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انداز جمهوري اسالمی  سند چشم

  1404ایران در افق 

  

ایران کشوري است «

جایگاه اول  با یافته توسعه

در  آوري فناقتصادي، علمی و 

سطح منطقه، با هویت 

 بخش الهامانقالبی،   اسالمی و

با تعامل  در جهان اسالم و

در روابط  مؤثرسازنده و 
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  ریاست محترم دانشگاه مقدمه

بوده   یکی از اهداف انقالب اسالمی ارتقا سطح سالمت و خدمت رسانی مطلوب و فراگیر به جامعه

گذشته توانسته است  يها سال یط رانیا یدرمانی و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک. است

و در  به ارمغان آوردکشور براي پژوهش و سالمت ، حوزه آموزش دررا  یبزرگ و دستاوردهاي افتخارات

دانشگاه همچنین با آغاز طرح تحول نظام سالمت  .ردیقرار گ کشور ممتازو  ي بزرگها دانشگاه ردیف

به عنوان یکی از دانشگاه هاي سرآمد در راستاي  رانیا یدرمانی و خدمات بهداشت یعلوم پزشک

سرعت   بهو با توجه  کنونی شرایطدر ، وجود  نیا با .پیشرو بوده است دستیابی به اهداف این طرح

، نیتضمآنچه موجب  ی،الملل نیبسطح ملی و در  علوم پزشکی ژهیو  بهی آموزش عال ییر و تحوالتتغ

 قیدقو تحلیل جامع و  ییشناسا شود، می ندهیآدانشگاه در ي ریپذ رقابتحفظ و ارتقاء جایگاه و 

 کی تدوین با توجه به اهمیت موضوع، بنابراین .حاکم بر آن خواهد بود ي کالنها و روند تحوالت

مطلوب ي انداز چشمي سو  به و حرکت نیل به اهداف در راستاي جامع و هدفمند استراتژیکبرنامه 

   .ضروري می باشد

ششم توسعه ساله  پنجو هماهنگی برنامه دانشگاه با برنامه توجه به ضرورت انطباق دیگر، با  سوياز 

براي اخذ راي اعتماد در مجلس، وزارت  و لحاظ کردن اولویت هاي جدید مقام عالی وزارت کشور

 .مورد تاکید قرار گرفتمتبوع، نیاز به بازنگري برنامه موجود دانشگاه 

  دانشگاهسوي حرکت به  ریدر مس ستیبا یم یو پژوهش آموزشی هاي تیمرکز فعالعنوان  دانشگاه به 

المللی، به ویژه در حوزه گردشگري سالمت، ارائه خدمات  فعالیت در عرصه بینو  )کارآفرین(سوم  نسل

هاي حوزه پیشگیري،  تقویت فعالیت ،، جذب دانشجوي بین المللیدر کشورهاي اسالمی سالمت

   .دینما فیخود را بازتعرو اهداف رسالت 
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با توجه به موارد فوق، تدوین سند برنامه استراتژیک دانشگاه در راستاي اهداف اسناد بر این اساس و 

ي استراتژیک زیر برنامهدر دستور کار کمیته  در مسیر تعالیباالدستی کشور و حرکت دانشگاه 

و پس  1397سال  دومماهه  موجود، در شش يها تیبا استفاده از ظرف. و دانشگاه قرار گرفت ها معاونت

دانشگاه  و اهداف اختصاصی ها ياستراتژاهداف کالن، ، و با مشارکت کلیه کارکناناز مطالعات گسترده 

  .شد نیتدو )1400-1398( ندهیسال آ 3 يبرا ایران یعلوم پزشک

دانشگاه  يها هیها و ال حوزه کلیهدر ي عملیاتی ها برنامهدر قالب می بایست  دانشگاه استراتژیکبرنامه 

حوزه  نیا و دست اندرکاران تالشگران نیدر ب يساز و فرهنگ يبسترساز و بدین منظور یابداستقرار 

الزم است که این برنامه به گفتمان غالب و زبانی مشترك در دانشگاه تبدیل  بنابراین .ابدی یضرورت م

  .گردددانشگاه  يو راهبردها تیمأمور نییح و تبیشربتواند موجب تتا د دگر

ریزي  ي برنامهها  تهیکمي کلیه اعضاي ها مساعدتاز زحمات و  دانم یمالزم  بدینوسیله بر خود

ي مختلف دانشگاه و کلیه همکارانی که در تدوین سند حاضر همت ها حوزهو  ها معاونتاستراتژیک 

دانشگاه ما را در  یانداز و اهداف فعل چشمبتواند این مجموعه که وارم دیام. گماشتند، تشکر نمایم

و  ها معاونتبین  مؤثریی راستا همو بتواند با ایجاد هماهنگی و  قرار دهد گرامیهمکاران  یتمام اریاخت

بتوانیم  فراهم آورده و 1400موجبات تحقق اهداف کالن دانشگاه را تا سال  ي مختلف دانشگاهها حوزه

ران در یا یاسالم يانداز جمهـور ازجمله سـند چشم در دستیابی به اهداف اسناد باالدستی مؤثرگامی 

  .ریمبردا ایران یاسالم يساله توسعه جمهور پنج يها شور و برنامهک ینقشه جامع علم، 1404افق 

 قیافساخت ترسیم و  ریرا در مس زیعز انیدانشگاه عموم هم سربلنديو روزافزون  قاتیتوف در پایان،

  .نمایم میلت ئمنان مس خداونددانشگاه از درگاه  يبراو سرشار از موفقیت  روشن

  جلیل کوهپایه زاده دکتر 

 دانشگاه سرپرست
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  معرفی دانشگاه -١

، با عنوان مرکز پزشکی 1352دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در مردادماه سال 

ریزي اولیه در مورد نحوه فعالیت این مرکز از اواسط سال  برنامه. المللی ایران شروع به کار نمود بین

عالیت خود را خیلی آغاز و اولین واحدي که در این مرکز تاسیس شد، کتابخانه مرکز بود که ف 1353

هاي مختلف در  آوري چندین هزار مجله علمی و کتاب سریع آغاز و در مدت کمتر از دو سال با جمع

هاي علوم پزشکی و ارتباط مستقیم از طریق ماهواره با مرکز اطالعات پزشکی آمریکا در ردیف  شاخه

این مرکز متعاقباً توسط سازمان . المللی قرار گرفت رسانی پزشکی در سطح بین ترین مراکز اطالع مهم

 . عنوان کتابخانه و مرکز اطالعات منطقه وسیع مدیترانه شرقی تعیین گردید بهداشت جهانی به

صد و سومین نشست شوراي گسترش آموزش  همچنین بر اساس تصمیمات کمیسیون منتخب یک

دانشکده پزشکی و پذیرش  ایران مجاز به تأسیس) المللی بین(، مرکز پزشکی 5/6/1354عالی در تاریخ 

هاي مختلف پزشکی و دانشکده پرستاري در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی  دانشجو در رشته

هاي بانک خون، رادیولوژي و آزمایشگاه و مدیریت مؤسسات  ارشد و دانشکده علوم پیراپزشکی با رشته

  .پزشکی و بهداشتی در سطح کارشناسی گردید

هاي  رسانی پزشکی، فعالیت هاي آموزشی و اطالع عالوه بر فعالیت 1354سال  مرکز پزشکی ایران در

بیمارستان شهید (بالینی و درمانی خود را، با تاسیس تنها بیمارستان تابع خود به نام کلینیک ایرانشهر 

زمان با تامین فضاهاي آموزشی،  هم 1355تشکیالت خود را توسعه داده و در سال ) دکتر رهنمون

هاي هاروارد، کلمبیا  هاي آموزشی نیز شروع و دانشگاه ریزي تجهیزات و نیروي انسانی، برنامهتامین 

  .وکرنل نیز فعالیت هاي مشترك خود را با این مرکز آغاز نمودند

هاي مرکز پزشکی ایران در  پس از پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی و نیز انقالب فرهنگی، فعالیت

نهایتاً با سپري شدن دوره کوتاه فترت و تصویب  ور محدود تداوم وط به 1361-63هاي  طول سال

هاي علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال  تأسیس دانشگاه
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با ادغام چند دانشکده و مؤسسه آموزش عالی در مرکز پزشکی، رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم  1365

  .دامه دادپزشکی ایران فعالیت خود را ا

ها و واگذاري مسئولیت اداره و فعالیت  اي بهداشت و درمان استان هاي منطقه با انحالل سازمان

، منطقه غرب استان تهران شامل 1373هاي علوم پزشکی در سال  واحدهاي مناطق به دانشگاه

این  کریم تحت پوشش هاي کرج، اشتهارد، طالقان، هشتگرد، ساوجبالغ، شهریار و رباط شهرستان

این . دانشگاه با عنوان جدید و آرم تأییدشده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران قرار گرفت

هایی که در  در این سال با تأسیس استان جدید البرز، بیمارستان. ادامه داشت 1389وضعیت تا سال 

  .ین دانشگاه انتقال یافتندمحدوده این استان قرار داشتند، با تشکیل دانشگاه علوم پزشکی البرز، به ا

و انفکاك از  1389دانشگاه علوم پزشکی ایران علیرغم ادغام با دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

، دوره احیا خود را به سرعت طی نمود و با تجمیع و بسیج منابع خود، به 1392این دانشگاه در سال 

 . بالندگی سرافرازنه خود ادامه می دهد

هاي توسعه و گسترش کمی و کیفی و سیر تکامل  و نشیب هاي مختلف این دانشگاه، پلهبا وجود فراز 

سرعت طی کرده و با تکمیل کادر علمی، امکانات و تجهیزات آموزشی در حال  خود را پس از انقالب به

 10هاي مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی در  دانشجو است که در رشته 10000حاضر داراي بیش از 

رسانی  بخشی، مدیریت و اطالع ه پزشکی، پرستاري و مامائی، پیراپزشکی، بهداشت، علوم تواندانشکد

الملل و طب  هاي نوین پزشکی، پزشکی پردیس بین پزشکی، علوم رفتاري و سالمت روان، فناوري

عضو  951به تحصیل اشتغال داشته و داراي بیش از ) که در سطح شهر تهران پراکنده هستند(ایرانی 

  .علمی هست ئتهی

  تحت پوشش تیجمع -٢

 يها شهرستاناستان تهران در قالب  ییو روستا يشهر تیهزار نفر جمع 200و  ونیلیم 5از  شیب 

چهار  تعداد جمعیت نیقدس و مالرد تحت پوشش دانشگاه است، که از ا ار،یبهارستان، شهر کریم رباط
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استان تهران تحت پوشش  يها شهرستان يدر روستاها یهزار نفر در شهرها و مابق 700و  ونیلیم

 .دانشگاه قرار دارند یو درمان یخدمات بهداشت

ي تحت پوششها دانشکده -٣

 بهداشت دانشکده  

 ییو ماما يپرستار دانشکده  

 یدانشکده پزشک  

 یراپزشکیپ دانشکده  

 بخشی توانعلوم  دانشکده 

  

 وانو سالمت ر يعلوم رفتار دانشکده  

 یپزشک یرسان و اطالع تیریمد دانشکده  

 یپزشک نینو هاي فناوري دانشکده 

 الملل دانشکده پزشکی پردیس بین 

 دانشکده طب ایرانی 

  و مراکز بهداشت ها شبکه -٤

 شبکه بهداشت و درمان شهریار 

 کریم رباط شبکه بهداشت و درمان 

 قدس شبکه بهداشت و درمان 

 مالرد شبکه بهداشت و درمان 

 بهارستان شبکه بهداشت و درمان 

 بهداشت غرب تهران مرکز 

 مرکز بهداشت شمال غرب  

  

  
  یدرمان یآموزش مراکز -٥

 حضرت  یدرمان یپژوهش یآموزش مرکز

  )ص(رسول

 حضرت کودکان  یدرمان یآموزش مرکز

  )ع( اصغر یعل

 ياکبرآباد دیشه یدرمان یآموزش مرکز  

 نژاد یهاشم دیشه یدرمان یآموزش مرکز  

 رانیا پزشکی روان یدرمان یآموزش مرکز  

 روزگریف یدرمان یآموزش مرکز  

 س(حضرت فاطمه  یدرمان یآموزش مرکز(  

 انیائیحیشفا  یدرمان یآموزش مرکز  

 يمطهر دیشه یدرمان یآموزش مرکز  

 يروزآبادیف یدرمان یآموزش مرکز  

 مرکز قلب  یو درمان یقاتیتحق یآموزش مرکز

 یرجائ دیو عروق شه

  ریهفتم ت يشهدا مرکز آموزشی و درمانی  

  یدرمان هاي بیمارستان -٦

 لوالگر مارستانیب  

 کریم رباطحضرت فاطمه  مارستانیب  

 آباد افتی يشهدا مارستانیب  

 دهیفهم دیشه مارستانیب  

 اریامام سجاد شهر مارستانیب 

  ع( نیحسبیمارستان امام(
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  یقاتیمراکز تحق -٧

  

 يسالمت معنو 

 ارتقاء سالمت 

 هوا یآلودگ 

 یکروبیم يوتکنولوژیب 

 تیسوانح و مصدوم 

 علوم اعصاب 

 پرتو يولوژیب 

 سیوزیاندومتر(زنان  هاي بیماري( 

 تیو سالمت جمع يریشگیطب پ 

 یو اسکلت یعضالن ،یعصب هاي بیماري 

 و رفتار پرخطر ادیاعت 

 طیبهداشت مح يتکنولوژ  

 درد 

 اورژانس تیریمد 

 استخوان و مفاصل يبازساز 

 کولورکتال 

 یعروق یمداخالت قلب 

 قلب يولوژیزیالکتروف 

 قلب يا چهیدر هاي بیماري 

 یوگرافیاکوکارد 

 ییرجا دیقلب و عروق شه 

 یآموزش علوم پزشک 

 و اقتصاد سالمت تیریعلوم مد 

 یمارستانیب تیریمد 

 کار بهداشت 

 يپرستار يها مراقبت 

 یسوختگ 

 بخشی توان 

 گوارش و کبد هاي بیماري 

 بهداشت روان 

 طب کار 

 یکم تهاجم یجراح 

 سرطان یشناس بیآس 

 يولوژیزیف 

 ییعلوم دارو 

 یو مولکول یسلول 

 طب  ،یپزشک خیموسسه مطالعات تار

 و مکمل یاسالم

 قاعده جمجمه 

 چشم 

 و سر و گردن ینیگوش، گلو، ب 

 رشد و نمو کودکان 

 قلب و عروق هاي بیمارياز  يریشگیپ 

  سمیو متابول زیر درونغدد 

 یکروبیم يها مقاومت 

 اطفال یعفون هاي بیماري 

 يمونولوژیا  

  ها پژوهشکده -٨

 گانه پنجسالمت حواس  پژوهشکده 

  سمیو متابول زیر درونپژوهشکده غدد 

 یعفون هاي بیماريو  يمونولوژیپژوهشکده ا
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  -1397توزیع اعضاي هیئت علمی دانشگاه در پایان سال 

-8  

 عنوان
  هیات علمی 

  درصد  تعداد

  12.90  128  استاد

  22.88  227  دانشیار

  60.28  598  استادیار

  3.93  39  مربی

  100  992  جمع کل

 
 
 
 
 

 1397در پایان سال  مصوب دانشگاه يها رشته

  نف 8--

  ها تعداد رشته  تحصیلی مقطع

  38  فلوشیپ

  19  فوق تخصص

  27  تخصص

  40  (PhD)دکتراي تخصصی 

  2  ي عمومیادکتر

  61  کارشناسی ارشد

  15  کارشناسی پیوسته

  4  کارشناسی ناپیوسته

  

   

http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=1,7,8&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=2&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=3&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=3&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=3&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=3&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=3&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=3&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=3&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=3&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=3&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=3&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=3&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=1,7,8&rankSystem=1
http://isid.research.ac.ir/Index.php?university=97&ranks=2&rankSystem=1
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  رانیدر دانشگاه ا استراتژیک ریزي برنامه ندیفرا - ٩

با  ،بازنگري برنامه استراتژیک دانشگاه در خصوصمحترم دانشگاه  سهیرئ ئتیه هبا عنایت به مصوب

و  ها معاونتبه موضوع ، نسل سوم هاي دانشگاهي سو بهو حرکت  برنامه ششم توسعه کشور محوریت

در حوزه  تدوین برنامه استراتژیک کمیته نسبت به تشکیلتا مختلف دانشگاه اعالم شد  يها حوزه

با موضوع چگونگی بازنگري و تدوین  روزه سه وزشیدر همین راستا، کارگاه آم. نماینداقدام  خودکاري 

 دانشگاه يها تیریمدو  ها معاونتریزي  کمیته برنامه نمایندگان با حضوربرنامه استراتژیک دانشگاه 

فرآیند اجرایی کار به این نحو بود که پس از برگزاري جلسات آموزشی در ستاد مرکزي  .برگزار شد

نسبت به تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی حوزه تخصصی خود اقدام باید دانشگاه، هر یک از واحدها 

  .ندماین

عالوه بر تدوین برنامه  ،اعالم شد و آموزش ، تحقیقاتمحترم درمان، بهداشت هاي معاونتهمچنین به 

 ،نظرواحدهاي اجرایی تحت فرآیند تدوین برنامه استراتژیک ، هدایت معاونت مربوطاستراتژیک حوزه 

دارخواهند  را نیز عهده ها دانشکده تحقیقاتی و مراکز ،و مراکز بهداشتی ها شبکه، ها یمارستانبنظیر، 

  .بود

از  يمختلف دانشگاه، تعداد يها حوزهو  ها معاونتمتعدد  يها درخواستبنا به از سوي دیگر، 

و مشاوره  ییجهت ارائه راهنما یپزشک رسانی اطالعو  تیریدانشکده مد یتخصص يدکترا انیدانشجو

و  ها معاونتدانشگاه با  یاتیو عمل کیبرنامه استراتژ نیتدو ریشدند تا در مس یفوق معرف يها تهیکمبه 

برنامه  نیتدو فرآیند هدایت زمان با همتالش شد که نیز ادامه کار  در .ددانشگاه همراه باشن يها حوزه

ریاست محترم  داتیتأکوم که از نسل س هاي دانشگاه يها یژگیوخصوص در  ،در واحدها کیاستراتژ

 .ردیپذ انجامالزم  هاي آموزش ازیو در صورت ن رسانی اطالع ی، به نحو مطلوببود زین دانشگاه

ریزي  هاي معروف برنامه تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران با مرور و بررسی مدل

هاي  بعد از بررسی مدل. استراتژیک توسط کمیته علمی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آغاز گردید
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 هاي سازمان مدل برایسون به لحاظ متناسب بودن آن براي تیدرنهاریزي استراتژیک،  متعدد برنامه

  .عمومی و دولتی انتخاب گردید

، ها آنطرح و توافق اولیه بر روي  يزیر هیپااست بعد از  شده داده نشان 1که در شکل  گونه همان

هاي عوامل  ، فرم)قوت و ضعف نقاط(هاي عوامل اثرگذار داخلی  هاي مربوط به تحلیل ذینفعان، فرم فرم

 یلکها و اهداف  هاي تدوین رسالت، دورنما، ارزش و فرم، )ها و تهدیدات فرصت(اثرگذار خارجی 

  .ریزي استراتژیک قرار داده شد هاي فنی برنامه سازمان آماده گردید و در اختیار کمیته

آشنایی و هماهنگی در خصوص نحوه گردآوري  منظور بهسمینارهاي آموزشی و جلسات متعددي نیز 

. برگزار شدها  هاي فنی معاونت تدوین برنامه استراتژیک با اعضاي کمیته نامه وهیشاطالعات و شرح 

هاي فنی با برگزاري جلسات متعدد و با همراهی و مشورت با مدیران و کارشناسان خبره  سپس کمیته

 .قراردادندهاي مذکور را تکمیل و نهایی کرده و در اختیار کمیته راهبردي  ها، فرم معاونت
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مرحله پیش برنامه ریزي

ارزیابی محیط داخلی و خارجی 

شناسایی اهداف کلی 

تحلیل موضوعات استراتژیک 

تعیین رسالت، دورنما و ارزش ها

انتخاب استراتژي ها 

تعیین اهداف اختصاصی

1398تدوین برنامه عملیاتی سال 

  

ریزي استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران کلی برنامه فرآیند -1نمودار 



 )1396- 1400( رانیا درمانی- خدمات بهداشتی و پزشکی علوم دانشگاه استراتژیک برنامه
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 دانشگاه رسالت هیانیب -١٠

طریق ارائه  از ، حفظ و ارتقاي سالمت جمعیت تحت پوشش،نیتأمدانشگاه علوم پزشکی ایران خود را متولی 

بر نتایج  جدید با تکیه آوري فنخدمات سالمتی، تربیت سرمایه انسانی شایسته و متخصص، تولید دانش و 

  .داند یمکاربردي و بنیادي با رویکرد دانشگاه کارآفرین  هاي پژوهش

 ي دانشگاهبیانیه دورنما - ١١

یفیت محور، مشتري مدار و پیشرو در دانشگاهی است کارآفرین، ک دانشگاه علوم پزشکی ایران ،1400در افق 

  استقرار دانشگاه نسل سوم

  دانشگاه هاي ارزشبیانیه اصول و  -١٢

، خود با الهام از تعالیم ارزشمند اسالم دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستاي نیل به رسالت و اهداف سازمانی

  :داند یمزیر  هاي ارزشرا متعهد به اصول و 

  

 عدالت محوري 

  استانداردها اصول علمی،قانون مداري و پایبندي به 

 یرامت و منزلت انسانکو احترام به اصل  يحقوق شهروند تیرعا 

  يا حرفهحفظ و رعایت اصول اخالقی و 

 و پاسخگویی در برابر سازمان و جامعه پذیري مسئولیت 

 گرایی يا حرفهو  جانشین پروري و مدیریت استعدادها، ساالري حاکمیت اصل شایسته 

 تعهد به اصل مشارکت مردم و کارکنان 

  ،نسل سوم هاي دانشگاهبا رویکرد  کارآفرینیو  نوآوريارج نهادن به خالقیت  

  و گیرندگان دهندگان ارائه مندي رضایتاهتمام به کیفیت ارائه خدمات و 

  

  اهداف کالن دانشگاه -١٣

  تحت پوششجامعه و تقویت سبک زندگی سالم و ایرانی ارتقاي کیفیت سالمت  

  نهاد و سایر نهادها در راستاي اجتماعی سازي  مردم هاي سازماناز  طلبی حمایتگسترش همکاري و

 سالمت و جلب مشارکت مردم

 انسانیي ها هیسرما توانمندسازي وکیفیت  از منابع و وري بهره، سطح سازمانی فرهنگو ارتقاء  توسعه 

  اي، مبتنی بر  رشته ي بینها رشتهارتقاي کمی و کیفی آموزش و پژوهش علوم پزشکی و توسعه

 و نیازهاي جامعه ها تیاولو

  گسترش و تقویت روابط و تعامالت علمی، آموزشی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ملی و

 المللی بین
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  یی منابع مالی جدید و تأمین منابع مالی بخشی و شناسا از طریق تنوع دانشگاه خوداتکاییارتقاء

 پایدار

  دانش سازي تجاريدرون بخشی و بین بخشی و بهبود ارتباط با صنعت و  هاي همکاريتوسعه 

 آفرین خالقیت، نوآوري و ایجاد شبکه ارزش هاي فرصت توسعه  

  نسبی و رقابتی دانشگاه يها تیمز، ها تیاولوگسترش تولید علم با توجه به 

  ،و بهبود پایش عملکرد و گزارش دهی بانی دیدهتقویت و بهبود نظام نظارت 

  مبتنی بر شواهد گیري تصمیمو نهادینه کردن  ریزي برنامهبهبود نظام مدیریت و 

  سازي دانشگاه المللی بینجذب دانشجوي خارجی و  هاي زیرساختتقویت 

  جامعه تحت پوشش توانمندسازيارتقاء سطح آگاهی عمومی و 

 هاي بهداشتی و درمانی مندي آحاد جامعه تحت پوشش از خدمات و مراقبتهبود دسترسی و بهرهب 

  در مدیریت و ارائه خدمات غیردولتیگسترش نقش بخش 

  علمی و فرهنگی هاي فعالیتدانشجویی در  هاي مشارکتحمایت از 

 تابعه يبه واحدها یاراخت یضتفو یشو افزا ییتوسعه تمرکززدا 

  ها فرصتاز  مندي بهرهو امکانات و  ها زیرساختتوسعه و بهبود 

 

  دانشگاه کالني ها ياستراتژ -١٤

 ایجاد بستر براي نوآوري و کارآفرینی در عرصه ارائه خدمات آموزشی، پژوهش و درمانی 

  کاربردي و ارتباط با  هاي پژوهشاز طریق گسترش  بنیان دانش هاي شرکت هاي فعالیتحمایت از

 واحدهاي تولیدي و صنعتی

 هاي آموزش و درمانی المللی اعتباربخشی در حوزه استقرار استانداردهاي بین 

 ارتباطات و جذب نهادهاي ملی و بین المللی در راستاي تولید و تجاري سازي علم و فنآوري یتتقو 

 سالمت آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات هاي زیرساخت گسترش و توسعه 

  سازي حوزه آموزش پزشکی و جذب دانشجو خارجی المللی بینو  المللی بینتقویت ارتباطات 

  نخبه داخلی و خارجی التحصیالن فارغاز اساتید و دانشجویان و   حمایتجذب و 

 پایش عملکرد و استقرار داشبوردهاي مدیریتیبانی دیدهنظام  توسعه ، 

 و واگذاري خدمات اريسپ برونواحدهاي مستقل اجرایی،  توسعه 

  با رویکرد مشارکت بخش غیردولتی  المللی بینملی و  گذاري سرمایهجذب)PPP( 

  سالمت با رویکرد خود مراقبتی تهدیدکنندهتقویت سبک زندگی سالم با تمرکز بر عوامل اجتماعی 

 استادشاگرديکاربردي، کارآفرینی و استقرار نظام  هاي آموزش گسترش )Mentorship (قرار و است

 آموزش مجازي

  ساالن بزرگتوانمندسازي نیروي انسانی با رویکرد آموزش 

 اطالعات  آوري فنو بازطراحی فرایندهاي کاري با محوریت  وکار کسبفضاي  توسعه)ICT( 
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 المللی بیننظام ترجمان و انتقال دانش و جذب منابع مالی ملی و  توسعه 

  ها نهیهزاصالح زنجیره تأمین محصوالت و خدمات با رویکرد مهار 

 اصالح و تقویت نظام تأمین و توزیع متمرکز دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی 

 مبتنی بر عملکرد و تخصیص منابع ریزي بودجهنظام  اندازي راه 

 اطالعاتی هاي پایگاهو  سامانه هاو توسعه  سازي یکپارچه 

 دانشجویی هاي پژوهشو توسعه  ها دهیاو بانک  شنهادهایپو استقرار نظام  یحمایت از کارآفرین 

 از تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و الگوهاي بهبود مستمر کیفیت گیري بهره 

  نوین يها شهیاندصیانت از افکار و  منظور بهاستقرار نظام مالکیت فکري و معنوي 

  اصالح و تقویت نقش و کارکرد نظارتی دانشگاه در ارتقاء سالمت منطقه تحت پوشش با محوریت

 کنندگان مصرفصیانت از حقوق 

 ترویج فرهنگ اسالمی و گسترش معرفت و بصیرت دینی 

 اصالح، تقویت و گسترش سازوکارهاي پرداخت مبتنی بر عملکرد 

 اصالح و تقویت نظام ارجاع و پزشک خانواده 

 استانداردها و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی تقویت 

  و جذب خیرین و مشارکت مردم نهاد مردم هاي سازمانایجاد سازوکار مناسب براي تسهیل ارتباط با 

 و افزایش آمادگی در برابر بالیا با رویکرد تمام مخاطرات اصول پدافند غیرعامل سازي پیاده 

  ارگونومی در فضاهاي سازمانیبهبود و بهسازي فضاهاي فیزیکی و رعایت اصول 

  غیر فیزیکیبهسازي و تقویت سیستم مدیریت نگهداشت منابع فیزیکی و 

 یریتینظام مد یمنابع و سازمانده ینهبه یریتو توسعه مد یتتقو 
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آموزش معاونت  

 اعضاي کارگروه تدوین برنامه استراتژیک

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علمی هیئتدکتر حمیدرضا برادران، عضو  

 نسل سوم هاي دانشگاهسوي  دکتر امید پورنیک، دبیر کارگروه حرکت به  

  آموزش مجازي توسعهدکتر افسانه دهناد، دبیر کارگروه  

 دکتر کامران سلطانی عربشاهی، مدیر گروه آموزش پزشکی  

 هاي تحولی دکتر علی کبیر، دبیر کارگروه پایش بسته  

  نگاري مرجعیت علمی نژاد، دبیر کارگروه آینده گوهريدکتر سلیمه  

 علمی هیئتنژاد، مدیر امور  دکتر علی مظاهري  

 دکتر مرضیه نجومی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  

 ،؛ مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلیخواه دکتر سودابه وطن  

  هاي آموزشی زیرساخت توسعهدکتر اکرم هاشمی، دبیر کارگروه  

 پژوهی آموزشی دکتر سودابه هویدامنش، مسئول دانش  

  

 هاي حوزه آموزشاستراتژي -١٥

 سوم با محوریت  نسل دانشگاه راستاي در آموزش حضوري و مجازيهاي  زیرساخت ایجاد

  نوین هاي فناوري

 يا هاي حرفه ارزش يساز نهینهاد هدف پزشکی با اخالق اعتالي  

 کاریابی راستاي در دانشجویان آموزش متوازن و هدفمند يساز نهیبه 

  یالملل نیب و ملی هاي همکاري براي الزمهاي  زیرساختاصالح و تقویت  

  آموزشی کشور هاي گروهآموزشی در بین  هاي گروهمرجعیت علمی و سرآمدي 

 المللی هاي ملی و بین جایگاه علمی دانشگاه در اعتباربخشی ارتقاي  

 نسل سوم هاي دانشگاهدر راستاي  ام سالمتنظ يازهایبه ن گویی پاسخ  

 بنیان دانش خلق ثروت آفرینی جهت نوآوري و ارزش هاي فرصت از برداري بهره  

 پزشکی مداوم آموزش و پزشکی علوم آموزش کیفی و کمی ارتقاي  

 در منطقه یدانش علوم پزشک يها طهییابی به مرجعیت علمی در ح دست 

  مجازيتقویت و ارتقاي کمی و کیفی آموزش 

 علوم پزشکی آموزشي ساز یالملل نیب 

 التحصیالن نخبه داخلی و  منظور جذب و حمایت از اساتید و دانشجویان و فارغ ایجاد بستر مناسب به

 خارجی

  ي آموزشی و استقرار نظام استادشاگرديها برنامهبازنگري در )Mentorship( 
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 داخلیحتلیل عوامل 
  کد عوامل داخلی اهمیت رتبه  امتیاز

   نقاط قوت

  S1 برتر کشوري به دانشگاه يها رتبهورود  5 3 15

  S2 دانشگاه نسل سوم هاي فعالیتها و  دانشگاه از برنامه رئیسه هیئتحمایت  9 1 9

  S3 آموزشی سرآمد در کشور هاي بیمارستانوجود برخی  5 2 10

  S4 آموزشی دانشگاه هاي علمی وجود قطب 5 2 12

  S5 اي رشته میانآموزشی  يها برنامهوجود  9 4 36

  S6 المللی بینوجود دانشکده داروسازي  2 4 8

  S7 توسعه ساختار فیزیکی دانشگاه 5 3 15

  S8 در علوم پایه و بالینی کارآفرین نوآور و علمی هیئتوجود اعضاء  7 3 21

 S9  آموزش دانشگاه هاي گروهسرآمدي برخی   5  2  10

  S10  آموزشی هاي گروهبرخی  یالملل نیبتعامالت ملی و   4  3  12

 نقاط ضعف

 W1 اجرایی هاي فعالیتضعف نگرش فرایندي در  5 3 15

  W2 سازي و اجراي فرایندها میدر تصمتوجه ناکافی به نتایج پژوهش در آموزش  4 4 16

  W3 نبود ساختار تشکیالتی مصوب و متناسب با شرح وظایف دانشگاه نسل سوم 7 4 28

  W4 و دانشجویان تحصیالت تکمیلی علمی هیئتمطالعاتی اعضاي  يها فرصتمحدودیت  5 3 15

  W5 مرتبط هاي فناوريآموزشی با صنایع و  هاي گروهضعف ارتباطات  10 2 20

 W6 هاي بیرونی دانشگاه براي جذب سرمایه و توانمندي برند سازي يها برنامهضعف  6 2 12

 W7  از منابع فیزیکی، انسانی، تجهیزاتی و ساختاري دانشگاهکمبود بانک جامع اطالعاتی   4  2  8

 W8  مقاومت در برابر تغییر  3  2  6

   جمع  100    268

  

  

 حتلیل عوامل خارجی
  کد  یعوامل خارج اهمیت رتبه امتیاز

   ها فرصت

 O1 تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی يها بستهابالغ  8 3 24

  O2 دانشگاه پوشش تحت منطقه در آفرین ثروت هاي فناوري و صنایع وجود کثرت 12 1 12

  O3  دانشگاه علوم پزشکی مجازي 5 2 10

  O4 ورود دانشجویان نسل هزاره و دیجیتال به دانشگاه 10 2 20

  O5 المللی بینمشترك ملی و  يها دورهحمایت وزارت متبوع از توسعه  10 4 40

  O6 کشور نقشه علمی در يا رشته نیب يها دوره اندازي راه و توسعه به ویژه توجه 8 4 32

  تهدیدها

 T1 خدمات آموزشی به نسبت درمانی خدمات به بهداشت وزارت بیشتر توجه 7 3 24

  T2 قبلی يها دوره يها ریزي برنامه به بهداشت وزارت متولیان توجه عدم 6 2 12

  T3 نیاز به توجه بدون تکمیلی التیتحص دانشجویان پذیرش افزایش 10 2 20

  T4 دانشگاه آموزشی توان و کشور نیازهاي به توجه بدون دانشجو پذیرش افزایش 9 2 18

  T5 تراکم رقباي دانشگاهی در کالن منطقه ده 7 4 28

 T6  دولتی يها ستمیسو خلق ثروت در  ینیآفر ارزشنبود تفکر   8  3  24

   جمع 100 - 264
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هاي علوم پزشکی تا  اي در تمامی مقاطع و رشته هاي مهارتی و حرفه درصدي دوره 10افزایش  -13

 1400پایان سال 

 1400هاي آموزشی با رویکرد آموزش پاسخگو تا پایان سال  درصد کوریکولوم 15بازنگري حداقل  -14
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  آوري فنمعاونت تحقیقات و   

 کارگروه تدوین برنامه استراتژیک اعضاي

 معاونت عملکرد پایش مسئول و استراتژیک برنامه تدوین و بازنگري کمیته دبیر باقرزاده؛ کوثر دکتر 

 آوري فن و تحقیقات معاونت مشاور و دانشگاه رشد مرکز رئیس پورنیک؛ امید دکتر  

 سالمت آوري فن و توسعه مدیر سنجري؛ علی محمد دکتر  

 تحقیقاتی مراکز هماهنگی مدیر کامروا؛ کامران سید دکتر  

 آوري فن و تحقیقات معاونت عمومی امور مدیریت سرپرست مهر؛ کفایی نیمحمدحس مهندس  

 آوري فن و تحقیقات معاونت کوهورت مسئول متولیان؛ عباس سید دکتر  

 تحقیقات جامع آزمایشگاه رئیس ؛زاده يمهد مهدي دکتر  

 تحقیقات ارزیابی و توسعه مدیر ناصربخت؛ مرتضی دکتر  

 علمی منابع و پزشکی رسانی اطالع مدیر انارکی؛ نعمتی لیال دکتر  

  

  آوري فني حوزه تحقیقات و ها ياستراتژ -١٦

 با رویکرد حل  بر پژوهش در نظام ارائه خدمات یمبتن گیري تصمیمو  يکردن پژوهش محور نهینهاد

  مشکل

 محصوالت و خدمات سازي تجاريو  ینیارتباط با صنعت، کارآفر توسعه 

 کاربردي در راستاي تولید خلق ثروت هاي پژوهش دهی جهت  

  جدید يها دهیاو  آوري فنتولید دانش مبتنی بر 

 پژوهشگران، نوآوران نخبگان، بنیان دانش هاي شرکت هاي فعالیتاز  طلبی حمایتشبکه  تیو تقو جادیا 

 كو انتشارات مشتر ها پژوهشاز  تیمعتبر و حما المللی بینو  یبا مراکز مل تعامالت سازنده 

  ییدانشجو هاي پژوهشتوسعه طراحی بانک ایده دانشجو و. 

 علم سازي تجاريو  دیدر تول گذاري سرمایهخارج دانشگاه جهت  مؤسساتدر  لیتما جادیو ا جذب 

 و  یبهبود دسترسو  دانشگاه یو اطالعات يا داده تیریمد هاي زیرساختو تقویت ساختار و  اصالح

  یمعتبر علم یمنابع اطالعات کارگیري بهپژوهشگران در  بیترغ

 ،محور آور فنو  یقاتیمراکز تحق کارایی شیو افزا تیتقو توسعه  

 محصول محور با رویکرد نسل سوم هاي پژوهش دیتول هاي زیرساختو توسعه  زی، تجهاندازي راه 

 پژوهی آیندهبر  یمبتن آوري فننظام ترجمان و انتقال دانش و  استقرار 

 شناسایی نیازها و حرکت در راستاي توسعه مرزهاي دانش 

  گرنت( المللی بینتوسعه و جذب منابع مالی ملی و( 

  المللی بیناستقرار نظام ترجمان و انتقال دانش و جذب منابع مالی ملی و 

  ي نوینها شهیاندیانت از افکار و ص منظور بهاستقرار نظام مالکیت فکري و معنوي  
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 داخلیحتلیل عوامل 

رت اهمیت عوامل داخلی   کد 

  به

 امتیاز

S1   12 4  3 سالمت در بین پژوهشگران دانشگاه المللی بینملی و  يها عرصهصاحب نفوذ در  يها چهرهوجود 

S2 16 4  4 مستقل در حوزه معاونت پژوهشی یت مالیریمد 

S3 12 3  4 ارشناسان توانمند در حوزه معاونتک 

S4 20 4  5 یدر حوزه معاونت پژوهش یتکت مشاریریاستراتژیک، نظام مشورتی و مد رکوجود تف 

S5  12 4  3 یسنج علمفرایندهاي مدون و هوشمند مدیریت امور پژوهشی، انتشارات و 

S6  8 4  2 باال باکیفیتممتاز با قابلیت تولید محصول  يها پژوهشکدهوجود مراکز تحقیقاتی و 

S7  آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، مرکز (باال  باکیفیت هاي پژوهشتولید  يها رساختیزوجودcohort  8 4  2 ...)و 

S8  سازي تجاريحمایت از محققان نوآور و مخترعین در جهت انتقال دانش کاربردي و  يها رساختیزوجود 

توسعه نوآوري و مالکیت معنوي، دفتر ارتباط با صنعت، مرکز رشد، پارك  دفتر اختراعات،(نتایج تحقیقات 

 )آوري فن

2  4 8 

S9 16 4  4 ، مرکز اسناد و دسترسی الکترونیک به منابعيزکتابخانه مرک 

S10 8 4  2 المللی بینپژوهشی مرجع در سطح ملی و –مراکز علمی 

S11 12 3  4 براي گسترش پژوهش دانشجویی موردنیاز يها رساختیز 

S12 6 3  2 پژوهش يها نهاده نیتأمیا مرتبط داراي قابلیت /مراکز غیر پژوهشی وابسته و 

W1 6 2  3 محدودیت منابع مالی 

W2 2 2  1 تخصیص نامناسب منابع مالی 

W3 10 2  5 ا مناسب بودن فضاي فیزیکی جهت واحدهاي پژوهشی دانشگاهی/ناکافی بودن 

W4  3 1  3 محققین از اصول اخالق پژوهش و نشرپایین بودن سطح آگاهی 

W5  8 2  4 )به تفکیک( یسیانگلزبان /متدولوژي/الزم براي نگارش علمی در بعضی از محققین هاي مهارتکمبود 

W6  8 2  4 تحقیقاتی يمحورهاراهبردي و نامشخص بودن  يها برنامهضعف در تدوین 

W7 4 1  4 ضعف در ترجمان دانش 

W8  5 1  5 دسترسی به منابع الکترونیک علمی و پژوهشیمحدودیت در 

W9  هوشمند و مبتنی بر نیاز و نبودن سیستم آموزشی پویا جهت  هاي آموزشو اجراي  ریزي برنامهضعف در

 ارتقاي دانش مدیران و کارشناسان

2  1 2 

W10 8 2  4 نبودن مدیران وقت تمام 

W11 8 2  4 نیروي انسانی/ مدیران و کارشناسان و پژوهشگران و کارکنان براي  بودن نظام پاداش و تنبیه نامناسب 

W12 8 2  4 مرتبط يها تیمسئولساختار تشکیالتی مصوب براي پاسخ به نیازها و  يها تیمحدود 

W13 8 2  4 اولویت پژوهشی دانشگاه بودن نامشخص 

W14  12 2  6 ضعف در انتشار مقاالت پر استناد/ باال ریتأثضعف در انتشار مقاالت در نشریات با ضریب 

W15  باال  باکیفیت هاي پژوهشتولید  يها رساختیزضعف در)CTC،Cochrane center 4 1  4 ...) و 

W16 3 1  3 بخشی ضعف همکاري درون 

W17  ها شیهمامطالعاتی دانشگاه،  يها فرصتو انجام  آوري فننامناسب بودن شرایط موجود براي انتقال دانش و 

 منطبق با جایگاه و نیازهاي دانشگاه ها کنگرهو 

3  1 3 
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رت اهمیت عوامل داخلی   کد 

  به

 امتیاز

W18 1 1  2 و ناکارآمد بودن نظام ارزشیابی و پایش فرآیندها نامناسب 

  230  -   100 جمع
  

 حتلیل عوامل خارجی
 امتیاز  رتبه اهمیت عوامل خارجی کد

O1  32 4  8 حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم 

O2  9 3  3 )یرپزشکیغپزشکی و (معتبر تهران و کشور  هاي دانشگاهوجود زمینه همکاري با 

O3 
کشور از قبیل وزارت بهداشت یا سایر وزارت  مؤسساتوجود زمینه همکاري متقابل با سایر 

 ....مرتبط، نهادهاي وابسته به ریاست جمهوري، شهرداري و  يها خانه
4  3 12 

O4 
 المللی بین هاي سازمانو  ها دانشگاه، مؤسساتو امکان همکاري با  المللی بینبهبود فضاي همکاري 

 ...)سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، بانک توسعه اسالمی و (
4  3 12 

O5 32 4  7 استقرار قطب صنعتی کشور در منطقه تحت پوشش دانشگاه 

O6  12 3  4 دانشگاه در داخل و خارج از کشور لیالتحص فارغوجود محققین برجسته 

O7  24 4  6 کالن دولت يها برنامهاولویت سالمت در 

O8 

کالن سالمت، نقشه جامع علمی  هاي سیاستابالغ (کالن حمایتی در سطح ملی  هاي سیاستوجود 

 بنیان دانش هاي شرکتکشور، نقشه جامع علمی نظام سالمت، برنامه پنجم توسعه، قانون حمایت از 

 ...)و 

7  4 28 

O9 
 9 3  3 دسترسی به منابع اطالعاتی علمی داخلی و خارجی نیتأموجود کنسرسیوم براي 

O10 

معاونت علمی و ( آوري فنویژه  طور بهاز پژوهش و  کننده حمایت يها صندوقوجود نهادها و 

ریاست جمهوري و ستادهاي وابسته، صندوق نوآوري و شکوفایی، صندوق حمایت از  آوري فن

 و خیرین...) پژوهشگران و 

5  4 20 

T1  14  2  7 در نظام سالمت ساالري شایستهضعف در ثبات مدیریتی و  

T2   6  2  3 در حوزه پژوهش استفاده قابلو  روز بهاطالعاتی ملی جامع،  يها سامانهکم بود  

T3   5  1  4 دانشگاه جهت حل مشکالت هاي قابلیتکم بود شناخت و عدم احساس نیاز صنایع به  

T4   14  2  7 بودجه موجود دیرهنگامکم بودن میزان بودجه تحقیقاتی کشور و تخصیص  

T5  12  2  6 خارج دانشگاهی در مقایسه با پژوهش در دانشگاه هاي فعالیتباالي مالی در  يها تیجذاب  

T6   14  2  7 و مراکز تحقیقاتی کشور ها دانشگاهنامناسب بودن توزیع منابع میان  

T7   3  1  3 و جامعه گذاري سیاستمبتنی بر شواهد در سطح  گیري تصمیمتوجه ناکافی به  

T8   14  2  7 نخبگان علمی و پژوهشی داري نگهمحدودیت در جذب و  

T9  
ت از یحما يبرا يو ساختار ی، فرهنگیقانون هاي زیرساختموجود در  هاي نقصاننقاط ضعف و 

 يرکت فکیمال
2  1  2  

T10  
وزارت بهداشت در خصوص حفظ و گسترش مراکز تحقیقاتی و  هاي سیاستکم بود ثبات 

 ها پژوهشگاهو  ها پژوهشکده
3  1  3  

  277  -  100  جمع
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  موجود يها نامه انیپادرصد  50 میزان به دانشگاه يها نامه انیپا بانک سازي سالم و پایش .9

 میزان به دانشگاه ترجمه و فیتأل در حال ایو  ترجمه و فیتأل يها کتاب بانک سازي سالم و پایش .10

  موجود يها کتابدرصد 50

  بهداشت وزارت استانداردهاي اساس بر دانشگاه یسنج علم و انتشارات اداره تیسا وب طراحی  .11

  1397آموزشی سال  هاي گروهدرصد  100 یسنج علم .12

گزارش  ازنظر - قبل سال به نسبت  کاربران دیدگاه از دانشگاه پژوهشی اتوماسیون کارایی افزایش .13

  لینک مالی -دهی

  اثربخشی هزینه الگوي بر مبتنی ها دانشکده و تحقیقاتی مراکز بین مالی در منابع درصد 60 توزیع .14

 در نظام ها معاونت طرف از شده ارائه HSR هاي طرح نتایج از درصد 50 حداقل کاربست .15

  مربوطه معاونت و دانشگاه گیري تصمیم

 خاص يها قیتشو جهت در( پژوهشی هاي گرنت به دانشگاه پژوهشی بودجه از درصد 20 تخصیص  .16

 با صنعت ارتباط باال، افزوده ارزش و impact و ارجاع با پژوهشی محصوالت که پژوهشگرانی جهت

 افزوده ارزش با بروندادهاي بر مبتنی پژوهشی هاي گرنت شده نیتدو کامل بسته بر منطبق دارند

  )باال

 جهت قبلپژوهشی نسبت به سال  گرنت از کننده استفاده دانشجویان درصدي 10 افزایش  .17

   پژوهشی يها تهیکم فعال دانشجویان و فناور و پژوهشی نخبه تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 و مشکل حل بر مبتنی دانشگاه هاي معاونت طرف از شده ارائه HSR هاي طرح درصدي 50 افزایش .18

   ها آن شده ینیبازب تحقیقاتی يها تیاولو

 پژوهشی شوراي در آن تصویب و بالینی و پایه مشترك هاي طرح و ها نامه انیپا درصدي 20 افزایش .19

   دانشگاه

 داخلی معتبر دهنده گرنت منابع از استفاده با پژوهشی هاي طرح کمیت درصدي 100 افزایش  .20

 يها صندوق جمهوري، ریاست آوري فن و علمی ستاد-کشور پژوهشی يها صندوق نیماد،(

  قبل سال به نسبت  ...)و پژوهشگران

 پژوهشی هاي طرح کیفیت المللی بین هاي همکاري با مشترك هاي طرح درصدي 10 افزایش .21

  کاربردي

  قبل سال به نسبت ساالنه پژوهش دانشگاهدرصدي بودجه  20 افزایش .22

 حال در هاي پژوهش از درصد 40 در اخالقی مالحظات مراعات پایش اجراي و پایش برنامه تدوین  .23

   دانشگاه حوزه در اجرا

  پژوهشی اصلی هاي مهارت هاي کارگاه مجموعه در دانشجویان از نفر 300 حداقل آموزش .24

   المللی بین یعلم مجامع در دانشجویان مؤثر حضور کردن مند نظام .25

  کارآفرینی و صنعت با ارتباط ،آوري فن و نوآوري اصول با دانشجویان درصد 20  افزایی دانش .26

  دانشجویی پژوهشی يها تهیکم از فناورانه طرح 10 ارائه .27
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 يها علمی هیئت و نخبه اساتید هدایت با دانشجویی تحقیقات کمیته هاي طرح درصدي 30افزایش  .28

  پژوهشی

 ارتقا هدف با بیمارستانی مرکز چهار در "اجتماعی پزشکی و اپیدمیولوژي بخش ایجاد" طرح اجراي .29

  بالینی هاي پژوهش کیفی و کمی

  .مراکز تحقیقاتی دانشگاه مرجع علمی در وزارت بهداشت شناخته شوند .30

  سال پایان تا آماده rfp با تحقیقاتی مراکزدرصد  100 در آزمایشگاهی شبکه اندازي راه .31

   واحد 5 به 3تحقیقاتی از  يها پژوهشکده توسعه .32

  مورد 20 مورد به 11از  ها يماریب ثبت برنامه توسعه و تقویت .33

  )خصوصی و دولتی بیمارستان در( جدید بالینی توسعه مرکز 2 حداقل اندازي راه .34

  مراکز تحقیقاتیدرصد  100 يور بهرهبررسی  .35

 مراکز و واحد یک هرسال ازا به میانه به میانه از تر نییپا تحقیقاتی مراکز z-score ارزیابی و ارتقا .36

  واحد یک هرسال ازا به میانه از باالتر

خدمات به معاونت غذا و  ارائه جهت مرجع آزمایشگاه به تحقیقاتی مراکز آزمایشگاه واحد 4 ارتقا .37

  دارو

  کل در مورد 250مورد به  160پژوهشی از  يها هسته کمی توسعه  .38

  پژوهشی يها هسته  درصد 100براي  محصول یا دستاورد تعیین  .39

  پژوهشی علمی هیئت اعضاء به مربوط امور تسهیل .40

 آماده rfp با پژوهشی دستیار سامانه اندازي راه طریق از پژوهشی دستیار و محقق همکاري تسهیل .41

  )نفر 11نفر دستیار پژوهشی به  3از (

 علمی هیئت اعضاي ٪ 20 در نوآوري و فکري مالکیت دانش ایجاد .42

  اختراعات داوري نظام طبق اختراع 20 حداقل داوري .43

  اختراعات ثبت جدید سامانه در اختراع 5حداقل  ثبت .44

  سازي تجاري قابلیت با محصول 5 حداقل به یابی دست .45

  کاربردي ایده 5 از حمایت حداقل و شناسایی .46

  آوري فنسازمان / دانشگاه مرکز 5 با همکاري برقراري و نامه تفاهم تبادل .47

  نوآوري و رشد مرکز رسانی اطالع و اطالعاتی سامانه و سایت اندازي راه .48

  کارآفرینی چرخه به دانشجویان از نفر 50حداقل  ورود و آموزش .49

  نوپا شرکت 10 حداقل یده شکل .50

  آوري فن و نوآوري رویدادهاي 4 برگزاري .51

  درصد مراکز تحقیقاتی 100در  satori اجراي طرح .52

 هر در دانش ترجمان طرح به تحقیقاتی مرکز هر تحقیقاتی هاي طرح از طرح 1 حداقل اختصاص .53

  رنک
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توسط تیم منتور  بنیان دانش هاي شرکتمشاوره براي  و گري تسهیل جلسه 50 حداقل برگزاري .54

  دانشگاه آوري فن

ارسالی از وزارت  نامه وهیشبر اساس (سالمت  حوزه نوپاي هاي شرکت ملی همایش برگزاري .55

  )بهداشت

  بنیان دانش هاي شرکتفناورانه توسط  محصول 5 حداقل سازي تجاري .56

  صنعت سفارش مبناي بر فناورانه خدمت یا محصول 3 ارائه حداقل .57

  آوري فنتوسط معاونت تحقیقات و  تومان میلیون میلیارد 5/2 حداقل ییدرآمدزا .58

  يا منطقه و ملی يها تیاولو به پرداختن به پژوهشی هاي طرح از 20 حداقل هدایت و رسانی اطالع .59

  در ارتباط با واحد صنعت سازي تجاريبا قابلیت  هاي طرح از درصد 25 حداقل نمودن اجرایی .60

  وکار کسبو  سازي تجاري اصول زمینه در دانشگاه علمی هیئت عضو 100حداقل  افزایی دانش .61

  موجود مزیت 5 حداقل در دانشگاه هاي قابلیت شناساندن .62

سایر ادارات  هاي فعالیت محل از پژوهشی معاونت ساالنه بودجه از درصد 1 معادل حداقل نیتأم .63

  دولتی

 برگزاري(دانش  کردن کاربردي مورد در دانشگاه علمی هیئت اعضايدرصد  20 دانش سطح ارتقاء .64

 آموزش ، ارائهKTEC الکترونیک آموزش دانش، ارائه و ششمین سمینارهاي ترجمان پنجمین

 (MBAآموزش الکترونیک  ارائهکارآفرینی و  هاي مهارت الکترونیک

اتاق تمیز، : آزمایشگاه سه( اختصاصی هاي آزمایشگاه تجهیز, اندازي راه: آزمایشگاه تجهیز دوم فاز .65

  )تجهیز اتاق جراحی مرکز مطالعات تجربی و SEM اتاق کشت و بخش میکروسکوپ،

 روزآمد يها کیتکن آموزش طریق از دانشگاه پژوهشگران علوم پایه از نفر 50 توانمندسازي .66

  ها پژوهش کیفیت بردن باال جهت آزمایشگاهی

 تحقیقاتی هاي آزمایشگاه از خدمات درخواست سامانه و آزمایشگاهی شبکه استقرار و طراحی .67

  تحقیقاتی جامع آزمایشگاه محوریت با دانشگاه

  براي معرفی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی موردنیاز rfpتدوین  .68

  صنایع به خدمات ارائه جهت 17025از طریق اخذ ایزو  جامع آزمایشگاه استانداردسازي .69

 خدمات دریافت و ارائه شرکت تجاري مصوب دانشگاه جهت 8مرکز رشد و  با نامه تفاهم عقد .70

  يا مشاوره و آزمایشگاهی

  )مدل 3(حیوانی  يها مدلایجاد  .71

   قبل سال به نسبت درصد 100میزان  به مطالعات تجربی مرکز درآمد افزایش .72

 مرکز کردن وارد(پزشکی  علوم هاي دانشگاه پژوهشی هاي فعالیت ارزشیابی در دانشگاه رتبه ءارتقا .73

 در همچنین و پزشکی علوم هاي دانشگاه پژوهشی هاي فعالیت ارزشیابی در تجربی مطالعات

  )آوري فن ارزشیابی
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  معاونت درمان

 اعضاي کارگروه تدوین برنامه استراتژیک

 توکلی نادر دکتر  

 جواد نژاد جالل دکتر  

 طبائیان جواد سید دکتر  

 قنبري بهروز دکتر  

 زاده خلج مجیدرضا دکتر  

 علیقلی جلیل دکتر  

 حسینی السادات مهناز 

 کیان دانش معصومه سیده  

 فعلی علیرضا دکتر منصوریان الهام  

 آقاجانی دکترسعید  

 صدرایی السادات جمیله  

 احمد مصطفایی  

 پاك نرگس  

 فانی اعظم 

  الهام شیرازي زادهخانم 

  فالحراضیه خانم 
 

 

  حوزه درماني ها ياستراتژ -١٧

 يو نظارت اثربخش بر واحدها یابیارز یش،پا یستمس یکپارچهساختار منسجم و  یو بازطراح یتتقو 

  تحت پوشش

 یپزشک یتبا محور یفیتبهبود مستمر ک يبر استانداردها و الگوها یمبتن ینیخدمات بال یتعال 

  بر شواهد یمبتن

 یمارستانیب یشو پ یمارستانینظام اورژانس ب یتاصالح و تقو  

 و  یرندگانگ یتمنديرضا یشدر جهت افزا یو فوق تخصص یخدمات تخصص یفیو ک یگسترش کم

  ارائه دهندگان خدمت

 یردولتیو غ یدولت یدر مراکز درمان یرانیاز خدمات طب ا یتحما  

  خدمات یاثربخش یشخدمات سالمت و افزا یفیو ک یکم يبهبود شاخص ها  

 اطالعات یریتاز نظام کارآمد مد یريبهره گ  

 تمام  یکردبا رو یادر برابر بال یآمادگ یشعامل و افزا یراصول پدافند غ يساز یادهو پ ینتدو

  مخاطرات

 متعهد و متخصص یانسان یروين يتوسعه و توانمندساز  

  ی، انسان ی، مال یزیکیف( نگهداشت منابع  یریتمد (  

 یطیو مح ينظام پرداخت کارکنان ستاد یندهايفرامجدد  یمهندس  
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 3و  2نظام ارجاع سطح  یتاصالح و تقو  

 نسل سوم يدانشگاهها يسالمت در راستا يگسترش گردشگر 

 حتلیل عوامل داخلی 
  امتیاز  رتبه  اهمیت  عوامل داخلی کد

S1 
از قبیل اعتباربخشی، برنامه (کشور  هاي دانشگاهجایگاه مناسب حوزه درمان در مجموعه 

 )...تحول نظام سالمت و

5.34 3.80 20.27 

S2 
ستادي در حوزه معاونت  باتجربهارشناسان کن و یکارآمد و مطلع از قوان رانیوجود مد

 درمان

4.34 3.66 15.90 

S3  13.70 3.73 3.67 تحت پوشش ز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصیکمرا يها تیظرفاستفاده از 

S4 
دولتی و غیردولتی و مراکز جراحی محدود تحت پوشش به  هاي بیمارستاناتصال کلیه 

 اتوماسیون اداري

3.67 3.86 14.19 

S5 
از جهت استفاده  )، فیبر نوري، پهناي باند مناسبافزار سخت(الزم  يها رساختیزوجود 

 ....)اتوماسیون، اینترنت و(نوین اطالعات  فناوري

3.20 3.66 11.74 

S6 
آگاهی و (افزایش توانمندي  منظور به غیرحضوريآموزشی حضوري و  يها دورهبرگزاري 

 کارشناسان ستادي و محیطی) عملکرد

3.67 3.93 14.43 

S7  8.50 3.26 2.60 مستقل طور بهبودن آن  روز بهسایت معاونت درمان و فعال و  رسانی اطالع هاي قابلیت 

S8 
پژوهشی حوزه  هاي فعالیتاجرایی در قالب  يها برنامهو  ها طرحامکان مشارکت در 

 )HSR(سالمت 

2.34 3.00 7.01 

S9  11.50 3.66 3.14 از آمار و عملکرد مراکز تحت پوشش روز بهاطالعاتی  يها بانکوجود 

S10 8.23 3.33 2.47 وجود شبکه آزمایشگاهی دانشگاهی 

S11 7.63 3.26 2.34 خصوصی منافع حاصل از واگذاري خدمات دولتی به بخش 

S12  9.37 3.26 2.87 و شهري يا جاده 115اورژانس  يها گاهیپاتوسعه 

S13 9.53 3.40 2.80 وجود ارزیابان توانمند کشوري در حیطه اعتباربخشی 

S14 
با توجه به امکانات  EOCعملکرد مطلوب ستاد هدایت و مرکز هدایت عملیات بحران 

 موجود

3.47 3.73 12.95 

S15   9.53 3.40 2.80 اعضا و نسوج پیوندي يآور فراهموجود واحد 

S16 
ران درمان در راستاي بررسی مشکالت و مسائل ستاد و حوزه یبرگزاري منظم شوراي مد

 ت معاونت درمانیفعال

2.80 3.13  8.74 

S17 
حضور  لیبه دلارتقاء کیفی بازدیدهاي شب ستاد هدایت و افزایش اثربخشی آن 

 سهیرئ ئتیه

2.40 3.26 7.85 

W1 4.46 1.13 3.94 ها تیمسئولف و یمنطبق با حجم فعالیت، شرح وظا یالتکیعدم تناسب چارت تش 

W2 
 عنوان بهضعف نگرش سیستمی در سازمان و عدم نهادینه شدن کارگروهی 

 یسازمان فرهنگ

3.80 1.26 4.81 

W3 
از فرسودگی و مشکالت مربوط به ساختار فضاي فیزیکی پردیس حافظ ناشی 

 غیراستاندارد بودن آن

2.54 1.46 3.72 

W4 
مختلف به دلیل مشخص نبودن شرح وظایف هر واحد و متولی  يواحدهاموازي کاري در 

 فرایندها

3.34 1.20 4.00 

W5 4.45 1.66 2.67 عدم وجود آزمایشگاه مرجع دانشگاهی 

W6 4.29 1.53 2.80 ضعف امکانات رفاهی کارکنان 

W7  4.00 1.20 3.34 سیستم انگیزشی کارکنان و اجراي نظام تشویق و پاداش ناکارآمدضعف 

W8 4.79 1.46 3.27 توزیع نامتناسب نیروي انسانی با توجه به حساسیت، حجم فعالیت و شرح وظایف محوله 

W9 
و ارزیابی  ها يریگ میتصمو  ها يگذار استیسدرمانی در  يها شاخصتوجه ناکافی به 

 عملکرد

3.00 1.20 3.60 

W10  4.97 1.73 2.87 گاه ستاديجای بهبدون در نظر گرفتن شرایط احراز با توجه  تجربه کمجذب نیروهاي 

W11 3.86 1.86 2.07در بودن مراجعین به مسیرهاي دسترسی واحدها  ناآشنا نبودن تابلوي راهنما و روز به 
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  امتیاز  رتبه  اهمیت  عوامل داخلی کد

 معاونت

W12  4.44 1.33 3.34 پروري نیو جانش ساالري شایستهضعف سیستم 

W13  4.11 1.40 2.94 جدیدالورود معاونت درمان کارکنان در خصوصنبود برنامه آموزش توجیهی بدو ورود 

W14 
 يندهایفرانظارت، بایگانی، مدیریت حوادث، شکایات،  يها طهیحدر  نبود سامانه داشبورد

 …و پرستاري

3.14 1.20 3.76 

W15  4.11 1.40 2.94 )کارکنان - رجوع ارباب(و ارزیابی کیفیت  ینظرسنجضعف سیستم 

  2.546    100  )قوت و ضعف(جمع کل عوامل داخلی 

 حتلیل عوامل خارجی
  امتیاز  رتبه  اهمیت  عوامل خارجی  کد

1 O  16.80 4 4.5  موردنیاز راهکارهاي و مداخالت تصویب در دانشگاه حاکمیتی عالی شوراهاي از يمند بهره 

2 O  و قضایی و مراجع ینشان آتش ،احمر هالل فرمانداري، استانداري،( یسازمان برون سازنده تعامالت ...( 

 درمان حوزه با

3.4 3 11.22 

3 O يها برنامه در درمان و بهداشت توسعه ملی سند وجود سالمت و بخش به دولت توجه و حساسیت 

 ...) و خدمات يبند سطح نظام توسعه، ششم برنامه( کشور يا توسعه

4.8 4 17.72 

4 O 9.69 3 3.0  بحران و یامدادرسان زمان در بالگرد پد از يریگ بهره امکان 

5 O  4.75 2 2.3  خصوصی بخش به 115 اورژانس يها گاهیپا واگذاري 

6 O و حضوري آموزشی يها دوره برگزاري و کارکنان توانمندسازي و آموزش مدیریت برنامه 

 دانشگاهی و وزارتی سطح در غیرحضوري

4.0 3 12.69 

7 O و مراکز درمانی مراقبتی خدمات ارائه در خصوصی بخش يها تیظرف و از امکانات استفاده 

 خصوصی آمبوالنس

3.7 3 11.35 

8 O 9.68 3 3.3  اطالعات آوري فنو  کیفیت مدیریت از استفاده و يریگ بهره امکان 

9 O  13.08 4 3.6  یمراکز درمان کیفی و کمی ارتقاي در سالمت خیرین وجود از يمند بهره 

10 O استانی ستاد تشکیل و درمان بر نظارت امر به دانشگاه و متبوع وزارت مسئولین حمایت و توجه 

 مربوطه

3.5 3 10.50 

11 O سامانه بودن فعال MCMC 3.2 3 10.98 

12 O 9.28 3 2.9  سالیانه يها يبازنگر انجام و اعتباربخشی استانداردهاي اجراي 

13 O در بالینی طبابت راهنماهاي و کاربردي پژوهشی، تحقیقاتی، دستاوردهاي از نتایج يریگ بهره امکان 

  درمانی خدمات يساز نهیبه جهت

2.8 2 5.10 

14 O و مقیمی يها بسته اجراي با بیماران از مالی حمایت و يروز شبانه درمانی خدمات ارائه امکان 

  سالمت تحول طرح فرانشیز کاهش

3.9 3 11.70 

1 T نبودن لینک و جامع گیري گزارش در محدودیت و ناکارآمدي و متبوع وزارت يها سامانه تعدد 

  یکدیگر به ها سامانه اطالعات

3.2 2 6.68 

2 T و تابعه درمانی مراکز زیاد قدمت و فیزیکی فضاهاي نبودن استاندارد ،ها ساختمان فرسودگی 

 آن از ناشی مشکالت

2.8 2 6.80 

3 T  بیمارستان صحرایی، تأمین  اندازي راه(عدم تخصیص منابع و امکانات جهت مقابله با بحران و بالیا

 )...و  ییمواد غذا ، آب ویرپزشکیغدپو تجهیزات پزشکی،  عنوان بهسوله 

2.5 2 5.50 

4 T  3.96 1 2.7 در مناطق تحت پوشش دانشگاه و در سطح استان رمترقبهیغباال بودن احتمال بروز حوادث 

5 T  5.93 2 3.0 ...)ناکافی بودن قوانین مدون، ضمانت اجرائی و ( ینظارتمشکالت موجود در سیستم 

6 T  نبودن  روز بهت متبوع و رمتنوع و گاه متناقض از سوي وزا يها نامه نیآئو  ها دستورالعملصدور

 موجود يها دستورالعملبرخی 

3.0 2 5.34 

7 T  3.57 1 2.4 )تخصصی، مالی، فیزیکی يا حرفهنیروهاي (محدودیت روزافزون منابع 

8 T  5.90 2 2.8 مرتبط هاي سازمانمطالبات از سوي دولت و  موقع بهپرداخت نشدن 



  امتیاز

4.59 

2.38 

6.02 

7.05 

4.99 

3.65 

5.15 

4.49 
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 درمان دانشگاه

درمانی اتباع به حوزه 
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 شده 
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مرتبط با تغییر سبک زندگی
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 .یانسان  منابع تیریمد -22

  

 3مقاصد - 23

 )O1( نوزاد و کودك و مادر سالمت ارتقاء: 1شماره  هدف

  باردار مادران مرگ میزان  کاهش
 تولد هزار صد در 15 زیر به

 زنده

 زنده تولد هزار در 7 زیر به  نوزادان مرگ میزان کاهش

 زنده موالید هزار در 10 از کمتر  ماهه 1- 59 کودکان میزان  نسبت کاهش

 قبل سال پایه درصد 10 طبیعی درصدزایمان افزایش
  

 )O2( انسانی نیروي توانمندسازي و آگاهی سطح ارتقاء: 2شماره  هدف

  درصد 5  دیده آموزش ساعت نفر  افزایش
  

  )O3(یو فوق تخصص یجامعه تحت پوشش به خدمات تخصص یدسترس یلتسه: 3شماره  هدف

  افزایش
  در تخصصی فوق و تخصصی خدمات ویژه هايکلینیک تعداد

  تابعه مراکز
  مرکز 3

  افزایش
  تخصصی فوق و تخصصی خدمات کننده دریافت افراد تعداد

  تابعه ویژه هايکلینیک به
  درصد 10

  جمعیت نفر 1000تخت فعال به  نسبت  افزایش

  درصد 0.15

 2.5 به 2.35 از

  درصد

  سال در بخش 1  اعضاء پیوند زمینه در شده ارائه خدمات  افزایش

  درصد 5 میزان به  پیوندي ارگانهاي به پیوند نیازمند بیماران دسترسی سطح  افزایش

  درصد 30 میزان به  یالیزبه خدمات د ESRD یمارانب یدسترس سطح افزایش

  درصد 50 میزان به  مغزي حاد سکته به مبتال بیماران از مراقبتی سطح افزایش

  درصد 2  تابعه یدر مراکز دولت VIP هايبخش  ایجاد

  ساماندهی
 با( برداري بهره پروانه در درج جهت مجوز فاقد فعال بخشهاي

  )فیزیکی فضاي انطباق ارزیابی اداره هماهنگی
  درصد 10

  

  )O4(و اطالعات  ینههز یریتدر مد یفعال مراکز درمان مشارکت:  4شماره  هدف

  درصد 10  صعب العالج / خاص یمارانب يثبت اطالعات سامانه ا فرایند  بهبود

  بهبود
در سامانه  یمارستانهاب یو سرپائ يبستر یمارانثبت اطالعات ب فرایند

  HSEسجاد و 

  درصد 10

  درصد 3   یمارستانیکسورات ب درصد  کاهش

 پیاده

  سازي

 ینو ب یمل ی،شاخصها در سه سطح دانشگاه ینگداشبورد فرایند

   یالملل

  درصد 100

  کمیته 15  بیمارستانی کسورات هاي کمیته در حضور و تعامالت  افزایش
  

  

                                                 
3Targets 
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  )O5(اثربخش نظارت و ارزیابی پایش، سیستم تقویت: 5شماره  هدف

 با مرتبط هايکلینیک عملکرد ارزیابی استاندارد هايلیست چک   بکارگیري

  العالج صعب/ خاص بیماران

  لیستچک 2

  درصد 100  پوشش تحت بیمارستانهاي ادواري ارزیابی دستورالعمل    اجراي

  درصد 100  از عملکرد مراکز تحت پوشش  یاطالعات بانک   تکمیل

  روز 5 از کمتر  ذیربط هايسازمان به شکایات اسناد ارسال زمان میانگین  کاهش

  درصد 5  نظارتی بازدیدهاي تعداد  افزایش

بخش و  یشافزا ی،نهائ یهاول(درمانی فضاهاي ارزیابی بازدیدهاي تعداد  افزایش

  یارسال يبر حسب درخواستها) کار یشرفتپ

  درصد 97

  درصد 10  پزشکی پرتو مراکز از تخصصی بازدیدهاي تعداد  افزایش

  روز 3 به  پزشکی پرتو مراکز از واصله شکایات بررسی زمان میانگین  کاهش
  

  )O6( کیفیت بهبود هايدر ارتقاء و استقرار برنامه یمشارکت همگان:  6شماره هدف

  درصد 10  برگزار شده  یشنهاداتنظام پ هايکمیته تعداد   افزایش

 برنامه پایش درسامانه فعالیتها و ها برنامه انطباق ارزیابی میزان  افزایش

  مشترك عملیاتی جامع

  درصد  5

  روز 2  واصله  یاتشکا یزمان بررس میانگین   کاهش

معاونت درمان در سامانه  یتثبت شده با محور يها HSR تعداد   افزایش

  یارپژوهش

  طرح  10

  پروتوکل 5  بالینی طبابت راهنماهاي هاي پروتوکل تعداد  تکمیل

  درصد 10  کارکنان کاربردي افزاري نرم و افزار سخت زیرساختهاي وضعیت  بهبود
  

 )CBRNE)O7عامل  یرمترقبه و پدافند غ یردر مقابل حوادث غ یآمادگ یزانم یشافزا:  7شماره  هدف

  دوره CBRNE  1عامل  یرپدافند غ و  غیرمترقبه حوادث مانور  برگزاري

  دوره CBRNE  4عامل  یرو پدافند غ  غیرمترقبه حوادث آموزشی هايکارگاه  برگزاري

 
 )O8( عامل غیر پدافند و مترقبه غیر حوادث با مقابله در درمانی مراکز هايظرفیت و توان بهبود:  8شماره  هدف

 حوادث به پاسخگوئی جهت درمانی مراکز عملکردي آمادگی  افزایش

  )HSI اساس بر( غیرمترقبه

  درصد 10

EOPداراي هايبیمارستان تعداد   افزایش
 ابالغی استانداردهاي اساس بر4

  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

  درصد 70

بر اساس   5سریع هشدار سامانه داراي هايبیمارستان تعداد  افزایش

  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یابالغ ياستانداردها

  درصد 70

  

 )O9(یمارانو ب ینبه مصدوم یبهبود خدمت رسان:  9شماره  هدف

 و بیماران بالین بر آمبوالنس رسیدن زمان میانگین شاخص  کاهش

   يشهر هايمأموریت در مصدومین

   یقهدق 8

 

 و بیماران بالین بر آمبوالنس رسیدن زمان میانگین شاخص  کاهش

  اي جاده هايمأموریت در مصدومین

   یقهدق 15

 

 ساعت  12  اورژانس بخش در بیماران ماندگاري زمان   کاهش
  

                                                 
4Emergency Operations Plan 
5Early Warning System 
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  )O10(حوزه درمان یارتقاء عملکرد مراکز آمبوالنس خصوص:  10شماره  هدف

 درصد 100  خصوصی آمبوالنس مراکز از بازدید  افزایش

 ثبت خصوصی آمبوالنس مراکز از مردمی شکایات به پاسخگوئی  افزایش

  مرتبط سامانه در شده

 درصد 100

  

 )O11( یدرون دانشگاه یشگاهیارتقاء خدمات در شبکه آزما:  11شماره  هدف

 1 از کمتر  به خارج از مرکز  یشارجاع نمونه آزما درصد   کاهش

  درصد

  درصد 20  آزمایشگاهی شبکه در خدمات ارائه مراکز تعداد   افزایش
  

  )O12(در مراکز تحت پوشش   یرانیبه خدمات طب ا یارتقاء سطح دسترس:  12شماره  هدف

  پایه سال  درمان معاونت حوزه در ایرانی طب اداره  ایجاد
  

  )O13(بر عملکرد  یپرداخت مبتن یقنظام پرداخت از طر یریتمد:  13شماره  هدف

 پیاده

  سازي

 ، پشتیبانی واحدهاي در عملکرد بر مبتنی پرداخت جدید مدل

 در تابعه دانشگاهی بیمارستانهاي در درمانی و مالی ، اداري

  پزشک غیر کارکنان

  درصد 100

  

  )O14(  یژهو ینیکهايو کل یعمران ياز پروژه ها يبهره بردار:  14شماره  هدف

 2 از(  مرکز 5  برداري بهره قابل عمرانی هاي پروژه و ویژه کلینیکهاي تعداد  افزایش

  ) مرکز 7 به

 اتاق بستري، بخشهاي(  بیمارستانی فیزیکی فضاي بهسازي  تکمیل

  دولتی مراکز در هتلینگ ضوابط اساس بر)  زیربنائی ، عمل

  درصد 95

 

  )O15( یدولت یمارستانهايب یدر تمام یمحضور پزشکان مق:  O15شماره  هدف

 اساس بر تابعه مراکز در مقیمی برنامه مجري پزشکان حضور  استقرار

  ابالغی دستورالعمل

  درصد 100

  

  )O16( یمارب یمنیخطر و ا یریتو استقرار برنامه مد یسامانده:  16شماره  هدف

 4.5 از کمتر به   یمارموارد سقوط ب درصد  کاهش

  درصد

 0.18 از کمتر به    یمراکز دولت يبستر یمارانبروز زخم بستردر ب درصد  کاهش

  درصد

 به نسبت درصد 5  بهداشت دست در مراکز   یترعا میزان  بهبود

  95 سال

 پیاده

  سازي

  درصد 20  اي ریشه علل شناسائی منظور به خطر مدیریت

 

  )O17(در قالب مراکز جامع  یرواگ یرخاص و غ یمارانتوسعه خدمات ب:  17شماره  هدف

  مرکز 3  خاص بیماران جامع مراکز  استانداردسازي
  

  )O18( 3و  2منتخب سطح  یمارستانکامل نظام ارجاع در ب ياجرا:  18شماره  هدف

  درصد 100   یارامام سجاد شهر یمارستاندر ب 3و  2ارجاع سطح  نظام  سازي پیاده
  

  )O19( یاداعت يو بستر یخدمات درمان سرپائ یسامانده:  19شماره  هدف
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 پیاده

  سازي

  درصد mmt 100در مراکز  یداتیسآ سامانه

 

  )  O20( محدود جراحی مراکز و بیمارستانها در الملل بین بیماران پذیرش بخشهاي ساماندهی:  20شماره  هدف

  مرکز IPD  3واحد  یتمجوز فعال يمراکز دارا تعداد  افزایش

  درصد 10  درمانی مراکز در درمانی توریسم از حاصل درآمد   افزایش
 

  )O21( يو بستر یسرپائ یروانپزشک یتوسعه ارائه خدمات تخصص:  21شماره  هدف

 بیمارستانهاي در برداري بهره قابل روانپزشکی تختهاي تعداد   افزایش

  تخصصی تک و عمومی

  تخت 161

 

  )O22( یمنابع انسان یریتبهبود مد:  22شماره  هدف

 مراکز در تخصص فوق و متخصص نیروهاي بکارگیري و جذب   افزایش

  ) kیبضر/قرارداد/یاستخدام/طرحی(  دولتی درمانی

  درصد 20
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  معاونت بهداشتی

 اعضاي کارگروه تدوین برنامه استراتژیک

 
 دکتر عبادي فردآذر 

 دکتر میرزایی 

 دکتر بحرالعلوم 

 دکتر بابا 

 مهندس نوروزي 

 دکتر رحیمی 

 محمدي دکتر گل 

 دکتر گشتایی 

 دکتر رهنما 

 دکتر واشانی 

 مهندس عرب 

 خانم قوتی 

 خانم چوپانی 

  

  بهداشت ي حوزهها ياستراتژ -١٨

 مطلوب یتحت پوشش به  خدمات بهداشت یتجمع یبه منظوردسترس یبخش خصوص یتو حما یتتقو 

 نظام ارجاع وپزشک خانواده یتو تقو اصالح   

 معاونت بهداشت يفعال و پاسخگو یریتها  به منظور مد ینهمهار هز  یکردمنابع با رو يساز بهینه 

 یسالم با تمرکز بر عوامل اجتماع یسبک زندگ یتتقو يتحت پوشش در راستا یتجمع يساز توانمند 

 سالمت یدکنندهتهد

 و  یدنوپد یماریهايدر منطقه تحت پوشش با تمرکز بر ب یماریهاب یبان یدهو د یماریهاب یریتنظام مد ارتقاي

 یدبازپد

 یواطالعات یپژوهش ی،آموزش ی،ساخت ها و منابع جهت ارائه خدمات بهداشت یرز ایجاد 

 از  یانتص یتو نظارت به منظور ارتقاء سالمت جامعه تحت پوشش و  با محور یشکارکرد پا یتو تقو اصالح

 یرندگانحقوق خدمت گ

 عادالنه به خدمات یدسترس یو کم یفیارتقاء سطح ک یقتحت پوشش از طر یتسالمت جمع یامدهايپ بهبود 

 یادر برابر بال یآمادگ یشو افزا یابال یسکر مدیریت 

 یو درون بخش یبخش ینارتباطات ب تقویت 

 ياقتصاد سالمت و در راستا یکردجامعه تحت پوشش با رو) یبان یدهد(سالمت  یمايس یشنظام پا استقرار 

 دانشگاه نسل سوم يحرکت به سو

 یمنمطلوب، سالم و ا ییبه سبد غذا یرانیا يخانوارها يو بهره مند یدسترس یزانم  بهبود 
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 حتلیل عوامل داخلی
 امتیاز  عوامل داخلی کد

S1 15.67 وجود نیروهاي کارآمد 

S2  9.11 همکاري بین بخشی يها تفاهموجود 

S3  9.11 )يا حرفهمحیط و  - ایدز( یبهداشت هاي آزمایشگاهتجهیز 

S4  7.89 يا منطقهملی و  هاي طرحاجراي بهینه 

S5  6.33 ستاد معاونت هاي فعالیتدرآمد اختصاصی حاصل از 

S6 6.11 بهسازي محیط فیزیکی معاونت 

S7  12.33 بر عملکرداستقرار نظام پرداخت مبتنی 

S8 6.89 واگذاري صدور کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان دولت 

S9 9.89 وجود مدیران متعهد 

S10  4.44 آموزش مناسب مداوموجود 

S11 6.00 اجراي پرونده الکترونیک سالمت 

S12 9.89 افزایش پوشش مراکز و واحدهاي ارائه خدمت 

S13 10.78 تعامل مناسب معاونت بهداشتی با سطوح محیطی 

S14  5.22 سنی هاي گروهآموزشی  يها بستهوجود 

W1  4.33  ...)بهزیستی و ( نفعیذ هاي سازمانارتباطات ضعیف با برخی 

W2 6.33  پوشش کم برخی از مراکز سالمت 

W3 7.67  انصراف و جابجایی مراقبین سالمت 

W4 4.78  پوشش پایین طرح تحول در سامانه سیب 

W5 6.78  ضعف تعامل درون بخشی 

W6 6.44  تشکیالت نامتناسب 

W7 4.56  کمبود نیرو 

W8  7.00  بهداشتی يها شاخصکمبود شواهد علمی در ارتباط با 

W9 8.22  ضعف فرایند پایش و نظارت و ارزیابی عملکرد 

W10 8.00  میزان کم آگاهی نیروهاي جدیدالورود 

W11 5.22  ضعف در اجراي فرایند تشویق و پاداش کارکنان 

W12 6.44  کمبود منابع 

W13  6.44  قراردادهاشفاف نبودن فرایند واگذاري و 

W14  5.78  )عملکردي -يا سازهغیر  -يا سازه( ایبالپایین بودن آمادگی در برابر 

W15 7.11  ضعف مدیریت اطالعات 

W16 7.22  کیفیت پائین دوره آموزشی مراقبین سالمت در بدو ورود 

W17  6.56  بر عملکردافت تعداد خدمات و پرداخت مبتنی  لیبه دلآموزشی  يها دورهتمایل نداشتن مراقبین سالمت به شرکت در 

W18  سیستم آموزش ( در جامعضو نبودن  به دلیلآموزشی غیرحضوري  يها دورهامکان نداشتن شرکت مراقبین سالمت در

  )ضمن خدمت کارکنان

4.44 

W19 6.89  انگیزه پائین کارکنان 

W 20 8.22  خدمتی در برخی موارد يها بستهسامانه سیب با  يها رتیمغا 

 258.11 جمع
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 حتلیل عوامل خارجی
  امتیاز  عوامل خارجی کد

O1  14.22  خدمات سالمت دهنده ارائهوجود مراکز خصوصی 

O2 10.89  اجراي طرح تحول 

O3  10.78  بهداشتی يها برنامهتوجه مسئولین استانداري و فرمانداري به 

O4  11.56  باالدستی مناسب و مستنداتوجود قوانین 

O5  6.33  بهداشتی يها برنامهحمایت و همکاري ائمه جمعه و جماعت از ترویج 

O6  9.33  ها شهرستانوجود کارگروه شوراي سالمت و امنیت غذاي استان و شوراي سالمت 

O7  7.22  جمعی ارتباطگروهی و وسایل  يها رسانهوجود 

O8  7.89  )مردمیدریافت شکایات (190وجود سامانه 

O9  وجودNGO 8.56  یمعاونت بهداشت يها برنامه یبرخ ين در اجرایریو خ غیردولتی هاي سازمانو  ها شرکت 

O10 8.44  تخصصی و مشاوره يها تهیکم ،یآموزش هاي کارگاه يدر برگزار علمی هیئتد یاز مراکز علمی و اسات برداري بهره 

O11 9.33  دانشگاه علوم پزشکی استان تهران 3 يارکانات و همکام 

O12 6.44  )تابخانهکنترنت، یا( یبه منابع اطالعات یدسترس 

O13  7.22  جهت آموزش ها خانوادهدسترسی به 

O14  5.00  ...)هفته جهانی شیر مادر و(ملی  يها مناسبتوجود 

T1 4.67  محدودیت در جذب نیروي انسانی 

T2 5.22  و تراکم جمعیت در منطقه تحت پوشش نشینی حاشیه ،مهاجرپذیري 

T3 5.22  افزایش طالق 

T4 4.11  کاهش ازدواج 

T5  4.78  و سالمندان سال میانافزایش جمعیت 

T6 5.56  کاهش منابع طرح تحول 

T7  5.56  غیرقانونیمهاجرین 

T8 6.22  تمایل جامعه به بخش خصوصی 

T9 6.00  تغییر سبک زندگی 

T10  5.89  براي سالمت آور زیانوجود عوامل 

T11 5.67  حوادث ترافیکی باال بودن 

T12 4.22  افزایش توزیع و مصرف مواد دخانی 

T13 4.78  پایین بودن سواد سالمت مردم 

T14 5.33  فقر و بیکاري 

T15  4.78  در رفع آن توسط شرکت پشتیبان ریتأخو  گیري گزارشاشکاالت سامانه سیب در 

T16  4.78  د در منطقهید و نوپدیباز پد هاي بیماريوجود 

T17  4.44  توسط معاونت توسعه شده توزیعتخصیص ناکامل اعتبارات بهداشتی 

T18 7.56  سیستم ارجاع نامناسب به سطوح باالتر 

T19 6.22  کمبود پزشک مرد و مراقب سالمت مرد 

T20  6.44  ها برنامهموازي کاري در اجراي 
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  اهداف اختصاصی -١- ١٨

 دیخر و يبرونسپار ،یدولت بخش قیطر از نفر هزار 20 يباال يشهرها در یبهداشت خدمات ارائه تیتقو -١

  انهیسال ینیب شیپ% 100 زانیم به خدمت

  پوشش تحت مناطق در یخصوص بخش در شاغل کار سالمت کارشناسان%  40 یفن دانش يارتقا -٢

 5 زانیم به پوشش تحت مناطق در کار سالمت خدمات دهنده ارائه یخصوص بخش توسعه و تیتقو -٣

   درصد

هیپا سال درصد 1زانیم به دندان و دهان بهداشت خدمات دهنده ارائه یخصوص بخش توسعه و تیتقو -٤

   
 زانیم به پوشش تحت مناطق در  طیمح سالمت خدمات دهنده ارائه یخصوص بخش توسعه و تیتقو -٥

  سال در درصد 20

 صورت به یخصوص بخش مشارکت جلب يبرا دندان و دهان بهداشت خدمات دهنده ارائه مراکز توسعه -٦

 زانیم به سوم نسل دانشگاه اهداف به توجه با  دندان و دهان بهداشت خدمات يواگذار و خدمت دیخر

  هیپا سال از درصد 1

  انهیسال% 100 پوشش تحت ییروستا مراکز در 2 به 1 سطح کیالکترون ارجاع نظام استقرار -٧

% 100 زانیم به لوتیپا مناطق يشهر یدولت مراکز در 2 به 1 سطح کیالکترون ارجاع نظام استقرار -٨

   انهیسال

 زانیم به لوتیپا مناطق يشهر یخصوص یدولت مراکز در 2 به 1 سطح کیالکترون ارجاع نظام استقرار- - ٩

  انهیسال% 100

 انهیسال درصد 1شهر هیحاش و روستا در دندان و دهان بهداشت خدمات ارائه تیتقو -١٠

 انهیسال درصد 1 سالمت يگاههایپا و یدندانپزشک يواحدها توسعه لهیوس به ارجاع نظام تیتقو - ١١

  
 رهیغ و خدمت دیخر قیطر از پوشش تحت يواحدها ازین مورد یانسان يروین% 70 حداقل نیتام -١٢

 انهیسال

 پرونده در خدمت بسته کامل ارائه اساس بر برعملکرد یمبتن پرداخت قیطر از پرداخت نظام بهبود -١٣

 انهیسال%100 زانیم به سالمت کیالکترون

 انهیسال خدمت يها بسته کامل ارائه در سالمت میت%  100 آموزش و يتوانمندساز -١٤

 ساالنه یآموزش میآموزش بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان  بر اساس تقو يبرنامه ها% 100 ياجرا  -١٥

 ساالنه مراکز روان سالمت وکارشناسان پزشکان% 90خدمت بدو یآگاه شیافزا -١٦

 از يریشگیپ یمراقبت خود برنامه يبرا مراکز با مرتبط سالمت ن رایسف درصد 20  یآگاه شیافزا -١٧

  ساالنه یعموم تیجمع در یخودکش

 سالمت وکارشناسان بهداشت يها خانه در وبهورزان گاههایپا در سالمت نیمراقب% 100 یاگاه  شیافزا -١٨

   ساالنه یکش خود از يریشگیپ خصوص در  مراکز در روان

 )کباری دوسالهر ( روان سالمت يغربالگر خصوص در ماما سالمت، بهورز،مراقب% 90یآگاه شیافزا -١٩

 هدف يها گروه به انگ کاهش و یمراقبت خود ادیاعت و یاجتماع یروان سالمت سواد سطح شیافزا -٢٠
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 نیمراقب – بهداشت آموزش کارشناسان – بهورزان – يبهورز انیمرب – روان سالمت کارشناسان(

 هیپا سال% 5 زانیم به) سالمت

 هیپا سال به نسبت% 20 زانیم به طیمح بهداشت واحد ازین مورد زاتیتجه یرسان روز به -٢١

 سال به نسبت درصد 5 زانیم به یپزشک دندان يواحدها یکیزیف يوفضا زاتیتجه يساز استاندارد -٢٢

 هیپا

 به یبهداشت يشگاههایآزما شبکه در یبخش اعتبار و تیفیک نیتضم نظام استقرار از نانیاطم حصول -٢٣

 %85 زانیم

 يبرونسپار قیطر از پوشش تحت منطقه در سالمت بر موثر یطیمح عوامل به منتسب يشاخصها ارتقاء -٢٤

  %100 زانیم به خدمت دیخر و

 هیپا سال درصد 5 زانیم به پوشش تحت جامعه سالمت سواد ارتقا -٢٥

(  هدف يها گروه به انگ کاهش و یمراقبت خود ادیاعت و یاجتماع یروان سالمت سواد سطح شیافزا -٢٦

 هیپا سال% 5 زانیم به) جامعه افراد– سالمت رانیسف

 صورت به یرسان اطالع يها جیبس يوبرگزار آموزش با دسترس در تیجمع%10 یآگاه سطح يارتقا -٢٧

 ساالنه

 هیپا سال% 2.5 زانیم به سالمت مروج مدارس تعداد شیافزا -٢٨

 هدف گروه در%  5 زانیم به سال 17 تا 12 یسن گروه نیوالد در يفرزندپرور مهارت آموزش ارتقاء -٢٩

  ساالنه

 اجتماع کردیرو با یاجتماع سالمت مداخالت برنامه در شهرها يا هیحاش مناطق تیجمع پوشش ارتقا -٣٠

 ساالنه درصد 10 زانیم محوربه

   ریواگ يها يماریب از يریگ شیپ منظور به يغربالگر و مراقبت،کنترل يها برنامه  درصد 30ياجرا -٣١

  دانشگاه اهداف يراستا در

 )ساالنه درصد 3 و ساله 5 درصد 15( سالمت کیالکترون پرونده لیتکم -٣٢

 سال در سالمت حوزه در یپژوهش پروژه دو ياجرا با سالمت نظام یقاتیتحق يطرحها شیافزا -٣٣

 زانیم به   لدیف در  انیدانشجو یپژوهش و یآموزش يها تیفعال با مرتبط ییاجرا يندهایفرآ يارتقا -٣٤

 ساالنه   20%

  ساالنه% 10 زانیم به بهداشت معاونت HSE يها انطباق عدم رفع -٣٥

  هرسال در درصد 1 دندان و دهان بهداشت يارتقا يبرا یمردم يها مشارکت جلب -٣٦

 ساالنه% 15 زانیم به بهداشت معاونت کارکنان سالمت سطح يارتقا -٣٧

 به یبهداشت يشگاههایآزما شبکه در یبخش اعتبار و تیفیک نیتضم نظام استقرار از نانیاطم حصول -٣٨

 ساالنه%85 زانیم

 هیپا سال به نسبت انهیسال درصد 5-3 زانیم به یشگاهیآزما وملزومات زاتیتجه يساز استاندارد -٣٩

 %100 زانیم به یخدمت يها بسته کامل ارائه جهت سالمت میت یابیارزش و شیپا -٤٠

 %100 زانیم به ساالنه یامکیپ ستمیس قیطر از خدمت رندگانیگ يمند تیرضا مستمر یابیارز -٤١
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 %)20 ساالنه( بیس سامانه قیطر از ها برنامه کیالکترون یابیارز و شیپا -٤٢

  ها شیپا جینتا اساس بر شده مشاهده نواقص% 50رفع -٤٣

 بهداشت معاونت يها  سامانه قیطر از ها يماریب و طیمح بهداشت يها برنامه% 100 یابیارز و شیپا -٤٤

 در مراکز% 100 زانیم به طیمح بهداشت برنامه یابیارز و شیپا ، ییاجرا يها ندیفرآ اصالح و يبازنگر -٤٥

  سال هر

  سال در یافتیدر یبهداشت اتیشکا و  استعالم% 100   گزارش و  یدگیرس -٤٦

 ساالنه پوشش تحت يها مارستانیب هیکل يبرا بهداشت بخش یبخش اعتبار انجام -٤٧

  مارستانیب 4 هرسال فاضالب هیتصف و يآور جمع ستمیس  لیتکم و توسعه -٤٨

  هیپا سال به نسبت% 20 ها مارستانیب در پسماند تیریمد تیوضع يارتقا -٤٩

 سال در بار 2  حداقل نظارت تحت یراپزشکیوپ یپزشک مراکز  بهداشت بر نظارت و شیپا -٥٠

  سال در بار4 واماکن مراکز در اتیدخان استعمال با مبارزه قانون يبراجرا نظارت و شیپا -٥١

  مرکز هر يبرا سال در بار 4 حداقل یحکومت راتیتعز با مشترك يها دیبازد يبرگزار -٥٢

 ریواگ يهایماریب از يریشگیپ منظور به يغربالگر و کنترل مراقبت، يها برنامه% 100 ياجرا -٥٣

 در هیپا سال  به نسبت% 5زانیم به سالمت خدمات از پوشش تحت تیجمع يمند بهره شیافزا -٥٤

 سوم نسل دانشگاه اهداف يراستا

 هدف گروه در یدرمان یبهداشت يها برنامه در ها مکمل و ییدارو خدمات درصد100پوشش حفظ -٥٥

 کننده مراجعه

 ساالنه پوشش تحت تیجمع% 15 زانیم به انساالنیم  سالمت افتهی ادغام خدمات پوشش شیافزا -٥٦

  ساالنه پوشش تحت تیجمع% 5 زانیم به سالمندان  سالمت افتهی ادغام خدمات پوشش شیافزا -٥٧

 مذکور یسن گروه تیجمع% 10 زانیم به سال 29 یال 18 جوانان مراقبت پوشش شیافزا -٥٨

 هیپا سال به نسبت درصد 2 زانیم به پوشش تحت يکارگاهها از یبازرس شیافزا -٥٩

 مخاطره عوامل کل% (2 زانیم به کار طیمح آور انیز عوامل و یبهداشت زیآم مخاطره مواجهات کاهش - ٦٠

 )زیآم

 درصددر 17 زانیم به سالمت مراقب توسط یروانپزشک عیشا اختالالت هیاول  مثبت يغربالگر شیافزا -٦١

  ساالنه پوشش تحت تیجمع

 شده ارجاع موارد در درصد 40 زانیم به پزشکان توسط یروانپزشک عیشا اختالالت  صیتشخ  شیافزا -٦٢

 ساالنه سالمت مراقب از

 درصد70 زانیم به پزشک يسو از شده ارجاع موارد  به روان سالمت کارشناس خدمات ارائه شیافزا -٦٣

  ساالنه

 ساالنه درصد کی زانیم به آن از یناش مرگ و یخودکش به اقدام زانیم کاهش -٦٤

 ساالنه درصد 7 زانیم به سال 12 تا 2 کودك يدارا نیوالد به يپرور فرزند يها مهارت آموزش -٦٥

 گروه تیجمع به یزندگ يها مهارت آموزش با ادیاعت و یاجتماع یروان سالمت سواد سطح شیافزا -٦٦

 ساالنه درصد 7 زانیم به هدف
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  ساالنه یقیتزر معتادان تیجمع%  15 تا ادیاعت بیآس کاهش برنامه پوشش شیافزا -٦٧

 هدف گروه در%  5 زانیم به مواد و ،الکل اتیدخان مصرف اختالالت از يریشگیپ برنامه پوشش شیافزا -٦٨

 ساالنه

 زانیم به شده ییشناسا انیقربان در) يهمسرآزار(یخانگ خشونت از يریشگیپ خدمات پوشش شیافزا -٦٩

 ساالنه درصد 50

 زانیم به شهر هیحاش و پوشش تحت مناطق سالمت جامع مراکز و گاههایپا کامل استقرار و توسعه -٧٠

  ساالنه درصد 100

 هیپا زانیم به درصد 5 دندان و دهان بهداشت خدمات دهنده ارائه یانسان يروین يتوانمندساز و ارتقا -٧١

 ریز کودکان دندان و دهان بهداشت خدمات ارائه و دندان و دهان بهداشت يها مراقبت پوشش شیافزا -٧٢

 ساالنه هیپا درصد 30 زانیم به سالمت مراقبان توسط سن سال 6

  پنجم سال انیپا در درصد دهم سه زانیم به ساله 12 کودکانDMFT شاخص کاهش -٧٣

  پنجم سال انیپا در درصد چهاردهم زانیم به ساله 6 کودکانdmft شاخص کاهش -٧٤

 سال به نسبت انهیسال% 10 زانیم به بهداشت  معاونت سالمت مرجع شگاهیآزما خدمات ارائه توسعه -٧٥

  هیپا

  هیپا سال% 20 زانیم به تیفیک با یشگاهیآزما خدمات به پوشش تحت تیجمع یدسترس -٧٦

 و امدادگران(  حوادث و ایبال در یاجتماع یروان سالمت ارتقا منظور به هدف يگروهها آموزش -٧٧

 ساالنه%  10 زانیم به) مدارس مشاوران

 و سالمت نیمراقب(ب حوادث و ایبال در یاجتماع یروان سالمت ارتقا منظور به هدف يگروهها آموزش -٧٨

  ساالنه% 20 زانیم به) بهورزان

 به) یعموم پزشکان( حوادث و ایبال در یاجتماع یروان سالمت ارتقا منظور به هدف يگروهها آموزش -٧٩

 ساالنه% 30 زانیم

 سالمت کارشناسان(  حوادث و ایبال در یاجتماع یروان سالمت ارتقا منظور به هدف يگروهها آموزش -٨٠

  ساالنه%  80 زانیم به) روان

 هیپا سال% 10 زانیم به یدرمان یبهداشت التیتسه يایبال و سکیر تیریمد و یبانیپشت -٨١

 ساالنه صورت به ایبال به پاسخ یآمادگ يارتقا يبرا ازین مورد یشگاهیآزما زاتیتجه درصد 10 نیتأم -٨٢

 کی حداقل ياجرا و ایبال در پاسخ یآمادگ نهیدرزم یبخش برون يسازمانها مشارکت جلب و ییشناسا -٨٣

 سال در مشترك مانور

 سازمان دو حداقل با يهمکار نامه تفاهم عقد و سالمت در رگذاریتأث يها سازمان  با ارتباطات تیتقو -٨٤

 سال در درمان معاونت از یافتیدر یبهداشت اتیشکا و  استعالم% 100  گزارش و  یدگیرس -٨٥

 سال در بار 3  نظارت تحت) مدارس(اماکن و مراکز  بهداشت بر نظارت و شیپا -٨٦

 ریش( ریواگ يها يماریب از يریگ شیپ منظور به يغربالگر و مراقبت،کنترل يها برنامه% 100ياجرا -٨٧

 )مدارس

 دهان بهداشت یرسان خدمت عملکرد بهبود نهیزم در  یسازمان برون  يها يهمکار و ارتباطات تیتقو -٨٨
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 ساالنه قرارداد  کی عقد با پوشش تحت جامعه در دندان و

 سالمت بر موثر عوامل يبند تیاولو و احصاء -٨٩

 یبهداشت يها برنامه ياجرا در)  دهیفا نهیهز و یبخش اثر نهیهز( ياقتصاد لیتحل -٩٠

 ساالنه% 5 زانیم به پوشش تحت تیجمع در یدرمان میرژ و هیتغذ مشاوره پوشش شیافزا -٩١

 هیپا سال درصد 2 زانیم به پوشش تحت تیجمع در وزن اضافه و یچاق شیافزا روند کاهش -٩٢

 هیپا سال درصد 2 زانیم به پوشش تحت ریپذ بیآس يها گروه در هیتغذ سوء وعیش کاهش -٩٣

 5 زانیم به پوشش تحت مناطق در هدف یسن يها گروه در عیشا يها يزمغذیر کمبود وعیش کاهش -٩٤

 هیپا سال درصد

  هیپا سال درصد 10 زانیم به پوشش تحت تیجمع در ییغذا مواد مصرف يالگو بهبود -٩٥
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  معاونت غذا و دارو

  تدوین برنامه استراتژیکاعضاي کارگروه 

 دکتر مهران والئی 

 فاطمه طهرانی 

 مهندس فریبا ابراهیمی 

 دکتر فیروزه نظري 

 دکتر افشین وهاب زاده 

 دکتر آزاده رئیس دانا 

 دکتر فرهاد بارانی 

 دکتر علیرضا حبیبی 

 مهندس همایی 

 مهندس شادکام 

 مهندس کمائی 

 مهندس الهام ابوالقیسی 

  فروغیزینب خانم 

  

  داروغذا و حوزه ي ها ياستراتژ -٩٦

 سالمت محور يفراورده ها یعو توز یدو نظارت بر تول یابی، ارز یشپا یستمس یتتقو 

 یمراکز درمان یازمورد ن ی، دارو و ملزومات پزشک یزاتفهرست تجه یهو ته ساماندهی 

 سالمت محور يبرنامه کنترل در سطح عرضه فراورده ها اجراي 

 آحاد جامعه یتبا محور یواطالع رسان آموزش 

 داخل و خارج از دانشگاه   يبا سازمانها يهمکار گسترش 

 ییو دارو ییروز در ارائه خدمات غذا يها ياز فن آور یتو حما توسعه 

 يمتمرکز ساز یکردبا رو یپزشک یزاتدارو ،ملزومات و تجه ینتام یرهزنج یتو تقو اصالح 

 ارائه خدمات سالمت يو بهبود استانداردها ارتقا 
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 حتلیل عوامل داخلی
  امتیاز  رتبه اهمیت عوامل داخلی  کد

S1  16  3  4  حمایت مناسب مدیران و پذیرش طرح و برنامه ارزنده کارشناسان 

S2   15  3 5 باتجربهتوانمند، متخصص و ) مدیران و کارشناسان( کارکنانوجود 

S3  و  از تجهیزات تخصصی در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و دارویی گیري بهره

 مکمل

4 3  12 

S4  9  3 3 وجود آزمایشگاه دارو 

S5    9  3 3 و مکمل یسنت داروهاي گیاهی، آزمایشگاهوجود 

S6   آموزش مدون و غیر  يها دورهتوان ارتقاء سطح دانش مسئولین فنی مراکز تولیدي با برگزاري

 مدون

6 4  24 

S7   15  3 5 جامع مدیریت تجهیزات پزشکی افزار نرموجود 

S8   18  3 6 تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و دارو هاي فعالیتاجراي متمرکز کلیه فرآیندها و 

S9  15  3 5 وجود برنامه مدون آموزش جهت ارتقاء سطح دانش کارشناسان 

S10   کمیسیون فنی و قانونی، (تخصصی ویژه  يها ونیسیکموجودFSMS ،و تجهیزات  العالج صعب

 فرعی يها تهیکمهمکار و مجاز و  هاي آزمایشگاهنظارت بر فعالیت  پزشکی و

4 3  12 

S11   تحت پوشش در حوزه غذا، دارو، آرایشی و  يها شبکهو واگذاري نظارت به  تمرکززداییوجود نظام

 بهداشتی

6 4  24 

W1   4  1  4 مرتبط دانشگاه يها رشتهاستفاده نکردن از دانشجویان 

W2   7  1 7 و شایسته گزینی ساالري شایستهضعف سیستم 

W3   6  1 6 ناکارآمدو سیستم تشویق و تنبیه  کارکنانضعف نظام انگیزشی 

W4   12  2 6 از مشتریان نظرسنجیضعف سیستم 

W5  10  2 5 ضعف نظارت بر تجویز و مصرف دارو 

W6   5  1 5 کارکناننامتناسب بودن فضاي فیزیکی با امور محوله و تعداد 

W7   6  1 6 محور سالمتکمبود تجهیزات تخصصی جهت نظارت بر کاالهاي 

W8  10  2 5 بوروکراسی اداري در ارائه برخی خدمات به مشتریان 

W1   10  2 5 معاونت کارکنانضعف امکان رفاهی براي 

 2.39  - 100 جمع  

 
 

 عوامل خارجیحتلیل 
  امتیاز  رتبه اهمیت فرصت  کد

O1   آرایشی و  مواد غذایی، و )اعم از تولید و ورود(بهداشتی تجهیزات پزشکی  يمجوزهاوجود سامانه

  )ورود(بهداشتی 

4  3  12 

O2   و ادارات در  ها سازمانوجود ارتباط و هماهنگ مناسب بین کارشناسان حوزه معاونت غذا با سایر

 جهت تسهیل امور

5 3  15 

O3  18  3 6 همکاري در تدوین ضوابط سازمان غذا و دارو 

O4   15  3 5 تخصصی سازمان غذا و دارو هاي کارگروهعضویت در 

O5  6  3 2 وجود سامانه یکپارچه کشوري آزمایشگاه 

O6   12  3 4 مختلف يها ارگانو  مشترك با سازمان يها یبازرسوجود 

O7   9  3 3 کشوري صورت بهایجاد قیمت مصوب براي برخی از ملزومات پزشکی 

O8  6  3 2 امکان استفاده از فضاي مجازي 
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  امتیاز  رتبه اهمیت فرصت  کد

O9   8  4 2 محور سالمتهمکاري مراجع قضائی در اجراي قوانین مرتبط با تخلفات مرتبط با کاالهاي 

O10   8  4 2 ها یبازرسمختلف در  هاي سازمانو  ها ارگانهمکاري 

O11  6  3 2 وجود آزمایشگاه همکار تخصصی 

O12   6  3 2 ...)تحت پوشش و  يها شبکهبخش خصوصی، ( یسازمان برونامکان واگذاري برخی امور به مراکز 

O13   ساخت و مسئول فنی، برداري بهره(مجوزها تفویض امور صدور ،FSMS واردات تجهیزات پزشکی و ...

 از سوي سازمان غذا و دارو...) 

2 2  4 

O14   8  4 2 ها سازمانو  ها دانشگاهتخصصی با همکاري سایر  هاي کارگاهفراهم بودن امکان برگزاري 

T1   3  1 3 و قیمت ها تعرفهواقعی نبودن 

T2   شفاف  يها دستورالعملو الزام به اجراي آن و نبود  ها دستورالعملکارشناسی ضعیف برخی از

 به استعالمات مربوطه یده پاسخدر  ریتأخعملیاتی 

3 2  6 

T3  6  2 3 مشکالت موجود در جذب نیروي استخدامی 

T4   متخلفین بهداشتی و قاچاق کاالهاي  يها پروندهرسیدگی نامطلوب و طوالنی مراجع قضائی در

 با تخلفات شده نییتع يها مجازاتو عدم تناسب  محور سالمت

3 2  6 

T5   یانسان تخصیص منابع مالی، بدون اجرایی توسط وزارت متبوع يها تیمسئولتفویض اختیار برخی ،

 فیزیکی

3 2  6 

T6   4  2 2 ها سازمانموازي کاري بین معاونت غذا و دارو و برخی 

T7   6  2 3 ها مهیبمشکل عدم پرداخت مطالبات از سوي دولت و 

T8   6  2 3 ناکامل درآمدهاي اختصاصی به معاونت برگشت 

T9   4  2 2 تجویز و مصرف ملزومات پزشکی هاي پروتکلنبود 

T10   4  2 2 دارو و درمانی توسط برخی پزشکان هاي پروتکلعدم رعایت 

T11  4  2 2 عدم صدور کارت ضابط قضائی براي کارشناسان 

T12   3  1 3 در شهر تهران مایصداوسگروهی و  يها رسانهضعف در همکاري 

T13   4  2 2 و عدم تدوین استانداردهاي ملی براي محصوالت جدید شده نیتدوضعف برخی استانداردها و ضوابط 

T14   ارائه خدمات مشتري و ها فعالیتثبت (هاي مناسب مدیریتی و ارائه خدمات افزار نرمنبود ،

 )از عملکرد گیري گزارش

2 2  4 

T15  4  2 2 کمبود نیروي تکنسین تجهیزات پزشکی در سطح مراکز 

T16  4  2 2 با نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی عدم تخصیص اعتبار در رابطه 

T17  6  2 3 پرداخت نامناسب مزایاي کارکنان 

T18   4  2 2 داروها در کشور غیرمنطقیوجود فرهنگ مصرف 

T19   4  2 2 ملزومات پزشکی کنندگان تأمیننداشتن نظام ارزیابی مناسب براي 

T20  8  2 4 تولیدي نبود قوانین حمایتی از مسئولین فنی و واحدهاي 

T21   4  2 2 تخصصی از طرف سازمان غذا و دارو هنگام تفویض امور هاي آموزشناکافی بودن 

T22   ،2  1 2 طبی، سنتی، مکمل يها فراورده واردکنندگانضعف در دسترسی به اطالعات جامع صاحبان منابع 

T23   4  2 2 غذا و دارو هاي معاونتارزیابی عملکرد و پایش  متعدد يها سامانهوجود 

 2.35  -  100 جمع  
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یونساده در فرموالس

غذا يقرآورده ها

100 يبرا
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ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

یچرب ترانس در روغن مصرف

ساده در فرموالس ي

قرآورده ها  %100

یکژنت ییر

پوشش در شبکه ها

دستگاهها و تجه

در کل یپزشک

برنامه کنترل در سطح عرضه فرآورده ها

شناسا یو بهداشت

 یشیآرا 

 ) خطر باال

یزاتبرنامه کنترل در سطح عرضه تجه

30 يبرا 

2.35

2.50

EFE

پزشکی علوم

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

چرب ترانس در روغن مصرف

ينمک و  قندها

 ) پرمصرف و پرخطر

% يبرا 

ییرمحصوالت تغ

 )صادره فعال 

پوشش در شبکه هاتحت  ي

دستگاهها و تجه 

پزشک یزاتمصرف دارو و تجه

برنامه کنترل در سطح عرضه فرآورده ها

و بهداشت یشی

 ییمحصوالت غذا

خطر باال 

برنامه کنترل در سطح عرضه تجه

 

 MQCو 

3.00

)رشد و توسعه

نگهداري و حمایت 

علوم دانشگاه 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

چرب ترانس در روغن مصرف

نمک و  قندها

پرمصرف و پرخطر

 ینشانگر رنگ

محصوالت تغ 

صادره فعال 

يتعداد داروخانه ها

 يساز ینه

مصرف دارو و تجه

برنامه کنترل در سطح عرضه فرآورده ها

یشیآرا يمراکز عرضه فراورده ها

محصوالت غذا

 یابیبا ارز

برنامه کنترل در سطح عرضه تجه

 %30 یزان

PMQC  و

3.50

تهاجمی

رشد و توسعه

رقابتی

نگهداري و حمایت 

)بیرونی

ST

 استراتژیک

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  اهداف اختصاصی

چرب ترانس در روغن مصرف یدهاي

نمک و  قندها يده  درصد

پرمصرف و پرخطر

نشانگر رنگ ي

 

يبرچسب گذار

صادره فعال  يمجوزها

تعداد داروخانه ها

ینهو به ي

مصرف دارو و تجه

برنامه کنترل در سطح عرضه فرآورده ها

مراکز عرضه فراورده ها

محصوالت غذا10%  

با ارز يفرآورده ها

برنامه کنترل در سطح عرضه تجه

یزانعرضه کنندگان به م

PMQCمطالعات 

4.00

رشد و توسعه(

نگهداري و حمایت (

استراتژیک برنامه

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی

یدهايکاهش اس

ده  درصد 

پرمصرف و پرخطر يفرآورده ها

يگذار برچسب

 )صادره فعال 

برچسب گذار 

مجوزها(مشمول 

تعداد داروخانه ها%5  افزایش

يساز استاندارد

مصرف دارو و تجه يساز

برنامه کنترل در سطح عرضه فرآورده ها 

مراکز عرضه فراورده ها

  يبردار

فرآورده ها یت

برنامه کنترل در سطح عرضه تجه تقویت

عرضه کنندگان به م

مطالعات  انجام

00

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

 

اهداف اختصاصی

کاهش اس 

کاهش 

فرآورده ها

برچسب 

صادره فعال 

 اصالح 

مشمول 

افزایش 

استاندارد 

ساز بهینه 

 اجراي 

مراکز عرضه فراورده ها

بردار نمونه 

یتاولو

تقویت -10

عرضه کنندگان به م

انجام -11

 

 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

 

اهداف اختصاصی -١-٩٦

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

9 - 

10

11
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  یو  سنت یعیطب

 ییدارو یاهانو مکمل و گ یسنت یعی،طب يها مراکز عرضه فرآورده%  80برنامه کنترل از اجراي -12

 یانهسال...)  ی،باشگاه ورزش ي،ده، عطاردواک(شده تحت پوشش ییشناسا

 و سالمت جامعه  یمنیا ینعنوان در خصوص تام30 یآموزش يبسته ها ینو تدو تهیه -13

تحت پوشش جهت آموزش مخاطرات مصرف  یو متوسطه دولت ییمدارس ابتدا% 5 آموزش -14

 یو بهداشت یشیوآرا ییدارو ی،ورزش يمکمل ها

 ییدارو یقاتو انجام تحق ین، تدو یدرخصوص طراح ییو غذا ییقرار داد با دو شرکت دارو عقد -15

در خصوص انجام  ی،هماهنگ  ییو غذا ییمحصوالت دارو يساز يمشارکت در تجار  ینی،بال

 دارو ، مکمل و غذا یشاتآزما

 یحفرهنگ صح یجسالم ، ترو یهبا اداره کل آموزش و پرورش در خصوص آموزش تغذ همکاري -16

 ییو مکمل و دارو یعی،سنتیطب يکاربرد فرآورده ها

در  یو معاونت آموزش يو فناور یقاتتحق يبا معاونت ها يو انعقاد تفاهم نامه همکار همکاري -17

  یو آموزش یپژوهش یلهاياستفاده از پتانس يراستا

و  یتتقو يدر راستا ینترنتیا یتورینگمان یکنرم افزار و  یکسامانه ،  یکو استقرار  يانداز راه -18

  یعملکرد و گزارش ده یشو بهبود پا یبان یدهبهبود نظام د

 % 30 یزانبه م یمارستانیب ینگدر هتل یمصرف یپزشک یزاتمصرف تجه یزانم کاهش -19

  یمصرف یپزشک یزاتپروتکل دار و تجه يداروها(یزاتاقالم پر مصرف دارو و تجه ینههز کاهش -20

 نسبت به سال قبل% 5 یزانبه م) ینگهتل یرغ

تحت  یمارستانهايب یهپر مصرف در کل یپزشک یزاتدارو ،ملزومات و تجه ینتام متمرکزسازي -21

 پوشش

 تحت پوشش یها و  درمان یمارستانب یهدر کل ییدارو یمنیالزامات ا يساز پیاده -22

 یمراکز درمان یهدر کل یپزشک یزاتتجه یفیسطح نگهداشت و کنترل ک100%  ارتقاء -23

 یانهسال یعلوم پزشک يدانشگاهها
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  اجتماعیمعاونت 

 اعضاي کارگروه تدوین برنامه استراتژیک

 دکتر سید علی جواد موسوي  

 دکتر مازیار مرادي الکه  

  جاللی نیرحسیامدکتر  

 دکتر سعید مهرزادي  

 دکتر ادریس سلطانی  

 سید حسن نیک سیما  

  

  

  حوزه اجتماعیي ها ياستراتژ -٩٧

  اجتماعی پذیري مسئولیت يها جنبهطراحی سازوکارهاي افزایش 

 یاجتماع يها مؤلفهبر  مؤثر يها برنامه ياجرا يبرا طلبی حمایتهاي اجتماعی و  شناسایی ظرفیت 

 سالمت

  داده محور با رویکرد شناخت دقیق از جامعه تحت پوشش دانشگاه مند نظاماستقرار رویکردهاي  

  و خیرین سالمت در جهت افزایش  ها سمنگیري و تعامل سازنده با  و شکل سیتأسحمایت از

 مشارکت اجتماعی

  و خیرین نهاد مردم يها سامانهو بانک اطالعات  افزاري نرمایجاد سامانه  

  سالمت هاي پیوستسالمت و پیگیري اجراي  تهدیدکنندهپایش مداوم عوامل اجتماعی 

  فراد داوطلبا کاراییمردمی و تقویت عملکرد و  هاي مشارکتمرتبط با  هاي فعالیتساماندهی 

  همکاري بین بخشی با محوریت دبیرخانه شوراي سالمت امنیت غذایی استان مند نظامتقویت  

 يها مؤلفهو گسترش عدالت در سالمت و مداخالت رفع تبعیض  یز و طراحیب خیآس هاي کانون ییشناسا

  آن
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 حتلیل عوامل داخلی
اهمیت   رتبه  امتیاز 

  نسبی
  کد  عوامل داخلی

    قوت نقاط

  S1 تصویب چارت سازمانی 5 4 20

  S2 در اختیار داشتن فضاي فیزیکی مناسب 3 3 9

 يها حوزه، کارکنان و دانشجویان براي همکاري در علمی هیئتاعضاي  يمند عالقه 10 3 30

 تخصصی معاونت اجتماعی

S3  

  S4 ها معاونتامکان همکاري و مشارکت نیروهاي خبره سایر  5 3 15

  S5 و جوان در معاونت اجتماعی زهیباانگ کارکنانحضور  5 3 15

  S6  ها معاونتارتباط مدیریتی مناسب بین معاون اجتماعی با سایر  6 3 18

تخصصی مانند  يها حوزهپژوهشی دانشگاه در / همکاري مناسب با دپارتمان آموزشی  10 3 30

 ...سالمت و  يگذار استیسپزشکی اجتماعی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و 

S7  

  S8  در معاونت اجتماعی ها بیمارستانالحاق واحد مددکاري اجتماعی   5  3  15

   نقاط ضعف

  W1 ها معاونتعملکردي در بخشی از وظایف با سایر  يها طهیحاشتراك و تداخل  9 1 9

  W2 ردیف بودجه نامشخص در سیستم مالی دانشگاه 9 1 9

  W3 و نبود فرایندهاي شفاف براي عملکرد معاونت ها پروتکلمحدودیت  7 1 7

براي  موردنیاز يها تخصصدر  ژهیو بهنیروي انسانی  جذبکمبود نیرو و محدودیت در   7 1 7

 )...علوم انسانی و  يها رشته، یشناس جامعه(حوزه معاونت اجتماعی مانند 

W4  

  W5  با وظایف و کارکردهاي معاونت اجتماعی دانشگاه هاي معاونتبودن سایر  ناآشنا 5 2 10

مرتبط با حوزه معاونت اجتماعی در دانشگاه و خارج از  يها دادهدسترسی محدود به  5 2 10

 دانشگاه

W6  

  W7 رسانی اطالعضعف در سامانه تبلیغات و  3 2 6

  W8  ریپذ بیآس هاي گروه ژهیو بهشناخت محدود از جمعیت تحت پوشش،  6 2 12

    جمع  100    222
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 حتلیل عوامل خارجی

  کد تهدیدها اهمیت رتبه امتیاز 

   ها فرصت

18 3 6 
 ویژه بهدانشجویان در دانشگاه براي پیشبرد اهداف متعالی معاونت اجتماعی  مؤثروجود نیروي 

 اجتماعی آن يها مؤلفهکارهاي داوطلبانه در حیطه سالمت و 

O1  

  O2  بهداشت در راستاي اجتماعی کردن نظام سالمت وجود رویکرد کلی وزارت 5 3 15

28 4 7 
بهداشتی درمانی و توسعه فرهنگ نیکوکاري و جلب مشارکت و  يها پروژهامکان جذب خیرین در 

 در موضوع سالمت و بهداشت گذاري سرمایهخیرین به  مندي عالقه

O3  

32 4 8 
مربوط به حوزه سالمت و  ها آموزهفعال و تشریک تجارب و  )NGO( نهاد مردم هاي سازمانوجود 

 اجتماعی آن يها مؤلفه

O4  

18 3 6 
براي  ها شهرستانسالمت و امنیت غذایی استان و  هاي کارگروهوجود ساختارهاي مصوب مانند 

 ها SDHسالمت و  زمینه درتسهیل همکاري بین بخشی 

O5  

  O6  نسل سوم هاي دانشگاهحرکت کلی دانشگاه به سمت تحقق  6 3 18

  O7 )میلیون 5حدود (هاي جمعیت شناختی تحت پوشش دانشگاه  تکثر ویژگی 4 4 16

  O8  و کار داوطلبانه بخشی از جمعیت تحت پوشش ها کمکاز  گیري بهرهامکان  4 3 12

  تهدیدها

14  2  7  
که نیاز به عملکرد واحد  ییها حوزهتداخل حیطه وظایف و عملکرد سه دانشگاه مادر در تهران در  

  .در سطح استان دارد

T1  

8  1  8  
ابهام در ساختار و ردیف بودجه مرتبط با معاونت اجتماعی در سطوح وزارتی و دانشگاهی از سوي 

  وبودجه برنامهسازمان 

T2  

9  3  3  
و نهادهاي دانشجویی بر اساس  ها کانونتعریف نشدن ارتباط مستقیم بین معاونت اجتماعی با 

  دانشگاهی يها نامه نیآئقوانین و 

T3  

  T4  پراکندگی جغرافیایی مناطق تحت پوشش دانشگاه  4  3  12

  T5  حاشیه شهر در مناطق تحت پوشش دانشگاه پذیر آسیب هاي کانونوجود   6  2  12

14  2  7  
وجود بافت فرسوده با امکان تخریب باال در بعضی از نقاط مسکونی تحت پوشش دانشگاه و 

  ي جدي آن در برابر با حوادثپذیر آسیب

T6  

14  2  7  
وجود بافت فرسوده در بعضی مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه و امکان باالي تخریب 

  در حوادث غیرمترقبه

T7  

  T8  در سالمت مؤثربین بخشی  هاي سازمانعدم ایفاي نقش   6  2  12

12  2  6  
گزار در سالمت براي پرداخت سهم  ریتأث هاي سازمانقانونی براي الزام  سازوکارهايعدم وجود 

  آنان در سالمت

T9  

    جمع  100    264

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هاي

 غیر و

 هاي

 ي

 در

 از مشارکت

 مرتبط

 

 

  

 در شرکت

هاي فعالیت 

و واگیر هاي

هاي فعالیت

يها بیآس

در ها سازمان

مشارکت

مرتبط تسهیالت

 دانشگاه

 -1396( 

  

شرکت براي

 در شرکت

هاي بیماري

فعالیت زمینه در

آس زمینه 

سازمان سایر

مشارکت جذب خطر،

تسهیالت نمودن

دانشگاه تابعه

1.00

IFE

- 1400( ران

براي نابغه هاي

شرکت براي

بیماري ،ها ت

در مربوطه

زمینه در پژوهشی

سایر مشارکت

خطر، معرض

نمودن فراهم

تابعه يها شهرستان

00

محافظه کارانه

نگهداري و حمایت 

برداشت، واگذاري، کاهش، 

رانیا درمانی

هاي بیمارستان

براي...)  و نهاد

تیمعلول 

مربوطه هاي سازمان

پژوهشی هاي

مشارکت با مداخالت

معرض در

فراهم و درمان

شهرستان 

1.50

محافظه کارانه

نگهداري و حمایت 

)درونی

WO

تدافعی

برداشت، واگذاري، کاهش، 

)انحالل

WT

درمانی- خدمات بهداشتی

بیمارستان و 

نهاد مردم 

 بروز از ري

سازمان با

هاي طرح اجراي

مداخالت انجام

در اجتماعی

درمان و بهداشت

 در سالمت

2.

2.00

نگهداري و حمایت (

برداشت، واگذاري، کاهش، (

خدمات بهداشتی

57 

 ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

 دانشگاه

 هاي سازمان

ريیشگی

 سالمت

با ادقرارد

اجراي و

انجام و همکاري

اجتماعی هاي گروه

 

بهداشت حوزه

سالمت جامع

.22, 2.64

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

00 2

EFE

خدمات بهداشتی و پزشکی

57

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

دانشگاه کارکنان

سازمان ،ها ه

یپ جهت 

سالمت بر

قرارد انعقاد و

و پیشین 

همکاري جهت

گروه و اجتماعی

 نیاز نوع

حوزه در یی

جامع برنامه 

2.50

EFE

پزشکی علوم

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

کارکنان و اساتید

هیریخ( غیردولتی

 در عمومی

بر مؤثر اجتماعی

و المللی بین

 گرفته صورت

 دانشگاه

جهت یکپارچه

اجتماعی 

نوع اساس 

ییدرآمدزا

 و تهران

3.00

نگهداري و حمایت 

علوم دانشگاه 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اساتید دانشجویان،

غیردولتی

عمومی بسیج

اجتماعی 

بین مشترك

صورت هاي

دانشگاه پوشش

یکپارچه اي

 يها بی

 بر مداخله

درآمدزا هدف 

تهران استان سالمت

3.50

تهاجمی

)رشد و توسعه

SO

رقابتی

نگهداري و حمایت 

)بیرونی

ST

 استراتژیک

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  اهداف اختصاصی

دانشجویان، از

 داوطلبانه

غیردولتی سازمان

 دانشگاه

بسیج برنامه 

 يها مؤلفه

مشترك پروژه

 

هاي پژوهش

پوشش تحت منطقه

اي برنامه 

یآس بندي

مداخله براي 

 با برنامه

سالمت جامع

50

رشد و توسعه(

رقابتی

نگهداري و حمایت (

بیرونی

استراتژیک برنامه

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی

از درصد 

داوطلبانه 

سازمان 5 مشارکت

دانشگاه اجتماعی

 4 اجراي

مؤلفه بر تأکید

پروژه 1 حداقل

 درمانی 

پژوهش از گزارش

منطقه در

 و مدل به

 تهران

بندي اولویت 

 ها سمن 

برنامه یک حداقل

جامع برنامه

4.00

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی 

 10 ترغیب

 هاي فعالیت

مشارکت جلب

اجتماعی معاونت

اجراي و طراحی

تأکید با واگیر

حداقل انجام

 و بهداشتی

گزارش تهیه

در اجتماعی

به دستیابی

تهران استان

 و شناسایی

 و داوطلبان

حداقل اياجر

 آن

برنامه تکمیل

 

 

 
ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی -١-٩٧

ترغیب - 1

فعالیت

جلب - 2

معاونت

طراحی - 3

واگیر

انجام  - 4

بهداشتی

تهیه  - 5

اجتماعی

دستیابی - 6

استان

شناسایی - 7

داوطلبان

اجر - 8

آن با

تکمیل - 9
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  الملل معاونت بین

 استراتژیکاعضاي کارگروه تدوین برنامه  

 الملل بین معاون: قاسمی صادق محمد دکتر آقاي  

 استراتژیک برنامه تدوین مسئول :جهانی فرزانه خانم  

 آموزشی يها تیمأمور و ها بورس مدیر: شیران باقر محمد دکتر آقاي  

 يبند رتبه و یاعتباربخش ،المللی بین هاي همکاري مدیر: احمدي احمد سید دکتر آقاي  

 المللی بین ارتباطات و شبکه مدیر: زاده حسین مهدي دکتر آقاي  

 الملل بین امور توسعه ریمد: کریمیان زهرا دکتر خانم 

  

  الملل بینمعاونت ي ها ياستراتژ -٩٨

 يا موسسهدرمانی و  اعتباربخشی زمینه در المللی بین استانداردهاي سازي پیاده  

 خارجی دانشجویان جذب هاي زیرساخت تقویت  

 غیرمقیم و مقیم ایرانی برجسته دانشمندان و متخصصان با و همکاري جذب  

  ،آسیا در دانشگاه و نوآوري در جهت جایگاه علمی آوري فنکمک به ارتقاء علم  

 از خارج معتبر علمی مراکز با درمانی و آموزشی پژوهشی، علمی، دوجانبه هاي همکاري افزایش 

  کشور

  ها فرصتو شناسایی  سالمت گردشگري در حوزه المللی بین هاي همکاريتوسعه  

 مرتبط المللی بین مؤسسات و ها دانشگاه سایر با دانشگاه روابط تبیین و سازي شبکه  

 جدید وکارهاي کسب المللی بین آپ استارت هاي همکاري توسعه  

 الملل بین سطح در دانشگاه قوت نقاط معرفی و المللی بین يها یابیبازار 

  و بیماران علمی هیئتدانشجویان،  المللی بینبازنگري و تسهیل فرایندهاي مربوط به تردد 
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 حتلیل عوامل داخلی
 امتیاز رتبه اهمیت عوامل داخلی  کد

S1   21 3 7 سازمانی دانشگاه در نمودار الملل بینوجود جایگاه تشکیالتی معاونت 

S2   32 4 8 از کشور معتبر خارج هاي دانشگاهوجود قرارداد همکاري آموزشی و پژوهشی با 

S3   20 4 5 استراتژیک از برنامه الملل بینحمایت مدیریت ارشد حوزه 

S4   15 3 5 الملل بیناستقالل مالی معاونت  

S5   المللی بینوجود شبکه ارتباطات )Eduroam( 4 3 12 

S6   12 3 4 توانمند و خبره از افرادبرخورداري 

S7   15 3 5 مجرب علمی هیئتبرخورداري از اعضاي 

S8   اتحادیه اروپا  هاي دانشگاه ومیدر کنسرسعضویت)EU( 8 4 32 

S9  طرح مجريو  عضویت UNFPA 3 4 12 

S10   یاعتباربخش در سازمانعضویت ISQUA 5 3 15 

S11   آنالین سازمان  در سامانهعضویتECFMG 2 3 6 

S12   9 3 3 جهان اسالم يها دانشگاه هیدر اتحادعضویت 

S13   المللی بین هاي دانشگاه هیدر اتحادعضویت )IAU( 3 3 9 

S14   9 3 3 الملل بین در معاونتتشکیل شوراي گردشگري سالمت 

S15   12 3 4 المللی بینبرقراري ارتباطات  در خصوصبرخورداري از دانش فنی 

S16   20 4 5 استانداردهاي موسسه آموزشی زمینه در المللی بین یاعتباربخشداشتن گواهینامه 

S17   16 4 4 المللی بین يبند رتبه يها ستمیدر سعضویت 

S18   9 3 3 استاندارد در جذب دانشجویان خارجی يها شاخصالزم براي رسیدن به  از امکاناتبرخورداري 

S19   12 4 3 علوم پزشکی کشور هاي دانشگاهدر  يا انهیراتخصصی آمادگی، پشتیبانی وامداد  از مرکزبرخورداري 

W1   5 1 5 و پشتیبانی در ساختار معاونت يامور ادارنبود مدیریت 

W2  10 2 5 یو رسمنیروي انسانی مجرب  ناکافی بودن تخصیص 

W3  4 1 4 اطالعات مستقل آوري فن يها رساختیز روز نبودن به 

W4   4 1 4 معاونت تیسا وبطراحی نامناسب 

W5   2 2 1 کارکنانناکافی  يایمزاحقوق و 

W6  4 2 2 کارکنان پایین بودن انگیزه 

 3.17 - 100 جمع  

  

 حتلیل عوامل خارجی
 امتیاز رتبه اهمیت عوامل خارجی  کد

O1   32 4 8 رانیدر ااقبال دانشجویان خارجی به تحصیل 

O2   24 4 6 توسعه گردشگري سالمت يها لیپتانسوجود 

O3   16 4 4 همکاري آموزشی با صندوق جمعیت سازمان ملل قراردادانعقاد 

O4   15 3 5 آموزشی و مراکز تحقیقاتی مجهز هاي بیمارستانبرخورداري از 

O5  16 4 4 مشترك آموزشی با قبرس يها دوره اندازي راه 

O6   36 4 9 المللی بین يها تیاز فعالحمایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

O7   36 4 9 سازي المللی بین هاي از فعالیت دانشگاهحمایت ریاست دانشگاه و مدیران ارشد 

O8   12 3 4 در دانشگاهگردشگري سالمت  يها دورهبرگزاري 

O9  15 3 5 همخوانی فرهنگی و مذهبی کشورهاي همسایه با ایران 

O10   24 4 6 المللی بینتخصصی و فوق تخصصی  يها دورهالزم براي آموزش  هاي از زیرساختبرخورداري 

T1  5 1 5 اقتصادي علیه ایران يها میتحر 

T2   8 2 4 در دانشگاه ها نامه تفاهماجرایی نشدن 

T3   2 1 2 معاونت فیو وظامنطبق نبودن قوانین مالی با رسالت 

T4   2 1 2 اداري مالی دانشگاه مقرراتو  نیدر قوان المللی بینویژه اقدامات  يها نهیهزلحاظ نشدن 

T5   4 2 2 با معاونت ها دانشکدهناکافی بودن همکاري 

T6  6 3 2 پایین بودن تعلق سازمانی اساتید به دانشگاه 



 امتیاز

3 

2 

2 

2 

8 

4 

2 

3 

3 

2.79 

 

 رتبه

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

- 
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 اهمیت

3 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

1 

3 

 

1.00

IFE

نگهداري و حمایت 

برداشت، واگذاري، کاهش، 

- 1400( ران

اهمیت

1.50

محافظه کارانه

نگهداري و حمایت 

)درونی

WO

تدافعی

برداشت، واگذاري، کاهش، 

)انحالل

WT

رانیا درمانی

 علمی

50 2.

محافظه کارانه

نگهداري و حمایت (

درونی

WO

تدافعی

برداشت، واگذاري، کاهش، 

انحالل

WT

درمانی- خدمات بهداشتی

علمی هیئتسفر اعضاي 

 از کشور

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

.00

برداشت، واگذاري، کاهش، (

خدمات بهداشتی
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سفر اعضاي  هزینه

از کشورمطالعاتی خارج 

 ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

00

50

00

50

00

50

00

2.50
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 عوامل خارجی

هزینه کمکاي دانشگاه در قبال پرداخت 

 مدعوین خارجی از مسائل سیاسی

 میهمانان خارجی

 

مطالعاتی خارج  ي

 تحصیلی براي دانشجویان غیر ایرانی

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

3.17, 

3.00

(

نگهداري و حمایت 

پزشکی علوم

عوامل خارجی

اي دانشگاه در قبال پرداخت 

مدعوین خارجی از مسائل سیاسی

میهمانان خارجی يها

 سازي

 ها میتحرمسافرت اساتید خارجی به ایران به دلیل 

يها فرصت جهت

تحصیلی براي دانشجویان غیر ایرانی

 جمع

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

, 2.79

3.50

تهاجمی

)رشد و توسعه

SO

رقابتی

نگهداري و حمایت 

)بیرونی

ST

علوم دانشگاه 

عوامل خارجی

اي دانشگاه در قبال پرداخت 

مدعوین خارجی از مسائل سیاسی

ها نهیهزمنطبق نبودن قوانین مالی جهت پرداخت 

سازي المللی بین 

 سازي

مسافرت اساتید خارجی به ایران به دلیل 

جهت ریپاگطوالنی بودن فرآیندها و قوانین دست و 

تحصیلی براي دانشجویان غیر ایرانی

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

50 4.

رشد و توسعه(

نگهداري و حمایت (

 استراتژیک

اي دانشگاه در قبال پرداخت  گذاري بودجه

مدعوین خارجی از مسائل سیاسیتأثیرپذیري فرآیند اخذ روادید 

منطبق نبودن قوانین مالی جهت پرداخت 

 هاي فعالیتمحدود شدن منابع مالی 

سازي المللی بین

مسافرت اساتید خارجی به ایران به دلیل 

طوالنی بودن فرآیندها و قوانین دست و 

تحصیلی براي دانشجویان غیر ایرانی يها دوره

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

 

.00

استراتژیک برنامه

گذاري بودجه نارسایی در سیاست

تأثیرپذیري فرآیند اخذ روادید 

منطبق نبودن قوانین مالی جهت پرداخت 

محدود شدن منابع مالی 

بینبه فرهنگ 

 نرخ ارز

مسافرت اساتید خارجی به ایران به دلیل 

طوالنی بودن فرآیندها و قوانین دست و 

دورهنامناسب بودن طول 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک



نارسایی در سیاست

تأثیرپذیري فرآیند اخذ روادید 

منطبق نبودن قوانین مالی جهت پرداخت 

محدود شدن منابع مالی 

به فرهنگ  توجهی کم

نرخ ارز ثباتی بی

مسافرت اساتید خارجی به ایران به دلیل  تیمحدود

طوالنی بودن فرآیندها و قوانین دست و 

نامناسب بودن طول 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

 

 

  کد

T7  

T8  

T9  

T10  

T11  

T1  

T2  

T3  

T4  
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 اهداف اختصاصی -١-٩٨

   درصد 10 میزان به اعتباربخشی هاي سازمان از انحصاري نمایندگی کسب .1

  درصد10 میزان به جدید المللی بین اعتباربخشی سازمان با اولیه يها نامه تفاهم ایجاد .2

   درصد30 میزان به ها آن سازي نوین و آموزشی فرآیندهاي اصالح .3

   درصد30 میزان به دانشگاه وبومتریکس افزایش .4

   درصد10 میزان به سالمت درزمینه آپ استارت هاي همکاري يها نامه تفاهم ایجاد .5

   درصد10 میزان به الملل بین علمی معتبر مراکز با پژوهشی قراردادهاي افزایش .6

   درصد30 میزان به دانشجو و استاد تبادل افزایش .7

   درصد20 میزان به خارجی دانشجویان جذب افزایش .8

   درصد20 میزان به ایران پزشکی علوم دانشگاه آموختگان دانش با رابطه ایجاد .9

   درصد20 میزان به خارجی بیماران جذب تسهیالت افزایش .10

   درصد50 میزان به دانشگاه تابعه مراکز توسط شده اجرایی يها نامه تفاهم میزان افزایش .11
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  معاونت دانشجویی و فرهنگی

 اعضاي کارگروه تدوین برنامه استراتژیک

 دانشجویی فرهنگی شفایی، معاون یوسف دکتر 

 دانشجویی امور هاشمی، مدیر.. ا روح 

 دانشجویی اجرایی امور معاون بهاري، قربان 

 ها خوابگاه سلمانی، امور ایرؤ 

 درمانگاه پور، رئیس ناصري طاهره دکتر 

 درمانگاه پزشکی يها ونیسیکم اجرایی صفدري، مسئول نسرین 

 مشاوره مختاري، کارشناس زهرا 

 برنامه فوق و فرهنگی آقازاده، مدیر زهرا 

 فرهنگی امور نامی، کارشناس وجیهه 

 یبدن تیترب بشري، مدیر لیدا 

 یبدن تیترب دخیلی، معاون دالرام 

 انفورماتیک سماوات، مسئول.. عبدا 

 قراردادها امور نژاد، مسئول صفري نادر 

 مالی امور بخش، مسئول گل صفیه 

 دانشجویی معاونت پایش نیکی، مسئول آب لیال 

 سالمت گذاري سیاست رشته دکتراي تخصصی دانشجوي جبلی، هادي  

  

  و فرهنگی دانشجوییي حوزه ها ياستراتژ -٩٩

 یاندانشجو یو درمان بدنی یتو ترب یرفاه ی،خدمات فرهنگ یهکل یفیو ک یسطح کم يارتقا 

 آنان نهفته ياستعدادها شکوفایی جهت مناسب بستر ایجاد و دانشجویی مشارکت توسعه 

  ورزشی اجتماعی فرهنگی علمی هاي درصحنه

 اسالمی هاي ارزش دینی يباورها تعمیق و اخالقی فضایل تعالی و رشد 

 اجتماعی فرهنگی نهادهاي با سازنده تعامالت 

 گیري تصمیم و سازي تصمیم فرایندهاي در دانشجویی هاي مشارکت تقویت 
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 حتلیل عوامل داخلی
  امتیاز   رتبه  اهمیت   عوامل داخلی کد

S1   20.94  4  6  و اتوماسیون صدور کارت در حوزه دانشجویی خوابگاه .تغذیه يها سامانهارتباط و هماهنگی  

S2   17.11  3  5  سراسر کشور هاي دانشگاهقهرمانی در بین  هاي ورزشکسب موفقیت در  

S3   8  3  3  زندگی توسط کارشناسان اداره مشاوره جهت دانشجویان جدیدالورود هاي مهارتتدریس درس  

S4   15.84  3  5  خطر در معرضپایش و شناسایی دانشجویان  

S5   5  3  2  داوطلب محور هاي سازمانسالمت ملی و  رسانی اطالعو التیام در پویش  احمر هالل هاي کانونمشارکت  

S6  8.75  3  3  المللی بیندر سطح ملی و  ورزشی مربیان مجرب استفاده از کارشناسان و  

S7  22  4  6  استراتژي و عملیاتی معاونت يها برنامهبه  نگرش مثبت معاون دانشجویی  

S8   17.93  3  6  ها دانشگاهنسبت به دیگر  ها خوابگاهباال در  باکیفیتارائه خدمات  

S9   19  3  6  )کتابخانه فرهنگی- دارالقران( یفرهنگوجود فضاهاي مستقل فرهنگی در حوزه معاونت دانشجویی  

S10   و)کارکنان-دانشجویی(کلیه مراجعین وجود درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی و ارائه خدمات درمانی به

  با تعرفه دولتی ها مهیبقرارداد با کلیه 

6  4  22  

S11   21  4  6  )آشپزخانه صنعتی(مناسب و تخصصی  هاي زیرساختوجود  

S12   15.42  3  5  ....)پیامک . نصب گیت(روز جهت ارائه خدمات مناسب و نوین  آوري فناستفاده از تجهیزات و  

S13   5  3  2  وزارت علوم هاي دانشگاهو اساتید  کارکنانپایش سالمت جسمی  

W1  6.092 1 4  دانشگاه از پردیس مرکزي هاي خوابگاهپراکندگی 

W2 3.806 2 2  دانشجویی فرهنگی يها انجمن هاي فعالیت فیزیکی جهت کمبود فضاي 

W3  8.439 2 4  فرهنگی يها برنامهموازي نهادهاي فرهنگی دانشگاه در  هاي فعالیتوجود 

W4 6.388 2 4  مشکل ثبات رویه مدیران 

W5  4.813 2 3  کارکنان و ارزشیابی و تنبیهمشکل در نظام تشویق 

W6 6.944 2 4  کمبود نیروي انسانی متخصص 

W7   5.989 2 3  نوین هاي فناوريجهت استفاده از  کارکنانتسلط ناکافی برخی 

W8 5.861 2 4  مشکل تناسب ساختار سازمانی با چارت سازمانی 

W9  6.006 2 3  تحت وب و پشتیانی آن يها تیساها و افزار نرمضعف در تمرکز 

W10 10.03 2 5  و واحدهاي دانشگاه ها معاونتبا سایر  هماهنگی و تعامل ضعیف 

W11 6.906 2 4  کمبود سرانه فضاي ورزشی 

 2.69  100  جمع 

 
 
 

  حتلیل عوامل خارجی

رت  اهمیت  عوامل خارجی  کد

  به

  امتیاز

O1    50 5 10 بهداشتی دولت در نظام سالمت و برنامهاولویت بحث دانشجویی و فرهنگی و مسائل رفاهی در سیاست 

O2   24 4 6  و رفاهی یورزش ،یفرهنگ دانشگاه به خدمات حوزه دانشجویی، يواحدهانیاز دیگر 

O3   37.5 5 8  ها دانشگاه ریو ساتعامالت سازنده معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه با وزارت متبوع 

O4   15.5 3 5  و نهادهاي فرهنگی ورزشی و رفاهی مشتاق جهت همکاري در کشور ها سازمانوجود 

O5   23 4 6 کشور هاي دانشگاهبرگزاري ساالنه المپیادهاي ورزشی در سطح 

O6  16 3 5 دانشجویان مشتاق هاي و توانمندي تیاز ظرف استفاده 

O7   12 3 4  دانشجویی هاي فعالیتحامی جهت  خیریه مؤسساتوجود خیرین و 

O8  12.75 3 4 سیاست پذیرش دانشجو خارجی 

O9   به دانشجویان و  درمانی رواندر محدوده اطراف دانشگاه جهت ارائه خدمات  پزشکی رواننبود فضاي

  کارکنان

5 4 20.67 



  امتیاز

22.33 

4 

33.94 

16.66 

25.67 

15.43 

32 

27.9 

3.89 

 رشته ورزشی

در درصد 

  در سال

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 

 

رت

  به

امتیاز

4 22.33

2 

4 33.94

3 16.66

4 25.67

3 15.43

4 

4 27.9

 3.89
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در سالدرصد 

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 
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  اهمیت

6 

2 

8 

5 

6 

5 

8 

1 

100 

  

 8رشته به 

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان 

درصد  20

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 

1

IFE

)برداشت، واگذاري، کاهش، انحالل

- 1400( ران

اهمیت

  

رشته به  6 با افزایش رشته ها از 

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان 

20بهبود سطح سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشجویان پایش شده به میزان 

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 

1.00

IFE

محافظه کارانه

)نگهداري و حمایت درونی

WO

تدافعی

برداشت، واگذاري، کاهش، انحالل

رانیا درمانی

  قرارداد 

  مجازي ي

با افزایش رشته ها از 

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان 

بهبود سطح سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشجویان پایش شده به میزان 

 )ي

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 

1.50

محافظه کارانه

نگهداري و حمایت درونی

WO

تدافعی

برداشت، واگذاري، کاهش، انحالل

WT

درمانی- خدمات بهداشتی

 کارکنانجهت جذب نیرو و ضعف در امنیت شغلی 

يها شبکهو  نترنت

با افزایش رشته ها از 

 درصدي استفاده از اماکن ورزشی موجود در دانشگاه

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان 

بهبود سطح سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشجویان پایش شده به میزان 

يحضور ر

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 

2.00

نگهداري و حمایت درونی(

برداشت، واگذاري، کاهش، انحالل(

خدمات بهداشتی
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 مشکل تخصیص بودجه جهت خرید یا ساخت خوابگاه دانشجویی مجردي

جهت جذب نیرو و ضعف در امنیت شغلی 

 

 در بین دانشجویان

نترنتیو افرهنگی مبتذل از طریق ماهواره 

 

با افزایش رشته ها از 2و 1

درصدي استفاده از اماکن ورزشی موجود در دانشگاه

 درصد

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان 

بهبود سطح سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشجویان پایش شده به میزان 

ریغ/ يحضور

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 
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2.00
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3.00
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4.00
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  عوامل خارجی

 

مشکل تخصیص بودجه جهت خرید یا ساخت خوابگاه دانشجویی مجردي

جهت جذب نیرو و ضعف در امنیت شغلی 

 )پیمانکاران

در بین دانشجویان 

فرهنگی مبتذل از طریق ماهواره 

 ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

1توسعه برنامه کالس هاي واحد تربیت بدنی عمومی

درصدي استفاده از اماکن ورزشی موجود در دانشگاه

درصد 30

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان 

بهبود سطح سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشجویان پایش شده به میزان 

حضور( درصد

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 

2.69, 3.89

2.50

EFE

پزشکی علوم

عوامل خارجی

 وجود افراد زبده و متخصص مرتبط با حوزه فرهنگی

  

مشکل تخصیص بودجه جهت خرید یا ساخت خوابگاه دانشجویی مجردي

جهت جذب نیرو و ضعف در امنیت شغلی 

پیمانکاران( کنندگان

 یو روان یروح

فرهنگی مبتذل از طریق ماهواره 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

توسعه برنامه کالس هاي واحد تربیت بدنی عمومی

درصدي استفاده از اماکن ورزشی موجود در دانشگاه

30میزان 

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان 

بهبود سطح سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشجویان پایش شده به میزان 

درصد 10

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 

89

3.00

تهاجمی

)رشد و توسعه

)نگهداري و حمایت بیرونی

علوم دانشگاه 

وجود افراد زبده و متخصص مرتبط با حوزه فرهنگی

رشد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور

مشکل تخصیص بودجه جهت خرید یا ساخت خوابگاه دانشجویی مجردي

  ها در سطح کالن

جهت جذب نیرو و ضعف در امنیت شغلی  دوایر دولتی

کنندگان تأمیندر ارائه خدمات برخی از 

روح ،یفرهنگ

فرهنگی مبتذل از طریق ماهواره  و مظاهر

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

توسعه برنامه کالس هاي واحد تربیت بدنی عمومی

درصدي استفاده از اماکن ورزشی موجود در دانشگاه

میزان ه افزایش و تأمین فضاهاي ورزشی ب

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان 

بهبود سطح سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشجویان پایش شده به میزان 

10 زانیم 

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 

3.50

تهاجمی

رشد و توسعه(

رقابتی

نگهداري و حمایت بیرونی

ST

 استراتژیک

وجود افراد زبده و متخصص مرتبط با حوزه فرهنگی

رشد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور

مشکل تخصیص بودجه جهت خرید یا ساخت خوابگاه دانشجویی مجردي

ها در سطح کالن تورم و افزایش قیمت

دوایر دولتیممنوعیت استخدام در 

در ارائه خدمات برخی از 

فرهنگ هاي اجتماعی،

و مظاهر غیردینی

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  اهداف اختصاصی

توسعه برنامه کالس هاي واحد تربیت بدنی عمومی

درصدي استفاده از اماکن ورزشی موجود در دانشگاه

افزایش و تأمین فضاهاي ورزشی ب

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان 

بهبود سطح سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشجویان پایش شده به میزان 

 به آزاد مار

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 

50 4

نگهداري و حمایت بیرونی(

استراتژیک برنامه

وجود افراد زبده و متخصص مرتبط با حوزه فرهنگی

رشد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور

مشکل تخصیص بودجه جهت خرید یا ساخت خوابگاه دانشجویی مجردي

تورم و افزایش قیمت

ممنوعیت استخدام در 

در ارائه خدمات برخی از  ناکارآمدي

هاي اجتماعی، افزایش آسیب

غیردینیترویج فرهنگ 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی

توسعه برنامه کالس هاي واحد تربیت بدنی عمومی

درصدي استفاده از اماکن ورزشی موجود در دانشگاه

افزایش و تأمین فضاهاي ورزشی ب

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان 

بهبود سطح سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشجویان پایش شده به میزان 

ماریب رش

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان 

 درصد در سال

4.00

وجود افراد زبده و متخصص مرتبط با حوزه فرهنگی  

رشد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور  

مشکل تخصیص بودجه جهت خرید یا ساخت خوابگاه دانشجویی مجردي

تورم و افزایش قیمت

ممنوعیت استخدام در 

ناکارآمدي

افزایش آسیب

ترویج فرهنگ 

 جمع

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی

توسعه برنامه کالس هاي واحد تربیت بدنی عمومی

درصدي استفاده از اماکن ورزشی موجود در دانشگاه5افزایش 

افزایش و تأمین فضاهاي ورزشی ب

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان 

بهبود سطح سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشجویان پایش شده به میزان 

رشیپذافزایش 

برنامه هاي آموزشی و پیشگیري ازآسیب هاي بهداشتی و جهت دانشجویان و کارکنان به میزان  افزایش

درصد در سال

 

 

  کد

O10  

O11  

T1  

T2  

T3  

T4  

T5  

T6  

  

  

  

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

 

اهداف اختصاصی -١- ٩٩

توسعه برنامه کالس هاي واحد تربیت بدنی عمومی- 1

افزایش - 2

افزایش و تأمین فضاهاي ورزشی ب- 3

افزایش برنامه هاي آموزشی و پیشگیري از آسیب هاي روانی،اجتماعی دانشجویان به میزان - 4

 سال

بهبود سطح سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود دانشجویان پایش شده به میزان - 5

افزایش - 6

افزایش- 7

درصد در سال10

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک
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 در سالدرصد  10بهبود سطح سالمت جسمی دانشجویان جدیدالورود پایش شده به میزان - 8

 انیدانشجو ياراه اندازي و پایش سطح سالمت غذ- 9

 دانشجویان درصد 85ارتقاء کیفیت تغذیه دانشجویان و کسب رضایت مندي -10

 دانشجویان درصد 85افزایش کیفیت ایاب و ذهاب دانشجویی و کسب رضایت مندي -11

متقاضیان در  درصد از 10توسعه و ارتقاء صندوق قرض الحسنه دانشجویان و ارائه وام دانشجویی به -12

 98سال 

 ي مشارکت دانشجویان در پیشبرد امور اجرایی معاونت نسبت به دوره گذشتهافزایش دو برابر-13

 98درصد متقاضیان در سال 5افزایش ظرفیت خوابگاه متأهلی و پاسخگویی به  -14

 97درصدي میزان مشارکت دانشجویان در فعالیتهاي فرهنگی در سال  5افزایش -15

 3برنامه به  1ونهاي دانشجویی با نهادهاي فرهنگی از افزایش تعداد برنامه هاي فرهنگی مشترك بین کان-16

 برنامه مشترك

   یعلم يها انجمن و ییدانشجو يکانونها اریاخت در یکیزیف يفضاها يدرصد 5 شیافزا-17

 درصدي رضایتمندي دانشجویان از برنامه هاي فرهنگی در سال5افزایش -18
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  معاونت توسعه مدیریت و منابع

  برنامه استراتژیکاعضاي کارگروه تدوین 

  بودجه و پایش عملکرد ریزي برنامهاکرم عربی، مدیریت  

 بودجه و پایش عملکرد ریزي برنامه، مدیریت علی بیگی نصیري 

 انصاري مدیریت امور مالی دانشگاه بهنام  

 عمرانی دانشگاه هاي طرحآدم، مدیریت فنی و نظارت بر  بنی ایلناز مهندس  

  توسعه سازمان و تحول اداريشجاعی، مدیریت  عبداهللامهندس  

 زمانی مدیریت امور حقوقی زهرا 

 رفاهی و پشتیبانی امور مدیریت بندي، سره زهرا  

 انسانی منابع مدیریت فرد، مقدمی زینب  

 سپاري برون و نظارت گروه حیدري، دکتر سمانه 

 گذاري سیاستدانشجوي دکتري  سعیده علیدوست دکتر  

 

 منابعتوسعه مدیریت و هاي حوزه استراتژي -١٠٠

 پایش عملکرد و استقرار داشبوردهاي مدیریتیبانی دیدهنظام  توسعه ، 

  اصالح زنجیره تأمین محصوالت و خدمات 

 غیردولتیبه بخش  ارائه قابلو واگذاري خدمات  سپاري برون 

  و خیرین در تأمین منابع  غیردولتیجلب مشارکت بخش 

  مرکززداییتگسترش و ساماندهی واحدهاي اجرایی مستقل با رویکرد 

  مبتنی بر عملکرد ریزي بودجهاستقرار نظام  

 گسترش کمی و کیفی خدمات رفاهی کارکنان  

 استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در واحدهاي بیمارستانی  

 نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان اصالح 

 شنهادهایپنظام  تقویت و توسعه  

  فیزیکیو ساماندهی فضاهاي  هااستانداردبهبود  

 استقرار سازوکار پایش و نظارت تخصصی بر عملکرد مالی واحدهاي تابعه  

  ي ها بخشاستقرار کانون ارزیابی شایستگی مدیران و کارکنان و سیستم جانشین پروري با همکاري

 مرتبط

 توانمندسازي و ارتقاء سطح شایستگی مدیران 

  با استراتژي آموزش مجازي ساالن بزرگتوانمندسازي کارکنان با رویکرد آموزش 

 در بسترهاي فیزیکی و الکترونیکی اصول پدافند غیرعامل سازي پیاده 

 براي سطح دانشگاه وري بهرهبین بخشی براي ارتقاء  هاي همکاري 

  غیر فیزیکیبهسازي و تقویت سیستم مدیریت نگهداشت منابع فیزیکی و 

 سبز یریتمد يبرنامه ها يتوسعه و اجرا 
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  یسامانه ها اطالعات يساز یکپارچهتوسعه و 

 یفیتو بهبود ک يسرآمد ی،تعال ياستقرار مدل ها 

 دانشگاه يها و درآمد ها در واحد ها ینههز یریتمد یننو ياستقرار نظام ها 

 و کارکنان یرانثبت تجارب مد یقدانش در دانشگاه از طر یریتمد یاستقرار مبان 

 مصوب یساختار سازمان واحد ها با ییاجرا یفشرح وظا يمتناسب ساز 

 یرانکارکنان و مد یآموزش يدوره ها یفیو ک یتوسعه کم 

 
 حتلیل عوامل داخلی

  اهمیت  یعوامل داخل  کد
رت

  به
  امتیاز 

S1  6  3  2  وجود نیروي انسانی متخصص، مجرب و توانمند  

S2  ،20  4  5  و توانمند متعهد وجود مدیران بانفوذ  

S3   6  3  2  معاونتروابط کاري مناسب بین همکاران  

S4   9  3  3  آموزشی براي کارکنان و مدیران يها دورهبرگزاري  

S5  9  3  3  کارکنان يریپذ تیمسئول  

S6   6  3  2  مدیریت يا توسعهتناسب سهم وظایف اجرایی و  

S7   9  3  3  و مستندات مرتبط با شرح وظایف قانونی معاونت توسعه ها نامه آیینوجود  

S8   8  4  2  رفاهی و ورزشی هاي زیرساختوجود  

S9   20  4  5  و منابع فیزیکی مناسب پردیس همت ها زیرساختوجود  

S10  6  3  2  رعایت اصول مدیریت سبز  

S11  12  4  3  مکانیزه بودن اطالعات حقوقی  

S12   12  4  3  مالی از سوي واحدهاي تابعه هاي حسابمستقل بودن  

S13    6  3  2  استراتژیک ریزي برنامهنگرش مثبت کارکنان نسبت به اهداف و  

S14   9  3  3  نگرش مثبت اغلب کارکنان نسبت به کار تیمی  

S15   20  4  5  نسل سوم هاي دانشگاهحمایت مدیران ارشد براي حرکت به سمت  

S16   16  4  4  خالق و نوآورانه يها دهیاوجود بستر مناسب جهت دریافت  

W1  10  2  5  توزیع نامناسب نیروي انسانی  

W2  4  1  4  پایین نیروي انسانی وري بهره  

W3   3  1  3  ضعف سیستم جانشین پروري  

W4   5  1  5  ساالري شایستهضعف در عملکرد نظام  

W5  6  2  3  ضعف نظام انگیزشی براي کارکنان  

W6   3  1  3  مورداستفاده يها سامانهضعف در یکپارچگی برخی از  

W7   3  1  3  نوع استخدام ازلحاظترکیب ضعیف نیروي انسانی دانشگاه  

W8  4  1  4  ضعف نظام مدیریت دانش  

W9  4  2  2  دانشگاه سپاري برونبراي واحد  نبود سامانه واگذاري  

W10   2  1  2  آموزشی يها دورهپایین برخی از  اثربخشیکیفیت و  

W11  4  2  2  مقاومت برخی از کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی  

W12  2  2  1  ندهایفراناقص برخی از  مستندسازي  

W13  3  1  3  طوالنی بودن برخی از فرایندها  
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  اهمیت  یعوامل داخل  کد
رت

  به
  امتیاز 

W14  4  2  2  نبود متولی واحد براي امالك دانشگاه  

W15  3  1  3  نبود سامانه بازنشستگی  

W16   2  2  1  ذیل معاونت توسعه يها تیریمدتداخل برخی از وظایف  

W17  3  1  3  توزیع نامناسب منابع مالی  

W18   2  1  2  قضایی هاي پروندهکمبود مدارك و مستندات مستدل جهت دفاع در  

  241    100  جمع

  

 حتلیل عوامل خارجی
 امتیاز  رتبه اهمیت  یخارجعوامل  کد

O1   24  4  6  وزارت متبوع متناظر يها حوزهتعامل مناسب معاونت توسعه دانشگاه با  
O2    8  4  2  آواي سالمت ازجملهنیروي انسانی  کننده تأمین هاي شرکتوجود  
O3   6  3  2  موردنیاز يها زمینه دروجود نیروي متخصص در بازار کار  
O4   4  1  4  نوین اطالعات هاي فناوريوجود  
O5  15  3  5  نگرش مثبت نسبت به استقرار دولت الکترونیک  
O6   12  3  4  نظارتی در اجراي حسابداري تعهدي هاي سازمانحمایت  
O7   16  4  4  دانشگاهیمشاور  عنوان به مدیریتوجود پتانسیل علمی دانشکده  
O8   20  4  5  بودن دانشگاه ییامنا ئتیه واسطه به گیري تصمیمتسهیل  
O9   4  1  4  )...توسعه، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و  انداز چشمبرنامه ششم، (وجود اسناد باالدستی  
O10   24  4  6  افزایش درآمد، کاهش هزینه و خلق ثروتعزم دانشگاه در راستاي  
O11   8  2  4  اعم از کاال و خدمات کنندگان تأمینوجود رقابت در بین  
O12  20  4  5  استفاده از پتانسیل خیرین حوزه سالمت براي جذب منابع مالی  
O13   20  4  5  گانه با معاونت درمان وزارت متبوع 5 نامه تفاهمعمرانی به خاطر عقد  يها پروژهافزایش تعداد  
O14   4  2  2  تخصصی در حوزه ساخت و مدیریت منابع و تجهیزات بیمارستان يها کنگرهبرگزاري  
T1   5  1  5  جذب و نگهداشت نیروي انسانی بهمحدودیت ناشی از قوانین مربوط  
T2   5  1  5  مغایر با یکدیگر بعضاًوجود قوانین و مقررات معارض و  
T3   6  2  3  ارسالی از سوي وزارت متبوع يها بخشنامهو  ها دستورالعملتغییرات  
T4   1  1  1  مربوط به این معاونت از سوي وزارت متبوع يها دستورالعمل ریتأخارسال با  
T5   6  1  6  گر بیمه هاي سازماناز سوي  ها بیمارستانمطالبات  موقع بهعدم پرداخت  
T6   5  1  5  تخصیصی دولت به دانشگاهمحقق نشدن کل اعتبارات  
T7  4  1  4  کمبود منابع مالی  
T8  2  1  2  افزایش تعرفه خدمات درمانی بعد از اجراي طرح تحول نظام سالمت  
T9   حقوقی و کارکنان از سوي سازمان  يها تمیآامناء در خصوص  هیئتعدم پذیرش برخی از مصوبات

  بازنشستگی
2  1  2  

T10   10  2  5  درمانی يها بخشضعف در استانداردهاي طراحی فضاهاي برخی از  
T11   معاونت درمان و بهداشت دانشگاه با  دییتأمغایرت برخی از استاندارهاي منابع فیزیکی مورد

  استانداردهاي وزارت متبوع
4  2  8  

  239  -  100  جمع

  



درصد تا پایان سال 

مربوط به 

 

درصد تا پایان سال 

 از طریق بارگذاري اطالعات در سامانه سیناسا 

مربوط به  يها

 -1396( 

  

درصد تا پایان سال  20

از طریق بارگذاري اطالعات در سامانه سیناسا 

ها یندو فرا

IFE

- 1400( ران

20به میزان 

از طریق بارگذاري اطالعات در سامانه سیناسا 

و فرا يها 

  درصد تا پایان سال برنامه

1.00

IFE

نگهداري و حمایت 

برداشت، واگذاري، کاهش، 

رانیا درمانی

به میزان  واگذاري

از طریق بارگذاري اطالعات در سامانه سیناسا 

 يدر خصوص انواع واگذار

درصد تا پایان سال برنامه

1.50

محافظه کارانه

نگهداري و حمایت 

)درونی

WO

تدافعی

برداشت، واگذاري، کاهش، 

)انحالل

WT

درمانی- خدمات بهداشتی

واگذاري قابلواحدهاي کلینیکی و پاراکلینیکی 

از طریق بارگذاري اطالعات در سامانه سیناسا 

در خصوص انواع واگذار

درصد تا پایان سال برنامه

2.00

محافظه کارانه

نگهداري و حمایت (

تدافعی

برداشت، واگذاري، کاهش، (

انحالل

WT

خدمات بهداشتی
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 تر یین

 

واحدهاي کلینیکی و پاراکلینیکی 

از طریق بارگذاري اطالعات در سامانه سیناسا 

در خصوص انواع واگذار

درصد تا پایان سال برنامه 20به میزان 

2.41, 

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

00 2

EFE

خدمات بهداشتی و پزشکی
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ماتریس موقعیت اسرتاتژیک
  

  

یینبه سطوح پا

 ینههز ي

واحدهاي کلینیکی و پاراکلینیکی 

از طریق بارگذاري اطالعات در سامانه سیناسا  ها ي

در خصوص انواع واگذار يبرون سپار

به میزان 

, 2.39

2.50

EFE

پزشکی علوم

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

به سطوح پا یار

يواحدها

 ها ینه

واحدهاي کلینیکی و پاراکلینیکی 

يواگذاراستقرار بانک اطالعاتی سامانه 

برون سپار

به میزان  یاتیرعمل

3.00

)رشد و توسعه

نگهداري و حمایت 

علوم دانشگاه 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

یاراخت یض

واحدها یهدر کل

ینهنمودن هز

واحدهاي کلینیکی و پاراکلینیکی 

استقرار بانک اطالعاتی سامانه 

برون سپار ینرابط

رعملیغ ي

3.50

تهاجمی

رشد و توسعه

رقابتی

نگهداري و حمایت 

)بیرونی

ST

 استراتژیک

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  اهداف اختصاصی

یضاستقالل و تفو

در کل یگردش مال

نمودن هز یو منطق

واحدهاي کلینیکی و پاراکلینیکی  سپاري

استقرار بانک اطالعاتی سامانه 

رابط یارتقاء سطح آگاه

يدرآمدها

50 4.

رشد و توسعه(

نگهداري و حمایت (

استراتژیک برنامه

 
 
 
 

  

  

  

  

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی

استقالل و تفو یش

گردش مال یت

و منطق یریت

سپاري برونافزایش 

 

استقرار بانک اطالعاتی سامانه 

ارتقاء سطح آگاه

  ي

درآمدهاافزایش سهم 

.00

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی

یشافزا 

یتشفاف 

یریتمد 

افزایش  

 برنامه

استقرار بانک اطالعاتی سامانه  

ارتقاء سطح آگاه 

يواگذار

افزایش سهم  

 

 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  

اهداف اختصاصی - ١-١٠٠

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 
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  نامهدرصد تا پایان سال بر 8افزایش نسبت خوداتکایی به میزان  - 8

 درصد تا پایان سال برنامه 5 به میزان شده ثبت ها پیشنهادبه کل  اجراشده ها پیشنهادافزایش تعداد  - 9

با اهداف هر برنامه به ) OP(معاونت توسعه  یاتیعمل يبرنامه ها یشرفتمطابقت درصد پ -10

  ساالنه% 100 یزانم

 درصد تا پایان سال برنامه 2به میزان  يا مهیبکاهش کسورات  -11

ساختمان، (نسبت به تعمیر منابع فیزیکی ) پیشگیرانه(نگهداشت  يها نهیهزافزایش سهم  -12

  درصد تا پایان سال برنامه 20به میزان ) تأسیسات و تجهیزات

درصد تا پایان  10پرسنلی به میزان  يها نهیهزافزایش سهم خدمات رفاهی و ورزشی از  -13

  سال برنامه

درصد نسبت  20اختصاصی به میزان  يدرآمدهااز کل  یاتیرعملیغ يدرآمدهاافزایش سهم  -14

  تا پایان سال برنامه به وضع موجود

 تابعه دانشگاه  هاي بیمارستاندرصد  100استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در  -15

  - دانشکده ها -  یمتناظردر شبکه ها و مراکزبهداشت يعملکرد واحدها یابیاستقرار نظام ارز  -16

 ساالنه% 25 یزانبه م یدرمان یاکز آموزشو مر یمارستانهاب

 يپرور یننظام جانش يساز یادهپ -17

 ساالنه%  5 یزانبه م) یامد یمولت(  يچند رسانه ا یآموزش يدوره ها يبرگزار یشافزا -18

 درصد ساالنه% 15یزانبه م یرانکارکنان و مد یآموزش يدوره ها یاثربخش یشافزا -19

 %1یزانتعداد تجارب ثبت شده به کل کارکنان به م یشثبت تجارب و افزا يفرهنگ ساز -20

 ساالنه% 25یزانکردسرانه آموزش درهمه واحدها به م ینههز یزانم یشافزا -21

پست  یفساالنه و شرح وظا% 20یزاندانشگاه به م یسازمان يواحد ها یفشرح وظا ینوتدو یهته -22

 ساالنه% 15 یزانبه م یسازمان يها

سال  یاندرصد تا پا 10 یزانبه م یپرسنل يها ینهاز هز یو ورزش یسهم خدمات رفاه یشافزا -23

 برنامه

 درصد 5 یزانبه م) یلیفس يآب، برق و سوخت ها(يانرژ يکاهش مصرف حاملها -24

 و سالمت کارکنان یمنیسطح ا يارتقا -25

 درصد 100 یزانتابعه دانشگاه به م يواحدها عملکرد در یابیاستقرار نظام ارز -26

 حوزه معاونت توسعه یاطالعات يسامانه ها يساز یکپارچهو  يهوشمند ساز  -27

 و دفاع از منافع آن ییحقوق دانشگاه در محاکم قضا یفايبهبود است -28

  یزیکیمنابع ف یرنگهداشت نسبت به تعم يها ینهسهم هز یشافزا -29
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 درصد تا پایان سال برنامه 5آموزشی به میزان  يش سرانه فضاهایافزا -30

  درصد تا پایان سال برنامه 5 به میزان بهداشتیافزایش سرانه فضاهاي   -31

 تخت تا پایان سال برنامه 1723بیمارستانی به تعداد  يها تختافزایش  -32

  یرفاه یسرانه فضاه یشافزا -33

درصد تا پایان سال  7خدمت به میزان  8براي  جمعاً نهیپرهزهریک از خدمات  يها نهیهزکاهش  -34

  برنامه

 درصد  100 یزانبه م یو مراکز بهداشت ها شبکهدر  یمنابع انسان ریزي برنامهسامانه  استقرار -35

 برنامه سال پایان تا درصد 90 میزان به واحدهاکرد سرانه آموزش در همه  ینههز یزانم افزایش -36

درصد  5مغایرت با قوانین و مقررات به کمتر از  ازنظرکاهش میزان خطا در صدور احکام پرسنلی  -37

  تا پایان سال برنامه

نقل و انتقاالت و سامانه رشد نیروي  يها سامانهدرصد کارکنان دانشگاه در خصوص  100 آموزش -38

  انسانی 

  درصد تا پایان سال برنامه 60آموزشی کارکنان و مدیران به میزان  يها دورهافزایش اثربخشی  -39

 هاي ساختاري، پرسنلی و حقوق و دستمزد تا پایان سال برنامهافزار نرم سازي یکپارچه -40

  درصد تا پایان سال برنامه 5زان مراجعه حضوري گیرندگان خدمات به میزان کاهش می -41

 یبه اطالعات پرسنل یقو دق یعسر یو فراهم آوردن امکان دسترس یبه روز رسان ي،شفاف ساز -42

  درصد تا پایان سال برنامه 100افزایش نظارت بر اجراي قراردادهاي منعقده در دانشگاه به میزان  -43

  تا پایان سال برنامهدرصد  100امالك به میزان  یبرگ تکاخذ اسناد  -44

درصد نسبت به  20اختصاصی به میزان  يدرآمدهااز کل  یاتیرعملیغ يدرآمدهاافزایش سهم  -45

 تا پایان سال برنامه وضع موجود

  درصد تا پایان سال برنامه 10به میزان ) فسیلی يها سوختآب، برق و ( يانرژکاهش مصرف  -46

  دانشگاه نسل سوم تا پایان سال برنامه يها یژگیودر خصوص  درصد کارکنان 100آموزش  -47

 درصد تا پایان سال برنامه 20امالك دانشگاه به میزان  مستندسازيافزایش  -48

  درصد تا پایان سال برنامه 20استقرار نظام بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد به میزان  -49
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  اطالعات آوري فنمدیریت آمار و 

 تدوین برنامه استراتژیکاعضاي کارگروه 

  اطالعات دانشگاه آوري فنمهندس میرسجاد امیري، مدیر آمار و 

 دکتر اسري اصغرزاده، مشاور تدوین برنامه استراتژیک 

  استراتژیک ریزي برنامهمهندس زهرا بوربور، دبیر کمیته 

 فرزانه نجاتی رستمی، کارشناس مسئول آمار 

  العاتاط آوري فنمهندس نغمه حیدري، کارشناس 

  اطالعات آوري فنمهندس ناهید سیفی، کارشناس 

  اطالعات آوري فنمهندس مهدي بنائی، کارشناس 

  اطالعات آوري فنمهندس محمد بیات، کارشناس 

  اطالعات آوري فنمهندس حامد زواره، کارشناس 

  اطالعات آوري فنمهندس ژاله علیمرادي کارشناس 

 

  اطالعات آوري فنآمار و حوزه  يها ياستراتژ -١٠١

 اطالعات  آوري فنو بازطراحی فرایندهاي کاري با محوریت  وکار کسبفضاي  سازي روان)ICT(  

 یاطالعات هاي پایگاهی اداري و مالی و سایر اطالعات يها سامانه سازي یکپارچه  

  مدیریتی و نظام  مبتنی بر اطالعات، داشبوردهاي گیري تصمیم يها ستمیسایجاد و استقرار

  گیري گزارش

  یکیخدمات الکتروناصالح و تقویت ارائه  

 دانش سازي تجاريدر راستاي  اطالعات دانشگاه آوري فنی تیامنو  یفن هاي زیرساخت يارتقا  

 اطالعات دیتول ندیدر فرا یمستمر نظام ثبت یابیو ارزش شیپا ستمیس استقرار  

 اجرایی يندهایفرا برنظارت و ، اصالح احصا  

 استقرار داده مراکزو تقویت  ياستانداردساز  

 کارآفرینی و خلق ثروت هاي فعالیتو حمایت از  بنیان دانشمحصوالت  دیتول مشارکت در 

  توسعه و به روزآوري استراتژي هاي حوزهIT در راستاي رشد و تغییر تکنولوژي روز دنیا 
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 حتلیل عوامل داخلی
رت اهمیت یعوامل داخل   کد

  به

 امتیاز 

     نقاط قوت 

S1   8 2  4 کافی باتجربهوجود نیروهاي متخصص 

S2 4 2  3 وجود ساختار تشکیالتی مصوب مناسب 

S3 20 4  5 کارشناسان يتعهد کار 

S4  8 2  4 تخصصی صورت به رجوع اربابباال به نیاز  ییگو پاسخسطح 

S5  8 2  4 فنی) مانیتورینگ(وجود پایشگر 

S6  12 4  3 )وب و کتابچه( يا دورهتولید نشریات آماري 

S7  6 2  3 دوره ایی يها زماندر  ها آنوجود فرایندهاي کاري مشخص و اصالح و بازنگري 

S8 9 3  3 جهت ارائه خدمات يریگیپ قابلبا گردش کاري مشخص و  و الکترونیکی وجود فرمهاي ثابت 

S9  4 2  2 تحت وب بیمارستانی يها گزارشوجود 

S10  9 3  3 واحد يازهاینپیرامون  گیري تصمیمتخصصی جهت بررسی و  يها تهیکموجود 

S11  15 3  5 اطالعاتی يها بانکوجود داشبورد اطالعات مدیریتی بر روي 

S12 9 3  3 وجود برنامه عملیاتی مدون 

 نقاط ضعف

W1  9 3  3 )نوع کار و بازه زمانی و حجم کاري برحسب(متناسب نبودن تعداد نیروي انسانی بر اساس جنسیت 

W2 در واحد  دهید آموزشاستقرار نیروهاي  ثباتی بیIT 4  2 8 

W3  4 2  2 اطالعات به بخش خصوصی آوري فنپایین بودن سطح واگذاري پشتیبانی از خدمات 

W4  16 4  4 متمرکز صورت بهاطالعاتی سایر واحدها  يها بانکمحدودیت دسترسی به 

W5 
و نامحدود بودن نوع اطالعات ورودي توسط  ها دکنندهیتولاطالعات توسط  وسقم صحتاطمینان ناکافی از 

 کاربر

5  3 15 

W6 8 2  4 اطالعاتی يها بانکبودن بعضی از  يا رهیجز 

W7  پایین بودن امنیت فیزیکی و محیطیserver farm 5 1  5 به علت کمبود بودجه 

W8 5 1  5 ضعف مدیریت بحران 

W9 
ي سازمان و جلوگیري از افزار نرم يها حفرهمناسب جهت شناسایی آسیب و  يا شبکهکمبود تجهیزات 

 حمالت سایبري

5  1 5 

W10  غیر مرتبط بودن تخصص برخی از نیروهاي واحدIT 2  2 4 

W11  9 3  3 کالن گیري تصمیمتوجه ناکافی به استفاده از اطالعات موجود براي 

W12  6 2  3 برخی فرآیندهاي مصوب و ایجاد فرآیندهاي کاري موازياجرائی نشدن 

W13  9 3  3 تحت پوشش يواحدهامحدودیت سیستم پایش و ارزشیابی مستمر اطالعات 

W14  10 2  5 کارکناننامتناسب بودن ارائه خدمات آموزشی، رفاهی، انگیزشی و حقوق تخصصی دانشگاه جهت 

W15  مدیریت اتخاذشدهاجرائی نشدن برخی از تصمیمات فنی IT 5 1  5 در واحدهاي تحت پوشش دانشگاه 

  229   -  100 جمع
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 حتلیل عوامل خارجی
 امتیاز   رتبه اهمیت یعوامل خارج کد 

 ها فرصت

O1   12 2  6 جهت بهبود و ارتقاي سازمان سطح هم هاي دانشگاهاستفاده از تجربیات سایر 

O2 
اطالعات جهت تسهیل در دریافت خدمت و تکریم  آوري فنحوزه  روز به يها يتکنولوژاستفاده از 

 مراجعین

4  2 8 

O3 
رایج با  يا نهیزمچند  هاي فعالیتدولتی و غیردولتی جهت انجام  هاي سازمانمشارکت با سایر 

 استفاده از تکنولوژي روز

3  1 3 

O4  12 2  6 خارج از سازمان به بانک اطالعاتی مورد نظر هاي شرکتامکان استفاده دسترسی امن 

O5 18 3  6 وجود منابع علمی و مدیریتی قابل دسترس در شبکه اطالعات جهانی 

O6 10 2  5 روند رو به رشد تغییر سطح تکنولوژي در جامعه و استفاده از آن 

O7 8 2  4 حمایت وزارت بهداشت از اجرائی شدن طرح تحول نظام سالمت 

O8  6 2  3 ابالغی دولت الکترونیک هاي سیاستدر  آوري فناهمیت توسعه 

  تهدیدها

T1  12  2  6 سرویس دهنده از طرف وزارت خانه متبوع يها سامانهکارشناسی ضعیف در طراحی دقیق  

T2  
بدون در نظر  گر بیمه هاي سازماناز سوي وزارت بهداشت یا  ها دستورالعملو  ها نامه بخشابالغ 

 ها و تبعات حاصل از اجراي دستورافزار نرم هاي قابلیتگرفتن زیرساخت و 

7  3  21  

T3  
هاي موجود در سازمان به افزار نرمو  ها سامانهاجرایی در الزام به اتصال برخی  سازوکارکمبود 

 مرتبط هاي سازمانباالدستی و یا  يها سامانه

5  2  10  

T4   7  1  7 پشتیبان در محیط خارج از سازمان در صورت وقوع حوادث غیرمترقبهنداشتن بانک اطالعاتی  

T5   12  2  6 افتهی صیتخصاطالعات سازمان به علت کمبود بودجه  آوري فن يها يتکنولوژضعف در بروز رسانی  

T6  
 يها رساختیزوزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن  شده توصیههاي افزار نرمالزام به استفاده از 

 موجود

7  1  7  

T7   12  3  4 نیازهاي سازمان نیتأمهاي موجود در حوزه سالمت جهت افزار نرممحدود بودن قابلیت  

T8  
و  ها سیتابیدطرف قرارداد به  هاي شرکتاجرایی براي دسترسی ایمن  سازوکارمناسب نبودن 

 سرورهاي مربوطه

6  1  6  

T9  
 آوري فنآن بر ارائه خدمات  ریتأثباالدستی و  يها دستورالعملتغییرات مداوم و منطبق نبودن 

 اطالعات

5  2  10  

T10   12  3  4 سیستم نظام آماري از طرف وزارت متبوع پایه اطالعاتضعف در ارائه تعریف یکسان در  

T11  
موجود در حوزه  هاي سیاستهاي بیمارستانی عملیات محور به دلیل افزار نرمضرورت استفاده از 

 اطالعات محور افزار نرم جاي بهسالمت 

4  1  4  

T12   6  3  2 در حوزه وزارت بهداشت گذار سیاستو  گیرنده تصمیم يها حوزهارتباطی سازمان با  يها کانالضعف  

  196    100  جمع 

 
 



درصد تا 

 وها  برنامه

 

  

  برنامه

درصد تا  35ی امکانات موجود در حوزه فناوري اطالعات براي واحدهاي تابعه به میزان 

برنامه در

 -1396( 

  

 برنامهدرصد تا پایان سال 

برنامهدرصد تا پایان سال 

ی امکانات موجود در حوزه فناوري اطالعات براي واحدهاي تابعه به میزان 

 مشترك

1.00

IFE

- 1400( ران

درصد تا پایان سال 

  برنامه

  برنامه

درصد تا پایان سال 

  برنامه

ی امکانات موجود در حوزه فناوري اطالعات براي واحدهاي تابعه به میزان 

مشترك اطالعاتی

00

محافظه کارانه

نگهداري و  

)حمایت درونی

WO

برداشت، واگذاري،  

)کاهش، انحالل

رانیا درمانی

درصد تا پایان سال 

 

برنامهدرصد تا پایان سال 

برنامهدرصد تا پایان سال 

درصد تا پایان سال  20

برنامهدرصد تا پایان سال 

ی امکانات موجود در حوزه فناوري اطالعات براي واحدهاي تابعه به میزان 

اطالعاتی يها

 

1.50

محافظه کارانه

نگهداري و  (

حمایت درونی

WO

تدافعی

برداشت، واگذاري،  

کاهش، انحالل

WT

درمانی- خدمات بهداشتی

درصد تا پایان سال  25به میزان 

  برنامهدرصد تا پایان سال 

درصد تا پایان سال 

درصد تا پایان سال 

20سازمانی به میزان 

درصد تا پایان سال 

ی امکانات موجود در حوزه فناوري اطالعات براي واحدهاي تابعه به میزان 

ها بانک 

  برنامهدرصد تا پایان سال 

2.00

محافظه کارانه

)

حمایت درونی

تدافعی

برداشت، واگذاري،  (

کاهش، انحالل

خدمات بهداشتی

75 

 ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

به میزان 

درصد تا پایان سال 

درصد تا پایان سال  20

درصد تا پایان سال  25

سازمانی به میزان 

درصد تا پایان سال 

ی امکانات موجود در حوزه فناوري اطالعات براي واحدهاي تابعه به میزان 

 از و استفاده

درصد تا پایان سال 

2.29, 1.96

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2

EFE

خدمات بهداشتی و پزشکی

75

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

به میزان  تیسا وب

درصد تا پایان سال 

20سازمانی به میزان 

25جدید به میزان 

سازمانی به میزان  داخل

درصد تا پایان سال  40دانشگاه به میزان 

ی امکانات موجود در حوزه فناوري اطالعات براي واحدهاي تابعه به میزان 

و استفاده اطالعاتی

درصد تا پایان سال 

96

2.50

EFE

پزشکی علوم

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

وب روي

درصد تا پایان سال  20پورتال سازمانی به میزان 

سازمانی به میزان 

جدید به میزان 

داخل فعلی

دانشگاه به میزان 

ی امکانات موجود در حوزه فناوري اطالعات براي واحدهاي تابعه به میزان 

اطالعاتی

درصد تا پایان سال  10به میزان 

3.00

)رشد و توسعه

(

علوم دانشگاه 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

روي بر الکترونیکی

پورتال سازمانی به میزان 

سازمانی به میزان  يندها

جدید به میزان  يها سامانه

فعلی يها سامانه

دانشگاه به میزان  میل

ی امکانات موجود در حوزه فناوري اطالعات براي واحدهاي تابعه به میزان 

اطالعاتی يها بانک

به میزان 

3.

تهاجمی

رشد و توسعه

رقابتی

نگهداري و  

)حمایت بیرونی

ST

 استراتژیک

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  اهداف اختصاصی

الکترونیکی خدمات

پورتال سازمانی به میزان 

ندهایفرآ 

سامانه يانداز

سامانه رسانی

میل وبافزار 

ی امکانات موجود در حوزه فناوري اطالعات براي واحدهاي تابعه به میزان 

  برنامه

بانک يگذار

به میزان  دشدهی

.50

تهاجمی

رشد و توسعه(

رقابتی

نگهداري و  (

حمایت بیرونی

ST

استراتژیک برنامه

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی

خدماتتوسعه 

پورتال سازمانی به میزان 

 کردن مکانیزه

انداز و راه

رسانی بروز 

افزار  نرم 

ی امکانات موجود در حوزه فناوري اطالعات براي واحدهاي تابعه به میزان رسان

برنامهپایان سال 

گذار كاشترا

یتول يها

4.00

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی

توسعه  

پورتال سازمانی به میزان  ارتقاء 

مکانیزه 

و راه ایجاد 

 و ارتقا 

 توسعه 

رسان اطالع 

پایان سال 

اشترا به 

ها سامانه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  

اهداف اختصاصی -١-١٠١

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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درصد تا  35دانشگاهی به میزان  يها سیسرو وها  سامانه بهینه کارکرد جهت در مناسب بستر ایجاد .9

  برنامهپایان سال 

  برنامهدرصد تا پایان سال  25به میزان  IT نهیدرزم کارکنانعمومی  دانش یروزرسان به .10

 25مردم به میزان  به الکترونیک در حوزه سالمتصورت  به خدمت توسعه زیرساخت جهت ارائه .11

  برنامهدرصد تا پایان سال 

  برنامهل درصد تا پایان سا 35سالمت به میزان  الکترونیکی پرونده اطالعات امنیت مدیریت و توسعه .12

  برنامهدرصد تا پایان سال  30 زانیمسالمت به  یکپارچه اطالعاتی نظام توسعه .13

  

  مدیریت روابط عمومی

  استراتژیک ریزي برنامهاعضاي کارگروه 

  اطالعات آوري فنمهندس حامد زواره، کارشناس 

 
  

 روابط عمومیي حوزه ها ياستراتژ - ١٠٢

 ي جمعیها رسانهسازمانی و تعامل سازنده با  تقویت ارتباطات و همگرایی درون 

 و دستاوردها در راستاي ارتقاي جایگاه و منزلت دانشگاه ها يتوانمندمند  رسانی نظام اطالع  

  مداوم اجتماعی و افکار سنجی هاي پژوهشایجاد سازوکار مناسب براي 

 نسل سوم هاي دانشگاهک در راستاي سوي روابط عمومی الکترونی تداوم حرکت به 

  

  

 حتلیل عوامل داخلی
 امتیاز رتبه اهمیت موضوع  یداخلعوامل 

 7.6 2 3.8 کمبود نیروي متخصص در روابط عمومی

 7.9 2.5 3.1 کارکنانتخصصی  يا دورهوضعیت آموزش 

 6.7 1.8 3.7 مدت میانو  مدت کوتاه ریزي برنامهوضعیت 

 4.7 1.5 3.1 وضعیت بودجه مستقل

 6.7 2 3.3 مالی نامه تفاهموضعیت 

 5.8 1.5 3.8 وضعیت تجهیزات فنی

 6.2 1.6 3.8 وضعیت فضاي اداري

 14.9 4 3.7 وضعیت ارتباطی داخل روابط عمومی

 6.3 2 3.1 کارکنانوضعیت تشکیالتی 

 3.8 1.2 3.1 وضعیت نیروي خدماتی

 9.3 2.8 3.3 روابط عمومی کارکنانوضعیت تحصیالت 
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 امتیاز رتبه اهمیت موضوع  یداخلعوامل 

 8.3 2.5 3.3 به مدیریت ها فعالیتوضعیت گزارش 

 14.9 4 3.7 کارکنانوضعیت تعامل مدیریت با 

 8.2 3.5 2.4 کارکنانوضعیت سابقه 

 7.7 2.3 3.3 روابط عمومی يها نهیهزوضعیت 

 9.6 3.5 2.7 وضعیت ارائه خدمات به واحدهاي تابعه دانشگاه

 13.1 3.5 3.7 وضعیت انجام امور محوله

 12.3 3.2 3.8 وضعیت آرشیو سمعی و بصري

 13.7 3.5 3.9 روابط عمومی رسانی اطالعوضعیت پایگاه 

 13.7 3.5 3.9 و بارگذاري اطالعات رسانی اطالعوضعیت 

 13.1 3.5 3.7 وضعیت پاسخگویی به مراجعین و مخاطبین

 12.4 3.5 3.5 وضعیت تعامل با کلیه واحدهاي تابعه دانشگاه

 11.3 3.2 3.5 نگهداري و مراقبت از تجهیزات فنی چگونگی

 8.2 3 2.7 کارکنانوضعیت ایجاد انگیزه در 

 11.7 3.5 3.3 کارکنانوضعیت رضایتمندي 

 11.2 3 3.7 نسبت به رویدادهاي جاري در سازمان آگاهی وضعیت

 9.2 2.6 3.5 کارکنان هاي مهارتوضعیت 

 6.0 1.5 4.0 نوین هاي فناوري کارگیري بهدر  کارکنانعدم تسلط کافی برخی 

 12.6 4 3.1 نحوه کسب اطالعات و اخبار

  100 2.76 277.167 

  2.77     امتیاز عوامل داخلی روابط عمومی

  
 حتلیل عوامل خارجی

 امتیاز رتبه  ضریب اهمیت عوامل خارجی 

 12.176560 3 4.1 واحدهاي تابعه دانشگاه با روابط عمومی وضعیت هماهنگی

 10.147133 2 5.1 اهمیت جایگاه روابط عمومی

 7.458143 1.5 5.0 روابط عمومی هاي فعالیتوضعیت شناخت واحدها نسبت به 

 7.102993 2 3.6 مسئولین روابط عمومی واحدها هاي مهارت

 7.102993 2 3.6 موازي کاري واحدها دانشگاه

 11.415525 2.5 4.6 ارتباطی با مخاطبین يها راه اهمیت

 7.229833 1.5 4.8 در واحدها رمتخصصیغوضعیت مسئولین روابط عمومی 

 12.049721 2.5 4.8 جمعی با روابط عمومی يها رسانهتعامل 

 6.088280 1.5 4.1 ها سازمانتعامل روابط عمومی سایر 

 7.229833 1.5 4.8 اطالعات در دانشگاه آوري فنوضعیت 

 9.639777 2 4.8 وضعیت ایمیل دانشگاه

 6.468798 1.5 4.3 واگذاري همایش رازي به بخش خصوصی

 5.966514 1.2 5.0 وضعیت سایت دانشگاه

 7.229833 1.5 4.8 جایگاه روابط عمومی در نظر رئیس دانشگاه

 8.675799 1.8 4.8 جایگاه روابط عمومی در نظر معاونین دانشگاه

 4.870624 1.2 4.1 ارتباطی با واحدهاي روابط عمومی يها ستمیس

 5.301877 1.1 4.8 از جایگاه روابط عمومی ها بیمارستان تیحما

 5.783866 1.2 4.8 از جایگاه روابط عمومی ها معاونتحمایت 



  

آنالین از طریق اینترنت، چت و 

با استفاده از وسایل الکترونیکی و 

 

 امتیاز

4.566210 

4.312532 

4.566210 

5.783866 

161.166920 

  ساعت 24

آنالین از طریق اینترنت، چت و 

با استفاده از وسایل الکترونیکی و 
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امتیاز

4.566210

4.312532

4.566210

5.783866

161.166920

١.۶ 

  

  سازمان

24ظرف کمتر از 

آنالین از طریق اینترنت، چت و 

با استفاده از وسایل الکترونیکی و 

1

IFE

- 1400( ران

 رتبه 

 

سازمان و دستاوردها در راستاي ارتقاي جایگاه و منزلت

ظرف کمتر از 

آنالین از طریق اینترنت، چت و 

با استفاده از وسایل الکترونیکی و 

 از زمان درج خبر و گزارش

1.00

IFE

محافظه کارانه

نگهداري و  

)حمایت درونی

برداشت، واگذاري،  

)کاهش، انحالل

رانیا درمانی

رتبه  ضریب اهمیت

1 

1 

1 

1.2 

35.7 

 

و دستاوردها در راستاي ارتقاي جایگاه و منزلت

ظرف کمتر از  ها رسانه

آنالین از طریق اینترنت، چت و  صورت

با استفاده از وسایل الکترونیکی و  ها رسانه

از زمان درج خبر و گزارش

  تحت پوشش دانشگاه

1.50

محافظه کارانه

نگهداري و  

حمایت درونی

WO

تدافعی

برداشت، واگذاري،  

کاهش، انحالل

WT

درمانی- خدمات بهداشتی

ضریب اهمیت

 

 

 

 

 

و دستاوردها در راستاي ارتقاي جایگاه و منزلت

رسانهو محیط براي انعکاس در 

صورت بهسرعت انتشار خبر از وقوع رویداد تا ارسال خبر به رسانه 

رسانهارسال تکذیبیه اخبار و گزارش نادرست 

از زمان درج خبر و گزارش

تحت پوشش دانشگاه

2.00

محافظه کارانه

نگهداري و  (

حمایت درونی

تدافعی

برداشت، واگذاري،  (

کاهش، انحالل

WT

خدمات بهداشتی

78 

ضریب اهمیت

 4.6 

 4.3 به روابط عمومی

4.6 

4.8 

100 

 

 ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

و دستاوردها در راستاي ارتقاي جایگاه و منزلت

و محیط براي انعکاس در 

سرعت انتشار خبر از وقوع رویداد تا ارسال خبر به رسانه 

ارسال تکذیبیه اخبار و گزارش نادرست 

از زمان درج خبر و گزارش ها

تحت پوشش دانشگاه

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

00 2

خدمات بهداشتی و پزشکی

78

نگاه دانشجویان نسبت به عملکرد و جایگاه روابط عمومی

به روابط عمومی

 میزان اختیارات روابط عمومی در حوزه دانشگاه

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

و دستاوردها در راستاي ارتقاي جایگاه و منزلت

و محیط براي انعکاس در 

سرعت انتشار خبر از وقوع رویداد تا ارسال خبر به رسانه 

  ساعت

ارسال تکذیبیه اخبار و گزارش نادرست 

ها رسانهبه اخبار و گزارش 

تحت پوشش دانشگاه ياخبار واحدها

2.77, 1

2.50

EFE

پزشکی علوم

 عوامل خارجی 

نگاه دانشجویان نسبت به عملکرد و جایگاه روابط عمومی

به روابط عمومی مند

میزان اختیارات روابط عمومی در حوزه دانشگاه

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

و دستاوردها در راستاي ارتقاي جایگاه و منزلت

و محیط براي انعکاس در  ها حوزه

سرعت انتشار خبر از وقوع رویداد تا ارسال خبر به رسانه 

ساعت 24

ارسال تکذیبیه اخبار و گزارش نادرست 

به اخبار و گزارش 

اخبار واحدها

1.60

3.00

نگهداري و  

)حمایت بیرونی

علوم دانشگاه 

عوامل خارجی 

نگاه دانشجویان نسبت به عملکرد و جایگاه روابط عمومی

مند عالقهاستفاده از پتانسیل دانشجویان 

 امنیت شغلی نیروهاي قراردادي

میزان اختیارات روابط عمومی در حوزه دانشگاه

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

و دستاوردها در راستاي ارتقاي جایگاه و منزلت ها ي

حوزهتولید روزانه خبر مرتبط با 

سرعت انتشار خبر از وقوع رویداد تا ارسال خبر به رسانه 

24در کمتر از 

ارسال تکذیبیه اخبار و گزارش نادرست 

به اخبار و گزارش 

اخبار واحدهاالکترونیکی 

3.50

تهاجمی

رقابتی

نگهداري و  

حمایت بیرونی

ST

 استراتژیک

عوامل خارجی 

نگاه دانشجویان نسبت به عملکرد و جایگاه روابط عمومی

استفاده از پتانسیل دانشجویان 

امنیت شغلی نیروهاي قراردادي

میزان اختیارات روابط عمومی در حوزه دانشگاه

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  اهداف اختصاصی

يتوانمند 

تولید روزانه خبر مرتبط با 

سرعت انتشار خبر از وقوع رویداد تا ارسال خبر به رسانه 

در کمتر از  پست الکترونیکی

ارسال تکذیبیه اخبار و گزارش نادرست  زمان

  تهیه الگوریتم خاص

به اخبار و گزارش  یده پاسخ

الکترونیکی  آوري

50 4

تهاجمی

رقابتی

نگهداري و  (

حمایت بیرونی

استراتژیک برنامه

نگاه دانشجویان نسبت به عملکرد و جایگاه روابط عمومی

استفاده از پتانسیل دانشجویان 

امنیت شغلی نیروهاي قراردادي

میزان اختیارات روابط عمومی در حوزه دانشگاه

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی

 موقع بهمعرفی 

تولید روزانه خبر مرتبط با 

سرعت انتشار خبر از وقوع رویداد تا ارسال خبر به رسانه 

پست الکترونیکی

زمان مدتکاهش 

تهیه الگوریتم خاص

پاسخ زمان

آوري جمع

4.00

نگاه دانشجویان نسبت به عملکرد و جایگاه روابط عمومی

استفاده از پتانسیل دانشجویان 

امنیت شغلی نیروهاي قراردادي

میزان اختیارات روابط عمومی در حوزه دانشگاه

  

 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

اهداف اختصاصی 

معرفی  

تولید روزانه خبر مرتبط با  

سرعت انتشار خبر از وقوع رویداد تا ارسال خبر به رسانه  

پست الکترونیکی

کاهش  

تهیه الگوریتم خاص

زمان مدت 

جمعارتقاء  

 

 

 
 
 
 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  

اهداف اختصاصی - ١- ١٠٢
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 ساعت 24وشش سریع و دقیق اخبار و تصاویر تولیدي روابط عمومی از طریق پرتال ظرف پ  

 سرویس پیام کوتاه  اندازي راه)sms ( براي توسعه ارتباطات مردمی  

 موضوعات مرتبط  زمینه درالکترونیک  نظرسنجی سیستم اندازي راه  

  ساعت 72الکترونیک مردم ظرف  يها نامهاولیه به پیامک و  یده پاسخ زمان مدتحداکثر  

  صورت بهنوبت  3آموزش تخصصی کارشناسان روابط عمومی حوزه ستادي و واحدهاي تابعه در 

  فصلی

 آموزشی کارکنان روابط عمومی  يها دوره یازسنجین  

  تدوین برنامه آموزشی کارکنان روابط عمومی  

  برگزاري کارگاه و دوره آموزشی براي کارکنان روابط عمومی 

  مالی مستقل نامه تفاهمایجاد  

 تجهیزات فنی و تخصصی جدید روابط عمومی  خرید  

  آن از  يها برنامهاهمیت روابط عمومی و حمایت از  زمینه درنسبی مدیران ارشد  يساز آگاهتوجیه و

  طریق برگزاري جلسات 

 یروابط عموم ینو ارائه به مسئول یلوح فشرده و جزوات آموزش یلم،کتاب، ف تهیه  

 در سه نوبت  یروابط عموم ینجهت مسئول یکارگاه دوره آموزش برگزاري  

  رسانی اطالعارتقاء سایت روابط عمومی و پایگاه   

 ارتقاء سیستم sms  سنتر  

 تلفن گویا  اندازي راه  

 تابلوهاي تبلیغاتی دیجیتالی  اندازي راه  

 بردهاي دیجیتالی اندازي راه  

 مجله الکترونیکی ایجاد  

  هاي کاربرديافزار نرماز  برداري بهرهتولید و  

  ماهانه صورت بهبرگزاري جلسات منظم رابطین روابط عمومی 

 شرایط انتخاب ساالنه رابطین برتر تدوین برنامه  

  پیگیري پیشنهاد فراهم کردن زمینه ارتقاي سطح تحصیلی کارشناسان روابط عمومی و مسئولین

  واحدها

 یروابط عموم ینرابط يبرا یروابط عموم یتاهم  زمینهدر یمطالب تخصص تهیه   
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  مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

  :اعضا کارگروه

 آقاي دکتر مسیح هاشمی، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  

 خانم مریم قاضی، کارشناس مسئول بازرسی  

  

 

  عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، ارزیابیبازرسیمدیریت حوزه  يها ياستراتژ -١٠٣

  و ویژه يا دوره يها یبازرسمنظم جهت  ریزي برنامهتقویت نظارت از طریق  

 تقویت کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم و کمیته مدیریت عملکرد  

  رابطه مداري جاي بهگسترش فرهنگ قانون مداري 

 تقویت سازوکارهاي رعایت حقوق شهروندي  

  

 اخلیحتلیل عوامل د
  امتیاز  رتبه  اهمیت  یعوامل داخل  کد

  نقاط قوت

S1 24/0  4  6  باتجربهنیروهاي کارشناسی متعهد، متخصص و  کارگیري به  

S2 16/0  4  4  کشوري هاي کارگاهبودن اطالعات کارشناسان با توجه به  روز به  

S3  24/0  4  6  جهت مدیریت بازرسی باتجربهمتخصص، متعهد و  علمی هیئتاستفاده از اعضاي  

S4 12/0  4  3  مشتریان ها پیشنهادمختلف و متعدد دریافت شکایات، انتقادات و  يها راهاز  گیري بهره  

S5  و وظایف مدیریت  و اهدافنسبت به امر نظارت  )ریاست دانشگاه(دیدگاه مثبت مدیر ارشد سازمان

  بازرسی دانشگاه

5  4  20/0  

S6  و  بندي طبقه، آوري جمعهاي الزم جهت افزار نرماطالعات و  آوري فناستفاده از توانمندي

  اطالعات وتحلیل تجزیه

4  4  16/0  

S7  15/0  3  5  جهت نظارت بر واحدها ویژه يا دورهبازرسی  يها برنامهوجود  

S8  وجود کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم و کمیته مدیریت عملکرد جهت تقویت توان

  بازرسینظارتی مدیریت 

4  3  12/0  

S9  20/0  4  5  و استفاده عموم مردم رسانی اطالعوجود سایت مدیریت بازرسی دانشگاه جهت  

S10  15/0  3  5  کاهش تعداد شکایات منظور بهتمرکز بر بازرسی و پاسخگویی به شکایات اثربخش  

  نقاط ضعف

W1 06/0  1  6  کمبود نیروي انسانی متعهد و متخصص در مدیریت بازرسی  

W2  سازمانی تشکیالت مدیریت بازرسی توسط پرسنلی که خارج از این مدیریت  يها فیرداستفاده از

  .کنند یمفعالیت 

4  1  04/0  

W3  کارشناسی در مدیریت بازرسی و استفاده نکردن از ظرفیت کامل  يها فیردخالی بودن تعدادي از

  موجود يها فیردکارشناسان، مطابق 

5  1  05/0  

W4  08/0  2  4  توسط مدیریت بازرسی منفی مدیران سطح میانی و پایه دانشگاه نسبت به اعمال نظارتدیدگاه  

W5  15/0  3  5  مدیریت بازرسی هاي فعالیتآگاهی کم مسئولین در خصوص وظایف، اهداف و  

W6  در خصوص وجود مدیریت بازرسی در دانشگاه و شرح  رجوع اربابآگاهی و اطالعات کم مردم و

  وظایف آن

4  2  08/0  

W7  در دانشگاه جهت  مورداستفادههاي افزار نرمعدم دسترسی مدیریت بازرسی به اطالعات موجود در

  ...آذرخش، سامانه سیب و افزار نرمروزآمد،  افزار نرمنظارت صحیح و کامل از قبیل 

6  1  06/0  
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W8 رسمی نیروي جدید در مدیریت بازرسی  کارگیري بهمدیران نسبت به تربیت، آموزش و  توجهی کم

  جهت جایگزینی نیروهاي بازنشسته

5  1  05/0  

W9  10/0  2  5  دانشگاه در امر نظارت يها تیریمدو  ها معاونتهمکاري ناکافی برخی از  

W10 08/0  2  4  ضمن خدمت در توانمندسازي و خالقیت کارشناسان بازرسی يها دورهناکافی  اثربخشی  

W11  دانشگاه جهت اشتغال در مدیریت بازرسی  يها قسمتتمایل کم کارشناسان حائز شرایط دیگر

  دانشگاه

2  2  04/0  

W12  و  در تهرانعلوم پزشکی  هاي دانشگاهبازرسی  يها تیریمدکمبود تعامل و تبادل اطالعات بین

  ها شهرستانبازرسی تهران و  يها تیریمدهمچنین 

3  1  03/0  

  56/2  -  درصد100  جمع 

 
 

 حتلیل عوامل خارجی
رت  وزن  یعوامل خارج   کد

  به

  امتیاز

  ها فرصت

O1  

به  ها پیشنهاداطالعات و اینترنت، جهت ارائه شکایات، انتقادات و  آوري فنافزایش آگاهی مردم نسبت به استفاده از 

  ها سازمان

7  4  28/0  

O2  32/0  4  8  ها دانشگاهبازرسی  يها تیریمدافزایش اقدامات دفتر بازرسی وزارت بهداشت جهت تقویت جایگاه و قدرت نظارتی  

O3 

به تشکیل و فعال نمودن کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم و کمیته مدیریت عملکرد  ها دانشگاهالزام 

  توسط دفتر بازرسی وزارت بهداشت

5  3  15/0  

O4 

دفتر  توسطکشور سراسر علوم پزشکی  هاي دانشگاهبازرسی  يها تیریمدزمینه همکاري و تعامل با  اکردنیمه

  بازرسی وزارت بهداشت

4  3  12/0  

O5  32/0  4  8  دولتی يها دستگاهمدیریت کالن کشور به اهمیت و انجام امر نظارت دقیق در  تأکیدتوجه و  

O6 28/0  4  7  وجود نقشه راه اصالح نظام اداري  

O7 28/0  4  7  وجود قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد  

  تهدیدها

T1 07/0  1  7  افزایش فساد اداري و مالی و دیدگاه منفی مردم نسبت به واحدهاي نظارتی  

T2 

و مراکز آموزشی درمانی دولتی تحت  ها بیمارستان خصوصاًمردم از بخش درمان و  مندي رضایتکاهش میزان 

  ها دانشگاهپوشش 

7  1  07/0  

T3 

بهداشت و درمان کشور به بخش  در بخشکاهش میزان رضایتمندي مردم در خصوص واگذاري خدمات دولتی 

  خصوصی

7  4  28/0  

T4  07/0  1  7  جمعی يها رسانهمردم نسبت به واحدهاي نظارتی و اقدام جهت اعالم شکایات و انتقادات به  اعتمادي بیافزایش  

T5  07/0  1  7  نظارتی ازنظروسعت زیاد مناطق تحت پوشش دانشگاه و تعداد زیاد واحدها و مراکز  

T6 07/0  1  7  افزایش جمعیت تحت پوشش دانشگاه با توجه به ثابت بودن نیروهاي کارشناسی در مدیریت بازرسی  

T7 

کار کارکنان در مدیریت  سختی بهکمبود تالش مسئولین دفاتر بازرسی وزارت بهداشت در برقراري مزایاي مربوط 

  ها دانشگاهبازرسی 

7  3  21/0  

T8   06/0  1  6  دانشگاهی کشور يها رشتهعدم وجود رشته اختصاصی بازرسی در فهرست  

  65/2  -  %100  جمع 

  

  

  

  

  



  

  درصدي نظام جامع بازرسی در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

  ارتقاء کیفی محتواي دوره هاي آموزشی اختصاصی کارکنان مدیریت بازرسی تا پایان سال برنامه

  

ارتقاء نظما جامع پاسخگویی به شکایات، نیازها، و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی دانشگاه تا پایان 

درصد نرم افزارها و سامانه هاي اساسی مورد استفاده 

درصد مفاد مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري، در دانشگاه و 

  

 

  

درصدي نظام جامع بازرسی در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

ارتقاء کیفی محتواي دوره هاي آموزشی اختصاصی کارکنان مدیریت بازرسی تا پایان سال برنامه

  پایان سال برنامه

ارتقاء نظما جامع پاسخگویی به شکایات، نیازها، و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی دانشگاه تا پایان 

درصد نرم افزارها و سامانه هاي اساسی مورد استفاده 

درصد مفاد مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري، در دانشگاه و 

  

1.00

IFE

 -1396( 

درصدي نظام جامع بازرسی در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

ارتقاء کیفی محتواي دوره هاي آموزشی اختصاصی کارکنان مدیریت بازرسی تا پایان سال برنامه

پایان سال برنامه

ارتقاء نظما جامع پاسخگویی به شکایات، نیازها، و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی دانشگاه تا پایان 

درصد نرم افزارها و سامانه هاي اساسی مورد استفاده 

درصد مفاد مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري، در دانشگاه و 
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)حمایت درونی
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درصد نرم افزارها و سامانه هاي اساسی مورد استفاده 

درصد مفاد مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري، در دانشگاه و 
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2.00

محافظه کارانه

نگهداري و  (

حمایت درونی

تدافعی

برداشت، واگذاري،  (

کاهش، انحالل

WT

درمانی- خدمات بهداشتی

 

درصدي نظام جامع بازرسی در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

ارتقاء کیفی محتواي دوره هاي آموزشی اختصاصی کارکنان مدیریت بازرسی تا پایان سال برنامه

ارتقاء سالمت اداري، کاهش فساد و بهبود رتبه دانشگاه در سالمت اداري تا 

ارتقاء نظما جامع پاسخگویی به شکایات، نیازها، و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی دانشگاه تا پایان 

درصد نرم افزارها و سامانه هاي اساسی مورد استفاده 

درصد مفاد مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري، در دانشگاه و 

2

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

00

خدمات بهداشتی

82 

 ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

درصدي نظام جامع بازرسی در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

ارتقاء کیفی محتواي دوره هاي آموزشی اختصاصی کارکنان مدیریت بازرسی تا پایان سال برنامه

ارتقاء سالمت اداري، کاهش فساد و بهبود رتبه دانشگاه در سالمت اداري تا 

ارتقاء نظما جامع پاسخگویی به شکایات، نیازها، و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی دانشگاه تا پایان 

درصد نرم افزارها و سامانه هاي اساسی مورد استفاده  100
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ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

درصدي نظام جامع بازرسی در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

ارتقاء کیفی محتواي دوره هاي آموزشی اختصاصی کارکنان مدیریت بازرسی تا پایان سال برنامه

ارتقاء سالمت اداري، کاهش فساد و بهبود رتبه دانشگاه در سالمت اداري تا 
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در دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

درصد مفاد مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري، در دانشگاه و 
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ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

درصدي نظام جامع بازرسی در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

ارتقاء کیفی محتواي دوره هاي آموزشی اختصاصی کارکنان مدیریت بازرسی تا پایان سال برنامه

ارتقاء سالمت اداري، کاهش فساد و بهبود رتبه دانشگاه در سالمت اداري تا 

ارتقاء نظما جامع پاسخگویی به شکایات، نیازها، و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی دانشگاه تا پایان 

دسترسی و نظارت بر اطالعات موجود در 

در دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

درصد مفاد مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري، در دانشگاه و 

 واحدهاي تحت نظارت تا پایان برنامه
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ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

درصدي نظام جامع بازرسی در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

ارتقاء کیفی محتواي دوره هاي آموزشی اختصاصی کارکنان مدیریت بازرسی تا پایان سال برنامه

ارتقاء سالمت اداري، کاهش فساد و بهبود رتبه دانشگاه در سالمت اداري تا 

ارتقاء نظما جامع پاسخگویی به شکایات، نیازها، و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی دانشگاه تا پایان 

دسترسی و نظارت بر اطالعات موجود در 

در دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه
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واحدهاي تحت نظارت تا پایان برنامه

3.50

تهاجمی

رقابتی

نگهداري و  (

حمایت بیرونی

ST

 استراتژیک

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  اهداف اختصاصی

درصدي نظام جامع بازرسی در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

ارتقاء کیفی محتواي دوره هاي آموزشی اختصاصی کارکنان مدیریت بازرسی تا پایان سال برنامه

ارتقاء سالمت اداري، کاهش فساد و بهبود رتبه دانشگاه در سالمت اداري تا 

ارتقاء نظما جامع پاسخگویی به شکایات، نیازها، و انتظارات مشتریان حوزه بازرسی دانشگاه تا پایان 
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در دانشگاه و واحدهاي تابعه تا پایان سال برنامه

پیاده سازي و اجراي 

واحدهاي تحت نظارت تا پایان برنامه

4.00

استراتژیک برنامه

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک
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  حوزه طب ایرانی

 

 اعضاي کارگروه تدوین برنامه استراتژیک

 سرپرست دانشکده( نژاد يمظاهر دکتر( 

 آموزشی معاون( محمدي دکتر(  

 پژوهشی معاون( قبادي دکتر(  

 ایرانی طب گروه مدیر( بهبهانی امینی دکتر(  

 علمی هیات عضو( صادق پور دکتر(  

 پزشکی علوم تاریخ گروه مدیر( رجب نژاد دکتر(  

 آموزش توسعه دفتر مدیر( دباغیان دکتر(  

 سالمتکده مدیر( جعفري دکتر(  

 مالی امور سرپرست( عینی خانم(  

 عمومی امور سرپرست( عبداهللا استاد خانم(  

 اطالعات فناوري واحد مسئول( جاوید مهندس( 

 کمیته دبیر( تقوي دکتر(  

 استراتژیک برنامه کارشناس( کیخانی خانم(  

 عملیاتی برنامه کارشناس( جعفري خانم( 

 

  ي حوزه طب ایرانیها ياستراتژ -١٠٤

 جذب منابع مالی از طریق کارآفرینی و ارتباط بین پژوهش و صنعت 

  محور سالمتهاي  فرآورده يساز يتجارتوسعه و 

 توسعه و ترویج خدمات درمانی طب مکمل در مراکز دانشگاهی 

 هاي سالمت محور سازي فرآیند تولید فرآورده بومی 

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

 هاي یادگیرنده و پویا ایجاد سازمان  
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 حتلیل عوامل داخلی
رت  اهمیت  عوامل داخلی  کد

  به

  امتیاز

S1  0.16  4  0.04  یکسان و هماهنگ دانشکده طب ایرانی و موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکملمدیریت  

S2  0.06  3  0.02  عالی به مشتریان تیفیباکتعهد باالي مدیران ارشد دانشکده به ارائه خدمات  

S3  0.09  3  0.03  در جلسات مدیریتی تیفیباکمطرح ساختن و پیگیري مسائل و مشکالت مرتبط  

S4  0.12  4  0.03  دانشکده و موسسه به رعایت اصول مشتري محوري در سازمان کارکنانپایبندي  

S5 0.12  4  0.03  وابسته در دانشکده يها طب ایرانی و رشته مکتوب ریغتوب و کري از منابع مینظ یتابخانه بکاز مندي  بهره  

S6 0.06  3  0.02  تخصصی فارماکوگنوزي و داروسازي ایرانی در دانشکدهمندي از آزمایشگاه  بهره  

S7  0.09  3  0.03  فضاي مستقل در ساختمان دانشکده جهت سالمتکده طب ایرانیوجود  

S8 0.06  3  0.02  تضمین کیفیت خدمات سازمان توسط مدیران ارشد  

S9 0.06  3  0.02  هاي غیرضروري سازمان روند روبه کاهش هزینه  

S10 0.12  4  0.03  روند رو به رشد کیفیت خدمات سازمان نسبت به سال گذشته  

S11 0.2  4  0.05  دانشگاه با توجه به تغییر نگرش مدیریتیدر سطح  بخشی و برون بخشی درون اتارتقاي ارتباط  

S12  0.09  3  0.03  )بیماراندانشجویان و (ارائه خدمات آموزشی درمانی مناسب به مشتریان  

S13  0.06  3  0.02  ، نظرات و شکایات مشتریانها شنهادیپاهمیت به دریافت  

S14 0.06  3  0.02  ها و خدمات از همکاري با سازمانالکنندگان کا تأمین نسبی تیرضا  

W1  0.05  1  0.05 ابالغ چارت سازمانی دانشکدهعدم  

W2  0.04  1  0.04  منابع مالی دانشکدهکمبود  

W3 0.06  2  0.03  ها دهکدانشگاه و سایر دانشط دانشکده از یمح يدور  

W4  0.05  1  0.05 و تعهد نسبت به موفقیت و رشد سازمان در برخی از کارکنان يریپذ تیمسئولسطح پایین  

W5  0.03  1  0.03  برخی از کارکنان در برابر تغییر و تحولمقاومت  

W6 0.04  2  0.02 تطابق اندك اهداف سازمانی با اهداف فردي کارکنان  

W7 0.06  2  0.03 تالش اندك مدیران ارشد براي سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان و عدم تالش براي بهبود آن  

W8 
نامناسب واحدهاي کاري براي  یده و سازمانشفافیت و وضوح کم در تعیین مسئولیت و اختیارات کارکنان 

 پیشبرد اهداف سازمانی

0.04  1  0.04  

W9 0.04  2  0.02  مشارکت در سازمان پایین بودن روحیه کارگروهی و  

W10 0.03  1  0.03  کمبود ارتباطات اثربخش از پایین به باال و از باال به پایین  

W11  0.03  1  0.03 جامع و فراگیر در سازمان يگذار هدفنبود  

W12  0.06  2  0.03 نیروي انسانی در برخی از واحدهاکمبود  

W13 0.03  1  0.03 هاي مختلف سازمان براي بخشها و استانداردهاي عملکردي  نبود شاخص  

W14 0.06  2  0.03 واحدهاي مختلف يکار ندیفراهاي مبتنی بر  نبود آموزش  

W15  0.06  2  0.03  ها نسبت به کیفیت خدمات بیشتر به کاهش هزینه دیتأکتوجه و  

W16 0.06  2  0.03 عدم اجراي حداقل ساالنه رضایت سنجی از مشتریان با ابزارهاي پایا و روا  

W17 0.04  1  0.04 هاي بهبود کیفیت در سازمان استفاده اندك از گروه  

W18 0.05  1  0.05  و پاداش کارکنان یقدر دادنها و واحدهاي مختلف با آموزش،  تطابق اندك ارزیابی عملکرد بخش  

  2.18    1  مجموع 

  

 حتلیل عوامل خارجی
رت  اهمیت  عوامل خارجی کد

  به

  امتیاز

O1  0.09  3  0.03 هاي الزم دولت سازمان از حمایتبرخورداري  

O2  0.09  3  0.03  هاي مالی دولت در حوزه طب ایرانی سیاست کننده تیحمانقش  

O3 0.15  3  0.05 )هاي سیاسی مقابله با تحریم(یی فعالیت سازمان با اقتصاد مقاومتی راستا هم  

O4 0.16  4  0.04  تبلیغ محصوالت و خدمات سازمانهاي اجتماعی براي  توانایی سازمان در استفاده از شبکه  
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فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملی مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با 

عنوان بازوي 

  دانشگاه با دانشکده

این  کننده
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محافظه کارانه

نگهداري و  

)حمایت درونی

برداشت، واگذاري،  

)کاهش، انحالل

رانیا درمانی

فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملی مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با 

عنوان بازوي  اي مستقل و پیشرو به

دانشگاه با دانشکدهتعامل اندك بین مراکز آموزشی درمانی غیردولتی فعال در مناطق شهرداري تحت پوشش 

کننده ارائههاي 

1.50

محافظه کارانه

نگهداري و  (

حمایت درونی

WO

تدافعی

برداشت، واگذاري،  

کاهش، انحالل

WT

درمانی- خدمات بهداشتی

فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملی مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با 

اي مستقل و پیشرو به

 

  هاي طبیعی

  داروسازي ایرانی

  التحصیالن پزشکی

تعامل اندك بین مراکز آموزشی درمانی غیردولتی فعال در مناطق شهرداري تحت پوشش 

هاي  هاي مختلف و نظارت اندك بر سازمان

  هاي بازاریابی محصوالت و خدمات سازمان نسبت به رقبا

2.18
2.00

محافظه کارانه

)

حمایت درونی

تدافعی

برداشت، واگذاري،  (

کاهش، انحالل

خدمات بهداشتی
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فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملی مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با 

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

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

 محصول و خدمت سازمان نسبت به رقبا

هاي طبیعی و سودجو در حوزه طب ایرانی و ارائه درمان

داروسازي ایرانیهاي علمی طب و 

التحصیالن پزشکی

تعامل اندك بین مراکز آموزشی درمانی غیردولتی فعال در مناطق شهرداري تحت پوشش 

  

 

هاي مختلف و نظارت اندك بر سازمان

هاي بازاریابی محصوالت و خدمات سازمان نسبت به رقبا

 ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  

  

18, 2.24

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2

EFE

خدمات بهداشتی و پزشکی
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  عوامل خارجی

فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملی مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با 

  هاي طب ایرانی و پیروي از یک الگوي سبک زندگی اسالمی

 سازمان

وجود موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل با بودجه

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

محصول و خدمت سازمان نسبت به رقبا

و سودجو در حوزه طب ایرانی و ارائه درمان

هاي علمی طب و 

التحصیالن پزشکی دست رفتن عالقه به شرکت در آزمون طب ایرانی در میان فارغ

تعامل اندك بین مراکز آموزشی درمانی غیردولتی فعال در مناطق شهرداري تحت پوشش 

  مورد فعالیت سازمان

  

 جایگزین براي خدمات و محصوالت سازمان

هاي مختلف و نظارت اندك بر سازمان

 

هاي بازاریابی محصوالت و خدمات سازمان نسبت به رقبا

  مجموع

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

  

  

2.50

EFE

پزشکی علوم

عوامل خارجی

فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملی مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با 

هاي طب ایرانی و پیروي از یک الگوي سبک زندگی اسالمی

سازمانپایین بودن قدرت مشتریان براي کاهش قیمت خدمات 

وجود موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل با بودجه

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

محصول و خدمت سازمان نسبت به رقبا

  بیمه ناکافی درمان و داروهاي طب ایرانی

و سودجو در حوزه طب ایرانی و ارائه درمان

هاي علمی طب و  ها با پتانسیل

دست رفتن عالقه به شرکت در آزمون طب ایرانی در میان فارغ

تعامل اندك بین مراکز آموزشی درمانی غیردولتی فعال در مناطق شهرداري تحت پوشش 

مورد فعالیت سازمان

ي در حوزه مورد فعالیت سازمان

 پایین بودن میزان تقاضا براي خدمات سازمان

جایگزین براي خدمات و محصوالت سازمان

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

 موانع اندك براي ورود رقبا به بازار مورد فعالیت سازمان

هاي بازاریابی محصوالت و خدمات سازمان نسبت به رقبا

مجموع

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

3.00

(

علوم دانشگاه 

فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملی مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با 

هاي طب ایرانی و پیروي از یک الگوي سبک زندگی اسالمی

پایین بودن قدرت مشتریان براي کاهش قیمت خدمات 

وجود موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل با بودجه

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

محصول و خدمت سازمان نسبت به رقبا

بیمه ناکافی درمان و داروهاي طب ایرانی

و سودجو در حوزه طب ایرانی و ارائه درمان

ها با پتانسیل ناکافی متخصصین سایر رشته

دست رفتن عالقه به شرکت در آزمون طب ایرانی در میان فارغ

  عدم دسترسی به نیروي کار ارزان در بازار

تعامل اندك بین مراکز آموزشی درمانی غیردولتی فعال در مناطق شهرداري تحت پوشش 

 موقعیت جغرافیایی نامطلوب سازمان در شهر

ي در حوزه مورد فعالیت سازمان

پایین بودن میزان تقاضا براي خدمات سازمان

جایگزین براي خدمات و محصوالت سازمان

ارائه خدمات جایگزین سازمان توسط نهاد و ارگان

موانع اندك براي ورود رقبا به بازار مورد فعالیت سازمان

هاي بازاریابی محصوالت و خدمات سازمان نسبت به رقبا

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

3.

تهاجمی

رقابتی

نگهداري و  

)حمایت بیرونی

ST

 استراتژیک

فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملی مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با 

هاي طب ایرانی و پیروي از یک الگوي سبک زندگی اسالمی

پایین بودن قدرت مشتریان براي کاهش قیمت خدمات 

وجود موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل با بودجه

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

محصول و خدمت سازمان نسبت به رقباهاي تولید 

بیمه ناکافی درمان و داروهاي طب ایرانی

و سودجو در حوزه طب ایرانی و ارائه درمان رمتخصص

ناکافی متخصصین سایر رشته

دست رفتن عالقه به شرکت در آزمون طب ایرانی در میان فارغ

عدم دسترسی به نیروي کار ارزان در بازار

تعامل اندك بین مراکز آموزشی درمانی غیردولتی فعال در مناطق شهرداري تحت پوشش 

موقعیت جغرافیایی نامطلوب سازمان در شهر

ي در حوزه مورد فعالیت سازمانفنّاور

پایین بودن میزان تقاضا براي خدمات سازمان

جایگزین براي خدمات و محصوالت سازمان 

ارائه خدمات جایگزین سازمان توسط نهاد و ارگان

موانع اندك براي ورود رقبا به بازار مورد فعالیت سازمان

هاي بازاریابی محصوالت و خدمات سازمان نسبت به رقبا بودن استراتژي

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

.50

تهاجمی

رقابتی

نگهداري و  (

حمایت بیرونی

ST

استراتژیک برنامه

فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملی مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با 

هاي طب ایرانی و پیروي از یک الگوي سبک زندگی اسالمی

پایین بودن قدرت مشتریان براي کاهش قیمت خدمات 

وجود موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل با بودجه

  سازمان

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

هاي تولید  بهتر بودن استراتژي

بیمه ناکافی درمان و داروهاي طب ایرانی

رمتخصصیغمدعیان 

ناکافی متخصصین سایر رشته

دست رفتن عالقه به شرکت در آزمون طب ایرانی در میان فارغ

عدم دسترسی به نیروي کار ارزان در بازار

تعامل اندك بین مراکز آموزشی درمانی غیردولتی فعال در مناطق شهرداري تحت پوشش 

موقعیت جغرافیایی نامطلوب سازمان در شهر

فنّاورپایین بودن توسعه 

پایین بودن میزان تقاضا براي خدمات سازمان

 باال بودن تعداد خدمات

ارائه خدمات جایگزین سازمان توسط نهاد و ارگان

موانع اندك براي ورود رقبا به بازار مورد فعالیت سازمان

بودن استراتژي

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

4.00

فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب ایرانی و باورهاي ملی مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با گرایش 

هاي طب ایرانی و پیروي از یک الگوي سبک زندگی اسالمی شیوه

پایین بودن قدرت مشتریان براي کاهش قیمت خدمات 

وجود موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل با بودجه

سازمانپژوهشی 

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

بهتر بودن استراتژي

بیمه ناکافی درمان و داروهاي طب ایرانیپوشش 

مدعیان وجود 

ناکافی متخصصین سایر رشتهآشنایی 

دست رفتن عالقه به شرکت در آزمون طب ایرانی در میان فارغاز 

عدم دسترسی به نیروي کار ارزان در بازار

تعامل اندك بین مراکز آموزشی درمانی غیردولتی فعال در مناطق شهرداري تحت پوشش 

موقعیت جغرافیایی نامطلوب سازمان در شهر

پایین بودن توسعه 

پایین بودن میزان تقاضا براي خدمات سازمان

باال بودن تعداد خدمات

ارائه خدمات جایگزین سازمان توسط نهاد و ارگان

 خدمات

موانع اندك براي ورود رقبا به بازار مورد فعالیت سازمان

بودن استراتژينامناسب 

ماتریس موقعیت اسرتاتژیک

 

 

 کد

O5  گرایش

شیوه

O6  پایین بودن قدرت مشتریان براي کاهش قیمت خدمات

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

پژوهشی 

O8 کیفیت باالي خدمات و محصوالت سازمان نسبت به خدمات و محصوالت رقبا

O9 بهتر بودن استراتژي

T1  پوشش

T2  وجود

T3  آشنایی

T4  از

T5 عدم دسترسی به نیروي کار ارزان در بازار

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

T7 موقعیت جغرافیایی نامطلوب سازمان در شهر

T8  پایین بودن توسعه

T9 پایین بودن میزان تقاضا براي خدمات سازمان

T10 باال بودن تعداد خدمات

T11 ارائه خدمات جایگزین سازمان توسط نهاد و ارگان

خدمات

T12 موانع اندك براي ورود رقبا به بازار مورد فعالیت سازمان

T13  نامناسب

 

 
ماتریس موقعیت اسرتاتژیک
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  اهداف اختصاصی -١-١٠٤

حفظ  منظور بهپژوهشی سراسر کشور  -همکاري با مراکز آموزشی نامه تفاهمقرارداد و  2عقد حداقل  .1

 وابسته يها حوزهو توسعه طب سنتی و 

 هاي وابسته طب ایرانی و حوزه حوزههاي بنیادي و کاربردي در  پژوهش يدرصد 20افزایش  .2

 در سال بار 3جمعی حداقل  يها رسانهاز طریق  یرانیت طب ایج و تقوی، ترويساز فرهنگ .3

در سطح کمی و کیفی خدمات سالمتکده هاي طب ایرانی تحت پوشش  يدرصد 20 شیافزا .4

 دانشگاه

 درصد 40هاي سالمت به میزان  تولید داخلی دارو و فرآوردهتوسعه کمی و کیفی  .5

 دانشگاه يها دانشکدهارتقاي دانشکده به جایگاه برتر بین  .6

 درصد 20به میزان  و بالیا حوادثارتقاي ایمنی و آمادگی در برابر  .7

  درصد 30وري دانشکده به میزان  بهبود بهره .8
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  تعالی باسمه

  تدوین خطوط کلی برنامه استراتژیک دانشگاهاصول حاکم بر 

از آنجا که برنامه استراتژیک جهت گیري هاي کالن دانشگاه را در طی چهار سال مطرح می سازد، بر این 

به همین . اساس ضرورت دارد که مبانی و اصول حاکم از قطعیت، اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار باشد

  .ازنگري این سند مورد استفاده قرار گرفته است، به اجمال مطرح می شونددلیل مستندات جدیدي که در ب

  نسل سوم اساسی حرکت به سمت دانشگاهاصول  -١٠٥

 ؛ي دانشگاه نسل سوم وجود نداردها یژگیوبا اذعان به این نکته که یک چارچوب و قالب یکسان براي نیل به 

در  ،اروپا به سمت دانشگاه نسل سوم هاي انشگاهد منظور هدایت وجود کمیسیون اتحادیه اروپا به ولی بااین

 54در هفت محور اصلی و حدود براي دانشگاه هاي کارآفرین  6اقدام به تهیه اصول راهنمایی 2012سال 

تغییر فرهنگی و اقدامات مدیریتی  هاي اصول موردبحث در این راهنما، زمینه. استاندارد فرعی نموده است

در ادامه به . ، مطرح ساخته استکند یمتسهیل نسل دوم به دانشگاه نسل سوم از دانشگاه گذر را  دورهکه 

  .میکن یمعناوین اصلی و فرعی اشاره 

  حاکمیت و رهبري -١٠٦

 کارآفرینی وجه اصلی استراتژي دانشگاه است .1

 .وجود داشته باشدباید تعهد باالیی کارآفرینی در دانشگاه  يها ياستراتژبراي اجراي  .2

در تمامی باید الگوي مشخصی کارآفرینانه با امور جاري،  هاي فعالیتبراي هماهنگی و ادغام  .3

 .سطوح دانشگاه وجود داشته باشد

 .و واحدها باید از استقالل عمل مناسبی برخوردار باشند علمی هیئتاعضاي  .4

محیط اجتماعی دانشگاه باید نیروي پیشرانی براي توسعه کارآفرینی در تمام منطقه، جامعه و  .5

 .داشته باشد

  ها زهیانگتوانمندي سازمانی، کارکنان و  -١٠٧

 ازجمله متنوع، يها يگذار هیسرمااهداف کارآفرینانه دانشگاه باید توسط منابع اعتباري یا  .1

 .قرار گیرد موردحمایتبیرونی،  يها نفعیذه لبوسی يگذار هیسرما

 .راتژي مالی پایدار داشته باشددانشگاه براي حمایت از توسعه کارآفرینی، باید یک است .2

 انسجام و تقویت ارتباط و  وکار کسبدر دانشگاه باید سازوکارهایی براي غلبه بر موانع سنتی  .3

 .وجود داشته باشد ها آنبین  افزایی همو تقویت ) کارکنان و دانشجویان(داخلی  يها نفعیذ

                                                 
6
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افرادي که تجارب، نگرش و  در گیرکردنجدید و  يها يروین کارگیري بهدانشگاه باید از  .4

 .رفتارهاي کارآفرینانه دارند، استقبال نماید

 گذاري سرمایهکارآفرینی خود، بر توانمندي کارکنان  يها برنامهدانشگاه باید براي حمایت از  .5

 .کند

ي کارآفرینی ها برنامهطور فعال از  ي مشخصی براي کارکنانی که بهها محركباید پاداش و  .6

یی را که به تحقق ها نفعیذباید سایر  دانشگاه .، وجود داشته باشدکنند یمدانشگاه حمایت 

 .، شناسایی و موردحمایت قرار دهدندینما یمي کارآفرینی دانشگاه کمک ها برنامه

  توسعه کارآفرینی در حوزه آموزش و یادگیري -١٠٨

 هاي مهارتو توسعه  فرایندها يساز هیشب برنامه هاي ترکیب دانشگاه باید به نحوي باشد که از .1

 .کارآفرینی، حمایت نماید

 بهرهآموزشی باید از رویکردهاي کارآفرینانه در آموزش  هاي گروهدر تمامی  یعلم ئتیهاعضاي  .2

 .بوده و به تنوع و نوآوري در آموزش و یادگیري دامن بزنند مند

ه تا توسعه و اجراي آن اید سازي شبیهدانشگاه باید رفتارهاي کارآفرینانه را از مرحله خلق ایده،  .3

 .قرار دهد موردحمایت

 .کارآفرینی را اعتبارسنجی نماید هاي آموزشدانشگاه باید نتایج  .4

و جلب مشارکت ذینفعان بیرونی یک اقدام کلیدي در توسعه آموزش و یادگیري  درگیر ساختن .5

 .شود یمدر یک دانشگاه کارآفرین محسوب 

 .وزش و تربیت کارآفرینی ادغام شوندباید در فرآیند آم نتایج حاصل از پژوهش .6

  شغلی کارآفرینان يارتقامسیر  -١٠٩

اهمیت توسعه ارزش و  دانشگاه باید آگاهی کارکنان و دانشجویان خود را در خصوص .1

 .دهد ارتقاکارآفرینی  يها يتوانمند

 .به یک کارآفرین تشویق نماید شدن تبدیلدانشگاه باید تمام افراد را براي  .2

 .فرصتی را براي کسب تجربه کارآفرینی فراهم سازددانشگاه باید  .3

 .دانشگاه باید از تبدیل یک ایده به اقدام کارآفرینی حمایت کند .4

صنایع باید فراهم  متخصصین شاغل درتوسط اساتید دانشگاه و  استادشاگرديامکان آموزش  .5

 .باشد

 .وصی تسهیل نمایدرا از طریق بخش خص بالقوهمالی کارآفرینان  نیتأمدانشگاه باید امکان  .6

 .را تسهیل نماید وکار کسبدانشگاه باید دسترسی به مراکز رشد  .7
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  براي تبادل دانش صنعت، ارتباط بیرونی- رابطه دانشگاه -١١٠

 .با صنعت، جامعه و بخش دولتی باشد مساعی تشریکدانشگاه باید متعهد به تبادل دانش و  .1

 .تالش نمایدطیف وسیعی از ذینفعان و برقراري ارتباط فعال با  براي مشارکتباید   دانشگاه .2

و سایر نهادهاي بیرونی داشته  آوري فن يها پاركباید ارتباط قوي با مراکز رشد،  یهر دانشگاه .3

 .را براي تبادل دانش پویا خلق نماید ییها فرصتو 

کارآفرینی با  هاي فعالیترا براي کارکنان و دانشجویان براي  ییها فرصتباید  ها دانشگاه .4

 .بیرونی ایجاد نماید وکار کسب يها طیمح

، حمایت ویژه به عمل با محیط بیرونیدانشگاه باید از کارکنان و دانشجویان خود براي ارتباط  .5

 .آورد

خود  یآموزشی و پژوهش هاي فعالیتدر اکوسیستم جامع دانش،  تأثیرگذاريدانشگاه باید براي  .6

 .همسو نمایدصنعت  را با

  المللی بینیک موسسه  انعنو بهدانشگاه کارآفرین  -١١١

 .یک بخش اساسی از استراتژي کارآفرینی دانشگاه باشد سازي بایدالمللی  بین .7

کارکنان و دانشجویان  المللی سازي بینواضح حمایت خود را از جنبش  طور بهدانشگاه باید  .8

 .نشان دهد

پژوهش و  در حوزه آموزش، ازجمله یالملل نیبجستجو و جذب کارکنان  درصدددانشگاه باید  .9

 .دانشجویان دکتري باشد

 .باید در رویکردهاي آموزشی دانشگاه مشهود باشد يسازالمللی  بین .10

 المللی بین يها شبکهفعال در  طور بهدانشگاه باید  علمی هیئتآموزشی و اعضاي  هاي گروه .11

 .مشارکت داشته باشند

  دانشگاه کارآفرین يآمدها یپسنجش  -١١٢

 .قرار دهد موردسنجشاستراتژي کارآفرینی و تغییر خود را  ریتأثدانشگاه باید  .1

 موردسنجشسطوح مختلف موسسه را در آموزش و یادگیري  رشدنیدرگدانشگاه باید میزان  .2

 .قرار دهد

 .قرار دهد موردبررسیآموزش و یادگیري کارآفرینی را  ریتأثمرتب  طور بهدانشگاه باید  .3

 .مرتب پایش و ارزشیابی نماید طور بهتبادل دانش را  هاي فعالیتدانشگاه باید جریان  .4

مرتب مورد پایش و ارزشیابی قرار  طور بهرا نوپا  هاي شرکتحمایت از  يآمدها یپدانشگاه باید  .5

 .دهد
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  سازمان جهانی بهداشت ازنظرنظام سالمت مدیریت  ناصول بنیادی -١١٣

سازمان بهداشت . ، ارائه خدمات درمانی به جمعیت تحت پوشش استها دانشگاهي اساسی ها رسالتیکی از 

المللی چارچوبی را براي نحوه ارائه خدمات در نظام سالمت کشورها مطرح  نهاد بین عنوان یک جهانی به

یی نظیر ها یژگیوکه از  کند یمرا دریافت  دییتأنظام سالمتی مهر ازنظر علمی بر این اساس . ساخته است

. برخورد دار باشد... شده و  د جامعه به حداقل نیازهاي سالمتی، عادالنه بودن خدمات عرضهدسترسی آحا

گانه  معیارهاي هفت. نیز در تهیه برنامه استراتژیک و اهداف دانشگاه مدنظر قرار گرفت معیارهادرنتیجه این 

  :به شرح زیر است

  عدالت .1

  دسترسی .2

  کارایی .3

  اثربخشی .4

  منابع پایداري .5

 کیفیت .6

  پاسخگویی .7

  تحول و نوآوري در آموزش پزشکی يها برنامهعناوین  -١١٤

، چارچوبی را منتشر ساخت که در ي تحول و نوآوريها برنامهمنظور هدایت  دولت یازدهم و دوازدهم به

معاونت آموزشی وزارت در همین راستا . شود یموزارت بهداشت به طرح تحول در نظام سالمت شناخته 

برنامه اجرایی نمود که تحول و نوآوري در آموزش پزشکی را تعقیب  11 متبوع، اقدام به انتشار عناوین

  :به شرح زیر است ها برنامهعناوین و محورهاي اصلی این . دینما یم

  

  نسل سوم هاي دانشگاه سوي بهحرکت  .1

  آموزش پاسخگو و عدالت محور .2

  یدر آموزش پزشک یعلم تیو مرجع نگاري آینده .3

  یآموزش علوم پزشک هاي زیرساختتوسعه و ارتقاء  .4

  سالمت یآموزش عال يها برنامه ییگرا تیهدفمند و مأمور ،يتوسعه راهبرد .5

  ها دانشگاه يو ارتقاء توانمند ییتمرکززدا ،ییگرا تیمأمور ،ینیسرزم شیآما .6

 یآموزش هاي بیمارستانو  مؤسسات اعتباربخشی .7

  يا حرفهاخالق  ياعتال .8

  یآموزش علوم پزشک يساز المللی بین .9
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  یدر علوم پزشک يآموزش مجازتوسعه  .10

 یعلوم پزشک يها آزمونو  یابیارتقاء نظام ارز .11

  ينقشه راه اصالح نظام ادار -١١٥

کار دولت یازدهم، هیئت محترم وزیران براي ایجاد هماهنگی در بین سطوح مختلف ه شروع ب اب زمان هم

قوه مجریه، اقدام به تهیه نقشه راهی نمود که اصالح نظام اداري را در طول فعالیت  هاي سازماناجرایی و 

 و ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامههاي مسئولیت  ،در این دستورالعمل. دولت مشخص نموده است

 محور تحول در نظام اداري که 8در ادامه . ه استشداجرایی مشخص و اهدافی براي آن مطرح  هاي سازمان

  :، مطرح شده استشدهدر تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه مورد استناد قرارگرفته 

  

  نقش و ساختار دولت یبرنامه مهندس .1

 یو خدمات یاتیعمل يواحدها يواگذار  

 يواگذار يبرا يساز آماده  

 يستاد یتیریکاهش سطوح مد  

 یسازمان يها کاهش سقف پست  

 یمحل تیریبه مد یاتیعمل يف و واحدهایوظا يواگذار  

 یارات به سطوح استانیف و اختیوظا يواگذار  

 ین ضوابط و اصالح ساختار سازمانیتدو  

 د خدماتیتول يجا د خدمات بهیخر يبودجه برا ینیب شیپ  

 و خدمات یاتیعمل يواحدها يه برنامه واگذاریته  

 تیافت فعالیدر يبرا یردولتیبخش غ يتوانمندساز  

  يادار هوشمند سازيو  یکترونکدولت ال توسعه .2

 رسانی اطالعکردن  یکیالکترون  

 افت اطالعاتیها و در کردن فرم یکیالکترون  

 کردن ارائه خدمات به شهروندان یکیالکترون  

 یگاه اطالعاتیجاد پایا  

 جاد مرکز تبادل اطالعات یا)IX(  

 یاطالعات يها بانک يگذار به اشتراك  

 یکیانجام استعالمات الکترون  

 یو حقوق یقیاشخاص حق يبرا هصادر يع مجوزهایحذف، اصالح و تجم  
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 کاهش مراجعات  

 یدولت هاي حساببه  یکیالکترون يها ر شدن پرداختیفراگ  

 انجام کار يها و اصالح روش یو بازطراح یسازمان يندهایه نقشه راه اصالح فرآیته  

 استقرار پنجره واحد  

 برنامه يک و اجراینخدمات الکترو ارائهکارکنان در  يو توانمندساز يساز ه برنامه فرهنگیته  

  یرقابت يدر فضا یخدمات عموم .3

 یرقابت يو در فضا شده تماممت یبه روش هدفمند و ق ییاجرا ياداره واحدها  

 خدمات ياستانداردساز  

  یه انسانیت سرمایریمد .4

 یرسم يروهایکاهش ن  

 يقرارداد يروهایکاهش ن  

 یمانیپ يرویش نیافزا  

 و باالتر یش نسبت کارکنان با مدرك کارشناسیافزا  

 رانیت مدیبرنامه انتخاب و ترب ياجرا  

 یمشاغل اختصاص یبازطراح  

  یتیریمد هاي فناوري .5

 ین اختصاصیاصالح قوان  

 یاداره بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشک يبرا یتیرین مدین نظام نویتدو  

  سازمانی فرهنگتوسعه  .6

  ت موجودیوضع یابیو ارز سازمانی فرهنگ هاي مؤلفهشناخت  

  يو سالمت ادار مردمانت از حقوق یص .7

 يبه تخلفات ادار یدگینظام رس یش اثربخشیافزا  

  یابینظارت و ارز .8

 ردکت عملیریاستقرار مد  

 ییت، پاسخگویشفاف ازجمله ينظام ادار يدر موضوعات محور ت دستگاهیزان موفقیسنجش م ،

 قانون ياجرا يور بهره
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 ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ساله پنجبرنامه محتواي  -١١٦

  در حوزه سالمت

ي، خطوط کالن حرکت نظام اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور را در طی پنج سال ا توسعهي ها برنامه

افق زمانی تدوین برنامه دانشگاه است، نگاه مثبتی  افق با در برنامه ششم توسعه که هم. کند یممشخص 

عناوین و محورهایی که در تدوین برنامه . نظام سالمت شده و تکالیفی را بر نظام اجرایی مطرح کرده است به

  :استراتژیک دانشگاه به آن رجوع شده است، به شرح زیر است

   

 مالی پایدار نظام سالمت نیتأم .1

 بند الف70ماده ( اتکاي بیمه اجباري بر درآمد ،(  

 بند ج70ماده ( هاي سالمتتعیین حق بیمه ،(  

  برقراري مالیات بر تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی و الزام سازمان امور مالیاتی به

  )بند الف، ب و ج 72ماده ( ها و اختصاص آن به بخش سالمتوصول این مالیات

 تولیت نظام سالمت .2

 تبارسنجی و نظارت در هاي راهبردي، ارزشیابی، اعریزيهاي اجرایی، برنامه گذاري تمرکز سیاست

  )بند الف 72ماده ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بند الف 70ماده ( ايمحوریت وزارت بهداشت در مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه( 

 70، ماده ي، بند70ماده ( ايبیمه هاي سازمانها و هاي درمانی صندوقایجاد وحدت رویه بین بیمه 

  )بند ك

  هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مشی هاي مصوب دولت و خطبه رعایت تعرفهالزام

  )، بند و70ماده ( دهندگانپزشکی توسط همه ارائه

 بند الف 71ماده ( خرید راهبردي خدمات( 

 بند الف 71ماده ( گري واگذاري امور تصدي(  

 وزارت بهداشت، درمان و  هاي استسیمشی و ها از خطکنندگان خدمات و بیمهپیروي از تمام ارائه

 )بند الف 71ماده ( آموزش پزشکی

  پیمانی یا رسمی  پزشکان و داروسازانی که در استخدام پزشکان، دندان زمان همممانعت از اشتغال

 )بند ب 74ماده ( هاي اجرایی هستند در بخش خصوصیدستگاه

 بند ج 71ماده ( مجازات تجویز داروهاي خارج از فهرست داروهاي رسمی ایران( 

  نظام اطالعاتی در حوزه سالمت .3

 بند ط70ماده ( شدگان درمان کشورتشکیل پایگاه اطالعاتی برخط بیمه ،(  

 بند الف 74ماده ( ارائه خدمات الکترونیک سالمت(  

 بند الف 74ماده ( اطالعات آوري فنصورت یکپارچه و مبتنی بر  ارائه خدمات بیمه سالمت به( 

  سالمت منابع انسانی نظام .4
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  ،ایجاد تناسب در کیفیت و کمیت نیروي انسانی گروه پزشکی با نیازهاي نظام سالمت کشور

بند  74ماده ( بندي خدمات و نقشه جامع علمی کشورنظام ارجاع و سطح راهبردهاي پزشک خانواده،

  )د

 ري اجتماعی بر اساس تفاهم و همکا نینیروهاي پزشکی طرح نیروي انسانی سازمان تأم نیتأم

  )بند ط 74ماده ( متقابل آن سازمان با اولویت مناطق محروم توسط وزارت بهداشت

  

 
  

 

  ارتباط اهداف کلی دانشگاه

  با 

سازمان جهانی  ازنظراهداف مدیریت نظام سالمت 

  بهداشت
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و تقویت سبک زندگی سالم ارتقاي کیفیت سالمت 

  جامعه تحت پوشش
×  

        
×  

  

 در پژوهشی زیرساخت و امکانات ایجاد و توسعه

 علمی توان تعالی راستاي

    
×  

        

نهاد و سایر  مردم هاي سازمانگسترش همکاري با 

 نهادها در راستاي اجتماعی سازي سالمت

  
×  

          

ي ها هیارتقاي کیفیت سرما توانمندسازي و، توسعه

 انسانی

          
×  

  

اطالعات و ارتباطات در  آوري فنبهبود استفاده از 

 ها حوزهتمامی 

    
×  

        

اي، مبتنی بر  رشته ي بینها رشتهبسط و توسعه 

 و نیازهاي جامعه ها تیاولو

            
×  

توسعه تفویض اختیار و عدم تمرکز در مدیریت 

 اجراییواحدهاي 

    
×  

        

گسترش روابط و تعامالت علمی و پژوهشی با مراکز 

 المللی تحقیقاتی و دانشگاهی بین

  
×  

          

بخشی و  از طریق تنوع توسعه استقالل دانشگاه

 شناسایی منابع مالی جدید

    
×  

  
×  

    

        آفرین ایجاد و توسعه یک شبکه ارزش
×  ×  

  
×  
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  ارتباط اهداف کلی دانشگاه

  با 

تحول و نوآوري در  يها برنامه

  آموزش پزشکی

  تحول و نوآوري در آموزش پزشکی يها برنامه
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و تقویت ارتقاي کیفیت سالمت 

جامعه تحت سبک زندگی سالم 

  پوشش

  
      

×      
      

×  

 زیرساخت و امکانات ایجاد و توسعه

 توان تعالی راستاي در پژوهشی

 علمی

      
×  ×  ×  ×  

        

 هاي سازمانگسترش همکاري با 

نهاد و سایر نهادها در راستاي  مردم

 اجتماعی سازي سالمت

  
×  

                  

ارتقاي  ، توانمندسازي وتوسعه

 انسانیي ها هیکیفیت سرما
              ×        

اطالعات  آوري فنبهبود استفاده از 

 ها حوزهتمامی و ارتباطات در 
      ×                

ي ها رشتهبسط و توسعه 

و  ها تیاولواي، مبتنی بر  رشته بین

 نیازهاي جامعه
×  

  
×  

    
×  

          

توسعه تفویض اختیار و عدم تمرکز 

 در مدیریت واحدهاي اجرایی
      ×  ×  ×            

گسترش روابط و تعامالت علمی و 

پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و 

 المللی دانشگاهی بین

    
×  

          
×  

    

از طریق  توسعه استقالل دانشگاه

مالی  بخشی و شناسایی منابع تنوع

 جدید

                  
×  

  

ایجاد و توسعه یک شبکه 

  آفرین ارزش
×  
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  ارتباط اهداف کلی دانشگاه

  با 

  نقشه راه اصالح نظام اداري

 نقشه راه اصالح نظام اداري

ت
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و تقویت سبک زندگی سالم ارتقاي کیفیت سالمت 

  جامعه تحت پوشش
  

  
×    

    
×    

 در پژوهشی زیرساخت و امکانات ایجاد و توسعه

 علمی توان تعالی راستاي

  
      ×  

      

نهاد و سایر  مردم هاي سازمانگسترش همکاري با 

 نهادها در راستاي اجتماعی سازي سالمت

  
×  

            

ي ها هیارتقاي کیفیت سرما ، توانمندسازي وتوسعه

 انسانی

      
×    ×  

    

اطالعات و ارتباطات در  آوري فنبهبود استفاده از 

 ها حوزهتمامی 

  
×  

            

اي، مبتنی بر  رشته ي بینها رشتهبسط و توسعه 

 و نیازهاي جامعه ها تیاولو
  

  
  

  
×  

      

توسعه تفویض اختیار و عدم تمرکز در مدیریت 

 واحدهاي اجرایی

  
    

  
×  

    
×  

گسترش روابط و تعامالت علمی و پژوهشی با 

 المللی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بین
×  

        
  

    

بخشی و  از طریق تنوع توسعه استقالل دانشگاه

 شناسایی منابع مالی جدید
×  

          
  

  

            ×      آفرین ایجاد و توسعه یک شبکه ارزش
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  ارتباط اهداف کلی دانشگاه

  با 

محتواي برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور در 

  حوزه سالمت

محتواي برنامه ششم  -١١٧

توسعه اجتماعی، اقتصادي و 

حوزه فرهنگی کشور در 

 سالمت
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جامعه تحت و تقویت سبک زندگی سالم ارتقاي کیفیت سالمت 

  پوشش
  ×      

 توان تعالی راستاي در پژوهشی زیرساخت و امکانات ایجاد و توسعه

 علمی

  
  ×    

نهاد و سایر نهادها در  مردم هاي سازمانگسترش همکاري با 

 راستاي اجتماعی سازي سالمت

  
×  

    

  ×       انسانیي ها هیارتقاي کیفیت سرما ، توانمندسازي وتوسعه

    ×     ها حوزهتمامی اطالعات و ارتباطات در  آوري فنبهبود استفاده از 

و نیازهاي  ها تیاولواي، مبتنی بر  رشته ي بینها رشتهبسط و توسعه 

 جامعه
  ×    

  

      ×   توسعه تفویض اختیار و عدم تمرکز در مدیریت واحدهاي اجرایی

گسترش روابط و تعامالت علمی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و 

 المللی دانشگاهی بین
  

  
×  

  

منابع مالی بخشی و شناسایی  از طریق تنوع توسعه استقالل دانشگاه

 جدید
×  

      

        ×  آفرین ایجاد و توسعه یک شبکه ارزش
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  دانشگاه يها ياستراتژارتباط 

  با 

  نسل سوم اساسی حرکت به سمت دانشگاهصول ا 

 نسل سوم اساسی حرکت به سمت دانشگاهصول ا
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ارتقاي نوآوري و کارآفرینی در عرصه ارائه 

 درمانیخدمات آموزشی، پژوهش و 
  ×  ×      ×    

 هاي شرکت تیفعالو حمایت از توسعه 

 ، واحدهاي تولیدي و صنعتیبنیان دانش
        ×    ×  

المللی  استقرار استانداردهاي بین

 هاي آموزش و درمانی اعتباربخشی در حوزه
×              

و  یپژوهش تولیدات آموزشی،سازي  تجاري

 دارویی
    ×    ×    ×  

آموزشی، پژوهشی و ي ها رساختیزتوسعه 

 ارائه خدمات سالمت
×  ×      ×      
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  دانشگاه يها ياستراتژارتباط 

  با 

سازمان جهانی  ازنظراهداف مدیریت نظام سالمت 

  بهداشت

 اهداف مدیریت نظام سالمت

ت
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کارآفرینی در عرصه ارائه ارتقاي نوآوري و 

 خدمات آموزشی، پژوهش و درمانی
  

  
×  ×  

  
  

  

 هاي شرکت تیفعالو حمایت از توسعه 

 ، واحدهاي تولیدي و صنعتیبنیان دانش

    
  

  
×  

  
×  

المللی اعتباربخشی  استقرار استانداردهاي بین

 هاي آموزش و درمانی در حوزه
×    ×  

    
×  

  

و  یپژوهش تولیدات آموزشی،سازي  تجاري

 دارویی

    
×  

  
×    

  

ي آموزشی، پژوهشی و ارائه ها رساختیزتوسعه 

 خدمات سالمت

  
×    

    
×  
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  دانشگاه يها ياستراتژارتباط 

  با 

تحول و نوآوري در  يها برنامه

  آموزش پزشکی

  تحول و نوآوري در آموزش پزشکی يها برنامه
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ارتقاي نوآوري و کارآفرینی 

در عرصه ارائه خدمات 

 و درمانیآموزشی، پژوهش 

×  

  

×  

  

×  ×    

  

×  

  

  

 تیفعالو حمایت از توسعه 

، بنیان دانش هاي شرکت

 واحدهاي تولیدي و صنعتی

×  ×  

  

×        

        

استقرار استانداردهاي 

المللی اعتباربخشی در  بین

 هاي آموزش و درمانی حوزه

  

  

        

×  ×  

    

×  

تولیدات سازي  تجاري

و  یپژوهش آموزشی،

 دارویی

×  

        

×  

  

  

      

ي ها رساختیزتوسعه 

آموزشی، پژوهشی و ارائه 

 خدمات سالمت

      

×  

          

×  ×  

 

 

 نقشه راه اصالح نظام اداري  دانشگاه يها ياستراتژارتباط 
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  با 

  نقشه راه اصالح نظام اداري
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ارتقاي نوآوري و کارآفرینی در عرصه ارائه 

 خدمات آموزشی، پژوهش و درمانی
  ×      ×  ×      

 هاي شرکت تیفعالو حمایت از توسعه 

 ، واحدهاي تولیدي و صنعتیبنیان دانش

  
×  ×      

      

المللی اعتباربخشی  استقرار استانداردهاي بین

 هاي آموزش و درمانی در حوزه
×    

        
×  

  

و  یپژوهش تولیدات آموزشی،سازي  تجاري

 دارویی

  
×  ×        

    

ي آموزشی، پژوهشی و ها رساختیزتوسعه 

 ارائه خدمات سالمت

  
  

  
×  

        

  

  

  

  

  

  

  

  دانشگاه هاي استراتژيارتباط 

  با 

محتواي برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور در 

  حوزه سالمت

محتواي برنامه ششم  -١١٨

توسعه اجتماعی، اقتصادي و 

فرهنگی کشور در حوزه 

 سالمت
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ارتقاي نوآوري و کارآفرینی در عرصه ارائه خدمات آموزشی، 

 پژوهش و درمانی
    ×  ×  

، واحدهاي بنیان دانش هاي شرکت تیفعالو حمایت از توسعه 

 تولیدي و صنعتی
×        

هاي  المللی اعتباربخشی در حوزه استقرار استانداردهاي بین

 آموزش و درمانی

  
×  

    

 داروییو  یپژوهش تولیدات آموزشی،سازي  تجاري
  

×  
  

  

ي آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات ها رساختیزتوسعه 

 سالمت

  
×    
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ارتقاي نوآوري و کارآفرینی در عرصه ارائه 

 خدمات آموزشی، پژوهش و درمانی
  

  
×  ×        

 هاي شرکت تیفعالو حمایت از توسعه 

 ، واحدهاي تولیدي و صنعتیبنیان دانش
×  

  
    ×  ×    

المللی  استقرار استانداردهاي بین

 هاي آموزش و درمانی اعتباربخشی در حوزه
×    

    
  

    

و  یپژوهش تولیدات آموزشی،سازي  تجاري

 دارویی

  
×  

  
  ×  

  
×  

ي آموزشی، پژوهشی و ها رساختیزتوسعه 

 ارائه خدمات سالمت

  
×  ×        
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	 تقویت ارتباطات بین بخشی و درون بخشی
	 استقرار نظام پایش سیمای سلامت (دیده بانی) جامعه تحت پوشش با رویکرد اقتصاد سلامت و در راستای حرکت به سوی دانشگاه نسل سو
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	1- تقویت ارائه خدمات بهداشتی در شهرهای بالای 20 هزار نفر از طریق بخش دولتی، برونسپاری و خرید خدمت به میزان 100% پیش بینیسایانه	
	2- ارتقای دانش فنی 40 % کارشناسان سلامت کار شاغل در بخش خصوصی در مناطق تحت پوشش	
	3- تقویت و توسعه بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات سلامت کار در مناطق تحت پوشش به میزان 5 درصد		
	4- تقویت و توسعه بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت دهان و دندان به میزان1 درصد سال پایه		
	5- تقویت و توسعه بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات سلامت محیط  در مناطق تحت پوشش به میزان 20 درصد در سال	
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	9- -استقرار نظام ارجاع الکترونیک سطح 1 به 2 در مراکز دولتی خصوصی شهری مناطق پایلوت به میزان 100% سالیانه	
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	11- تقویت نظام ارجاع به وسیله توسعه واحدهای دندانپزشکی و پایگاههای سلامت 1 درصد سالیانه		
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	20- افزایش سطح سواد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد خود مراقبتی و کاهش انگ به گروه های هدف (کارشناسان سلامت روان – مربیان بورز – بهورزان – کارشناسان آموزش بهداشت – مراقبین سلامت) به میزان 5% سال پایه
	21- به روز رسانی تجهیزات مورد نیاز واحد بهداشت محیط به میزان 20% نسبت به سال پایه
	22- استاندارد سازی تجهیزات وفضای فیزیکی واحدهای دندان پزشکی به میزان 5 درصد نسبت به سال پایه
	23- حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین کیفیت و اعتبار بخشی در شبکه آزمایشگاههای بهداشتی به میزان 85%
	24- ارتقاء شاخصهای منتسب به عوامل محیطی موثر بر سلامت در منطقه تحت پوشش از طریق برونسپاری و خرید خدمت به میزان 100%	
	25- ارتقا سواد سلامت جامعه تحت پوشش به میزان 5 درصد سال پایه
	26- افزایش سطح سواد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد خود مراقبتی و کاهش انگ به گروه های هدف ( سفیران سلامت –افراد جامعه) به یزا 5% سال پایه
	27- ارتقای سطح آگاهی 10%جمعیت در دسترس با آموزش وبرگزاری بسیج های اطلاع رسانی به صورت سالانه
	28- افزایش تعداد مدارس مروج سلامت به میزان 2.5% سال پایه
	29- ارتقاء آموزش مهارت فرزندپروری در والدین گروه سنی 12 تا 17 سال به میزان 5 % در گروه هدف سالانه	
	30- ارتقا پوشش جمعیت مناطق حاشیه ای شهرها در برنامه مداخلات سلامت اجتماعی با رویکرد اجتماع محوربه میزان 10 درصد سالانه
	31- اجرای30 درصد  برنامه های مراقبت،کنترل و غربالگری به منظور پیش گیری از بیماری های واگیر   در راستای اهداف دانشگاه	
	32- تکمیل پرونده الکترونیک سلامت (15 درصد 5 ساله و 3 درصد سالانه)
	33- افزایش طرحهای تحقیقاتی نظام سلامت با اجرای دو پروژه پژوهشی در حوزه سلامت در سال
	34- ارتقای فرآیندهای اجرایی مرتبط با فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان  در فیلد   به میزان 20%   سالانه
	35- رفع عدم انطباق های HSE معاونت بهداشت به میزان 10% سالانه	
	36- جلب مشارکت های مردمی برای ارتقای بهداشت دهان و دندان 1 درصد در هرسال	
	37- ارتقای سطح سلامت کارکنان معاونت بهداشت به میزان 15% سالانه
	38- حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین کیفیت و اعتبار بخشی در شبکه آزمایشگاههای بهداشتی به میزان 85%سالانه
	39- استاندارد سازی تجهیزات وملزومات آزمایشگاهی به میزان 3-5 درصد سالیانه نسبت به سال پایه
	40- پایش و ارزشیابی تیم سلامت جهت ارائه کامل بسته های خدمتی به میزان 100%
	41- ارزیابی مستمر رضایت مندی گیرندگان خدمت از طریق سیستم پیامکی سالانه به میزان 100%
	42- پایش و ارزیابی الکترونیک برنامه ها از طریق سامانه سیب (سالانه 20%)
	43- رفع50% نواقص مشاهده شده بر اساس نتایج پایش ها	
	44- پایش و ارزیابی 100% برنامه های بهداشت محیط و بیماری ها از طریق سامانه  های معاونت بهداشت
	45- بازنگری و اصلاح فرآیند های اجرایی ، پایش و ارزیابی برنامه بهداشت محیط به میزان 100% مراکز در هر سال	
	46- رسیدگی  و گزارش   100% استعلام  و شکایات بهداشتی دریافتی در سال	
	47- انجام اعتبار بخشی بخش بهداشت برای کلیه بیمارستان های تحت پوشش سالانه
	48- توسعه و تکمیل  سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب هرسال 4 بیمارستان	
	49- ارتقای وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان ها 20% نسبت به سال پایه	
	50- پایش و نظارت بر بهداشت  مراکز پزشکی وپیراپزشکی تحت نظارت حداقل  2 بار در سال
	51- پایش و نظارت براجرای قانون مبارزه با استعمال دخانیات در مراکز واماکن 4بار در سال	
	52- برگزاری بازدید های مشترک با تعزیرات حکومتی حداقل 4 بار در سال برای هر مرکز	
	53- اجرای 100% برنامه های مراقبت، کنترل و غربالگری به منظور پیشگیری از بیماریهای واگیر
	54- افزایش بهره مندی جمعیت تحت پوشش از خدمات سلامت به میزان5% نسبت به  سال پایه در راستای اهداف دانشگاه نسل سوم
	55- حفظ پوشش100درصد خدمات دارویی و مکملها در برنامه های بهداشتی درمانی در گروه هدف مراجعه کننده
	56- افزایش پوشش خدمات ادغام یافته سلامت  میانسالان به میزان 15% جمعیت تحت پوشش سالانه
	57- افزایش پوشش خدمات ادغام یافته سلامت  سالمندان به میزان 5% جمعیت تحت پوشش سالانه	
	58- افزایش پوشش مراقبت جوانان 18 الی 29 سال به میزان 10% جمعیت گروه سنی مذکور
	59- افزایش بازرسی از کارگاههای تحت پوشش به میزان 2 درصد نسبت به سال پایه
	60- کاهش مواجهات مخاطره آمیز بهداشتی و عوامل زیان آور محیط کار به میزان 2% (کل عوامل مخاطره آمیز)
	61- افزایش غربالگری مثبت  اولیه اختلالات شایع روانپزشکی توسط مراقب سلامت به میزان 17 درصددر جمعیت تحت پوشش سالانه	
	62- افزایش  تشخیص  اختلالات شایع روانپزشکی توسط پزشکان به میزان 40 درصد در موارد ارجاع شده از مراقب سلامت سالانه
	63- افزایش ارائه خدمات کارشناس سلامت روان به  موارد ارجاع شده از سوی پزشک به میزان 70درصد سالانه	
	64- کاهش میزان اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از آن به میزان یک درصد سالانه
	65- آموزش مهارت های فرزند پروری به والدین دارای کودک 2 تا 12 سال به میزان 7 درصد سالانه
	66- افزایش سطح سواد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد با آموزش مهارت های زندگی به جمعیت گروه هدف به میزان 7 درصد سالانه
	67- افزایش پوشش برنامه کاهش آسیب اعتیاد تا 15 % جمعیت معتادان تزریقی سالانه	
	68- افزایش پوشش برنامه پیشگیری از اختلالات مصرف دخانیات ،الکل و مواد به میزان 5 % در گروه هدف سالانه
	69- افزایش پوشش خدمات پیشگیری از خشونت خانگی(همسرآزاری) در قربانیان شناسایی شده به میزان 50 درصد سالانه
	70- توسعه و استقرار کامل پایگاهها و مراکز جامع سلامت مناطق تحت پوشش و حاشیه شهر به میزان 100 درصد سالانه	
	71- ارتقا و توانمندسازی نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات بهداشت دهان و دندان 5 درصد به میزان پایه
	72- افزایش پوشش مراقبت های بهداشت دهان و دندان و ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال سن توسط مراقبان سلامت ه مزان 30 درصد پایه سالانه
	73- کاهش شاخص DMFTکودکان 12 ساله به میزان سه دهم درصد در پایان سال پنجم	
	74- کاهش شاخص dmftکودکان 6 ساله به میزان چهاردهم درصد در پایان سال پنجم	
	75- توسعه ارائه خدمات آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت  بهداشت به میزان 10% سالیانه نسبت به سال پایه	
	76- دسترسی جمعیت تحت پوشش به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 20% سال پایه	
	77- آموزش گروههای هدف به منظور ارتقا سلامت روانی اجتماعی در بلایا و حوادث ( امدادگران و مشاوران مدارس) به میزان 10 % سالنه
	78- آموزش گروههای هدف به منظور ارتقا سلامت روانی اجتماعی در بلایا و حوادث ب(مراقبین سلامت و بهورزان) به میزان 20 %سالانه
	79- آموزش گروههای هدف به منظور ارتقا سلامت روانی اجتماعی در بلایا و حوادث (پزشکان عمومی) به میزان 30 %سالانه
	80- آموزش گروههای هدف به منظور ارتقا سلامت روانی اجتماعی در بلایا و حوادث ( کارشناسان سلامت روان) به میزان 80 % سالانه	
	81- پشتیبانی و مدیریت ریسک و بلایای تسهیلات بهداشتی درمانی به میزان 10% سال پایه
	82- تأمین 10 درصد تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز برای ارتقای آمادگی پاسخ به بلایا به صورت سالانه
	83- شناسایی و جلب مشارکت سازمانهای برون بخشی درزمینه آمادگی پاسخ در بلایا و اجرای حداقل یک مانور مشترک در سال
	84- تقویت ارتباطات با  سازمان های تأثیرگذار در سلامت و عقد تفاهم نامه همکاری با حداقل دو سازمان
	85- رسیدگی  و گزارش  100% استعلام  و شکایات بهداشتی دریافتی از معاونت درمان در سال
	86- پایش و نظارت بر بهداشت  مراکز و اماکن(مدارس) تحت نظارت  3 بار در سال
	87- اجرای100% برنامه های مراقبت،کنترل و غربالگری به منظور پیش گیری از بیماری های واگیر (شیر مدارس)
	88- تقویت ارتباطات و همکاری های  برون سازمانی  در زمینه بهبود عملکرد خدمت رسانی بهداشت دهان و دندان در جامعه تحت پوشش باعقدیک  قرارداد سالانه
	89- احصاء و اولویت بندی عوامل موثر بر سلامت
	90- تحلیل اقتصادی (هزینه اثر بخشی و هزینه فایده ) در اجرای برنامه های بهداشتی
	91- افزایش پوشش مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در جمعیت تحت پوشش به میزان 5% سالانه
	92- کاهش روند افزایش چاقی و اضافه وزن در جمعیت تحت پوشش به میزان 2 درصد سال پایه
	93- کاهش شیوع سوء تغذیه در گروه های آسیب پذیر تحت پوشش به میزان 2 درصد سال پایه
	94- کاهش شیوع کمبود ریزمغذی های شایع در گروه های سنی هدف در مناطق تحت پوشش به میزان 5 درصد سال پایه
	95- بهبود الگوی مصرف مواد غذایی در جمعیت تحت پوشش به میزان 10 درصد سال پایه	
	96- استراتژیهای حوزه غذا و دارو
	 تقویت سیستم پایش ، ارزیابی و نظارت بر تولید و توزیع فراورده های سلامت محور
	 ساماندهی و تهیه فهرست تجهیزات ، دارو و ملزومات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی
	 اجرای برنامه کنترل در سطح عرضه فراورده های سلامت محور
	 آموزش واطلاع رسانی با محوریت آحاد جامعه
	 گسترش همکاری با سازمانهای داخل و خارج از دانشگاه  
	 توسعه و حمایت از فن آوری های روز در ارائه خدمات غذایی و دارویی
	 اصلاح و تقویت زنجیره تامین دارو ،ملزومات و تجهیزات پزشکی با رویکرد متمرکز سازی
	 ارتقا و بهبود استانداردهای ارائه خدمات سلامت
	96-1- اهداف اختصاصی
	1- کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن مصرفی در صنایع و صنوف غذایی به حداکثر 2% 
	2- کاهش ده  درصدی نمک و  قندهای ساده در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی (با اولویت فرآورده های پرمصرف و پرخطر) 
	3- برچسب گذاری نشانگر رنگی برای %100  قرآورده های غذایی  و آشامیدنی مشمول(مجوزهای صادره فعال )
	4- اصلاح برچسب گذاری محصولات تغییر ژنتیک یافته برای 100%  قرآورده های غذایی  و آشامیدنی مشمول (مجوزهای صادره فعال )
	5- افزایش  5%تعداد داروخانه های تحت پوشش در شبکه های تابعه 
	6- استاندارد سازی و بهینه سازی دستگاهها و تجهیزات مراکز درمانی و پزشکی به میزان 100% 
	7- بهینه سازی مصرف دارو و تجهیزات پزشکی در کلیه بیمارستانهای تحت پوشش
	8- اجرای برنامه کنترل در سطح عرضه فرآورده های غذایی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی جهت کلیه مراکز عرضه فراورده های آرایشی وبهاشتی شناسایی شده حداقل یکبار در سال
	9- نمونه برداری  10%محصولات غذایی آرایشی وبهداشتی (مجوزهای صادره فعال) تحت پوشش (با اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر باا)
	10- تقویت برنامه کنترل در سطح عرضه تجهیزات پزشکی با افزایش نظارت بر توزیع کنندگان و عرضه کنندگان به میزان 30%
	11- انجام مطالعات PMQC و MQC برای 30 قلم فرآورده  دارویی و 55 قلم فرآورده  مکمل ، طبیعی و  سنتی 
	12- اجرای برنامه کنترل از80%  مراکز عرضه فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل و گیاهان دارویی شناسایی شده تحت پوشش(دواکده، عطای، اشگاه ورزشی، ...) سالیانه
	13- تهیه و تدوین بسته های آموزشی 30عنوان در خصوص تامین ایمنی و سلامت جامعه 
	14- آموزش 5% مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی تحت پوشش جهت آموزش مخاطرات مصرف مکمل های ورزشی، دارویی وآرایشی و بهداشتی
	15- عقد قرار داد با دو شرکت دارویی و غذایی درخصوص طراحی ، تدوین و انجام تحقیقات دارویی بالینی،  مشارکت در تجاری سازی محصلاتدارویی و غذایی  ،هماهنگی در خصوص انجام آزمایشات دارو ، مکمل و غذا
	16- همکاری با اداره کل آموزش و پرورش در خصوص آموزش تغذیه سالم ، ترویج فرهنگ صحیح کاربرد فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل و اروی
	17- همکاری و انعقاد تفاهم نامه همکاری با معاونت های تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی در راستای استفاده از پتانسیلهای پژوشی  آموزشی 
	18- راه اندازی و استقرار یک سامانه ، یک نرم افزار و یک مانیتورینگ اینترنتی در راستای تقویت و بهبود نظام دیده بانی و بهبو پاش عملکرد و گزارش دهی 
	19- کاهش میزان مصرف تجهیزات پزشکی مصرفی در هتلینگ بیمارستانی به میزان 30% 
	20- کاهش هزینه اقلام پر مصرف دارو و تجهیزات(داروهای پروتکل دار و تجهیزات پزشکی مصرفی  غیر هتلینگ) به میزان 5% نسبت به سا قب
	21- متمرکزسازی تامین دارو ،ملزومات و تجهیزات پزشکی پر مصرف در کلیه بیمارستانهای تحت پوشش
	22- پیاده سازی الزامات ایمنی دارویی در کلیه بیمارستان ها و  درمانی تحت پوشش
	23- ارتقاء % 100سطح نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در کلیه مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی سالیانه

	97- استراتژیهای حوزه اجتماعی
	97-1- اهداف اختصاصی

	98- استراتژیهای معاونت بینالملل
	98-1- اهداف اختصاصی

	99- استراتژیهای حوزه دانشجویی و فرهنگی
	99-1- اهداف اختصاصی

	1-توسعه برنامه كلاس هاي واحد تربيت بدني عمومي1و 2با افزايش رشته ها از  6 رشته به 8 رشته ورزشي�2-افزايش 5درصدي استفاده ازاماكن ورزشي موجود در دانشگاه�3-افزايش و تأمين فضاهاي ورزشي به ميزان 30 درصد�4-افزايش برنامه هاي آموزشي و پيشگيري از آسيب هاي رواني،اجتماعي دانشجويان به ميزان 10 درصد در سال�5-بهبود سطح سلامت رواني دانشجويان جديدالورود دانشجويان پايش شده به ميزان 20 درصد در سال �6-افزايش پذیرش بیمار آزاد به میزان 10 درصد (حضوری /غیر حضوری)�7-افزايش برنامه هاي آموزشي و پيشگيري ازآسيب هاي بهداشتي و جهت دانشجويان و كاركنان به ميزان 10درصد در سال�8-بهبود سطح سلامت جسمي دانشجويان جديدالورود پايش شده به ميزان 10 درصد در سال�9-راه اندازي و پايش سطح سلامت غذای دانشجویان�10-ارتقاء كيفيت تغذيه دانشجويان و كسب رضايت مندي 85 درصد دانشجويان�11-افزايش كيفيت اياب و ذهاب دانشجويي و كسب رضايت مندي 85 درصد دانشجويان�12-توسعه و ارتقاء صندوق قرض الحسنه دانشجويان و ارائه وام دانشجويي به 10 درصد از متقاضيان در سال 98�13-افزايش دو برابري مشاركت دانشجويان در پيشبرد امور اجرايي معاونت نسبت به دوره گذشته
	14- افزايش ظرفيت خوابگاه متأهلي و پاسخگويي به 5 درصد متقاضيان در سال98�15-افزايش 5 درصدي ميزان مشاركت دانشجويان در فعاليهاي فرهنگي در سال 97
	16-افزايش تعداد برنامه هاي فرهنگي مشترك بين كانونهاي دانشجويي با نهادهاي فرهنگي از 1 برنامه به 3 برنامه مشترك�17-افزایش  درصدی فضاهای فیزیکی در اختیار کانونهای دانشجویی و انجمن های علمی 
	18-افزايش 5درصدي رضايتمندي دانشجويان از برنامه هاي فرهنگي در سال
	100- استراتژیهای حوزه توسعه مدیریت و منابع
	100-1- اهداف اختصاصی

	101- استراتژیهای حوزه آمار و فنآوری اطلاعات
	101-1- اهداف اختصاصی

	102- استراتژیهای حوزه روابط عمومی
	102-1- اهداف اختصاصی

	103- استراتژیهای حوزه مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
	103-1- اهداف اختصاصی

	104- استراتژیهای حوزه طب ایرانی
	104-1- اهداف اختصاصی

	105- اصول اساسی حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم
	106- حاکمیت و رهبری
	107- توانمندی سازمانی، کارکنان و انگیزهها
	108- توسعه کارآفرینی در حوزه آموزش و یادگیری
	109- مسیر ارتقای شغلی کارآفرینان
	110- رابطه دانشگاه-صنعت، ارتباط بیرونی برای تبادل دانش
	111- دانشگاه کارآفرین بهعنوان یک موسسه بینالمللی
	112- سنجش پیآمدهای دانشگاه کارآفرین
	113- اصول بنیادین مدیریت نظام سلامت ازنظر سازمان جهانی بهداشت
	114- عناوین برنامههای تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
	115- نقشه راه اصلاح نظام اداری
	116- محتوای برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت



