
 

  

  

  دانشکده طب ایرانیبرنامه استراتژیک 

  اعضاي کارگروه تخصصی تدوین برنامه استراتژیک دانشکده طب ایرانی:

  نژاد (سرپرست) مظاهري. دکتر 1

  محمدي (معاون آموزشی). دکتر 2

  پژوهشی). دکتر قبادي (معاون 3

  امینی بهبهانی (مدیر گروه طب ایرانی). دکتر 4

  علمی)پور (عضو هیات صادق. دکتر 5

  نژاد (مدیر گروه تاریخ علوم پزشکی)رجب. دکتر 6

  دباغیان (مدیر دفتر توسعه آموزش). دکتر 7

  جعفري (مدیر سالمتکده) . دکتر 8

  عینی (سرپرست امور مالی). خانم 9

  استاد عبداهللا (سرپرست امور عمومی). خانم 10

  جاوید (مسئول واحد فناوري اطالعات). مهندس 11

   (دبیر کمیته)تقوي . دکتر 12

  برنامه استراتژیک) مسئول تدوینکیخانی (. خانم 13

  ریزي برنامه عملیاتی)جعفري (کارشناس برنامه. خانم 14

  

  بیانیه رسالت دانشکده طب ایرانی:

ندگی گسترش و ارتقاء ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی طب ایرانی و بسترسازي براي نهادینه کردن فرهنگ و سبک ز

 گیري از برترین اساتید و متخصصین کشورياسالمی ایرانی با بهره

  انداز دانشکده طب ایرانی:بیانیه چشم

و  در کشور هاي سالمت محورسازي فرآوردهتولید دانش فنی، توسعه و تجاري این دانشکده قطب اصلی 1400در سال 

  هاي طب ایرانی کشور خواهد بود.دانشکده برتر بین دانشکده

  هاي سازمانی دانشکده طب ایرانی:ارزش

 هاي اسالمیپایبندي به اصول و ارزش .1

  مشتري محوري در سازمان .2

  مسئولیت پذیري فردي و گروهی .3

  هاگیرياستفاده از خرد جمعی در تصمیم .4

  جویی (عدم اسراف و هدر دادن منابع)صرفه .5

  مدارينظم و قانون .6

  با��ه �عا�ی

 



 

  ن، خانواده آنان، دانشجویان و همکارانرعایت احترام در برخورد با کل جامعه، بیمارا .7

  پاسخگویی و مسئولیت پذیري نسبت به سالمت و آگاهی جامعه .8

  اي در تعامالت با فراگیران، اعضاي هیئت علمی، همکاران و بیمارانرعایت اصول اخالق حرفه .9

  تحلیل ذینفعان دانشکده طب ایرانی:

توانند تقویت کننده یا مانع موفقیت سازمان شوند و میهاي سازمان متأثر میفعالیت هایی هستند که به نوعی ازذینفعان، افراد یا سازمان

ها وابسته است و از اند و دانشکده نیز به نوعی به آنشوند. ذینفعان دانشکده براي رسیدن به اهداف یا نیازهاي خود به دانشکده وابسته

  شود.ها متأثر میآن

کند تا شناختی ابی از انتظارات و قدرت ذینفعان سازمان داشته باشیم. ماتریس قدرت/عالقه کمک میکند تا ارزینقشه ذینفعان کمک می

هاي سازمان داشته باشیم و در صورت نیاز اقدامات الزم را بکار گیریم. با استفاده از این از واکنش ذینفعان سازمان نسبت به استراتژي

دهند تقسیم ها در حمایت یا عدم حمایت از سازمان نشان میاي که آنکه دارند و عالقه ماتریس، ذینفعان سازمان براساس میزان قدرتی

  .شوندمی

  دهند.اي نیز نسبت به سازمان از خود نشان نمیاز قدرت پایینی برخوردارند و عالقه»الف«ذینفعان گروه 

مند هستند. سازمان باید انتظارات این گروه را ان عالقههاي سازمداراي قدرت پایینی هستند ولیکن، نسبت به فعالیت»ب«ذینفعان گروه 

ها بدهد. این ذینفعان ممکن است در موقع لزوم بتوانند در حمایت هاي مناسب به آنشناسایی نماید و سعی کند اطالعات الزم را در زمان

  از سازمان ذینفعان قدرتمندتر را تحت تاثیر قرار دهند.

مند نیستند. سازمان باید سعی کند این هاي سازمان عالقهباالیی هستند و لیکن، نسبت به فعالیتداراي قدرت »ج«ذینفعان گروه 

مند شوند و به ذینفعان گروه ، این افراد ممکن است نسبت به سازمان عالقهذینفعان را راضی نگه دارد. درصورتیکه سازمان مراقب نباشد

  ند.تبدیل شده و ایجاد مشکالتی براي سازمان کن» د«

ذینفعان کلیدي هستند که داراي قدرت باالیی هستند و توجه زیادي نیز به سازمان دارند. این افراد باید مورد توجه » د«ذینفعان گروه 

ها با هاي تدوین شده باید مورد پذیرش این افراد قرار گیرد. در غیر اینصورت، اجراي آن استراتژيزیاد سازمان واقع گردند. استراتژي

  ت همراه نخواهد بود.موفقی

  »د«ذینفعان گروه 

 هیئت رییسه دانشگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی 

 وزارت بهداشت 

 دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت 

 معاونت آموزشی دانشگاه 

 معاونت درمان دانشگاه  

  

  »ج«ذینفعان گروه 

 ها و مراکز بهداشتی و درمانی (رقبا)سایر دانشکده 

 دولت 

 هاي دانشجوییتشکل 

 هاشهرداري 

 هابیمه  

  »الف«ذینفعان گروه   »ب«ذینفعان گروه 



 

 کارکنان دانشکده 

 تامین کنندگان کاالها و خدمات دانشکده 

 ها و موسسات مالیبانک 

 پیمانکاران 

 دانشجویان 

 (هیأت علمی) پزوهشگران 

 هاي داروسازي گیاهی کارخانه 

 تولیدکننده هاي گیاهان دارویی 

 انجمن علمی طب ایرانی  

 هاي خیریهانخیرین و سازم 

 جامعه تحت پوشش 

 شرکت برق، سازمان آب و فاضالب، شرکت مخابرات 

 ها و درمانگران سنتیعطاري 

 هاي حمایت از مصرف کنندگانگروه 

 هاجراید و رسانه  

  

  انتظارات ذینفعان دانشکده

  »الف«انتظارات ذینفعان گروه 

 ارائه خدمات مناسب به جامعه 

 بر به جامعههاي معتها و دادهارائه گزارش 

 هاي مختلف به دانشجویانآموزش مهارت 

 تالش براي پیشبرد جامعه به سمت زندگی اسالمی ایرانی 

 تالش براي ارتقاي سطح سواد سالمتی جامعه در زمینه طب ایرانی و گیاهان دارویی 

 بهبود فرایند رسیدگی به شکایات 

 ارائه خدمات رفاهی مناسب براي مراجعین 

 حیطی (زباله، فاضالب، دفع سموم و آفات...)کاهش مشکالت زیست م 

 هاي ذینفعتعامل و همکاري مناسب با شرکت 

 هاي مردمی و خیریني جذب مشارکتسازي الزم در زمینهفرهنگ 

 هاي مردمیترویج طب ایرانی از مجاري علمی و اصولی از طریق رسانه 

  »ب«انتظارات ذینفعان گروه 

 ارتقاي شغلی کارکنان 

  و آموزش کارکنانتوانمندسازي 

 حمایت مدیران از کارکنان 



 

 پرداخت به موقع حقوق و دستمزد 

 ایجاد امنیت شغلی 

 ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی باکیفیت 

 (خدمات جامع طب ایرانی) ارائه خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت 

 فراهم نمودن تسهیالت الزم براي تحصیل 

 وجود امکانات تفریحی مناسب 

 هاي مطالعاتیرصتفراهم نمودن ف 

 ارتقاي کیفی آموزش ضمن خدمت کارکنان و متخصصین 

 مدیریت بر محور شایسته ساالري 

 رعایت عدالت در پرداخت به کارکنان 

 کارکنان ها و نوآوريارج نهادن به خالقیت 

 ایجاد پرونده الکترونیک تحقیقات پژوهشگران 

 و تخصصیهاي تکمیلی هاي دورهنامهوري از پایانافزایش بهره 

 جذب منایع پژوهشی براي انجام تحقیقات 

 توسعه کمی و کیفی تحقیقات 

 هاي پژوهشی دانشکدههدفمند نمودن فعالیت 

 توجه سریع مسئوالن به مشکالت اساسی دانشجویان 

 هاي بین بخشیهاي حمایتی از پژوهشوجود سیاست 

 هاي پژوهشی اساتیدوجود معیار مناسب جهت ارزشیابی فعالیت 

 دسترسی به منایع علمی آنالین براي کلیه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان امکان 

 هاي کاربرديتوانمندسازي اعضاي هیأت علمی، دانشجویان و کارشناسان دانشکده در امور پژوهش 

 هاي صورت گرفته و خلق ثروتتوانمندسازي پژوهشگران بمنظور ارتباط دوسویه بین پژوهش 

 ي انسانی، تجهیزات و فضاي فیزیکی)تقویت و توسعه منابع (نیرو 

 پذیري مناسب در کارکنان و اساتیدایجاد روحیه مشارکت 

 استفاده از سازوکارهاي تشویقی و انضباطی و مالی جهت مدیریت صحیح نیروي انسانی 

 هاي طب ایرانی کشورارتباط مناسب دانشکده با سایر دانشکده 

 هاي آموزشی و پژوهشیهاي طب ایرانی در برگزاري دورهو نیز دانشکده هاي دانشگاهافزایش مشارکت با سایر دانشکده 



 

 هاي پیمانکاران و تامین کنندگان کاالها و خدماتفراهم نمودن امکان پرداخت بدهی 

 هاي آموزشی در انجمنتعامل همه جانبه با انجمن علمی طب ایرانی در زمینه تامین مدرسین و متخصصین دوره 

  »ج«روه انتظارات ذینفعان گ

 ارائه خدمات مناسب به جامعه 

 تربیت نیروي توانمند 

 تالش در جهت توسعه و بهبود دانشگاه 

 تمرکز بر روي نوآوري و کارآفرینی 

 توجه به رضایت اساتید، کارکنان و دانشجویان 

 توجه به اسناد باالدستی در زمان تدوین استانداردهاي عملکردي 

 و فاضالب دانشکده توجه به بهداشت محیط و مدیریت پسماند 

 رعایت و قوانین و مقررات اداري 

 اي مناسب مطابق با استاندارد کشوريتهیه تجهیزات و ملزومات دانشکده 

 هااي مناسب با استفاده از رسانههاي تغذیهتوسعه سبک زندگی اسالمی ایرانی و روش 

 هاي محلیرسانی رویدادها در رسانهنظارت بیشتر بر وضعیت انتشار اخبار و اطالع 

  »د«انتظارات ذینفعان گروه 

 هاي آموزشی، پژوهشی و خدماتیارتقاي شاخص 

 تعامل بیشتر با دانشگاه 

 رعایت استانداردها 

 هاي علمی و عملی اساتید، کارکنان و کارشناسانارتقاي توانمندي 

 هاي ارزش آفرین براي خلق ثروت در دانشکدهتوسعه پژوهش 

 هاي تحت نظارت دانشکدهها و درمانگاهالمتکدهتوسعه و ارتقاي کمی و کیفی س 

 هاي طب ایرانیها و داروخانهها در عقد قرارداد با سالمتکدههمکاري بیمه 

 برخورد احترام آمیز پرسنل با مردم و مراجعین 

 تقویت سیستم پذیرش و اطالعات دانشکده در پاسخگویی به مراجعین 

 ها و اطالعات آماريارائه گزارش سالیانه عملکرد و ارائه شاخص 

 اي براي ارتقاي سطح دانشکده و دانشگاهتدوین و اجراي برنامه عملیاتی توسعه 

  کسب رتبه برتر در اجراي برنامه عملیاتی مشترك با وزارت بهداشت 



 

 ها در جهت ارتقا کمی و کیفی خدماتارائه طرح 

  

  ردیف  ذینعان داخلی یا خارجی سطح قدرت سطح منافع  سطح پشتیبانی

            

  1 هیات رییسه دانشگاه داخلی 8 7 8

  2 معاونت هاي دانشگاه داخلی 8 6 7

  3 وزرات بهداشت خارجی 7 5 10

  4 دفتر طب ایرانی خارجی 7 6 9

سایر بیمارستانها و مراکز  خارجی 6 4 5

 بهداشتی و درمانی

5  

  6 کارکنان دانشکده داخلی 7 9 7

  7  دانشجویان داخلی 4 9 3

  8  هیأت علمی اعضاي داخلی 8 7 8

تولیدکننده هاي گیاهان  خارجی 4 3 5

  دارویی

9  

  10  انجمن علمی طب ایرانی خارجی 5 3 3

  11  دولت خارجی 8 5 8

  12  سازمان هاي مردم نهاد خارجی 4 5 4

سایر دانشگاه هاي علوم   خارجی 5 4 2

  پزشکی

13  

  

  تحلیل استراتژیک دانشکده طب ایرانی:

  نقاط قوت:

o  و هماهنگ دانشکده طب ایرانی و موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکملیکسان مدیریت 

o  تعهد باالي مدیران ارشد دانشکده به ارائه خدمات با کیفیت عالی به مشتریان  

o مطرح ساختن و پیگیري مسائل و مشکالت مرتبط با کیفیت در جلسات مدیریتی  

o مشتري محوري در سازمانبه رعایت اصول  پایبندي پرسنل دانشکده و موسسه 



 

o هاي وابسته در دانشکده نظیري از منابع مکتوب و غیرمکتوب طب ایرانی و رشتهاز کتابخانه بیمندي بهره 

o مندي از آزمایشگاه تخصصی فارماکوگنوزي و داروسازي ایرانی در دانشکدهبهره  

o  فضاي مستقل در ساختمان دانشکده جهت سالمتکده طب ایرانیوجود 

o فیت خدمات سازمان توسط مدیران ارشدتضمین کی  

o هاي غیرضروري سازمانروند روبه کاهش هزینه 

o روند رو به رشد کیفیت خدمات سازمان نسبت به سال گذشته 

o دانشگاه با توجه به تغییر نگرش مدیریتیدر سطح  بخشی و برون بخشیدرون اتارتقاي ارتباط 

o بیماران)نشجویان و ارائه خدمات آموزشی درمانی مناسب به مشتریان (دا  

o اهمیت به دریافت پیشنهادات، نظرات و شکایات مشتریان  

o ها و خدمات از همکاري با سازمان الکنندگان کاتأمین نسبی رضایت  

 نقاط ضعف:

o  ابالغ چارت سازمانی دانشکدهعدم 

o  منابع مالی دانشکدهکمبود  

o  هامحیط دانشکده از دانشگاه و سایر دانشکدهدوري  

o ولیت پذیري و تعهد نسبت به موفقیت و رشد سازمان در برخی از کارکنانسطح پایین مسئ 

o  برخی از کارکنان در برابر تغییر و تحولمقاومت  

o  تطابق اندك اهداف سازمانی با اهداف فردي کارکنان 

o تالش اندك مدیران ارشد براي سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان و عدم تالش براي بهبود آن 

o ت کارکنان وسازماندهی نامناسب واحدهاي کاري براي پیشبرد ر تعیین مسئولیت و اختیاراشفافیت و وضوح کم د

 اهداف سازمانی

o  پایین بودن روحیه کارگروهی و مشارکت در سازمان  

o کمبود ارتباطات اثربخش از پایین به باال و از باال به پایین  

o  نبود هدف گذاري جامع و فراگیر در سازمان 

o  در برخی از واحدهانیروي انسانی کمبود 

o هاي مختلف سازمان ها و استانداردهاي عملکردي براي بخشنبود شاخص 

o هاي مبتنی بر فرایندکاري واحدهاي مختلفنبود آموزش 

o ها نسبت به کیفیت خدماتتوجه و تاکید بیشتر به کاهش هزینه  

o عدم اجراي حداقل ساالنه رضایت سنجی از مشتریان با ابزارهاي پایا و روا 

o هاي بهبود کیفیت در سازمانتفاده اندك از گروهاس 

o ها و واحدهاي مختلف با آموزش، قدردادنی و پاداش کارکنانتطابق اندك ارزیابی عملکرد بخش  

  ها:فرصت

o هاي الزم دولتبرخورداري سازمان از حمایت 

o هاي مالی دولت براي حوزه طب ایرانینقش حمایت کننده سیاست  

o هاي سیاسی)ن با اقتصاد مقاومتی (مقابله با تحریمهمراستایی فعالیت سازما 

o هاي اجتماعی براي تبلیغ محصوالت و خدمات سازمانتوانایی سازمان در استفاده از شبکه  



 

o  هاي مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با شیوه فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملیگرایش

  ي سبک زندگی اسالمیطب ایرانی و پیروي از یک الگو

o پایین بودن قدرت مشتریان براي کاهش قیمت خدمات سازمان 

o عنوان بازوي پژوهشی  اي مستقل و پیشرو  بهوجود موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل با بودجه

  سازمان

o کیفیت باالي خدمات و محصوالت سازمان نسبت به خدمات و محصوالت رقبا 

o هاي تولید محصول و خدمت سازمان نسبت به رقباتژيبهتر بودن استرا  

  :تهدیدها

o  بیمه ناکافی درمان و داروهاي طب ایرانیپوشش  

o  هاي طبیعیمدعیان غیر متخصص و سودجو در حوزه طب ایرانی و ارائه درمانوجود  

o  هاي علمی طب و داروسازي ایرانیها با پتانسیلناکافی متخصصین سایر رشتهآشنایی  

o  التحصیالن پزشکیتن عالقه به شرکت در آزمون طب ایرانی در میان فارغدست رفاز  

o  دسترسی به نیروي کار ارزان در بازارعدم  

o  بین مراکز آموزشی درمانی غیردولتی فعال در مناطق شهرداري تحت پوشش دانشگاه با دانشکدهاندك تعامل  

o فعالیت سازمان مورد موقعیت جغرافیایی نامطلوب سازمان در شهر  

o پایین بودن توسعه تکنولوژي در حوزه مورد فعالیت سازمان  

o پایین بودن میزان تقاضا براي خدمات سازمان 

o باال بودن تعداد خدمات جایگزین براي خدمات و محصوالت سازمان 

o خدمات این هاي ارائه کننده نظارت اندك بر سازمان و هاي مختلفارائه خدمات جایگزین سازمان توسط نهاد و ارگان 

o موانع اندك براي ورود رقبا به بازار مورد فعالیت سازمان 

o هاي بازاریابی محصول و خدمت سازمان نسبت به رقبانامناسب بودن استراتژي 

 

  عوامل داخلی  کد
ضریب 

  اهمیت
    رتبه

  نقاط قوت

S1 
یکسان و هماهنگ دانشکده طب ایرانی و موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب مدیریت 

  اسالمی و مکمل
0,04  4  0,16  

S2 0,06  3  0,02  تعهد باالي مدیران ارشد دانشکده به ارائه خدمات با کیفیت عالی به مشتریان  

S3 0,09  3  0,03  مطرح ساختن و پیگیري مسائل و مشکالت مرتبط با کیفیت در جلسات مدیریتی  

S4  0,12  4  0,03  مشتري محوري در سازمانپایبندي پرسنل دانشکده و موسسه به رعایت اصول  

S5 
هاي نظیري از منابع مکتوب و غیرمکتوب طب ایرانی و رشتهاز کتابخانه بیمندي بهره

  وابسته در دانشکده
0,03  4  0,12  

S6 0,06  3  0,02  مندي از آزمایشگاه تخصصی فارماکوگنوزي و داروسازي ایرانی در دانشکدهبهره  



 

S7  0,09  3  0,03  کده طب ایرانیفضاي مستقل در ساختمان دانشکده جهت سالمتوجود  

S8 0,06  3  0,02  تضمین کیفیت خدمات سازمان توسط مدیران ارشد  

S9 0,06  3  0,02  هاي غیرضروري سازمانروند روبه کاهش هزینه  

S10 0,12  4  0,03  روند رو به رشد کیفیت خدمات سازمان نسبت به سال گذشته  

S11 
دانشگاه با توجه به تغییر نگرش سطح در  بخشی و برون بخشیدرون اتارتقاي ارتباط

  مدیریتی
0,05  4  0,2  

S12  0,09  3  0,03  بیماران)ارائه خدمات آموزشی درمانی مناسب به مشتریان (دانشجویان و  

S13 0,06  3  0,02  اهمیت به دریافت پیشنهادات، نظرات و شکایات مشتریان  

S14 0,06  3  0,02  با سازمان ها و خدمات از همکاريالکنندگان کاتأمین نسبی رضایت  

S15 0,08  4  0,02 مند در دانشکدهوجود اساتید، متخصصین، کارشناسان و کارکنان متعهد و عالقه  

S16 و تحصیل کرده در حوزه طب و داروسازي ایرانی وجود افراد متعهد  0,03  4  0,12  

  نقاط ضعف

W1  0,05  1  0,05 ابالغ چارت سازمانی دانشکدهعدم  

W2  0,04  1  0,04  ابع مالی دانشکدهمنکمبود  

W3  0,06  2  0,03  هامحیط دانشکده از دانشگاه و سایر دانشکدهدوري  

W4 
سطح پایین مسئولیت پذیري و تعهد نسبت به موفقیت و رشد سازمان در برخی از 

 کارکنان
0,03  1  0,03  

W5  0,03  1  0,03  برخی از کارکنان در برابر تغییر و تحولمقاومت  

W6 0,04  2  0,02 اندك اهداف سازمانی با اهداف فردي کارکنان تطابق  

W7 
تالش اندك مدیران ارشد براي سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان و عدم تالش براي 

 بهبود آن
0,03  2  0,06  

W8 
شفافیت و وضوح کم در تعیین مسئولیت و اختیارات کارکنان وسازماندهی نامناسب 

 سازمانی واحدهاي کاري براي پیشبرد اهداف
0,04  1  0,04  

W9 0,04  2  0,02  پایین بودن روحیه کارگروهی و مشارکت در سازمان  

W10 0,03  1  0,03  کمبود ارتباطات اثربخش از پایین به باال و از باال به پایین  

W11 0,03  1  0,03 نبود هدف گذاري جامع و فراگیر در سازمان  



 

W12  0,06  2  0,03 نیروي انسانی در برخی از واحدهاکمبود  

W13 0,03  1  0,03 هاي مختلف سازمانها و استانداردهاي عملکردي براي بخشنبود شاخص  

W14 0,06  2  0,03 هاي مبتنی بر فرایندکاري واحدهاي مختلفنبود آموزش  

W15 0,06  2  0,03  ها نسبت به کیفیت خدماتتوجه و تاکید بیشتر به کاهش هزینه  

W16 0,06  2  0,03 رضایت سنجی از مشتریان با ابزارهاي پایا و روا عدم اجراي حداقل ساالنه  

W17 0,03  1  0,03 هاي بهبود کیفیت در سازماناستفاده اندك از گروه  

W18 
ها و واحدهاي مختلف با آموزش، قدردادنی و پاداش تطابق اندك ارزیابی عملکرد بخش

  کارکنان
0,03  1  0,03  
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  عوامل خارجی کد
ضریب 

  اهمیت
    رتبه

  فرصت ها

O1 0,09  3  0,03 هاي الزم دولتبرخورداري سازمان از حمایت  

O2 0,09  3  0,03  حوزه طب ایرانی درهاي مالی دولت نقش حمایت کننده سیاست  

O3 0,15  3  0,05 هاي سیاسی)همراستایی فعالیت سازمان با اقتصاد مقاومتی (مقابله با تحریم  

O4 0,16  4  0,04  هاي اجتماعی براي تبلیغ محصوالت و خدمات سازماندر استفاده از شبکه توانایی سازمان  

O5 
فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملی مذهبی در حفظ گرایش 

  هاي طب ایرانی و پیروي از یک الگوي سبک زندگی اسالمیسالمتی و درمان با شیوه
0,06  4  0,24  

O6  0,09  3  0,03 قدرت مشتریان براي کاهش قیمت خدمات سازمانپایین بودن  

O7 
اي مستقل و پیشرو  وجود موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل با بودجه

  سازمانعنوان بازوي پژوهشی  به
0,07  4  0,28  

O8 0,12  3  0,04 کیفیت باالي خدمات و محصوالت سازمان نسبت به خدمات و محصوالت رقبا  

O9 0,2  4  0,05 هاي تولید محصول و خدمت سازمان نسبت به رقبابهتر بودن استراتژي  

  تهدیدها

T1  0,07  1  0,07  بیمه ناکافی درمان و داروهاي طب ایرانیپوشش  

T2  0,06  1  0,06  هاي طبیعیمدعیان غیر متخصص و سودجو در حوزه طب ایرانی و ارائه درمانوجود  



 

T3  0,08  2  0,04  هاي علمی طب و داروسازي ایرانیها با پتانسیلن سایر رشتهناکافی متخصصیآشنایی  

T4  0,08  2  0,04  التحصیالن پزشکیدست رفتن عالقه به شرکت در آزمون طب ایرانی در میان فارغاز  

T5 0,06  2  0,03  عدم دسترسی به نیروي کار ارزان در بازار  

T6 
ولتی فعال در مناطق شهرداري تحت پوشش تعامل اندك بین مراکز آموزشی درمانی غیرد

  دانشگاه با دانشکده
0,03  2  0,06  

T7 0,03  1  0,03  مورد فعالیت سازمان موقعیت جغرافیایی نامطلوب سازمان در شهر  

T8 0,06  2  0,03  پایین بودن توسعه تکنولوژي در حوزه مورد فعالیت سازمان  

T9 0,05  1  0,05 پایین بودن میزان تقاضا براي خدمات سازمان  

T10 0,05  1  0,05 باال بودن تعداد خدمات جایگزین براي خدمات و محصوالت سازمان  

T11 
هاي مختلف و نظارت اندك بر ارائه خدمات جایگزین سازمان توسط نهاد و ارگان

 هاي ارائه کننده این خدمات سازمان
0,06  1  0,06  

T12 0,06  1  0,06 لیت سازمانموانع اندك براي ورود رقبا به بازار مورد فعا  

T13 0,1  2  0,05  هاي بازاریابی محصوالت و خدمات سازمان نسبت به رقبانامناسب بودن استراتژي  
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  ها:ماتریس استخراج استراتژي

  عوامل داخلی

  )W( نقاط ضعف    )S( نقاط قوت  

S1 

یکسان و هماهنگ دانشکده طب مدیریت 

ت تاریخ پزشکی، ایرانی و موسسه مطالعا

  طب اسالمی و مکمل

W1  ابالغ چارت سازمانی دانشکدهعدم 

S2 
تعهد باالي مدیران ارشد دانشکده به ارائه 

  خدمات با کیفیت عالی به مشتریان
W2  منابع مالی دانشکدهکمبود  

S3 
مطرح ساختن و پیگیري مسائل و مشکالت 

  مرتبط با کیفیت در جلسات مدیریتی
W3 

شکده از دانشگاه و سایر محیط داندوري 

  هادانشکده

S4 
پایبندي پرسنل دانشکده و موسسه به رعایت 

  مشتري محوري در سازماناصول 
W4 

سطح پایین مسئولیت پذیري و تعهد نسبت به 

 موفقیت و رشد سازمان در برخی از کارکنان

S5 
نظیري از منابع از کتابخانه بیمندي بهره

هاي و رشتهمکتوب و غیرمکتوب طب ایرانی 
W5  برخی از کارکنان در برابر تغییر و تحولمقاومت  



 

  وابسته در دانشکده

S6 

مندي از آزمایشگاه تخصصی بهره

فارماکوگنوزي و داروسازي ایرانی در 

  دانشکده

W6 
تطابق اندك اهداف سازمانی با اهداف فردي 

 کارکنان

S7 
فضاي مستقل در ساختمان دانشکده وجود 

  ایرانی جهت سالمتکده طب
W7 

تالش اندك مدیران ارشد براي سنجش سطح 

رضایت شغلی کارکنان و عدم تالش براي بهبود 

 آن

S8 
تضمین کیفیت خدمات سازمان توسط 

  مدیران ارشد
W8 

شفافیت و وضوح کم در تعیین مسئولیت و 

اختیارات کارکنان وسازماندهی نامناسب واحدهاي 

 کاري براي پیشبرد اهداف سازمانی

S9 
هاي غیرضروري وند روبه کاهش هزینهر

  سازمان
W9 

پایین بودن روحیه کارگروهی و مشارکت در 

  سازمان

S10 
روند رو به رشد کیفیت خدمات سازمان 

  نسبت به سال گذشته
W10 

کمبود ارتباطات اثربخش از پایین به باال و از باال به 

  پایین

S11 

 بخشی و برون بخشیدرون اتارتقاي ارتباط

دانشگاه با توجه به تغییر نگرش  در سطح

  مدیریتی

W11 نبود هدف گذاري جامع و فراگیر در سازمان 

S12 
ارائه خدمات آموزشی درمانی مناسب به 

  بیماران)مشتریان (دانشجویان و 
W12  نیروي انسانی در برخی از واحدهاکمبود 

S13 
اهمیت به دریافت پیشنهادات، نظرات و 

  شکایات مشتریان
W13 

ها و استانداردهاي عملکردي براي شاخص نبود

 هاي مختلف سازمانبخش

S14 
ها و خدمات الکنندگان کاتأمین نسبی رضایت

  از همکاري با سازمان
W14 

هاي مبتنی بر فرایندکاري واحدهاي نبود آموزش

 مختلف

S15 
وجود اساتید، متخصصین، کارشناسان و 

 مند در دانشکدهکارکنان متعهد و عالقه
W15 

ها نسبت به توجه و تاکید بیشتر به کاهش هزینه

  کیفیت خدمات

S16 
و تحصیل کرده در حوزه  وجود افراد متعهد

  طب و داروسازي ایرانی
W16 

عدم اجراي حداقل ساالنه رضایت سنجی از 

 مشتریان با ابزارهاي پایا و روا

    W17 
هاي بهبود کیفیت در استفاده اندك از گروه

 سازمان

    W18 
ها و واحدهاي بق اندك ارزیابی عملکرد بخشتطا

  مختلف با آموزش، قدردادنی و پاداش کارکنان

 WOهاي استراتژي  SOهاي استراتژي    )Oها (فرصت  

O1  توسعه و توانمندسازي نیروي انسانی  توسعه و توانمندسازي نیروي انسانی برخورداري سازمان از   



 

  )S15,S16,O1,O10(  )W12,W9,W10,W8,W7,W5,W4,O1,O10( هاي الزم دولتحمایت

O2 
هاي نقش حمایت کننده سیاست

  مالی دولت در حوزه طب ایرانی

  هاي سالمت محور سازي فرآوردهتوسعه و تجاري

)S2,S6,S8,S11,S15,O3,O5(  

جذب منابع مالی از طریق کارآفرینی و ارتباط بین پژوهش و 

  صنعت 

)W2,O2,O3,O7(  

O3 

ازمان با همراستایی فعالیت س

اقتصاد مقاومتی (مقابله با 

 هاي سیاسی)تحریم

  هاي سالمت محورسازي فرایند تولید فرآوردهبومی

)S2,S6,S8,S11,S15,O3,O5,O4,( 

  ایجاد سازمان یادگیرنده و پویا 

)W4,W5,W9,W10,W11,W13,W17,O4,O10(  

O4 

توانایی سازمان در استفاده از 

هاي اجتماعی براي تبلیغ شبکه

  والت و خدمات سازمانمحص

  سازي غذاهاي عملگراتولید دانش فنی و تجاري

S2,S6,S8,S11,S15,O3,O5,O4)(  
   

O5 

فرهنگی اکثریت جامعه گرایش 

به کاربرد طب ایرانی و باورهاي 

ملی مذهبی در حفظ سالمتی و 

هاي طب ایرانی و درمان با شیوه

پیروي از یک الگوي سبک 

  زندگی اسالمی

       

O6 
بودن قدرت مشتریان براي  پایین

 کاهش قیمت خدمات سازمان
       

O7 

وجود موسسه مطالعات تاریخ 

پزشکی، طب اسالمی و مکمل با 

 اي مستقل و پیشرو  بهبودجه

  سازمانعنوان بازوي پژوهشی 

       

O8 

کیفیت باالي خدمات و محصوالت 

سازمان نسبت به خدمات و 

 محصوالت رقبا

       

O9 

هاي تولید تژيبهتر بودن استرا

محصول و خدمت سازمان نسبت 

 به رقبا

       

O10 

وجود نیروهاي با تجربه و صاحب 

 نظر طب سنتی ایران در سطح

   پایتخت

       

 WTهاي استراتژي  STهاي استراتژي    )Tتهدیدها (  

T1 

بیمه ناکافی درمان و پوشش 

  داروهاي طب ایرانی

توسعه و ترویج خدمات طب مکمل در مراکز 

  نشگاهیدا

)S2,S8,S10,S12,S15,S16,T2,T3,T10( 

   



 

T2 

مدعیان غیر متخصص و وجود 

سودجو در حوزه طب ایرانی و 

  هاي طبیعیارائه درمان

       

T3 

ناکافی متخصصین سایر آشنایی 

هاي علمی طب ها با پتانسیلرشته

  و داروسازي ایرانی

       

T4 

دست رفتن عالقه به شرکت در از 

در میان آزمون طب ایرانی 

  التحصیالن پزشکیفارغ

       

T5 
عدم دسترسی به نیروي کار ارزان 

  در بازار
       

T6 

تعامل اندك بین مراکز آموزشی 

درمانی غیردولتی فعال در مناطق 

شهرداري تحت پوشش دانشگاه 

  با دانشکده

       

T7 

موقعیت جغرافیایی نامطلوب 

مورد فعالیت  سازمان در شهر

  سازمان

       

T8 
ن بودن توسعه تکنولوژي در پایی

  حوزه مورد فعالیت سازمان
       

T9 
پایین بودن میزان تقاضا براي 

 خدمات سازمان
       

T10 
باال بودن تعداد خدمات جایگزین 

 براي خدمات و محصوالت سازمان
       

T11 

ارائه خدمات جایگزین سازمان 

هاي مختلف و توسط نهاد و ارگان

ارائه هاي نظارت اندك بر سازمان

 کننده این خدمات 

       

T12 
موانع اندك براي ورود رقبا به 

 بازار مورد فعالیت سازمان
       

T13 

هاي نامناسب بودن استراتژي

بازاریابی محصوالت و خدمات 

  سازمان نسبت به رقبا

       

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  2,18عوامل داخلی دانشکده: نمره ارزیابی 

  2,24نمره ارزیابی عوامل خارجی دانشکده: 

  جایگاه استراتژیک سازمان: تدافعی

در این جایگاه استراتژیک، سازمان وضع نا مطلوبی از حیث وضعیت داخلی و نیز خارجی برخوردار است و باید به فکر 

  راهکار باشد.

  اهداف کلی دانشکده طب ایرانی:

 شش خدمات طب ایرانی در مراکز درمانی دولتی و غیر دولتیافزایش سطح پو .1

 دولتی و غیر دولتی افزایش سطح پوشش خدمات درمانی طب مکمل در مراکز درمانی .2

 رتقاي سبک زندگی سالم و ایرانی در جامعها .3

 هاي طبیعی و سنتی اندازي و ارتقاي داروخانهراه .4

 محور اي سالمتهتوسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده .5

  هاي دانشکده طب ایرانیاستراتژي

 توسعه و توانمندسازي منابع انسانی . 1

(بسترسازي براي حرکت به سمت  جذب منابع مالی از طریق کارآفرینی و ارتباط بین پژوهش و صنعت . 2

 هاي نسل سوم)دانشگاه

 هاي سالمت محورتوسعه و تجاري سازي فرآورده . 3

  تهاجمی

SO 

  کارانهمحافظه

WO 

  رقابتی

ST 

  تدافعی

WT 

1                    2.18              2/5                                    4 

 عوامل داخلی

1
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 عوامل خارجی



 

 مکمل در مراکز دانشگاهی توسعه و ترویج خدمات درمانی طب . 4

 هاي سالمت محورسازي فرآیند تولید فرآوردهبومی . 5

 (Functional Food)سازي غذاهاي عملگرا تولید دانش فنی و تجاري .6

  هاي یادگیرنده و پویاسازمان ایجاد . 7


