
داروو معاونت غذا SWOTماتریس برنامه استراتژیک کلی 

همیشه سفید باشد

S–نقاط قوت 

کارکنان توانمند.1
تدارك متمرکز داروهاي مخدر.2
تکریم ارباب رجوع.3
تعهد مدیران.4
استانداردهاي مدیریت کیفیت.5
کیفیت و کمیت تجهیزات.6
آموزش  کارکنان.7
تدارك متمرکز دارو.8
آموزش مسئولین فنی.9

W–نقاط ضعف 

پرداخت مبتنی بر عملکرد.1
از دریافتیرضایتمندي کارکنان.2
همگانیاطالع رسانیفرهنگ سازي و .3
امکانات زیر ساختی.4
متعهد و متخصصنیروي انسانی.5
تعدد وظایف سازمانی.6
دوري از مرکز شهر.7
هاي آزمایشگاهیتعرفه.8

O- ها فرصت

مرکز تحقیقات سالمت مواد خوراکی و آشامیدنی.1
چارت جدید سازمانی.2
قانونی ارائه خدمات با تعرفهمصوبات و مجوزهاي .3
قانون  مبارزه با قاچاق کاال و ارز.4
نظارت بر تجهیزات مصرفی پزشکی.5
6.NGO
)44امکان واگذاري (اجراي اصل .7
آزمایشگاههاي همکار.8
کارگروه سالمت و امنیت غذایی.9

وجود مراکز علمی و آموزشی.10

SOهاي استراتژي

S1,2,6,8,9درآمدزایی .1 O3

S7ارتقاء توان علمی کارشناسان .2 O6,10

S9سطح نظارت بر واحدهاي تولیدي و داروخانه هاارتقا.3

O6,10
S1وهاتبدیل وضعیت نیر. 4 O2

S3,4,5ارتقاء سطح خدمات داخلی و خارجی . 5 O2

ارتقاء سطح خدمات آزمایشگاههاي همکار. 6

WOهاي استراتژي

W4,8,10 O2متعهد و متخصصجذب نیرو .1

W9 O3توسعه و بهبود امکانات زیرساختی .3

W10ارتقاء سطح علمی و مهارتی کارکنان . 4 O1

W5 O1,10هاي تحقیقاتی مشترك اجراي طرح.5

با استفاده از ظرفیت برون و درون عمومیاطالع رسانی .6
سازمانی 



T-تهدیدات 
وحدت رویه در اجراي ضوابط.1
برون سازمانیانتظارات و دخالت.2
تقلبات.3
آگاهی عمومی و باورهاي فرهنگی.4
ایمنی فراورده هاي خام دامی و کشاورزي. 5
ضعف و خالء قانونی.6
قاچاق کاال.7
تخصیص اعتبارات.8
ثبات ضوابط.9
موازي کاري با سایر سازمانها.10
. عدم تخصیص درآمد اختصاصی11
. جذب نیروي متخصص12

STهاي استراتژي

تفکیک مناسب درآمدهاي دارویی و اختصاصی .1
هماهنگی هاي بین بخشی جهت ارتقاء ایمنی .2

S4اي خام دامی و کشاورزي ههفراورد T5

S1,4,6,7 T3پیاده سازي روشهاي نوین آزمایشگاهی .3

استفاده از فضاي مجازي جهت اطالع رسانی عمومی .4
S1,3 T4,7

کاهش مصرف کاالهاي قاچاق با افزایش سطح آگاهی . 5
. S1,3,4,5 T7عمومی  

. هماهنگی بین بخشی و برون بخشی جهت ارتقاء ایمنی 6
مواد غذایی

WTهاي استراتژي

شناسایی عوامل انگیزشی کارکنان و ارائه راهکار جهت .1
W6 T8ارتقاء آن 

مطابق چارت سازمانی متعهد و متخصص جذب نیرو .2
مصوب جدید

توسعه امکانات زیر ساختی با استفاده از جلب مشارکت .3
بخش خصوصی

استان هاي بدنسازيو باشگاهساماندهی عطاري ها. 4
بازنگري و تدوین ضوابط .5


