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 پیش گفتار

است زیرا دانشگاه  یبعدو در عین حال بحث برانگیز است. چند  یبعدمه ریزی توسعه دانشگاهی، مفهومی چند برنا

به مثابه یک سازمان پیچیده ابعاد گوناگون آموزشی، پژوهشی، خدماتی، علمی، اخالقی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، 

سیاسی و ... دارد. و برنامه ریزی کردن در مفهوم کالسیک آن، برای این ابعاد و با درک کلیت سازمان دانشگاه، آن هم در بستر 

و مساله  ، حداقل بسیار سختناممکن ، اگر نگوییمکه در آن قرار دارد )محلی، منطقه ای، ملی و جهانی( بسیار پیچیده ای

امروزه تصور برانگیز است؛ مگر اینکه در مفهوم برنامه ریزی با توجه به واقعیت های دانشگاهی تغییرات اساسی ایجاد کرد. 

در دانشگاه ها را فراهم نمی آورد  امکان تغییر و تحول همه جانبهها خطی از برنامه ریزی، حتی از نوع استراتژیک آن، نه تن

 بلکه توانایی خالقیت آنها را به شدت محدود می کند. 

دانشگاه در عصر نوین رقابتی شده است و با حضور خود در محیط و جذب محیط به سوی خود مصداق بارز سیستم 

ت مدیریت و کیفیت تولید اطالعات اساسی است. رقابتی بودن دانشگاه به باز است. در این رقابت نقش عناصر انسانی در کیفی

کیفیت استادان، کارکنان، دانشجویان و مدیریت دانشگاه بستگی دارد. این رقابت هم برای حیات علمی و هم برای جذب 

ی دیگر به دانش نظری و سال( و نیز نیاز گروه های سن 81-44با کاهش جمعیت دانشگاهی )گروه سنی اعتبارات ضروری است. 

عملی جدید، دانشگاه با پدیده ای جدید روبرو است. آموزش مستمر که استراتژی اساسی برای جذب مخاطبان جدید و 

شناساندن توانمندیهای دانشگاه در جامعه محلی و ملی است، توجه مدیران را به خود جلب کرده است. لذا تحلیل نظری 

 لی و ملی امری ضروری برای موفقیت در این زمینه است. دانشگاه از نیازهای آموزشی مح

، امروزه هسته ای انسجام یافته در ساختار مدیریت دانشگاه ها شکل گرفته در رویکردی نوین از تمرکزگراییاز سویی دیگر،    

ه تصور شود به جای آنکتا بتوان با درک بهتر واحدهای دانشگاهی خطوط اصلی سیاست های آنها را طراحی کرد. است 

دانشگاه پیرو استراتژی های مدیران است، مدیریت دانشگاه است که به دنبال درک راهبردهای برخاسته از ماهیت سازمانی 

 با پویایی سیستم دانشگاه قرار می گیرد. در ارتباطی پویا دانشگاه است. بدین ترتیب تفکر مدیریت دانشگاهی 

دورنمای مسیر حرکتی دانشکده با در نظر گرفتن ویژگیهای نوین فضای دانشگاهی در این برنامه تالش شده است تا 

فرهنگی، همگام با محیط پیرامون به عنوان واحدی پویا و _ضمن ارتقاء علمیبهداشت و تغذیه به گونه ای ترسیم گردد که 

انشجویان عزیز در تحقق این مهم اصل اثرگذار بر جامعه محلی و ملی حرکت کند. یقینا همراهی و همدلی تمامی همکاران و د

ارم. امید که از ایشان کمال امتنان را دزیربنایی است و بنده پیشاپیش و در همین مرحله آغازین، تدوین برنامه پنج ساله، 

 دستیابی به اهداف و شکوفایی هر چه بیشتر ارزش ها را بدهند.  روزهای پیش رو، نوید

 فالحیابراهیم دکتر 

 رییس دانشکده



 سالتر      
 سطححرکت در راستای تحقق اهداف کالن دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بهبود و ارتقاء ماموریت دانشکده بهداشت و تغذیه، 

و گسترش مشارکت های بین بخشی و کمک به یافتن پاسخ های  خالق و کارآمدعه از طریق تربیت نیروی انسانی سالمتی مردم جام

 در زمینه بهداشت و تغذیه می باشد. و کشور از طریق پژوهش های مرتبط مناسب به نیازهای منطقه ای

 چشم انداز
یری تکنولوژی با توسعه و ارتقاء کمی و کیفی آموزش، پژوهش و فعالیتهای فرهنگی ، بکارگ 8411دانشکده بهداشت و تغذیه در سال 

 مناسب و همکاریهای بین بخشی در زمینه بهداشت و تغذیه جزء ده دانشکده برتر کشور است.
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 کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی  ارتقا سطح .4
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 وجود مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه در دانشکده .5
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