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تهیه و تنظیم :دکتر سید غالمعلی جورسرایی ،دکتر محمد علی جهانی ،دکتر سیمین موعودی ،دکتر منوچهر
اشرف پور ،دکتر رقیه اکبری ،دکتر پروین سجادی ،دکتر ابراهیم ذبیحی نیشابوری ،دکتر فرزین صادقی

مقدمه:
برنامهريزي جريان مستمر از تصميم هاي سيستماتيك مي باشد كه با دردست داشتن بهترين اطالعات نسبت به آينده به
مرحله اجراء در مي آيد ( پيتر دراكه ) .
در زندگي روزانه ،هر انساني به عنوان موجودي كه در حصار مسائل و مشكالت زندگي محاصره ميباشد فقط با
برنامهريزي و تعيين اهداف موردنظر و روش دستيابي به آنها درزمان مشخص مي تواند در جهتي صحيح حركت
نموده و از موانع عبور نمايد ودر سازمان ها هم برنامه ريزي ركن اساسي هرگونه اقدام و حركتي مي باشد.
برنامه ريزي استراتژيك (راهبردي) اصوالً يك نگرش و راه زندگي است كه متضمن تعهد به عمل برمبناي انديشه و
تفكر آينده نگر ،تصميم قاطع در اجراي امور منظم و مداوم و بخش انفكاكناپذير حركت انسان در طول سال محسوب
مي گردد.

تعريف واژه ها
رسالت ) :(Missionمشخص كننده فلسفه وجــودي سازمان بوده و شامل اهداف ،وظايف اصلي ،ويژگي ها و ارزش-
هاي حاكم بر سازمان مي باشد.
چشم انداز ) :(Visionشرايط وقوع و تحقق رسالت سازماني را به نمايش گذاشته و باعث ايجاد انگيزش در مجموعـه و
دريافت كنندگان خدمات مي گردد.
ارزشها ) :(Valueمجموعه قوانين ثابت و غيرمتغيري است كه كل استراتژي ها بر مبناي آنها شكل گرفته و در تمام طول
زمان اجرا ،با تكيه و نگاه بر آنها استراتژيها به اجرا گذاشته مي شوند.
نقاط قوت ) :(Strengths)(Sمجموعه منابع و توانمندي هايي داخل سازماني است كه سـازمان را در جهـت نيـل بـه
اهداف خود ياري مي نمايد.
نقاط ضعف ) :(W) (Weaknessesمجموعه اي از عوامل داخل سازماني مي باشد كه مانع از تحقق اهداف سـازمان
ميگردند.
فرصت ها ) :(O) (Opportunitiesمجموعه اي از امكانات بالقوه خارج از سازمان كه در صورت بهره گيري از آنهـا
توانمندي هاي سازمان افزايش خواهد يافت.
تهديدها ) :(T) (Threatsمجموعه اي از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان كه مانع از اجراي برنامهها و تحقق
اهداف سازمان مي گردند.
عوامل داخلي ) :(SWمجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلي گويند.
عوامل خارجي ) : (OTمجموعه فرصت ها و تهديدهاي سازمان را عوامل خارجي مي گويند.
استراتژي ) :(Strategyمجموعه اي از راهها كه باعث رساندن سازمان به اهداف از پيش تعيين شده خود ميشوند.

بیانیه رسالت ) (Missionدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشكده پزشكي بابل به عنوان اولين دانشكده پزشكي در شمال كشور برمبناي تحكيم و تثبيت ارزشهاي متعالي در كليه
امور آموزشي و پژوهشي و درماني ،با در نظرگرفتن نيازهاي سالمت جامعه ،نظام ارائه خدمات سالمت ،براساس اسناد
باالدستي (شامل سياستهاي كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري ،نقشه جامع علمي كشور و دانشگاه ،سند سالمت ،سند
تحول آموزش و توانمنديهاي مورد انتظار از پزشكان عمومي) ،ارزشها و پاسخگويي اجتماعي ،با داشتن اساتيد مجرب
ومتعهد و مراكزآموزشي و درماني مجهز ،بر آن است كه به بهترين وجه در باالترين سطح ممكن از نظر كيفي وكمي در
راستاي وظايف ذيل عمل نمايد:
-1آموزش نيروهاي انساني در رشتههاي پزشكي عمومي ،كارشناسي ارشد ،پي اچ دي ،تخصصي ،فلوشيپ و فوق
تخصصي ،بهگونه اي كه اجراي اين برنامه بتواند منجر به تربيت دانش آموختگاني توانمند براي ايفاي نقش موثر در محيط
جامعه و ارتقاي حرفهاي ازطريق يادگيري مادامالعمر و با آمادگي تحصيل درمقاطع بعدي (درصورت تمايل) شود.
 -2فراهم آوري زمينههاي نوآوري آموزشي در دانشكده با مشاركت اعضاي هيات علمي ،فارغ التحصيالن دانشگاه علوم
پزشكي بابل ،كاركنان وفراگيران در مقاطع كارشناسي ارشد ،دكتري عمومي ،پي اچ دي ،تخصصي ،فلوشيپ و فوق
تخصصي
 -3مشاركت موثر در آموزش و توانمند سازي و ارزشيابي اعضاء هيات علمي
 -4ارايه همكاري ومشاورههاي علمي به ساير دانشكدهها ودانشگاهها
-5فراهم آوردن زمينه جهت انجام پژوهشهاي كاربردي و اساسي مورد نيازبخش سالمت در حيطه علوم پايه ،باليني و
سالمت وعلوم مديريتي با لحاظ نمودن فن آوريهاي نوين حوزه پزشكي وجوانب فرا ملي سالمت

 -6مشاركت در ارتقاي سالمت از طريق ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و درماني با بهرهوري باال
 -7حمايت از مراكز رشد و شركتهاي دانش بنيان با رويكرد دانش پزشكي

بیانیه چشم انداز) (Visionدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برآن است تا با توجه به ارزشهای اسالمی و ایرانی و استفاده ازتوانمندیهای درون
بخشی و فرصتهای برون بخشی ،طی  5سال آینده به جایگاه اول آموزشی و پژوهشی در میان دانشکدههای پزشکی در کالن
منطقه یک آمایش آموزش عالی سالمت دست یابد و به عنوان دانشکدهای شاخص در فراهم کردن محیط رشد ،بالندگی و پرورش
استعدادهای خالق و همچنین شکوفایی و تقویت چرخه علم و نوآوری مطرح گردد.

ارزش هاي حاكم بر دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل:
دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل خود را در مقابل جامعه ،فراگيران و ذينفعان مسئول دانسته و با رعايت اصول
مشتري محوري و مديريت جامع كيفيت ،به ارزشهاي ملي ،ديني ،اخالقي و حرفه اي ارج مي نهد و با لحاظ نمودن
ارزشهاي حاكم بر دانشگاه علوم پزشكي بابل ،موارد ذيل راجزء ارزشهاي حاكم بر اين دانشكده مي داند:
احترام به جايگاه واالي علم و عالم ،الويت دادن به"دانايي محوري" وتوسعه علم و قداست بخشـيدن بـه "علـم
جويي" و دانش پژوهي
تالش در جهت رعايت حقوق فراگيران ،خانوادههاي فراگيران ،اساتيد و كاركنان در دانشكده
تالش در جهت نهادينه نمودن رعايت اخالق حرفه اي در دانشكده
تالش در جهت رضايت مندي اساتيد،كاركنان وفراگيران

ذينفعان
 .1اعضاي هيات امناء دانشگاه

 .16سازمان بازرسي

 .2اعضائ هيات علمي ودرماني دانشگاه

 .17مردم

 .3معاونت هاي دانشگاه علوم پزشكي بابل

 .18بيماران

 .4بيمارستانها و مراكز درماني دولتي و خصوصي

. 19امام جمعه و جماعت

 .5كاركنان بيمارستان ها

. 20شهرداري

 .6دانشكدههاي دانشگاه

 .21شركت برق

 . 7ساير دانشكدههاي پزشكي كشور

 .22سازمان آب و فاضالب

 .8كاركنان دانشكده

 .23صاحبان رسانه هاي جمعي

.9فراگيران

. 24شركت گاز

 . 10اساتيد مدعو

.25شركت مخابرات

. 11حراست و سيستمهاي امنيتي

 .26شركتهاي فروشنده كاال وخدمات

. 12تشكلهاي دانشجويي

 .27كانونهاي مذهبي

. 13خيرين و بنگاههاي خيريه

 .28فارغ التحصيالن د.ع.پ.بابل

.14ديوان محاسبات

. 29نمايندگان مجلس

.15شوراي شهر

.30دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري

تعهد رييس ومعاونين ،مديران وكاركنان دانشكده به ارتقاي كيفيت آموزشي و پژوهشي ودرماني
ارزشهاي متعالي دين مبين اسالم در زمينه كسب رضايت الهي ،حفظ كرامت انسان ،شرافت خدمت به انسانها ،ضرورت
حفظ حيات و احياي نفوس
ارتقاي سالمت وكيفيت زندگي
عدالت در سالمت
اهميت تسكين آالم دردمندان
مراعات احكام الهي وشئون انساني ،التزام به احكام پزشكي و مراعات حقوق انساني ،طلب علم ،عيني بودن وجوب حرفه-
اي طب
تأمين و تضمين اولويتها و ضروريات تشخيص داده شده و اعالم شده از سوي نظام خدمات سالمت
داشتن انعطاف الزم براي رعايت التزامات فقهي وطراحي وتدريس مسائل مستحدثه دردنياي پزشكي

ليست ذينفعان دانشكده پزشك ي دانشگاه علوم پزشكي بابل:
نقاط قوت
 -برخورداري ازاعضاء هيات علمي متبحر و كارآزموده و

نقاط ضعف
 -كمبود فضاي فيزيكي در دانشكده

داراي اشتهار علمي در دانشكده
 -برخورداري ازكارشناسان با تجربه و متعهد در سطح

 -كمبود نيروي انساني كارشناس دانشكده وعدم تناسب بين وظايف

دانشكده

كاري وتعداد كارشناسان

 برخورداري مناسب از تجهيزات پيشرفته در بسياري ازگروههاي آموزشي دانشكده
آزمایشگاهها و محیطهای پاراکلینیک تحت پوشش
برخورداري از موقعيت مناسب جغرافيايي دانشكده
 -دسترسي به منابع آموزشي و كتب مرجع و كتابخانه ديجيتال

 نياز به ارتقاي وضع موجود نظام ثبت و گزارشدهي در واحدهايتحت پوشش
 كمبود اعتبارات و منابع مالي دانشكده تخصيص ناكافي اعتبارات جهت اجراي برنامههاي آموزشيوپژوهشي

 -برخورداري از كادر مديريتي و اجرايي متعهد دردانشكده

 -سرعت كند روند تامين منابع مالي در برنامه هاي نيازمند بودجه

برخورداري از تعداد تخت فعال مناسب در بيمارستان هاي

-

تحت پوشش
 -برخورداري از درصد اشغال تخت باال در بيمارستان هاي

 -كمبود امكانات رفاهي مناسب براي اساتيد و پرسنل

تحت پوشش
 -حمايت مسئولين دانشگاه از برنامه هاي توسعه آموزشي و

 -پايين بودن انگيزه فراگيران

پژوهشي
 -جذب اعضاي هيات علمي جوان و با انگيزه

 -كمبود فضاهاي آموزشي مناسب در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه و

وجود جو همدلي و جو صميمي در بين اعضاي هيات علمي

متناسب نبودن فضاهاي موجود با تعداد فراگيران

وكاركنان دانشكده
 حضور اساتيد تمام وقت جغرافيايي در بسياري از رشتههادردانشكده وبيمارستانهاي تابعه دانشكده ودانشگاه
 -قبولي قابل توجه دانشجويان مقطع پزشكي عمومي در

 -ضعف فعاليتهاي تيمي وگروهي در دانشكده

مقاطع تخصصي
 -پشتيباني قوي مسئولين دانشكده از مديران واحد ها و بخش

 -نبود برنامه مدون جهت اعزام اساتيد به دوره هاي آموزشي،

ها

كنفرانس ها وسمينارهاو ...كه به كمبود اعتبارات بر ميگردد

آناليز محيط داخلي و خارجي )(SWOT Analysis
بررسي عوامل داخلي ): (IFE

بررسي عوامل خارجي
تهديد ها

فرصت ها
دسترسي آسان تمام ساكنين بابل به واحدهايي كه تابعه اين

حوادث غير مترقبه مانند زلزله ونداشتن امكانات الزم براي بحرانها

دانشكده ودانشگاه ميباشند به دليل پراكندگي مناسب مراكز
تابعه در سطح جغرافيايي تحت پوشش
تعدد پزشكان متخصص در برخي از رشتههاي باليني براي

سطح توقع باالي مسئولين وزارتي واستاني از دانشكده ودانشگاه به

عضويت هيات علمي در اين دانشكده

علت قدمت دانشگاه
تغيير سريع قوانين ودستورالعملها
اختصاص زياد دانشجويان پزشكي به دانشگاه در سال هاي اخير

ارباب رجوع زياد از شهرو شهرستانهاي اطراف به

تعدد بخشنامههاي دولتي وبروكراسيهاي اداري

واحدهايي كه در حوزه خدمت رساني دانشكده مي باشد به
علت شناخت مردم از دانشكده و دانشگاه و واحدهاي تحت
پوشش
تنوع بيماران مراجعه كننده به واحدهايي كه زير مجموعه

ارايه خدمات به صورت استاني به استان هاي همجوار وتخصيص

دانشكده ودانشگاه مي باشند.

اعتبار به صورت تك شهرستاني

امكان انجام تحقيقات گسترده در زمينه بيماريهاي گوناگون

دخالت عوامل بيروني در برنامه ريزي و تصميم گيريها

در دانشكده وزير مجموعههاي دانشكده
همكاري با سايردانشكدهها ي پزشكي جهت ارائه خدمات
متقابل
نظر ويژه مسئولين شهري واستاني در مورد دانشكده
ودانشگاه

مسایل استراتژیک دانشکده پزشکی )(Strategic Issues
 -1انگيزه و نوآوري اعضاي هيات علمي
 -2فضاي فيزيكي و تجهيزات دانشكده و گروههاي آموزشي
 -3استفاده از فن آوريهاي نوين و تكنولوژيهاي روز دنيا

 -4مسايل مربوط به زير ساختهاي دانشكده
 -5توانمندي وكارآمدي وانگيزه فراگيران
 -6رشتههاي تخصصي وفوق تخصصي
 -7اخالق حرفه اي
اهداف استراتژيك:
 -1تقويت انگيزه و نوآوري در اعضاي هيات علمي
 -2افزايش جذب حمايتهاي مالي جهت تامين منابع به ويژه توسعه زيربنايي دانشكده
 -3به كارگيري سياستهاي مناسب جهت استفاده بهتر از فن آوريهاي نوين
 -4بهينه سازي زيرساختهاي آموزشي دانشكده
 -5حفظ و ارتقاء توانمنديهاي اعضاي هيات علمي
 -6آموزش و تقويت رعايت اخالق حرفه اي در نظام آموزشي دانشكده به عنوان الگويي براي دانشگاه
 -7ارتقاء توانمندي و كارآمدي فراگيران مطابق با استاندارد هاي ملي و بين المللي
 -8تربيت نيروي انساني كارآمد و پاسخگو به نيازهاي سالمت جامعه درزمينههاي علمي ،آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي
و درماني
 -9توسعه كمي و كيفي رشتههاي آموزشي تخصصي و فوق تخصصي

استراتژي ها:
 S1O1تقويت و تاكيد بر تفكر كار گروهي در دانشكده  S2O1تالش در جهت مشاركت اعضاي هيات علمي در نيازسنجيهاي دانشكده و تصميم گيريها S3O1به كارگيري سيستم ارزشيابي و بازخورد مناسب براي ارتقاء عملكرد اعضاء هيات علمي S1O2استفاده از حمايتهاي مالي خيرين سالمت در زمينه توسعه فضاي فيزيكي دانشكده S2O2استفاده از منابع موجود جهت توسعه تجهيزاتي دانشكده S1O3تشويق اعضاي هيات علمي جهت به كارگيري روش هاي نوين آموزشي S2O3توسعه كاربري فن آوريهاي نوين اطالعاتي جهت تبادل اطالعات علمي با ساير مراكز دانشگاهي داخل و خارجكشور
 S1O4اصالح تدريجي فضاها و ارتقاء كمي و كيفي تجهيزات آموزشي با توجه به استانداردهاي ملي و بين المللي S2O4تالش در افزايش سهم اعتبارات آموزش و توزيع مناسب آن با توجه به نيازهاي سطح فعاليتهاي گروههايآموزشي تابعه دانشكده
 S1O5طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي در زمينه هاي آموزش پزشكي براساس نياز سنجي از گروه هاي آموزشي S2O5استفاده از فرصت هاي مطالعاتي و ماموريت هاي آموزشي جهت اعضاي هيات علمي مطابق با نيازهاي دانشگاه S3O5اعطاي تسهيالت الزم در حد منابع موجود براي اعضاي هيات علمي جهت شركت در همايش هاي علمي S1O6به كارگيري سازوكارهاي مناسب به منظور رعايت اخالق حرفه اي توسط اعضاي هيات علمي به عنوان الگوييبراي فراگيران
 S2O6اعتالي اخالق حرفه اي از طريق انتشارات و كارگاههاي آموزشي و درج مطالب مرتبط در متون آموزشي S1O7-به كارگيري سازو كار مناسب جهت افزايش اميد به آينده در فراگيران و ساير دست اندركاران امر آموزش

 S2O7تعيين سازوكارهاي حفظ ارتباط مستمر فراگيران با دانشكده S3O7ايجاد و به كارگيري نظام پايش و ارزشيابي كيفيت دوره هاي آموزشي بر اساس استانداردهاي ملي و بين المللي S1O8ايجاد زمينههاي شناسايي و هدايت فراگيران مستعد براي فعاليت موثر حرفه در زمينه بهداشت و درمان و ارائهخدمات سالمت
 S2O8تالش در جهت فراهم كردن امكان شركت فراگيران در همايش ها و كارگاه هاي آموزشي S3O8طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت در زمينههاي علمي براي فراگيران مستعدتر همانند آماده سازيجهت المپيادها
 S1O9بهره مندي از اعضاي هيات علمي ساير دانشگاهها و يا تبادل استاد با ساير دانشگاهها در صورت نياز S2O9تاسيس و گسترش رشتههاي تخصصي و فوق تخصصي جديد بر اساس توانمندي دانشگاه و همچنين نياز منطقه وكشور
 S3O9ارتقاء كيفيت رشتههاي تخصصي و فوق تخصصي موجود در دانشگاه S4O9توسعه و تجهيز فضا و امكانات آموزشي و درماني به عنوان زمينه اي جهت گسترش رشته هاي تخصصي و فوقتخصصي

"برنامه ريزي استراتژيك تنها داشتن برنامه استراتژيك نيست".
برنامه استراتژيك بدون عمل به آن " رويا پردازي " است.

