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 علوم پزشکی سمناندانشگاه 

 1400 فروردین

  

 دکتر سیف ا... عالئی

، هوشبری و فوریت مدیرگروه اتاق عمل

 پزشکی
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 گروه هوشبری 

 مقدمه:

 تحصیل دوره طول در رشته هوشبری از رشته های مجموعه پیراپزشکی محسوب می شود که دانشجویان

 رشته نای .گذرانند می را درمانی های محیط در کارآموزی و عملی تئوری، های واحد هوشبری رشته در

 زا هدف واقع در و کند می تسریع را عمل اتاق در بیمار بهبود عملیات و کند می تکمیل را درمانی تیم یک

 در یبیهوش متخصصان کنار در دستیار عنوان به بتوانند رشته این التحصیالن فارغ که است این رشته این

 ونچ هایی دستگاه شناسایی توانایی رشته این التحصیالن فارغ همچنین .نمایند وظیفه انجام عمل اتاق

بیهوشی، دستگاه  های دستگاه کاربرد ها، آن تنظیم همچنین و افراد خون در موجود گازهای گیری اندازه

 می آموزش خوبی به نیز را ها دستگاه این کردن استریل نیز و آن از استفاده نحوه های حمایت تنفسی،

 .بینند

در شهرهای تبریز و تهران تاسیس و  1354سال  ایران در انی درآموزشی هوشبری در مقطع کارد رشته

نسبت به پذیرش دانشجو بصورت غیر متمرکز اقدام شد. پس ازانقالب فرهنگی، پذیرش دانشجو از طریق 

و تحت عنوان کاردان هوشبری انجام پذیرفت. با توجه به پیشرفت های  1362کنکور سراسری در سال 

یزات و فناوری مربوطه و بمنظور ارتقاء توانائی های دانش آموختگان رشته دانش بیهوشی و توسعه تجه

 1385، و ضرورت تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته احساس گردید و این برنامه در سال یکاردان

 های شتهر تهیه و تدوین شد. در همان سال نیز برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته تدوین گردید.

راه اندازی شصت در مقطع کاردانی دهه  سطدر اوادانشگاه علوم پزشکی سمنان در  و هوشبری عملاتاق 

زیر مجموعه  این رشته دررشته های ذکر شده به مقطع کارشناسی ارتقاع یافته اند.  1387از سال گردید. 

مزمان با پذیرش ه. قرار دارد شکده پیراپزشکیندر زیرمجموعه دا 1395از سال و  رستاریدانشکده های پ

و تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی  دانشجو در مقطع کاردانی، بیش از یک دهه است، که پذیرش

تحت عنوان  و هوشبری)مشترکا( اتاق عملرشته های گروه  حال حاضردر ناپیوسته در حال انجام است. 

ت نظر این گروه اداره می ضمن اینکه بخش بالینی فوریت پزشکی نیز تح .گروه اتاق عمل اداره می شوند

 شود. 
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. فارغ التحصیالن وجود نداشته است هوشبریدر کشور ایران تاکنون رشته ای مشابه رشته کارشناسی 

 هبتحصیل یا ناپیوسته  ارشد در صورت تمایل به ارتقاء علمی و عملی خود با شرکت در کنکور کارشناسی

 ها مشغول به کار می شوند . سایر بخش بعضاو اق عمل تدر ااتاق عمل یا هوشبری عنوان پرستار 

 علوم پزشکی سمنان اهداف و وظایف اساسی دانشگاه

 اهداف

های علمی و ترویج علوم پزشکی و پیراپزشکی به منظور کمک به تربیت و  از طریق آموزش و پژوهش پرورش استعدادها

 تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

جهت افزایش توان علمی در زمینه مسایل بهداشتی و  منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته، ایجاد امکانات پژوهشی به

  درمانی

  وابسته درمانی ومؤسسات سازمانها طریق از جامعه سطح در درمانی بهداشتی امکانات تعمیم و گسترش

  وظایف کلی

 پیراپزشکی و پزشکی علوم مختلف های رشته در دانشجویان آموزش

 های علمی و بالینی در زمینه های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی برحسب نیازهای بهداشتی ، درمانیوهش پژ انجام

 برقراری روابط دانشگاهی و مبادله استاد ودانشجو با دانشگاههای کشور از طریق قراردادهای فرهنگی و دانشگاهی

 تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی و آموزشی

 ب ونشریات در زمینه های مختلف علوم پزشکیترجمه و تالیف کت

  ارائه خدمات درمانی و بهداشتی

 هوشبریفلسفه گروه آموزشی 

انسانی دارای ابعاد و خانواده بیمار بیهوشی و جراحی در فرایند مراقبت و درمان نقش اساسی دارد. 

حقوق وی محسوب ازدرمان جراحی  انجام تصمیم گیری در خصوصجسمی، روانی، عاطفی و ... است و 

تعلیم و تربیت دانشجویان ماهر، توانا، فرهیخته، مسئولیت  هوشبریفلسفه وجود گروه آموزشی . می گردد
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های واالی انسانی نشأت گرفته از تعلیم و تربیت اسالمی در راستای ارتقاء سطح سالمت  پذیر با ارزش

فرایند آموزش  عد از اعمال جراحی می باشد.در جهت رفع نیازهای همه جانبه بیماران در مورد قبل، حین و ب

دانشجویان پیراپزشکی از جمله دانشجویان هوشبری بایستی با کمترین مخاطرات جسمی روانی برای 

در راستای ارتقاء سطح هوشبری بعنوان عضو موثر در تیم جراحی، دانش آموختگان رشته بیمار انجام گیرد.

در همراهی جراح و متخصص در دوره قبل، حین و بعد از عمل  سالمت با رفع نیازهای همه جانبه بیمار

 . را بعهده خواهند داشتپیشگیری از بسیاری از عوارض  بیهوشی و

 :ارزش ها

 با گروه هوشبری انسانی کرامات حفظ و تقوا فرهنگ توسعه و اسالمی محیطی حفظ و ایجاد بر تاٌکید با

 منزلت و مقام اعتالی و حفظ جهت در سالم محیط یک در یاندانشجو اصولی و صحیح آموزش بر تاٌکید و توجه

گردد  می سعی و بست دخواه بکار را خود تالش و توان حداکثر کارکنان، و دانشجویان علمی، هیاٌت اعضای

 بر تالش. آورد دست به را دانشجویان رضایت رفاهی و اساسی نیاز مورد امکانات و مناسب فضای ایجاد با

 ذینفعان حق رعایت و انسانی اصول به احترام جهت در را ای حرفه اخالق اصول و موازین ترعای که است این

 و آموزش مختلف های جنبه و کاری ابعاد همه در و داده قرار خود کار سرلوحهبویژه گیرندگان خدمات را 

اعضای  تعالی و رشد جهت در. رفته و بعنوان ارزش هائی واال نزد دانشجویان نهادینه گرددگ بکار پژوهش

 ینوآور و ابتکارات با بتوانند آنها ،مناسب محیطی ایجاد با تا تالش بر این است هیات علمی و دانشجویان،

 .باشند داشته سیستم برای را الزم کارآیی حداکثر و داده بروز را خود های شایستگی ها

ته هوشبری می باشد. در همین در رش ارزش حاکم بر جامعه، اخالق و اعتقادات اجزاء جزء الینفک آموزش

برای حفظ حقوق بیماران صرفنظر از سن، جنس، رنگ و نژاد راستا دانشجویان و دانش آموختگان این رشته 

بیماران اهمیت و معنوی به کرامت انسان ها، سالمت جسمی، روانی، اجتماعی  ،تالش خواهند نمود

با  ،دینی، عدالت اجتماعی و برابری انسان ها . دانشجویان و دانش آموختگان با تاکید آموزه هایدهند

باتالش در جهت حفظ و ارتقاء سالمت بیماران ارتباط مناسبی بر قرار کرده و با در نظر گرفتن خواسته آنها و 

و ایمنی و پیشگیری از ایجاد کمترین آسیب جسمانی، روانی و عواض داروئی، در راستای وظائف حرفه ای 

 مات درمانی با کیفیت در تیم سالمت کمک نمایند.تعیین شده در ارائه خد
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 دورنما)چشم انداز(

 فزایشا طریق از مختلف مقاطع در نیرو تربیت تخصصی مرکز یک به آن کردن تبدیل و گروه علمی سطح ارتقاء

 در دانشجو پذیرشضمن خدمت از اولویت های مهم تلقی می گردد.  توانمندی ارائه آموزش های تکمیلی و

 گروه .سر خواهد بودیهوشبری، در صورت کسب توانائی کامل م های رشته در ارشد ارشناسیک مقاطع

توانمند در حوزه های علمی، مهارتی و  نیروهای تربیت جهت در را خود اثربخشی و کارآیی کند می تالش

. گردد ریبهت جایگاه حائز منطقه آمایشی در حیث این از و رسانده ممکن حداکثر به ،و با اخالق پژوهشی

 در کشور خود همتراز گروههای سایر بین در ای ویژه جایگاه علم تولید نظر از برای دارد سعی گروه همچنین

 .بیابد

، دانش آموختگان رشته های و جراحی با توجه به توسعه و گسترش دامنه علوم مربوط به بیهوشی

وآوری و بکارگیری تکنولوژی وروش های در ده سال آینده با تاکید بر یادگیری فعال، نکارشناسی هوشبری 

نوین یادگیری، کسب اطالعات و مهارت های مرتبط جدید، مراقبت از بیماران را با محوریت ایفای نقش موثر 

 بنحو مطلوب و با بکارگیری استاداردهای مراقبتی و رعایت مالحظات اخالقی در تیم بیهوشی و جراحی

پژوهشی و بکارگیری آموزشی، با افزایش توانمندی  و دانشجویان اعضای گروه همچنین انجام خواهند داد.

حرفه بیهوشی و جراحی نقش موثری  جایگاه دانشکده و همچنین های مدیریتی در راستای ارتقاء مهارت

  خواهند داشت.

 هوشبری سالت آموزشی گروهر

که با س به سالمت افراد جامعه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حسا تربیت نیروی انسانی آگاه

و بهره مندی از دانش و تکنولوژی روز، خدمات مورد  ، بیهوشی و جراحیهای حرفه ای در اتاق عمل کسب توانائی

نیاز مراقبتی مقرون به صرفه را در باالترین سطح استاندارد جهت حفظ، ارتقاء و تعمیم سطح سالمت بیمار و جامعه 

 جراحی های فرآیند طی در که ای گونه به عمل، اتاق در جراحی برای امن محیط یک ایجاد همچنین ارائه دهند.

 جراحی انجام جهت الزم تجهیزات و ابزار سازی آماده. گردد فراهم بیمار برای ایمنی حداکثر که شود فراهم شرایطی

در این راستا تالش  .گردد فراهم جراحی های تخصص همه در ممکن عملکردی کیفیت بهترین با و بهینه صورت به

ء حرفه ای با بسط فرهنگ مشارکت فکری و عملی، تالش های اجتمائی و خیرخواهانه، هم افزائی توانمندی برای ارتقا

 حرف ای با بسط فعالیت های آموزشی پژوهشی از عناصر مهم محسوب می شود. 
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 :کلی  هدف

با  در سالمت جامعه هوشبری گروه آموزشیطراحی برنامه استراتژیک جهت توسعه نقش 

 محوریت جراحی و بیهوشی

 

 اهداف اصلی:

، منجمله دانشجویان پرستاری دانشکده، اعضای هیات علمی و دانشجویان ظرفیت و توان از گیری بهره

 انسجام و ارتقاء جایگاه گروه و دانشکده جهت تحصیالت تکمیلی

 از بیماران بستری و سرپائی راقبتم در توانمندی و مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان توسعه

 ایجاد بستر مناسب برای افزایش کیفیت آموزشی پژوهشی با اولویت دهی به آموزش مجازی و شبیه سازی

 افزایش توانمندی اعضای گروه و دانشجویان در تصمیم گیری و قضاوت بالینی و فعالیت های علمی پژوهشی

 اعضای گروه و دانشجویانبهبود شایستگی های تربیتی اخالقی و فرهنگی 

 دانشکده و درآمدزائی با برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و جذب دانشجویان خارجیگروه و ارتقاء جایگاه 

 دانشگاه ها بویژه دانشگاه های مجاوردانشکده ها و افزایش همکاری بین بخشی با سایر 

 کارشناسی ارشدتالش برای بهبود زیرساخت ها در جهت بسط رتبه آموزشی به سطح 

 

 اهداف کلی آموزشی گروه: 

که با دانش و عملکرد کافی در مورد  و هوشبری اق عملتالف( ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان ا

 های جراحی پاسخگوی نیازهای بهداشتی درمانی جامعه باشند. مفاهیم پایه مراقبت از بیمار و تکنیک

اردها و مطالب روز علمی و نیازهای آموزشی جامعه و فراگیران و ب( بازنگری دروس متناسب با استاند

 ارسال بازخورد به سیستم آموزشی و کشور
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 ج( توانمندسازی اساتید همگام با پیشرفت علم و پیدایش روشهای نوین جراحی و مراقبت از بیمار

اساتید و نیز پرسنل  د( ایجاد دوره های آموزش مداوم بر اساس نیازسنجی بمنظور تقویت دانش و عملکرد

 شاغل

ذ( جذب دانشجویان خارجی به شکل محدود بطور مستقل،یا همکاری با دانشکده یا دانشگاههای دیگر در 

 آموزش برخی از دروس نظری، عملی یا کارآموزی های مرتبط

وم و بازنگری مدا و هوشبری اق عملتاهای رشته دانشجویان ( تعیین حداقل های یادگیری ضروری برای  ف

 آنها بر اساس کارنامه عملکرد بالینی

مهیا نمودن شرائط قانونی و میدانی جهت بسط رشته های تحصیلی کارشناسی هوشبری و اتاق (  ق

 سطح تحصیلی کارشناسی ارشدعمل به 

 ها های نوین و ارزیابی تأثیر این روش اجرای آموزش و ارزشیابی فراگیران بر اساس روش طراحی و و(

کت بین بخشی برای ظرفیت سازی و توان افزائی در سطح درون دانشکده،دانشکده های ه( بسط مشار

 ، با محوریت آموزش مجازی و مهارتهای بالینیدیگر و گروههای اتاق عمل دانشگاههای همجوار

ی( افزایش تعامالت علمی پژوهشی بین دانشجویان رشته های پرستاری و پیراپزشکی در سطج درون 

های  باط و همکاری علمی پژوهشی با دانشجویان هم رشته در حال تحصیل در دانشگاهدانشگاهی و ارت

 همجوار

 رسالت پژوهشی گروه

تربیت نیروی انسانی محقق، کارآمد، خالق و دارای تفکر انتقادی که با مشارکت و همکاری با نظام سالمت 

ها و نیازهای انسانی  ی به پرسشقادر به انجام پژوهش در زمینه های مختلف مربوط به حرفه و پاسخگوی

 در انجام فعالیتو فرهنگ همیاری توسعه سطح مشارکت جمعی . در جهت ارتقاء سالمت جامعه باشند

، با محوریت پژوهش های حرفه ای، مدیریت سازمانی و پژوهش های های پژوهشی در گروه و بین گروهی

مد پژوهشی، تکنولوژی های نوین همراه با مربوط خدمات بیهوشی و جراحی با بهره گیری از فنون روزآ

 بایستی همواره مد نظر قرار گیرد. رعایت مالحظات قانونی اخالقی
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 هوشبری اهداف کلی پژوهشی گروه 

 را داشته باشند.با رویکرهای کمی تربیت و تعلیم دانشجویانی که شایستگی تحقیق و پژوهش -1

 مراقبت، آموزش و حمایت از بیماران در اتاق عملیت، مدیربررسی و شناخت نیازهای پژوهشی در زمینه -2

بررسی و شناخت نیازهای پژوهشی مربوط به پرسنل درمانی در اتاق عمل )بررسی و شناخت نیازهای -3

 پژوهشی در زمینه مشکالت مربوط به حرفه(

ستای در را در دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و توسعه حرفه ای ایجاد نگرش و بینش پژوهشی -4

 بهبود خدمات و ارتقاء چایگاه حرفه ای

 های علمی پژوهشی با ارائه پروژه در دانشجویان و اعضاء گروه ایجاد زمینه رقابت -5

 تقویت انگیزه انجام پژوهش های بالینی در دانشجویان و ارائه آن در سمینارهای دانشجویی پژوهشی -6

 و دانشجویان آموزشی توسط اعضاء گروه –بر علمی تدارک فرصت هایی جهت چاپ مقاله در مجالت معت -7

 های پژوهشی تیمی در راستای اهداف حرفه منابع حمایتی، علمی جهت انجام فعالیت بسط -8

 توسعه همکاری بین رشته ای جهت هم افزائی توانمندی و اثر بخش تر نمودن فعالیت های پژوهشی -9

 سرمایه گذاری و تمرکز بر پژوهش در آموزش بویژه آموزش مجازی و شبیه سازی-10

 رسالت گروه در عرصه خدمات بالینی 

های بالینی، تقویت فعالیت تیمی و تسلط بر حداقل های مورد نیاز بالینی در  بهبود و ارتقاء سطح مهارت

 مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود. جامعه و نیز پرورش نگرش و بینش، خانواده و جهت سالمت بیمار

 اهداف بالینی گروه

 همسو سازی دروس نظری و عملی-

مراکز علمی بصورت دوره های مشاهده گری سایر تقویت و توسعه سیستم اطالع رسانی و ارتباط با  -

 های بالینی اعضاء گروه برای بهبود مهارت
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ق عملکرد مستقل و منطب توسعه توانائی دردانشجویان ) در  تقویت انگیزش، اعتماد به نفس و خود اتکایی -

 با استانداردها(

 و های بالینی به دانشجویان توسط اساتید مطابق با کارنامه عملکرد بالینی آموزش صحیح و دقیق مهارت -

 ممیزی بالینی

 های بالینی و تالش در جهت رفع آنها  شناسایی موانع کسب مهارت -

 –های بالینی و تقویت آنها )تعامل دانشجویان و پرسنل  خش در کسب مهارتشناسایی عوامل اثر ب -

 . امکانات و تجهیزات و ... (

بسط امکانات آموزش مجازی و شبیه سازی و توسعه بکارگیری آن جهت افزایش کیفیت آموزش و کاهش  -

 آسیب های ناشی از مداخالت آموزشی بر بیمار

با کادر مراکز درمانی در جهت رفع مشکالت  می گروه و دانشجویانداشتن تعامل موثر اعضای هیأت عل -

 مشارکت دادن پرسنل درمانی در امر آموزش بالینی دانشجویان  بالینی و نیز

واحد در مقطع کارشناسی  100پایه و اختصاصی)حدود عمومی، دروس این گروه عالوه بر کلیه دروس  

کارآموزی و کارورزی های مربوطه را نیز به دانشجویان ارائه و  واحد در کارشناسی ناپیوسته( 50پیوسته و 

ش دروس نظری، عملی و کارآموزی شاعضای هیات علمی شاغل در گروه عالوه بر همکاری در پومی نماید. 

 ارند. مشارکت د پیراپزشکیطع مختلف تحصیلی در دانشکده اتدریس دانشجویان مق و بخش فوریت پزشکی

 گروه ییدانشجو و فرهنگی اهداف

 دانشجویان وضعیت تحصیلی و تربیتی مستمر پایش در مشاور تر اساتید فعال مشارکت

 و غام المنفعه فرهنگی فعایت های مذهبی، اجتماعی درتر اساتید  فعال مشارکت

 ورزشی و فرهنگی مذهبی، های فعالیت در دانشجویان مشارکت افزایشترغیب و ایجاد انگیزه جهت 

داوطلبانه و عام المنفعه با  های فعالیت در دانشجویان مشارکت زه جهت افزایشترغیب و ایجاد انگی

 محوریت خدمات سالمت
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 برنامه ریزی استراتژیک با انجام تحلیل استراتژیک
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 (weakness)نقاط ضعف (Strengths)نقاط قوت

S1-کادر آموزشی دارای سابقه کار بالینی، مدیریتی اجرائی W1- شغلی در آموزش و نداشتن مداخالت عملی در عرصهتمرکز فعالیت های 

S2-سنی و انرژی جسمانی مدرسین و مربیان ورود نیروهای جدید و تعدیل W2-فاصله مکانی با عرصه و جامعه 

S3-در دسترس بودن مدرسین برای دانشجویان W3-  انمربی شغلی و شخصی ذهنی، مشغله کمبود کادر ثابت گروه و افزایش 

S4- و نزدیکی خوابگاه پسران فیزیکی محوطه محیط آموزشیگستره W4-محدودیت کالس و فضای آموزشی 

S5-وجود امکانات ترم افزاری نسبتا مناسب جهت آموزش W5-های تشویقی برای دانشجویان کمبودن مکانیزم 

S6- کتابخانه و سایت های آموزشیشبکه واحد دانشگاهی W6-ژه دوربین، میکروفونّ اتاق ضبط سخت افزارهای آموزشی بوی محدودیت

 صدا 

S7-رتبه علمی و توان مدرسین در آموزشی تئوریک W7-رویکرد نظری و تئوری مدرسین در آموزش دروس 

S8-علمی و سازمانی و اجتماعی مدرسین تهاوج W8- دروس و رشته تحصیلیکاهش انگیزه و عالقه عمومی دانشجویان به 

S9- صصی شدن دروس برای مدرسینتخ همکاری درون سازمانی و W9-تسلط ناکافی مدرسین و دانشجویان به زبان اصلی 

S10-همکاری آموزشی راینسبی شاغلین عرصه ب مندی عالقه W10- کاهش منابع مالی و عدم توان درآمدزائی دانشکده 

S11-در بیمارستان و محیط های  همکاری نسبتا مناسب جهت آموزش دانشجویان

 بالینی

W11- به روز نبودن و کمبودن تنوع کتب علمی در دسترسانی، گر 

S12-دانشگاه و شهر ساختار و جو فرهنگی، اخالقی مناسب W12- مشغله کاری و مدرک گرائی دانشجویان ناپیوسته 

S13-کارشناسی پیوسته آزاد بودن وقت و عدم مشغله شغلی دانشجویان W13- یماری کروناپراکندگی حضور اعضای گروه ناشی از شیوع ب 

S14-سواد الکترونیک و آشنائی دانشجویان با تکنولوژی نوین ارتباطی W14- کمبود فرصت و انگیزه ناکافی در خود توانمندسازی اساتید  
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 (threat)تهدید (opportunity)فرصت

O1- مناسب شهرستان یساختار فرهنگي اجتماع 
T1-  ه در ارائامعه با توانمندی و نقش کارشناسان هوشبری و اتاق عمل ناکافی جآشنا

 سالمت خدمات

O2-  ینبه حرم تسهیل دسترسینزديكي به تهران و نزديكي  
T2- ناشی از فقدان انسجام و همکاری بین بخشی در توسعه ضعف علمي و عملي

 حرفه ای

O3- بعنوان قطب دانشجوئي استانشناخته شدن T3-   کارشناسان هوشبری و اتاق عملنقش هاي توسعه قانوني از  یحمايتکم 

O4- در مقايسه با کالنشهرها كم بودن نسبي هزينه هاي عمومي T4- حوزه  سالمت و برخی مديران نگاه پزشك محور جامعهضعف نگرش تیمی و 

O5- وجود سالن هاي مطالعه و كتابخانه ها در سطح شهر T5-   به مدريت نوين و غیر تخصصي  مديريت سنتيتغییر بطئی از 

O6- حوزه سالمت و دانشجويان اين حوزهبه مردم  افزايش آگاهي عمومي نگرش مثبت 
T6-  زمان بر بودن تصمیم گیری ها و تعیین قوانین و سیاست های کالن بويژه در

 استحکام بخشی به ساختار نیروی انسانی

O7- و شاغلین آن مت جامعهدر مواجه با سال شهری رويكرد مديران نگریباز 
T7-  اعمال برخی از قوانین و تصمیم هائی که با شرائط و واقعیات موجود همحوان

 نیست

O8- نگرش مثبت به توسعه آکادمیک يرستاری و پیراپزشکی و بسط حوزه آموزش به

 خارج مرزهای جغرافیائی
T8-  ها و برنامه ها  طرحبرخی مقطعي بودن و ناپايداري 

O9- درکیفی سازی مديريت  و تثبیت رويكردهاي جهاني در سالمت های کالن برنامه

 آموزشی

T9-  حمايت ناکافی از توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی به ويژه در بعد آموزش

 های مهارتی

O10-دانشگاه يت کالنو استراتژي محوري در مدير ريزی برنامه T10- گروه تعدد نقش، تنوع و ازدحام وظائف اعضا و مديران 

O11-  اتاق عمل و تیم جراحی نزد خانواده ها و جامعه ارزشمند بودن فعالیت در 
T11- سیر کاهنده حمايت مالی از فعالیت های علمی و پژوهشی)پرداخت مبتنی بر

 عملکرد(

O12-  در سالمتاتاق عمل و جراحی منحصر به فرد بودن توانائي حرفه T12-صی در آموزش پیراپزشکیفقدان سامابه يکپارچه آموزشی تخص 

O13- عدم وجود رشته های تحصیلی مشابه در سطح شهرستان 
T13- کمبود حمايت های مالی و قانونی در جهت همکاری کادر شاغل بیمارستان ها

 در آموزش بويژه همزمان با فعالیت رسمی کاری

O14-  سازمانهای حرفه ای، صنفی اجتماعی بسیج جامعه پزشکی، توسعه فعالیت 

 ، هالل احمر، خیرين سالمتنظام پرستاري

T14- بهام و ضعف جايگاه شغلی فارغ التحصالن رشته اتاق عمل و هوشبریا 

O15 در وزارت بهداشت مجموعه پرستاری و پیراپزشکی بهبود ساختار تشکیالتی 

T15-  محدود شدن فضای آموزش بالینی دانشجويان ناشی از توسعه فعالیت های

غیر دانشگاهی و همچنین کاهش تعداد موارد جراحی ناشی از بیماری بیمارستان های 

 کرونا



14 

 

 

 

  خارجیماتريس ارزيابي عوامل 

 3نمره=
  ضریب اهمیت* رتبه 

  رتبه
4≥x ≥1  

ضريب 

 اهميت

 عوامل خارجی اولويت دار

  :ها فرصت

 نشهرستا مناسب اجتماعی فرهنگی ساختار 12% 2 0.24

  حرمین به دسترسی تسهیل نزدیکی و تهران به نزدیکی 8% 1 0.8

 شهر سطح در ها کتابخانه و مطالعه های سالن وجود 5% 2 0.1

 آن شاغلین و جامعه سالمت با مواجه در شهری مدیران رویکرد بازنگری 10% 2.5 0.25

  مرزهای خارج به آموزش حوزه طبس و پیراپزشکی و یرستاری آکادمیک توسعه به مثبت نگرش 18% 2 0.36

 آموزشی مدیریت سازی درکیفی سالمت در جهانی رویکردهای تثبیت و کالن های برنامه 15% 2 0.3

 دانشگاه کالن مدیریت در محوری استراتژی و ریزی برنامه 15% 1.5 0.30

 شهرستان سطح در مشابه تحصیلی های رشته وجود عدم 5% 2 0.1

 سالمت خیرین احمر، هالل پرستاری، نظام سازمان پزشکی، جامعه بسیج اجتماعی صنفی ای، حرفه های لیتفعا توسعه 5% 2 0.1

 بهداشت وزارت در پیراپزشکی و پرستاری مجموعه تشکیالتی ساختار بهبود 7% 2 2.69  0.14

  :تهديدات

 ای حرفه سعهتو در بخشی بین همکاری و انسجام فقدان از ناشی عملی و علمی ضعف 10% 1 0.1

 عمل اتاق و هوشبری کارشناسان های نقش توسعه از قانونی کم حمایتی 10% 1.5 0.15

 سالمت  حوزه مدیران برخی و جامعه محور پزشک ونگاه تیمی نگرش ضعف 5% 2 0.1

 سانیان نیروی ساختار به بخشی استحکام در بویژه کالن های سیاست و قوانین تعیین و ها گیری تصمیم بودن بر زمان 12% 1 0.24

 ها برنامه و ها طرح برخی ناپایداری و بودن مقطعی 10% 1.5 0.15

 مهارتی های آموزش بعد در ویژه به علمی هیات اعضای ای حرفه توسعه از ناکافی حمایت 10% 1.5 0.15

 گروه مدیران و اعضا وظائف ازدحام و تنوع نقش، تعدد 10% 2 0.3

 پژوهشی و علمی های فعالیت از مالی مایتح کاهنده سیر 10% 2 0.3

 هوشبری و عمل اتاق رشته التحصالن فارغ شغلی جایگاه ضعف و ابهام 10% 1.5 0.5

0.19 1.5 13% 
  و دانشگاهی غیر های بیمارستان های فعالیت توسعه از ناشی دانشجویان بالینی آموزش فضای شدن محدود

 کرونا بیماری از ناشی جراحی موارد تعداد کاهش همچنین

2.18   4≥x  1 1 =100%  :(1.72)توضیح اینکه فعال از ضریب اهمیت صرفنظر و میانیگن رتبه فرصت و تهدید مالک قرار گرفت جمع 
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  داخليماتريس ارزيابي عوامل 

 3.64 نمره=
  ضریب اهمیت*رتبه 

  رتبه
4≥x ≥1 

ضريب 

 اهميت

 يت دارعوامل داخلي اولو

  :نقاط قوت

 اجرائی مدیریتی بالینی، کار سابقه دارای آموزشی کادر 20% 3 0.6

 مربیان و مدرسین جسمانی انرژی و سنی تعدیل و جدید نیروهای ورود 10% 2.5 0.25

 دانشجویان برای مدرسین بودن دسترس در 5% 3 0.15

 آموزش جهت مناسب نسبتا افزاری ترم امکانات وجود 10% 3.5 0.35

 آموزشی های سایت و کتابخانه دانشگاهی واحد شبکه 8% 2.5 0.20

 مدرسین اجتماعی و سازمانی و علمی وجاهت 10% 2 0.20

 مدرسین برای دروس شدن تخصصی و سازمانی درون همکاری 5% 3 0.15

 بالینی های محیط و بیمارستان در دانشجویان آموزش جهت مناسب نسبتا همکاری 10% 3 0.3

 مناسب اخالقی فرهنگی، جو و ساختار 10% 3 0.3

 ارتباطی نوین تکنولوژی با دانشجویان آشنائی و الکترونیک سواد 12% 3 2.86  0.36

  :نقاط ضعف

 عرصه در عملی مداخالت نداشتن و آموزش در شغلی های فعالیت تمرکز 10% 1 0.1

 مربیان شغلی و شخصی هنی،ذ مشغله افزایشکمبود کادر ثابت گروه و  15% 1 0.15

 دانشجویان برای تشویقی های مکانیزم کمبودن 8% 1.5 0.12

 صدا ضبط اتاق و میکروفونّ دوربین، بویژه آموزشی افزارهای سخت محدودیت 12% 2 0.24

 تحصیلی رشته و دروس به دانشجویان عمومی عالقه و انگیزه کاهش 8% 1.5 0.12

 اصلی زبان به دانشجویان و رسینمد ناکافی تسلط 10% 1.5 0.15

 دانشکده درآمدزائی توان عدم و مالی منابع کاهش 10% 1.5 0.15

 ناپیوسته دانشجویان گرائی مدرک و کاری مشغله 5% 2 0.1

 کرونا بیماری شیوع از ناشی گروه اعضای حضور پراکندگی 10% 2 0.2

 و دانشجویان اساتید وانمندسازیت خود در ناکافی انگیزه و فرصت کمبود 12% 2   0.24

1.57    4≥x≥1 1 =100%   (2.22)مالک قرار گرفت وت و ضعفقتوضیح اینکه فعال از ضریب اهمیت صرفنظر و میانیگن رتبه 
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 استفاده نمود تدافعیبا توجه به ارزیابی انجام شده می بایست از استراتژی 
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W  ها ضعف S  ها: قوت 

      عوامل داخلی

      عوامل خارجی 

WO

 

 

 

(هابرداری از فرصت ها و بهبود ضعف)گزينش استراتژی هايی برای بهترين بهره  

SO   

 

 

 

( ها قوت و ها فرصت از برداری بهره بهترين برای هايی استراتژی گزينش ) 

 O : ها  فرصت   

WT   

 

 

 

 

 

 و يا از بین بردن  ضعف ها(جويی جهت رفع تهديدات و کاهش گزينش استراتژی هايی برای چاره)

ST 

  

  

 

  ها(تبرداری ازقوهجويی جهت رفع تهديدات و بهرگزينش استراتژی هايی برای چاره)

T :  تهديدات 

 

 

 


