهتHER  

W16 –  هطبسکت ضقیف هذیشاى دس عشاحی ٍ اجشای ثشًبهِ ّب 

W17 –  ًُبهٌبست ثَدى سبختبس تطکیالت پشسٌلی داًطگب 

W18 –  هذیشیت ضقیف دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ّب 

W19 –  ًؾبم ًبهٌبست آهَصش ضوي خذهت ٍ آهَصش هذاٍم 

W20 –  اهکبًبت سفبّی ًبکبفی ریٌفقبى 

W21 –  پبئیي ثَدى کیفیت ًیشٍی اًسبًی 

W22-   فقذاى تفَیض اختیبس هتٌبست ثب هسئَلیت 

W23 –  پبئیي ثَدى خالقیت ٍ ًَآٍسی 

W24 –  ًبکبفی ثَدى  ًیشٍی اًسبًی هتخصص ٍ هبّش 

W25 –   هتٌَؿ ًجَدى سضتِ ّب ٍ هقبعـ تحصیلی داًطجَیبى 
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 Oْبی استراتژی
 

O1 –  ّوکبسی هٌبست ثخص خصَصی دس اسائِ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی ، تطخیص ، ثستشی ٍ سشپبیی 

O2 –  پتبًسیل هٌبست استبى دس صهیٌِ گیبّبى داسٍئی 

O3 –  تقبهل سبصًذُ سسبًِ ّبی جوقی دس اجشای ثشًبهِ ّبی سالهت 

O4 –   ُحوبیت ٍصاست ثْذاضت اص ثشًبهِ ّبی داًطگب 

O5 –  بسکت ٍ ّوکبسی سبصهبًْب ٍ اسگبًْبی هشتجظ ثب سالهت ثب داًطگبُ هط 

O6 –  افتجبسات هلی هصَة ٍ سدیفْبی افتجبسی هتوشکض 

O7 –  پَضص خذهبت ثیوِ ای 

O8 –  هطبسکت آحبد هشدم دس ثشًبهِ ّبی سالهت 

O9 –  زیِ ٍ ........ّوکبسی سبصهبًْبی ًؾبم پضضکی ٍ پشستبسی استبى ، اًجوي داسٍسبصاى ، اًجوي تغ 

O10 –   ُّوکبسی ٍ هطبسکت صٌبیـ هشتجظ ثب سالهت ثب داًطگب 

  

 Tاستراتژیْبی 

T1 –  ضقف حوبیت ًوبیٌذگبى هجلس ٍ افضبی ضَسای ضْش ، ائوِ جوقِ ٍ جوبفبت ٍ خیشیي اص ثشًبهِ ّبی سالهت 

T2 –  ثبال ثَدى هیضاى آالیٌذُ ّبی هحیظ صیست 

T3 –  پشداخت ّبی سالهت ثبال ثَدى سْن هشدم اص 

T4 –  حوبیت ًبکبفی هبلی اص ثیوبساى ثی ثضبفت ٍ صقت القالج اص عشیق سیستن سالهت ٍ اسگبًْبی حوبیتی دیگش 

T5 –   ًبکبفی ثَدى هیضاى افتجبسات استبًی هصَة 

T6 –   ًبهٌبست ثَدى ٍضقیت اقتصبدی ، فشٌّگی ، اجتوبفی هشدم استبى 

T7 –  دم اص ًؾبم سسیذگی ثِ ضکبیبت حَصُ سالهتثشآٍسدُ ًطذى اًتؾبس هش 

T8 –  فذم ضفبفیت ٍ تٌبقص دس قَاًیي ، هقشسات ٍ دستَسالقولْب ٍ اجشائی ًجَدى آًْب 
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 SWOTمدل تحلیلی 

         

 هحیظ ثیشًٍی                 

 

 

 

 هحیظ دسًٍی      

  Oفشصتْب                

O1 –  ِخذهبت ثْذاضتی ّوکبسی هٌبست ثخص خصَصی دس اسائ
 دسهبًی ، تطخیص ، ثستشی ٍ سشپبیی

O2 – پتبًسیل هٌبست استبى دس صهیٌِ گیبّبى داسٍئی 
O3 – تقبهل سبصًذُ سسبًِ ّبی جوقی دس اجشای ثشًبهِ ّبی سالهت 
O4 –   ُحوبیت ٍصاست ثْذاضت اص ثشًبهِ ّبی داًطگب 
O5 – ثب  هطبسکت ٍ ّوکبسی سبصهبًْب ٍ اسگبًْبی هشتجظ ثب سالهت

 داًطگبُ 
O6 – افتجبسات هلی هصَة ٍ سدیفْبی افتجبسی هتوشکض 
O7 – پَضص خذهبت ثیوِ ای 
O8 – هطبسکت آحبد هشدم دس ثشًبهِ ّبی سالهت 
O9 –  ّوکبسی سبصهبًْبی ًؾبم پضضکی ٍ پشستبسی استبى ، اًجوي

 داسٍسبصاى ، اًجوي تغزیِ ٍ ........
O10 –  سالهت ثب داًطگبُ ّوکبسی ٍ هطبسکت صٌبیـ هشتجظ ثب 

 

 Tتْذیذات                 

T1 –  ، ضقف حوبیت ًوبیٌذگبى هجلس ٍ افضبی ضَسای ضْش
 ائوِ جوقِ ٍ جوبفبت ٍ خیشیي اص ثشًبهِ ّبی سالهت

T2 – ثبال ثَدى هیضاى آالیٌذُ ّبی هحیظ صیست 

T3 –  ثبال ثَدى سْن هشدم اص پشداخت ّبی سالهت 
T4 –  ثیوبساى ثی ثضبفت ٍ صقت القالج حوبیت ًبکبفی هبلی اص

 اص عشیق سیستن سالهت ٍ اسگبًْبی حوبیتی دیگش
T5 –  ًبکبفی ثَدى هیضاى افتجبسات استبًی هصَة 
T6 –  ًبهٌبست ثَدى ٍضقیت اقتصبدی ، فشٌّگی ، اجتوبفی

 هشدم استبى 
T7 –  ثشآٍسدُ ًطذى اًتؾبس هشدم اص ًؾبم سسیذگی ثِ ضکبیبت

 حَصُ سالهت
T8 –  ضفبفیت ٍ تٌبقص دس قَاًیي ، هقشسات ٍ دستَسالقولْب فذم

 ٍ اجشائی ًجَدى آًْب
 

  Sقَتْب                
S1 – تجْیضات کبفی ٍ هٌبست 
S2 – پَضص هٌبست ضجکِ ّبی ثْذاضتی دسهبًی 
S3 – ِکیفیت هٌبست اسائِ خذهبت سالهت ثِ جبهق 
S4 –  هَجَد اجشای هغلَة ًؾبم اسجبؿ هغبثق ثب دستَسالقولْبی 
S5 –  دستشسی ثِ اعالفبت فلوی سٍص اص عشیقIT  
S6 – اجشای هٌبست ثشًبهِ ّبی آهَصش فوَهی سالهت 
S7 – ثشگضاسی هٌبست ّوبیص ّب ، سویٌبسّب ٍ کٌگشُ ّب 
S8 –  ًسجت هغلَة داًطجَ ثِ افضبی ّیأت فلوی ثبثت 

S9 – ثجبت ٍ اهٌیت ضغلی کبسکٌبى 
S10 – کویت هغلَة خذهبت سالهت 
S11 – فضبّبی فیضیکی هٌبست 

S12 – ّوبٌّگی ّبی هغلَة دسٍى ثخطی 

S13 – حفؼ کشاهت اًسبًی ٍ ثْذاضت سٍاًی کبسکٌبى ٍ هشاجقیي 

 

  

  Wضقف ّب                                                

W1 – ثشًبهِ هحَس ًجَدى خذهبت                                                            W23 – پبئیي ثَدى خالقیت ٍ ًَآٍسی 
W2 –  ًؾبم آهبس ٍ اعالفبت ًبهٌبست                                                       W24 – ًبکبفی ثَدى  ًیشٍی اًسبًی هتخصص ٍ هبّش 
W3 –  فذم استقشاس ًؾبم ضبیستِ سبالسی                                                  W25 –  هتٌَؿ ًجَدى سضتِ ّب ٍ هقبعـ تحصیلی داًطجَیبى  
W4 –کوجَد پژٍّص ّبی کبسثشدی دس ًؾبم سالهت                                     W22- فقذاى تفَیض اختیبس هتٌبست ثب هسئَلیت                                    
W5 – ٍضقیت ًبهٌبست ًؾبم اسصضیبثی کبسکٌبى                                           W21 – پبئیي ثَدى کیفیت ًیشٍی اًسبًی 
W6 – فذم استقشاس ًؾبم پیطٌْبدات 
W7 – َفذم استقشاس ًؾبم آهَصش پبسخگ 
W8 –  هطبسکت ضقیف ریٌفقبى دس تصوین گیشیْب 
W9 –ثی ثجبتی ًؾبم هذیشیت 

W10 –  ، دستَسالقولْبضفبف ًجَدى آئیي ًبهِ ّب ، هقشسات داخلی 
W11 –  هتٌبست ًجَدى سبختبس جٌسی پزیشش داًطجَیبى ثش حست ًیبص 
W12 – افضبی ّیأت فلوی توبم ٍقتی جغشافیبیی ًبکبفی ثَدى 
W13 – ًب هٌبست ثَدى ٍضقیت ّشم فلوی افضبی ّیأت فلوی 
W14 –  اثش ثخطی ًبکبفی پبیص ٍ ًؾبست  

W15 –  فذم استقشاس پشًٍذُ الکتشًٍیک سالهتHER  
W16 – هطبسکت ضقیف هذیشاى دس عشاحی ٍ اجشای ثشًبهِ ّب 
W17 – ًُبهٌبست ثَدى سبختبس تطکیالت پشسٌلی داًطگب 
W18 – هذیشیت ضقیف دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ّب 
W19 – ًؾبم ًبهٌبست آهَصش ضوي خذهت ٍ آهَصش هذاٍم 
W20 – اهکبًبت سفبّی ًبکبفی ریٌفقبى 
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 ( قوت برای استفاده بیشتر از فرصتهای محیطی ارتقاء نقاط)  SOاستراتژیْبی 

1- S1S11O4O6  ُاستقبء ضجکِ ّبی ثْذاضت دسهبى ، آهَصش ٍ پژٍّص داًطگب : 

2- S3S5S7O5O9  تَسقِ خذهبت دٍلت الکتشًٍیک ٍ افضایص تقبهل ٍ ّوکبسی ثب سبصهبًْب ٍ اسگبًْبی هشتجظ ثب سالهت : 

3- S8O4  لوی ثبثت ثشای اجشای ثشًبهِ ّبی هشتجظ ثب سالهت : اصالح ًسجت داًطجَیبى ثِ افضبی ّیأت ف 

4- S9S13O4   افضایص ثجبت ٍ اهٌیت ضغلی کبسکٌبى ٍ حفؼ کشاهت اًسبًی ٍ ثْذاضت سٍاًی آًبى : 

  

 

 

 

 ( استفاده از نقاط قوت برای تبدیل تهدیدات به فرصتها)  ST استراتژیْبی

1- S3S6S7S10S12T2 شثظ دس ساستبی کٌتشل ٍ کبّص آالیٌذُ ّبی صیست هحیغی: جلت هطبسکت سبصهبًْب ٍ ًْبدّبی ری 

2-T6 S3S6T2  ِتَسقِ ضبخصْبی سالهت ٍ اهٌیت غزا ٍ داسٍ ٍ اصالح الگَی تغزیِ جبهق : 

3- S3S4 S12T1T3T7 سفـ هَاًـ ، ثْجَد ٍ گستشش ًؾبم اسجبؿ ٍ افضایص کیفیت خذهبت سالهت دس ساستبی فذالت دس ًؾبم سالهت : 

4-S6S7T6 َسقِ آهَصضْبی فوَهی سالهت دس ساستبی ثْجَد صًذگی هشدم: ت 

5- S3S7S15S12T1 ضفبف سبصی کویت ٍ کیفیت خذهبت ثشای حبهیبى هحیغی دس ساستبی استقبی حوبیت آًبى اص ثشًبهِ ّبی سالهت : 
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 (  رفع نقاط ضعف داخلی در راستای استفاده از فرصتهای محیطی) WO استراتژیْبی

1- W1O4O6 استقشاس ًؾبم ثشًبهِ هحَسی خذهبت ٍ اصالح فشآیٌذّب : 

2- W2O4O5O6O8  سبهبًذّی ًؾبم آهبس ٍ اعالفبت ٍ تَسقِ ٍ تقَیت :IT 

3- W3W5W9W16W22O4  استقشاس ًؾبم ضبیستِ سبالسی ، ثجبت ًؾبم هذیشیتی ٍ تفَیض اختیبس هتٌبست ثب هسئَلیت دس :

 اجشای ثشًبهِ ّب 

4- W4O3O4O6سثشدی دس ًؾبم سالهت: گستشش پژٍّطْبی کب 

5- W14O5O8O9تقَیت ٍ افضایص سیستن پبیص ٍ ًؾبست : 

6- W6W23 O4 O5O6O9O10  ُتقَیت ًؾبم پیطٌْبدات ٍ فشاّن ًوَدى ثستش خالقیت ٍ ًَآٍسی دس داًطگب : 

7- W7O3O8  َاستقشاس ًؾبم آهَصش پضضکی پبسخگ : 

8- W8O5O8O9 O10 هطبسکت هستوش ریٌفقبى دس تصوین سبصیْب : 

9- W10O1O4O5O9O10تذٍیي ، اصالح ٍ اجشای آئیي ًبهِ ّب ، ثخطٌبهِ ّب ٍ هقشسات داخلی: 

10- W11W25O4O5 اصالح سبختبس جٌسیتی داًطجَیبى ٍ سضتِ ّب ٍ هقبعـ تحصیلی ثش اسبس ًیبص استبى : 

11-  W12O4O5 تقَیت ثشًبهِ توبم ٍقت جغشافیبئی افضبی ّیأت فلوی : 

12-  W13O4O6 ی: اصالح ّشم فلوی افضبی ّیأت فلو 

13-  W15O4O5O6 اجشای ًؾبم پشًٍذُ الکتشًٍیک سالهت : 

14-  W16O4O5افضایص هطبسکت هذیشاى دس اجشای ثشًبهِ ّب : 

15- W19O1O4O5O6O9O10 اصالح ٍ استقبء ًؾبم آهَصش ضوي خذهت ٍ آهَصش هذاٍم : 

16-  W20O4O5O6 تَسقِ اهکبًبت سفبّی ریٌفقبى : 

17-  W17W21W24O4O5O6O9O10ٌلی ٍ استقبء کوی ٍ کیفی ًیشٍی اًسبًی: اصالح سبختبس تطکیالت پشس 

18- W18O4O6 اصالح هذیشیت دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ّب : 

 (  رفع نقاط ضعف داخلی در راستای تبدیل تهدیدات به فرصتها)  WT استراتژیْبی

1- W1W2W15T7  تدویه و اجرای بروامه جامع رسیدگی به شکایات : 

2- W18T3T4 لعالج: حمایت از بیماران بی بضاعت و صعب ا 
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 ٍ حَزُ ّبی هرتجظ استراتژیْب
 ارتقبء فضبّبی فیسیکی ، تجْیسات ، تأسیسبت ٍ اهکبًبت در حَزُ سالهت  -1

 اّذاف اختصبصی :

 حَصُ سیبست   – 1-1
 حَصُ ثْذاضت – 2-1
 حَصُ دسهبى – 3-1
 حَصُ آهَصضی – 4-1
 حَصُ پژٍّطی – 5-1
 حَصُ داًطجَئی فشٌّگی – 6-1
 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ – 7-1
 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 8-1
 

تَسؼِ خذهبت دٍلت الکترًٍیک در راستبی افسایص تؼبهل ٍ ّوکبری ثب سبزهبًْب ٍ ارگبًْبی  -2

 هرتجظ ثب سالهت 

 اّذاف اختصبصی :

 استقبء کیفیت خذهبت سالهت ) هقبًٍتْبی ثْذاضت ، دسهبى ، غذا ٍ داسٍ ( – 1-2
 تَسقِ خذهبت دٍلت الکتشًٍیک ) کلیِ هقبًٍتْب ( -2-2
 فشٌّگی ( –ویٌبسّب ، ّوبیص ّبی فلوی ) آهَصضی ، پژٍّطی ، داًطجَیی ثشگضاسی س – 3-2
 

 اصالح ًسجت داًطجَیبى ثِ اػضبی ّیأت ػلوی ثبثت ثرای اجرای ثرًبهِ ّبی هرتجظ ثب سالهت -3

 اّذاف اختصبصی :

 ّیأت اهٌبء – 1-3

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 2-3
 هقبًٍت آهَصضی – 3-3
 
 

 بى ٍ حفظ کراهت اًسبًی ٍ ثْذاضت رٍاًی آًبى افسایص ثجبت ٍ اهٌیت ضغلی کبرکٌ -4

 اّذاف اختصبصی :

 حَصُ سیبست - 1-4

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت –2-4
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 هقبًٍت ثْذاضتی – 3-4

 هقبًٍت دسهبى – 4-4

 هقبًٍت آهَصضی – 5-4

 هقبًٍت پژٍّطی – 6-4

 فشٌّگی –هقبًٍت داًطجَیی  – 7-4

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ  – 8-4

 

ٍ ًْبدّبی ریرثظ در راستبی کٌترل ٍ کبّص آالیٌذُ ّبی زیست  جلت هطبرکت سبزهبًْب -5

 هحیغی 

 اّذاف اختصبصی :

 هقبًٍت ثْذاضتی – 1-4

 

 ّبی سالهت  تَسؼِ ضبخص-6

 اّذاف اختصبصی :

 هقبًٍت ثْذاضتی – 1-6

 هقبًٍت دسهبى – 2-6

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ ) اهٌیت غزا ٍ اصالح الگَی تغزیِ جبهقِ (  – 3-6

 آهَصضیهقبًٍت  – 4-6

 هقبًٍت پژٍّطی – 5-6

 داًطجَیی فشٌّگی – 6-6

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 7-6

 
 
 
 
 
 
 

رفغ هَاًغ ٍ ثْجَد ٍ گسترش ًظبم ارجبع ٍ افسایص کیفیت خذهبت سالهت در راستبی ًظبم  -5

 ػذالت در سالهت
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 اّذاف اختصبصی :

 هقبًٍت ثْذاضتی  –1-7

 هقبًٍت دسهبى  – 2-7

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 3-7

 هقبًٍت آهَصضی – 4-7

 هقبًٍت پژٍّطی – 5-7

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ – 6-7

 فشٌّگی –هقبًٍت داًطجَیی  – 7-7

 

 تَسؼِ آهَزضْبی ػوَهی سالهت در راستبی ثْجَد زًذگی هردم -6

 اّذاف اختصبصی: 

س ، هقبًٍت ثْذاضتی ) اثضاسّبیی هبًٌذ ثشگضاسی ّوبیص ّب ٍ سویٌبسّب ، اجشای ثشًبهِ ّبی جبهقِ هحَ – 1-8

 صذاٍ سیوب ٍ سسبًِ ّبی استجبط جوقی (

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ – 2-8

 هقبًٍت آهَصضی -3-8

 هقبًٍت پژٍّطی – 4-8

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 5-8

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی ) ثب تأکیذ ثش هطکالت فشٌّگی جبهقِ (  -6-8

 

یراى ٍ هطخص ضذى استقرار ًظبم ثرًبهِ هحَری خذهبت ٍ اصالح فرآیٌذّب ) ثب تبکیذ ثِ هذ -7

 زهبى ثرای تذٍیي ثرًبهِ استراتژیک ّوِ هؼبًٍت (

 اّذاف اختصبصی :

 حَصُ سیبست – 1-9

 هقبًٍت آهَصضی - 2-9

 هقبًٍت دسهبى – 3-9

 هقبًٍت پژٍّطی -4-9

 هقبًٍت ثْذاضتی – 5-9

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی  – 6-9
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 هقبًٍت غزا داسٍ – 7-9

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 8-9

 ITًظبم آهبر ٍ اعالػبت ٍ تَسؼِ ٍ تقَیت  سبهبًذّی -8

 اّذاف اختصبصی :

 حَصُ سیبست – 1-10

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 2-10

 هقبًٍت ثْذاضتی – 3-10

 هقبًٍت دسهبى – 4-10

 هقبًٍت آهَصضی  -5-10

 هقبًٍت پژٍّطی – 10 -6

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی – 10 -7

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ   – 8-10

 

یستِ سبالری ، ثجبت ًظبم هذیریتی ٍ تفَیض اختیبر هتٌبست ثب هسئَلیت در استقرار ًظبم ضب -9

 اجرا ثرًبهِ ّب ) تذٍیي آئیي ًبهِ داًطگبّی (

 اّذاف اختصبصی :

 حَصُ سیبست – 1-11

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 2-11

 هقبًٍت ثْذاضتی – 3-11

 هقبًٍت دسهبى – 4-11

 هقبًٍت آهَصضی  -5-11

 هقبًٍت پژٍّطی – 11 -6

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ   – 11 -7

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی – 8-11

 

 گسترش پژٍّطْبی کبرثردی در ًظبم سالهت  -16

 اّذاف اختصبصی :

 هقبًٍت پژٍّطی – 1-12
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 هقبًٍت آهَصضی – 2-12

 هقبًٍت ثْذاضتی – 3-12

 هقبًٍت دسهبى -4-12

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 5-12

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ   -12 -6

 
 

 ن پبیص ٍ ًظبرت ثر ثرًبهِ ّبی اداریتقَیت سیست -11

 اّذاف اختصبصی :

 حَصُ سیبست  – 1-13

 هقبًٍت ثْذاضتی – 2-13

  هقبًٍت دسهبى -13 -3

 هقبًٍت آهَصضی  – 13 -4

 هقبًٍت پژٍّطی – 5-13

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ   – 6-13

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 7-13

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی – 8-13

 
 

 دات ٍ فراّن ًوَدى ثستر خالقیت ٍ ًَآٍری ) تذٍیي ثرًبهِ (تقَیت ًظبم پیطٌْب -12

 اّذاف اختصبصی :

 حَصُ سیبست – 1-14

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 2-14

 هقبًٍت آهَصضی – 3-14

 هقبًٍت پژٍّطی – 4-14

 هقبًٍت دسهبى – 5-14

 هقبًٍت ثْذاضتی – 6-14

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ   – 7-14

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی – 8-14
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 ستقرار ًظبم آهَزش پسضکی پبسخگَ ا -13

 اّذاف اختصبصی :

 هقبًٍت آهَصضی – 1-15

 هقبًٍت ثْذاضتی – 2-15

 هقبًٍت دسهبى - 3-15

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ   - 4-15

 
 
 
 

 هطبرکت هستور ریٌفؼبى در تصوین گیریْب ) ثب تبکیذ ثر تطکیل ٍ فؼبل سبزی اتبق فکر ( -14

 اّذاف اختصبصی :

 حَصُ سیبست – 1-16

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 2-16

 هقبًٍت ثْذاضتی– 3-16

 هقبًٍت دسهبى– 4-16

 هقبًٍت آهَصضی – 5-16

 هقبًٍت پژٍّطی– 6-16

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی – 7-16

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ – 8-16

 

 تذٍیي ، اصالح ٍ اجرای آئیي ًبهِ ّب ، ثخطٌبهِ ّب ٍ هقررات داخلی -15

 اّذاف اختصبصی :

 ) هحَسیت (حَصُ سیبست  – 1-17

 ) هحَسیت ( تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 2-17

 هقبًٍت دسهبى – 3-17

 هقبًٍت آهَصضی – 4-17

 هقبًٍت ثْذاضتی – 5-17
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 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ – 6-17

 هقبًٍت پطتیجبًی – 7-17

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی – 8-17

 

 ستبى اصالح سبختبر جٌسیتی داًطجَیبى ٍ رضتِ ّب ٍ هقبعغ تحصیلی ثر اسبس ًیبز ا -16

 اّذاف اختصبصی :

 هقبًٍت آهَصضی ) هحَسیت ( – 1-18

 هقبًٍت ثْذاضتی – 2-18

 هقبًٍت دسهبى - 3-18

 
 
 

 تقَیت ثرًبهِ توبم ٍقت جغرافیبیی اػضبی ّیأت ػلوی -17

 اّذاف اختصبصی :

 هقبًٍت آهَصضی – 1-19

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت -2-19

 هقبًٍت دسهبى  -3-19

 

 ی اصالح ّرم ػلوی اػضبی ّیأت ػلو -18

 اّذاف اختصبصی :

 هقبًٍت آهَصضی – 1-20

 هقبًٍت پژٍّطی – 2-20

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 3-20

 
 

 اجرای ًظبم پرًٍذُ الکترًٍیک سالهت -19

 اّذاف اختصبصی :

 هقبًٍت ثْذاضتی – 1-21

 هقبًٍت دسهبى – 2-21
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 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 3-21

 

 افسایص هطبرکت هذیراى در اجرای ثرًبهِ ّب -26

 :اّذاف اختصبصی 

 حَصُ سیبست– 1-22

 هقبًٍت آهَصضی– 2-22

 هقبًٍت دسهبى – 3-22

 هقبًٍت ثْذاضتی – 4-22

 تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 5-22

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ– 6-22

 هقبًٍت پژٍّطی – 7-22

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی – 8-22

 

 اصالح هذیریت درآهذّب ٍ ّسیٌِ ّب -21

 اّذاف اختصبصی :

 () هحَسیت  تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 1-23

 هقبًٍت ثْذاضتی– 2-23

 هقبًٍت دسهبى – 3-23

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ – 4-23

 هقبًٍت آهَصضی – 5-23

 هقبًٍت پژٍّطی – 6-23

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی – 7-23

 

 اصالح ٍ ارتقبء ًظبم آهَزضی ضوي خذهت ٍ آهَزش هذاٍم -22

 اّذاف اختصبصی :

 ) هحَسیت ( تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 1-24

 هَصضی ) هحَسیت (هقبًٍت آ – 2-24

 هقبًٍت غزا داسٍ – 3-24
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 هقبًٍت پژٍّطی – 4-24

 هقبًٍت دسهبى – 5-24

 هقبًٍت ثْذاضتی – 6-24

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی – 7-24

 

 تَسؼِ اهکبًبت رفبّی ریٌفؼبى  -23

 اّذاف اختصبصی :

 ) هحَسیت (  تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 1-25

 هقبًٍت  داًطجَیی فشٌّگی ) هحَسیت ( – 2-25

 هقبًٍت آهَصضی – 3-25

 هقبًٍت دسهبى  – 4-25

 هقبًٍت ثْذاضتی  – 5-25

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ– 6-25

 هقبًٍت پژٍّطی – 7-25

 
 
 
 

 اصالح سبختبر تطکیالت پرسٌلی ٍ ارتقبء کوی ٍ کیفی ًیرٍی اًسبًی -24

 اّذاف اختصبصی :

 ) هحَسیت ( تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 1-26

 هقبًٍت آهَصضی – 2-26

 ًٍت دسهبىهقب – 3-26

 هقبًٍت ثْذاضتی – 4-26

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ – 5-26

 هقبًٍت پژٍّطی – 6-26

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی  – 7-26
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 تذٍیي ٍ اجرای ثرًبهِ جبهغ رسیذگی ثِ ضکبیبت -25

 اّذاف اختصبصی :

 ) هحَسیت ( تَسقِ هذیشیت ٍ هٌبثـ هقبًٍت – 1-27

 هقبًٍت پطتیجبًی – 2-27

 هقبًٍت دسهبى – 3-27

 ْذاضتیهقبًٍت ث – 4-27

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ – 5-27

 هقبًٍت آهَصضی – 6-27

 هقبًٍت پژٍّطی – 7-27

 هقبًٍت داًطجَیی فشٌّگی – 8-27

 

 حوبیت از ثیوبراى ثی ثضبػت ٍ صؼت الؼالج -26

 اّذاف اختصبصی :

 حَصُ سیبست – 1-28

 هقبًٍت دسهبى ) هحَسیت ( - 2-28

 هقبًٍت ثْذاضتی – 3-28

 هقبًٍت غزا ٍ داسٍ – 4-28

 


