برناهه استراتژيك هركس تحقيقات باروري و ناباروري دانشگاه علوم پسشكي كرهانشاه
هزوش تحميمبت ببرٍري ٍ ًبببرٍري داًطگبُ ػلَم پشضىي وزهبًطبُ اس سبل  1383فؼبليت خَد را در گزٍُ
ػلَم تطزيح داًطىذُ پشضىي آغبس ٍ در سبل

 1384اس ضَراي پضٍّطي داًطگبُ هدَس رسوي فؼبلي ت

گزفت .اًدبم پضٍّص ّبي بٌيبدي ٍ وبربزدي بِ هٌظَر تَسؼِ داًص در سهيٌِ تَليذ هثل ٍ ارتمبي درهبى
آغبس وزد  .ايي هزوش در آببى  1387هَفك بِ اخذ هَافمت اصَلي اس ٍسارت بْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش
پشضىي گزديذ.
بز اسبط سٌذ چطن اًذاس خوَْري اسالهي ايزاى (رسيذى بِ خبيگبُ ػلوي ٍ التصبدي هَرد ًظز در 1404
) ،هسئَليت دستيببي بِ بخص ػوذُ ايي اّذاف بز ػْذُ هزاوش ػلوي داًطگبّي ٍ تحميمبتي است  .هزوش
تحميمبت ًبببرٍري بِ ػٌَاى ػضَي اس هدوَػِ ػلوي وطَر در خْت دستيببي بِ ايي ّذف ٍ سبيز اّذاف
پيص بيٌي ضذُ تالش هي وٌذ.
چشن انداز:
يه هزوش تحميمبتي وبرآهذ ،اصَلي ٍ پَيب اس عزيك اًدبم پضٍّص ّبي بٌيبدي ٍ وبربزدي در سهيٌِ
تَليذ هثل ٍهزوشي هَثز در آهَسش داًطدَيبى تحصيالت تىويلي ٍ پزٍرش وبرضٌبسبى پضٍّطي.
رسالت:
تَليذ ػلن ٍ داًص ٍ گستزش رٍش ّبي تحميمبتي ًَيي ٍ ارتمبي ويفيت رٍش ّب

ي هَخَد بِ هٌظَر

وبربزد ببليٌي
اهداف كلي:
 -1اًتطبر ٍ گستزش تحميمبت بٌيبدي در سهيٌِ تَليذ هثل
 -2ارتمبي ووي ٍ ويفي تحميمبت
ّ -3ذفوٌذ سبختي تحميمبت در راستبي اٍلَيت ّبي پضٍّطي داًطگبُ ٍ وطَر
 -4استفبدُ اس ًتبيح تحميمبت در حل هطىالت ًبببرٍري خبهؼِ
 -5ارتمبي سغح ووي ٍ ويفي ّوىبري بب سبيز داًطگبّْب ٍ ديگز هزاوش تحميمبت ببرٍري ٍ ًبببرٍري
 -6اًدبم عزح ّبي هطتزن بب سبيز هزاوش ػلوي

 -7اخذ هَافمت اصَلي ٍ پذيزش داًطدَي تحصيالت تىويلي اس خولِ دوتزاي تخصصي،
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 -8اخذ هَافمت اصَلي خْت اًدبم دٍرُ ّبي فزصت هغبلؼبتي
اهداف جسئي:
 -1حوبيت اس تحميمبت هَرد ًظز در سهيٌِ ببرٍري ٍ ًبببرٍري
 -2افشايص تؼذاد پزٍصُ ّبي پضٍّطي هزتبظ بب هزوش
 -3ارتمبي ويفيت پزٍصُ ّبي اًدبم ضذُ هزتبظ بب هزوش
 -4ببسًگزي ٍ تذٍيي اٍلَيت ّبي پضٍّطي در سهيٌِ تَليذ هثل
 -5بزگشاري نارگبّْبي آهَسضي ،ببس آهَسي ٍ  ....بِ هٌظَر ارتمبي داًص ببليٌي پشضىبى ػوَهي ٍ
هتخصصيي هزتبظ بب ايي سهيٌِ
ارزشها:
 -1رػبيت اخالق در پضٍّص بب تبويذ بز هَاسيي ارسضوٌذ اسالهي ٍ همزرات هَخَد
لبي بْذاضت ببرٍري در خبهؼِ
 -2عزاحي تحميمبت هزتبظ بب ارت
 -3تبويذ بز فؼبليت ّبي گزٍّي ٍ تحميمبت هطتزن چٌذ هزوشي
نقاط قوت:
 -1داضتي ّيبت ػلوي هتخصص ٍ تَاًوٌذ در ايي سهيٌِ
 -2داضتي تدْيشات تحميمبتي پيطزفتِ ٍ بِ رٍس
 -3تَاًوٌذي در اخزاي رٍش ّبي پيطزفتِ ٍ خذيذ وطت سِ بؼذي ببفتْب ٍ سلَلّب
 -4تَاًبيي اًدبم پزٍصُ ّبي هزتبظ بب سلَلْبي بٌيبدي
 -5داضتي آسهبيطگبّْبي تخصصي
 -6داضتي الًِ حيَاًبت ٍ اهىبى تىثيز ٍ ًگْذاري اًَاع حيَاًبت

نقاط ضعف:
نبَد هٌببغ التصبدي ٍ فمذاى حوبيت هبلي ٍ هؼٌَي
 -1م
 -2فمذاى وبرضٌبط پضٍّطي
 -3هطىالت اداري در اًدبم عزح ّبي پضٍّطي (خصَصبَ چٌذ هزوشي)
 -4هطىل بَدى ارتببط بب هزاوش ػلوي خبرج اس وطَر
ٍ -5ابستِ بَدى اهَر اداري هزوش بِ سبيز ٍاحذ ّبي داًطگبُ
راه بردها :
 -1خذة افزاد توبم ٍلت
 -2تمَيت ّوىبري بيي بخطي داخل ٍ خبرج اس داًطگبُ
 -3خذة هٌببغ هبلي
 -4تمَيت سبختبرّبي پضٍّطي
ً -5ظبرت ٍ ارسيببي هستوز فؼبليت ّبي هزوش
 -6بزگشاري دٍرُ ّبي تحصيالت تىويلي
 -7بزگشاري وبرگبّْبي آهَسضي ٍ دٍرُ ّبي آهَسضي وَتبُ هذت

