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تاریخچه دانشکده

در سال  1351آموزشگاه پرستاری در مشهد تاسیس شد و با پذیرش  140نفر دانشجو در رشته های پرستاری ،مامایی،
رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی شروع به کار کرد .پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،نام این آموزشگاه به" آموزشگاه
عالی پرستاری و مامایی نرجس" تغییر یافت .در سال  1365با تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،آموزشگاه
عالی پرستاری و مامایی نرجس دانشگاه با مجموعه آموزشی -پژوهشی پرستاری و مامایی جرجانی وابسته به بهداری
ادغام شد و تحت عنوان" دانشکده پرستاری ،مامایی و علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد" نام گذاری گردید.
در سال  1370دانشکده مذکور به دو واحد مستقل به نامهای " دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت" و " دانشکده
پرستاری و مامایی جرجانی" ،تفکیک شد .در سال  1372گروه بینایی سنجی به گروههای آموزشی دانشکده علوم
پیراپزشکی و بهداشت افزوده شد .این دانشکده از ابتدای تاسیس مدتی در بیمارستان قائم (عج) و خیابان آزادی واقع بود
تا آنکه پس از تغییر کاربری بیمارستان شفا در بهمن ماه  1380به مکان بولوار فلسطین انتقال یافت .پیرو مصوبه سفر
اول استانی ریاست محترم جمهوری به استان ،تاسیس دانشکده بهداشت در استان خراسان رضوی در فروردین ماه 1385
مصوب شد و در سال 1387دو دانشکده از یکدیگر تفکیک گردیدند .در آذر ماه  1392ساختمان دانشکده به پردیس در
محل دانشگاه فردوسی منتقل گردید.
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چارت سازمانی دانشکده علوم پیراپزشکی
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گروه های آموزشی دانشکده علوم پيراپزشکی:
مدیر گروه

درجه علمی

گروه آموزشی

ردیف
.1

بينایی سنجی

دکتر عباسعلی یکتا

فوق دکترای تخصصی بينایی سنجی

.2

تکنولوژی رادیولوژی

دکتر قربان صفائيان

دکترای تخصصی فيزیک پزشکی

.3

تکنولوژی علوم آزمایشگاهی

هادی صفدری

کارشناس ارشد باکتری شناسی

.4

فيزیوتراپی

دکتر حسين اصغر

دکترای تخصصی بينائی سنجی

حسينی
.5

گفتار درمانی

دکتر داوود سبحانی

دکترای تخصصی بينائی سنجی

.6

مدارک پزشکی و فن آوری

دکتر خليل کيميافر

دکترای تخصصی مدیریت اطالعات بهداشتی
درمانی

اطالعات سالمت

رشته ها و مقاطع تحصيلی دانشکده علوم پيراپزشکی:
رشته

مقطع تحصیلی

ردیف
.1

بينایی سنجی

کارشناسی پيوسته

.2

تکنولوژی رادیولوژی

.3

تکنولوژی علوم آزمایشگاهی

.4

فيزیوتراپی

کارشناسی پيوسته

.5

گفتار درمانی

کارشناسی پيوسته

.6

مدارک پزشکی و فناوری اطالعات

کارشناسی پيوسته فناوری اطالعات سالمت

سالمت

کارشناسی ناپيوسته مدارک پزشکی

کارشناسی ارشد
دکتری
کارشناسی پيوسته
کارشناسی ناپيوسته
کارشناسی پيوسته
کارشناسی ناپيوسته
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مقدمه
امروزه هیچ عاملی به اندازه تعیین مسیر آتی و راه های دست یابی به اهدافی که با نگاه به قابلیت های درون سازمانی و
متغیرهای محیط بیرونی تدوین شده باشد ،متضمن موفقیت سازمانی نیست .به جرأت می توان ادعا کرد که وجود تفکر
استراتژیک در بین مدیران سازمان ها که می تواند به تدوین راهبردهای مناسب و شناسایی راه کارهای اجرایی آن ها
منجر شود ،نشانه ای از مدیریت موفق منابع و امکانات است .برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی به طور اعم و
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به طور اخص راهی مناسب برای شناسایی شفاف رسالت ها ،اهداف و اولویت هاست و
می تواند زمینه ترسیم هم زمان چشم انداز آتی را با توجه به تمام مخاطبین فراهم آورد .از این رو است که برنامه ریزی
استراتژیک به عنوان ابزاری اساسی و کارآمد در مدیریت اثر بخش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به شمار رفته و به آن
ها امکان می دهد به شناسایی وجوه اشتراک خود با دیگر مراکز آموزشی و ویژگیهای متمایزی که امکان حرکت های
نوآورانه را فراهم می آورد ،نائل آیند .به نظر می رسد فرآیند روز افزون تشدید رقابت در بین سازمان های تولیدی و
خدماتی ،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و چالش ها و فرصت های موجود در محیط،
همه ساله بیش از گذشته رخ می نمایند .عوامل و متغیرهای محیطی از یک سو و توقع و انتظارات مخاطبین از دانشگاه
ها از دیگر سو ،توجه به رویکردی جامع در خلق ،سازمان دهی و اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی را که متضمن
استفاده هر چه بهتر از منابع و امکانات باشد ،به خوبی روشن می سازد.
دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با درک شرایط پیش گفته ،با توجه به اصول و آرمان های
انقالب اسالمی ،آموزه های حضرت امام راحل (ره) و سیاستهای کلی سالمت مقام معظم رهبری ،نقشه جامع علمی
سالمت ،نقشه تحول نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت ،برنامه پنجم توسعه
کشور و سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ،1404برای دومین دوره اهم برنامه ها و راهبردهای پنج ساله
خود را تدوین نموده است.
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برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی فرایندی مستمر از تصمیمات سیستماتیک با دسترسی به بهترین اطالعات نسبت به آینده ،سازماندهی منظم،
کوشش های الزم برای انجام این تصمیمات و مقایسه نتایج بدست آمده با انتظارات است .اگر چه معموال برنامه ریزی
تنها به عنوان یکی از چهار وظیفه اصلی مدیریت بیان می شود ،ولی مناسب تر این است که برنامه ریزی را به عنوان یک
لوکوموتیو تصور کنیم که قطاری از فعالیت های سازماندهی ،رهبری و کنترل را به حرکت در می آورد.
برنامه ریزی یک رویداد منحصر به فرد نیست که دارای یک ابتدا و انتهای مشخص باشد بلکه یک فرایند مستمر و دائمی
است که منعکس کننده تغییرات است و برنامه ریزان می کوشند ،تا خود را با محیط هایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم
بر سازمان اثر می گذارند ،وفق دهند.
برنامه ریزی استراتژیک تالشی است سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیمات بنیادی و انجام اقدامات اساسی که سمت
گیری فعالیت های یک سازمان با دیگر نهاد ها را در چهارچوب قانونی شکل می دهد .در واقع برنامه ریزی استراتژیک
بستری است برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات برای حصول نتایج مشخص و برنامه ریزی شده .برنامه
ریزی استراتژیک متضمن همه اقداماتی است ،که منجر به تعریف رسالت ،دورنما ،اهداف و تعیین استراتژی های مناسب
برای دستیابی به اهداف سازمان می شود.
در برنامه ریزی استراتژیک اهداف و خطوط کلی و رسالتهای سازمان در دراز مدت تعیین میگردد ،این نوع برنامهریزی،
جامعیت داشته و در سطوح عالی سازمان شکل میگیرد و چارچوبی مشخص برای برنامهریزی تاکتیکی و برنامهریزی
عملیاتی ترسیم مینماید ،دارای دید درازمدت است و باالخره در حکم چتری است که کل سازمان را در بر میگیرد.
استراتژی ،الگو یا طرحی است که هدف ها سیاست ها و زنجیره های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم
پیوسته با هم ترکیب می کند .اموری استراتژیک محسوب می شوند که حداقل سه شرط زیر را داشته باشند:
❖ بلند مدت باشند.
❖ در محیطی رقابتی باشند.
❖ جنبه حیاتی داشته باشند.
برنامه ریزی استراتژیک در مورد تصمیمات بنیادی و اقدامات مهم استفاده می شود ،این برنامه تالش نمی کند تا در
خصوص موضوعاتی که در آینده رخ خواهد داد ،تصمیم بگیرد .بلکه برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یک وسیله توصیف
شده است نه به عنوان جانشینی برای قضاوت مدیران .برنامه ریزی مستلزم پیش بینی آینده محیط است در حالی که
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تصمیم گیری مربوطه در زمان حال انجام می شود ،این بدان معنی است که در اتخاذ بهترین تصمیم گیری ها نباید
منتظر تغییرات در محیط بود .
برنامه ریزی برای تدوین برنامه استراتژیک دانشکده علوم پیراپزشکی به روش تفکر خالق و به صورت کار گروهی انجام
گردیده است .این برنامه توسط اعضای ذیل تدوین شده است:
 -1ریاست دانشکده ( دکتر علی فيضی الئين)
 -2ریاست اسبق دانشکده (دکتر عباس عظيمی)
 -3معاون آموزشی (دکتر جواد هرویان)
 -4مدیر امور اداری و مالی (امير حسين ضيائی)
 -5مسئول کميته تدوین برنامه استراتژی (دکتر مرضيه معراجی)
 -6دبير اجرایی کميته تدوین برنامه استراتژی (ساناز سادات محمودیان)

افق زمانی
با توجه به رشد روز افزون این دانشکده و افزایش تعداد دانشجویان ،توسعه مقاطع تحصیلی تکمیلی و ایجاد رشته های
جدید افق زمانی مطلوب پنج سال می باشد .لذا برنامه استراتژیک مورد نظر برای دوره زمانی سالهای 1393لغایت 1397
تدوین شده است .همچنین مقرر گردید برنامه استراتژیک هرساله بازنگری گردد.
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رسالت
رسالت دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ارتقاء کمیت و بهبود مداوم کیفیت خدمات آموزشی ،پژوهشی،
درمانی و فرهنگی با رویکردی خالقانه و انعطاف پذیر در راستای تولید علم و دانش ،تربیت نیروهای متخصص ،متعهد و محقق و
شناسایی نخبگان در رشته های بینایی سنجی ،تکنولوژی رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی ،گفتاردرمانی ،فیزیوتراپی و فناوری اطالعات
سالمت می باشد .هم چنین دانشکده خود را ملزم می داند با رعایت کرامت و منزلت انسانی و اصل تکریم ارباب رجوع ،محیطی
مناسب بمنظور رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی ،کارکنان و دانشجویان فراهم نماید.

دورنما
دانشکده علوم پیراپزشکی مصمم است که بعنوان یکی از سه دانشکده برتر در حوزه های پیراپزشکی و توانبخشی در سطح کشور،
در زمینه رعایت استانداردهای آموزشی مطرح گردد و جایگاه این دانشکده در تولید علوم و ارائه آموزشهای تخصصی ،کاربردی،
حرفهای و مهارتی با بهرهگیری از تکنولوژی آموزشی ،رعایت ارزشهای اخالقی در پژوهش و آموزش با اتکاء به نیروی انسانی برتر
ارتقاء یابد.

ارزشها
دانشکده علوم پیراپزشکی در راستای تحقق رسالت خویش خود را متعهد به حفظ ارزشهای ذیل می داند:
❖ عدالت مداری در ارائه خدمات آموزشی
❖ نوآوری در ارائه خدمات آموزشی
❖ پژوهش و دانایی محوری
❖ نظم و مسئولیت پذیری
❖ شایسته پروری دانشجویان
❖ دین مداری و والیت مداری
❖ پایبندی به استانداردهای حرفهای و ارزشهای اخالقی
❖ حفظ فضای با نشاط دانشجویی

10

برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی 1393-97

تحلیل محیط
برای پاسخ موثر به تغیرات محیطی ،سازمان باید بافت خارجی و داخلی خود را درک کنند تا بتواند استراتژی های موثری
را برای مرتبط ساختن ان دو تدارک ببینند .هدف از تحلیل محیط سازمان ،شناسایی راه هایی است که تغییر در محیط
اقتصادی ،تکنولوژیکی ،اجتماعی ،فرهنگی ،حقوقی و سیاسی می تواند به صورت غیر مستقیم بر سازمان اثر بگذارد و نیز
شناخت راه هایی است که سازمان های رقیب ،عرضه کنندگان مواد اولیه ،مشتریان ،سازمانهای دولتی و سایرین می توانند
به صورت مستقیم بر آن اثر بگذارند.
نقاط قوت و ضعف عموما به محیط داخلی سازمان و وضع موجود آن مربوط می شوند ،در حالیکه فرصتها وتهدید ها نوعا
خارجی و آینده مدار هستند .محیط خارجی ،مجموعه عواملی است که بر فعالیت سازمان تاثیر دارند اما سازمان بر آنها
کنترلی ندارد ،اما محیط داخلی از عواملی تشکیل می شود که در کنترل سازمان قرار دارند.
بدین ترتیب:
نقاط قوت -قابلیت هایی هستندکه در سازمان وجود دارند و به آن در انجام وظایف یا ماموریتش کمک می کنند.
نقاط ضعف -کاستی هایی هستند که در سازمان وجود دارند و توان آن را در انجام وظایف یا ماموریتش کاهش می دهند.
فرصت ها -عوامل یا وضعیت های برون سازمانی هستند که برآن تاثیر مثبت و مطلوب دارند یا آن را در انجام وظایف یا
ماموریتش کمک می کنند.
تهدیدها -عوامل یا وضعیتهای برون سازمانی هستندکه برآن تاثیر منفی و نامطلوب دارند ،یا آن را از انجام وظایف یا
ماموریتش باز می دارند.

11

برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی 1393-97

ارزیابی محیط داخلی و خارجی
نقاط قوت
 1sافزایش انتشار مقاالت اعضای هیات علمی دانشکده در مجالت معتبر
 2sوجود مراکز تحقیقاتی و آموزشی تخصصی منحصر بفرد در کشور (مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم ،مرکز آموزش مهارتهای فناوری
اطالعات سالمت)
 3sاستفاده از روش های نوین آموزشی و قابلیت تدوین محتوی یادگیری الکترونیکی در دانشکده (نظیر الگ بوک و)...
 4sحمایت همه جانبه ریاست و معاونین دانشکده و تعامل مطلوب مسئولین و گروه ها با یکدیگر
 5sانتشار نشریه تخصصی علمی  -پژوهشی و نشریات فرهنگی دانشجویی در دانشکده
 6sفعالیت مطلوب اساتید ،کارکنان و دانشجویان در حیطههای آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی و جشنواره های کشوری
 7sارتقا مقاطع تحصیلی اعضا هیئت علمی و کارشناسان ارشد دانشکده
 8sوجود تجهیزات آموزشی تخصصی در گروه ها ( فانتوم رادیوگرافی منحصر به فرد ،برد الکترونیکی)
 9sتربیت نیروی دکتری رشته بینائی سنجی در منطقه

نقاط ضعف
w1

کمبود کتب مجالت تخصصی و منابع تحقیقاتی الکترونیکی

w2

کمبود شدید اعضای هیئت علمی ،کارشناس و منشی ثابت در گروه های آموزشی و واحدهای دانشکده

w3

عدم استفاده مستمر اعضای هیئت علمی و کارکنان از منابع موجود کتابخانه

w4

کمبود تجهیزات آزمایشگاهی (در گروه های رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی) و امکانات رفاهی

w5

عدم بروز رسانی اولویتهای پژوهشی دانشکده

w6

ناکارآمدی سیستم تشویق و تنبیه در دانشکده

w7

کمبود شدید فضای دانشکده (فضای مستقل جهت اساتید ،فضاهای آموزشی ،اداری و فرهنگی)

w8

فقدان معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشکده

w9

کمبود مقاطع تحصیالت تکمیلی در دانشکده

w10

مشارکت ناکافی اعضای هیئت علمی با EDO

w11

کمبود جذب اعتبارات اختصاصی برای گروه ها و تجهیز دانشکده
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تهدیدها
T1

وجود زیر ساخت های نامناسب برای بکار گیری دانش آموختگان (کمبود پست و فقدان شرح وظایف تعریف شده جهت دانش

آموختگان برخی رشته های آموزشی دانشکده در مراکز درمانی) کمبود فرصت های شغلی جذب و بکارگیری فارغ التحصیالن دانشکده
T2

فقدان سیاست شفاف در قبال ادامه تحصیل و ارتقاء سطع علمی کارکنان گروه های آموزشی

T3

اجرای چارت سازمانی قدیمی گروه ها و عدم بازنگری و توسعه آن در سالهای اخیر

T4

وجود نگرش ضعیف سایر گروه های آموزشی دانشگاه نسبت به توانایی های گروه های آموزشی دانشکده

T5

وجود شکاف بین مبانی نظری و واقعیت های موجود در نظام سالمت کشور در بعضی از رشته های آموزشی

T6

کمبود تخصیص اعتبارات محدود آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی به دانشکده در بین سایر دانشکده ها

T7

کمبود مجوز و پست سازمانی برای جذب اعضا هیات علمی و کارشناس

T8

نبود تعامل مناسب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در خصوص تعیین اولویتهای پژوهشی

T9

وجود رشته های پیراپزشکی و توانبخشی در یک دانشکده

T10

تغییر مداوم مقررات و آیین نامه ها مربوط به ( EDOقوانین استعدادهای درخشان)...،

فرصت ها:
O1

تعامل مطلوب بین گروه های آموزشی دانشکده با مراکز درمانی

O2

حمایت همه جانبه ریاست و معاونین دانشگاه از مسئولین و کارکنان

O3

وجود زمینه های همکاری مثبت علمی با سایر دانشکده ها ،مراکز پژوهشی

O4

فعالیت اعضا دانشکده در انجمن های تخصصی و کمیته های کشوری

O5

حضوردر پردیس دانشگاه

O6

بکارگیری مناسب فناوری اطالعات در سطح دانشگاه (پست الکترونیک ،کامینیکتور ،اتوماسیون اداری)...،

O7

افزایش نیاز نظام سالمت به خدمات و تخصص دانش آموختگان دانشکده

O8

جایگاه علمی مناسب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از لحاظ آموزشی و پژوهشی ،فرهنگی

O9

رشد چشمگیر شاخصهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (کسب رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در وبومتریکس و ICU4
و رتبه سوم در رتبه بندی بین المللی  QSدر بین دانشگاههای سراسر کشور)

O10

وجود گرایشهای جدید در حوزه پیراپزشکی
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شناسایی گروه های هدف و ذینفعان

گروه های هدف
مشتریان داخلی سازمان

انتظارات مشتریان

اولویت بندی نیازها

کارشناسان دانشکده

محیط کاری بدون تنش و حقوق مکفی

تقسيم عادالنه کار و توجه به

اعضای هئيت علمی و مدرسين

وجود محيط مناسب برای انجام

برنامه ریزی آموزشی مدون و ایجاد

دانشکده

فعاليتهای علمی و آموزشی و

سهولت و عدالت در امور پژوهشی

نيازهای مادی و معنوی کارشناسان

پژوهشی با امکانات مناسب

گروه های ذینفع
گروههای ذینفع

انتظارات گروههای ذینفع

اولویت بندی نیازها

انجمن های علمی گروه های

تربیت افراد توانمند در حوزه تخصصی گروه های
آموزشی و ایجاد زمینه مناسب برای جذب آنها در
پست های مرتبط و همکاری پیوسته و بهینه

افزایش کيفيت آموزشی

های آموزشی
بوردهای تخصصی گروه های
آموزشی دانشکده

و پژوهشی
تربيت افراد توانمند در حوزه

افزایش کیفیت آموزش و پژوهش و خدمات آموزشی

های تخصصی گروه های
آموزشی دانشکده

وزارت بهداشت و در مان و
آموزش پزشکی
موسسات مراقبت سالمت
(بيمارستانها ،کلينيک ها و
مراکز بهداشتی و)....

تربیت نیروی کارامد و متعهد مورد نیاز برای مراکز
بهداشتی و درمانی نظام سالمت
تربيت نيروی متخصص و ارتباط مناسب بين
دانش آموختگان

توانمند سازی داتش
آموختگان رشته های مختلف
آموزشی متناسب با نياز
تربيت نيروهای کارآمد و
کارگشا برای محيط کاری آنها
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مشتریان خارج از سازمان
مشتریان خارج از

انتظارات مشتریان

اولویت بندی نیازها

سازمان
دانشجویان
پژوهشگران
دانشگاه علوم پزشکی
خانواده دانشجو

آموزش با کيفيت

 -1آموزش با کيفيت

رشد علمی فرهنگی و اجتماعی

 -2رشد علمی فرهنگی و اجتماعی

دستيابی به منابع معتبر و ارتباط با مراکز

دستيابی به اهداف پژوهشی تدوین شده

علمی

براساس نياز سيستم

دستيابی به اهداف آموزشی پژوهشی

رشد علمی ،اجتماعی و فرهنگی دانشجو

تدوین شده
توانمند نمودن و رشد علمی اجتماعی و

دستيابی به منابع معتبر و ارتباط با

فرهنگی دانشجو

مراکز علمی
 -1وجود ارتباط متقابل پژوهشی و

دانش آموختگان

تداوم ارتباط علمی و پژوهشی با

تعامل مناسب با گروه های آموزشی

دانشکده

 -2تداوم ارتباط علمی و پژوهشی با
گروه های آموزشی

وجود ارتباط متقابل پژوهشی و تعامل
مراکز تحقيقاتی دانشگاه

برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نياز

مناسب با دانشکده در برگزاری کارگاه
های آموزشی
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اهداف کالن

 :G1ارتقا و بهبود کیفیت سطح آموزشی
 :G2ارتقای سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی
 :G3توسعه و تسهیل ارائه خدمات امور دانشجویی و فرهنگی
 :G4تقویت ارتباطات و همگرایی درونسازمانی و برونسازمانی
 :G5ارتقاء جایگاه علمی و فناوری
 :G6بهبود مدیریت منابع
 :G7توانمندسازی سازی اعضاء هیئتعلمی ،کارکنان و دانشجویان دانشکده
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استراتژی ها

حوزه های استراتژی

بر اساس رسالت ،چشم انداز و تحلیل محیط داخلی و خارجی دانشکده ،استراتژیهای دانشکده در حوزه های ذیل ارائه می گردد:

پژوهش

فناوری

حوزه های شش گانه

دانشجویی
وفرهنگی

آموزش

مدیریت
منابع

استراتژیک دانشکده

بين المللی
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