
معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی �
مدیریت توسعه سرمایه انسانی �
مدیریت امور مالي �
مدیریت خدمات پشتیبانی �
اداره فن آوری اطالعات �
مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی �
مدیریت برنامه ریزي، بودجه و پایش عملکرد  �
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جدول 3-1- مشخصات معاونین از بدو تأسیس دانشگاه

تاريخ شروع عنوانمحل تولدمدرك تحصيلينام و نام خانوادگيرديف 
معاونت

1366معاون اداري مالي دانشگاهابهرفوق لیسانس مدیریتعلي رضاخاني1

1373معاون پشتیباني دانشگاه زنجانمتخصص رادیولوژيدکتر پرویز قزلباش2

1374معاون پشتیباني دانشگاه تهرانپزشک عموميدکتر حمید رضا خرم خورشید3

1375معاون پشتیباني دانشگاه زنجاندکتري داروسازيدکتر سید رضا مرتضوي4

1375معاون پشتیباني دانشگاه تهرانمتخصص انگل شناسيدکتر عباسعلي نوریان5

1380معاون پشتیباني دانشگاه کرمانشاهپزشک عموميدکتر لطف اله عسگري6

1384معاون پشتیباني دانشگاه اصفهاندکتري بهداشت محیطدکتر محمد رضا مهراسبي7

1385معاون پشتیباني دانشگاه زنجاندکتري داروسازيدکتر محمد باقر آیت اللهي8

1389 و ادامه داردمعاون توسعه مدیریت و منابع زنجانفوق لیسانس حسابداريحمید حسني9

معرفی �
این معاونت در ابتدا تحت عنوان معاونت اداري و مالي ش��ناخته مي شد 
که در س��ال 1373 با ادغام س��ازمان منطقه اي بهداش��ت و درمان اس��تان 
زنجان با دانش��گاه، براساس مصوبه شماره 7447/دش مورخ 1372/12/12 
شوراي عالي اداري با سقف 3850 پست سازماني درکل دانشگاه به معاونت 
پش��تیباني تغییر عنوان داده و تشکیالت تکمیلي دانشگاه نیز در سال 78 با 
موافقت دفتر تشکیالت و بهبود روش هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزش��کي به 5630 پست سازماني افزایش پیدا نمود و متعاقب مصوبه هیأت 
 رئیسه دانش��گاه، پس از ابالغ نمودار تشکیالت سازماني جدید، طي مصوبه 

جلسه 1390/12/11 هیأت امناء دانشگاه به معاونت توسعه مدیریت و منابع 
تغیی��ر نام یافت. معاونت توس��عه مدیریت و منابع، وظیفه تأمین مناس��ب و 
مکف��ي منابع مورد نیاز تمامي معاونت هاي دانش��گاه اعم از منابع انس��اني 
و تجهیزات فیزیکي و مالي، تس��هیالت بکارگیري فن آوري هاي مناس��ب، 
استفاده از روش هاي اداري و ایجاد تمهیدات ساختاري و اجرایي الزم براي 
گ��ردش بهتر امور و فراهم آوردن محیط کار مناس��ب ب��راي انجام وظیفه 

نیروي انساني را عهده دار مي باشد. 

معاونت توسعه مدیریت و منابع
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مدیریت توسعه سرمایه انسانی

معرفی �
با توجه به اینکه رکن اساس��ی توس��عه وایجاد تحول در هر س��ازمانی 
س��رمایه انسانی آن سازمان است؛ مدیریت س��رمایه انساني دانشگاه وظیفه 
تأمین، بهبود و انگیزش کارمندان دانش��گاه را جهت ایجاد زیر س��اخت های 
علمی و اجرایی براي فراهم آوردن محیط کار مناس��ب عهده دار مي باش��د. 
در این راس��تا این مدیری��ت از کارکنان خالق و متعهد به��ره  گرفته و رفاه 
کارکنان را سرلوحه کار خود قرار مي دهد تا از طریق توسعه مدیریت و تحول 
اداري زمینه  س��از تحقق رسالت دانش��گاه در امر جذب و نگهداشت مناسب 
منابع انس��اني جهت ارتقاي سطح س��المت عموم مردم استان زنجان باشد. 
نام های قبلی مدیریت توسعه سرمایه انسانی دانشگاه، مدیریت امور پرسنلي 
کارکنان، مرکز توس��عه مدیریت و تحول اداري، مدیریت امور نیروي انساني 
و مدیریت منابع انسانی بوده است. ضمنًا این مدیریت دارای واحد های ذیل 

می باشد:
y واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان
y واحد انتقاالت و انتصابات
y واحد ترفیعات
y اداره بازنشستگی
y واحد استخدام
y واحد امور قراردادی ها
y واحد مشمولین طرح
y واحد تحول اداری
y  واحد تشکیالت و طبقه بندی مشاغل

عملکرد واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان �
واحد آموزش طی فرآیند تعریف ش��ده با بهره گیری از تجارب سال های 
گذش��ته اقدام به جمع بندی و بررس��ی نیازهای اعالم ش��ده ارسالی و ارائه 
 نیازهای آموزش��ی پاالیش شده کلیه رسته ها و رش��ته های شغلی به کمیته 

 اجرایی آموزش جهت بررس��ی و صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی با 
رعایت سقف 60 به 40 در سال های قبل و رعایت سقف مصوب 90 به 40 

در سال جاری نموده است. 

z 91 اهم فعالیت های آموزش کارکنان از سال 84 تاسال
Y  481 فعال نمودن کمیته اجرایی آموزش با تش��کیل 53 جلسه و

مصوبه 
Y  نظارت بر حس��ن اجرای برنامه آم��وزش مصوبه کمیته اجرایی

آموزش 
Y  خری��داری نصب و راه اندازی سیس��تم جام��ع نرم افزار آموزش

کارکن��ان با توجه به فراخور نیاز به ارتقای سیس��تم و نهایتًا تحت وب 
شدن سامانه آموزش کارکنان در سال 1391

Y تهیه شناسنامه آموزشی جهت کلیه کارکنان
Y  اس��تفاده از روش ه��ای نوین آموزش��ی در اج��رای برنامه های

آم��وزش )آموزش از طریق اینترنت، آم��وزش غیر حضوری( به منظور 
فراگیر شدن آموزش 

Y  اعطای گواهینامه نوع دوم واجدین شرایط
Y  ،معرفی مدیران به دوره های آموزش��ی مدیریت در سطوح )پایه

میانی، عالی( 
Y جهت اطالع رسانی بهنگام smsline استفاده از سامانه
z آموزش کارکنان از دیدگاه آمار

دوره های آموزش��ی مهارت های هفتگانه ICDL از ابتدای سال 83 با 
عقد قرارداد با جهاد دانش��گاهی آغاز و تا س��ال 85 ادام��ه یافت و در فاز 2 
دانش��گاه با عقد قرارداد با مراکز مورد تایید استانداری و مرکز آزمون دارای 
مج��وز، اقدام به برگزاری دوره های ف��وق نمود که در حال حاضر 94 درصد 

پرسنل دوره های مذکور را سپری کرده اند.

اهم شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه  �
Y  تهیه و پیش��نهاد خط مشي های اداري و مالي دانشگاه درقالب 

مقررات و ضوابط موجود
Y  اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای

آن در دانشگاه در چهارچوب قوانین و مقررات جاری 
Y  اداره ام��ور رفاهی کارکنان دانش��گاه و ایج��اد امکانات الزم در

این زمینه
Y  اجرای کلیه پروژه های عمرانی و تملک دارایی های س��رمایه ای 

اعم از آموزش��ی، بهداش��تی، درمانی و رفاهی در دانشگاه و نظارت بر 
حسن اجرای آنها

Y  نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشگاه و مراقبت
در اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی 

Y  نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی، فنی و تأسیس��اتی و
تعمیراتی، تزئینی و بهداشتی محیط دانشگاه 
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نمودار3-1- تعداد نفرات آموزش دیده مهارت های هفتگانه ICDL تا پایان سال 1391

نمودار 3-2- مقایسه عملكرد آموزش کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشكی بر اساس مجموع نفر ساعت 
در سال های 84 تا 91
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z اهم عملکرد واحد انتقاالت و انتصابات
y تهیه شیوه نامه اختصاصی نقل و انتقاالت دانشگاه
y  16 برگ��زاری 24 کمیته ع��ادی و فوق العاده نقل و انتقاالت و نیز

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل )انتصابات(
y  بررس��ي 3200 پرونده درخصوص کمیته ه��اي نقل و انتقاالت و

بررس��ي تعداد 480 پرونده در خصوص کمیته اجرایي طرح طبقه بندي 
مشاغل 
y  تهیه ش��یوه نامه کارورزی و معرفی مشمولین دارای شرایط برای

اولین بار در دانشگاه

z اهم عملکرد واحد ترفیعات
y  برگزاري تعداد 15جلس��ه کمیس��یون ماده 8 )قان��ون حفاظت در

برابراشعه( 
y  بررس��ی و اجرای مقدماتی دس��تورالعمل جدید قانون حفاظت در

برابر اشعه
y  ارزش��یابي، بازدی��د و بررس��ي 90م��ورد از واحد ام��ور کارگزیني

بیمارستان ها 

z اهم عملکرد اداره رفاه و بازنشستگي
در راستاي تامین رفاه بیشتر پرسنل برای اولین بار در دانشگاه، و با 
هدف سیاس��ت گذاري و برنامه ریزي در زمینه امور رفاهي، سیاحتي، زیارتي، 

ورزش��ي، تفریحي و فراهم نمودن قدرت خرید بیشتر براي کارکنان، کمیته 
رفاه دانش��گاه از سال 1388 تاسیس و همه ساله جلسات متعددي را برگزار 

نموده است که اهم اقدامات انجام گرفته به شرح زیر می باشد:
y  تهیه کارت اس��تخر نیم بها براي کارکنان دانشگاه جهت استفاده

از استخرهای: صدف، ولیعصر)عج(، امام علی)ع( و کارگران براي کلیه 
کارکنان رس��مي و پیماني و قراردادي و هیأت علمي و طرحي. س��ال 
1391، 4465 فقره، س��ال 1390 بیش از 3600 فقره و در س��ال هاي 
1389 و 1388 متوس��ط 3500 فقره کارت توزیع گردیده است. )ضمنًا 
براي شهرس��تان هایي که اس��تخر ندارند معادل هزین��ه کارت، کمک 

هزینه ورزشي پرداخت شده است.(
y  معرف��ي کارکنان براي اس��تفاده از مراکز تفریحي وس��یاحتی با  

تخفیف ویژه
y  معرفي کارکنان براي اس��تفاده از فروشگاه ها و مراکز خرید معتبر

جهت خرید اقساطي یا نقدي با تخفیف )بیش از 1200 مورد(
y  معرف��ي کارکنان هیأت علمي و غیر هی��أت علمي براي دریافت

انواع وام هاي مختلف جعاله، قرض الحسنه، لوازم خانگي، خودرو، کارت 
اعتباري، تجهیز مطب به تعداد 19135 مورد

y  معرفي کارکنان براي استفاده از مهد کودک هاي دانشگاه و انجام
امور مربوط به پرداخت هزینه هاي مهدکودک طبق ضوابط مربوطه 

y  معرفي براي استفاده از تخفیف بلیت هواپیمایي و تورهاي مختلف
زیارتي و سیاحتي و معرفي کارکنان براي اسکان در استان هاي مختلف 

y  ،ام��ور مرب��وط به تجمی��ع بیمه ش��امل: بیم��ه درم��ان تکمیلي

نمودار3-3- مقایسه عملكرد آموزش کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشكی بر اساس سرانه آموزش، 84 تا 91

عت
سا
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آتش س��وزي و اموال، بدنه و ش��خص ثالث و ام��ور مربوط به پرداخت 
هزینه هاي بیمه تکمیلي جانبازان

y  باالبردن ت��وان خرید کارکنان از طریق ص��دور کارت هاي خرید

اعتباري و اقس��اطي از فروشگاه اتکا و فروش��گاه هاي زنجیره اي رفاه 
براي کلیه کارکنان دانشگاه )حداقل برای 10000 معرفی(

z :جشن خدمت و تجلیل از بازنشستگان
y  در راس��تاي تجلیل و قدرداني از زحمات و تالش هاي کارکنان خدوم عرصه س��المت و بازنشس��تگان محترمي که پس از س��ي س��ال تالش به

افتخار بازنشس��تگي نائل مي آیند، مراس��م تجلیل کارکنان و بازنشستگان، با حضور مسؤولین دانشگاه و سازمان بازنشستگی، کارکنان و بازنشستگان و 
خانواده هاي محترم آنان همه ساله در دانشگاه برگزار مي گردد.

نمودار3-4- وام های پرداختي به کارکنان )فقره(
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z اهم عملکرد واحد استخدام
y  1388 انجام کلیه مراحل آزمون هاي استخدامي به صورت الکترونیکي از سال
y انجام امور مربوط به150نفردر خصوص تبدیل وضعیت کارکنان استخدامي به رسمي آزمایشي و رسمي قطعي
y برگزاري 12 آزمون استخدامي نیروهاي پیماني
y )91 -84( استخدام 1200 نفر به صورت پیماني

نمودار3-5- تعداد خروجي های دانشگاه از سال 84 تا 91 شامل: بازنشستگي، فوتي، بازخرید،
 فسخ قرارداد، استعفا و ... 

نمودار 3-6- تعداد مجوزهای اخذ شده نیروهای استخدامی پیمانی
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جدول 3-2- وضعیت نیروي انساني بر اساس نوع استخدام و مقطع تحصیلي

مقطع   
قراردادي پيمانيرسميسالتحصيلي

تبصره 3
قراردادي 

ضريب kطرحيتبصره 4

ترا
دک

1386114990012440

138711510439011639

138812210446010651

1389137856209763

1390150807806386

1391153766908973

س
سان

 لی
وق

ف

13863860030

13873674020

138841213010

138948264010

1390602810100

1391653011010

س
سان

لی

1386586300702441

138757731134002070

138861046335401990

138965250044201950

1390648670481170202

139163870350673080
لم

دپی
ق 

فو

13862641521901330

13872541671220840

138825419512601410

138925419718801060

139026726421420039

13912682622369360

لم
دیپ

یر 
و ز

م 
پیل

د

1386145117954000

13871364192433000

13881143186519000

13891117243545000

1390102525159598201

1391976253593108400
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z اهم عملکرد واحد امور قراردادی ها
y  ج��ذب و بکارگی��ري1380 نفر به عنوان نیروه��اي قراردادي کار

معین دانشگاه )از سال 1386 تا 1391( حسب مجوزهای مربوطه
y  تهیه و تدوین ش��یوه نامه جذب و برگزاري تع��داد30 کمیته ویژه

جذب نیروي هاي قراردادي در باالترین سطح مدیریتی دانشگاه
y  تبدیل وضعیت نیروهای ش��رکتی به قراردادی به تعداد 1030 نفر

)در س��ال 90-91( ب��ا توجه به مجوز و بخش��نامه های ابالغی وزارت 
متبوع، سال 90-91

z اهم عملکرد واحد مشمولین طرح و ضریب کا
y برگزاری تعداد90 کمیته تأمین و توزیع نیروی انسانی
y  ثبت نام از165 نفر از متقاضیان پیام آوری بهداشت واجد شرایط و

انجام کلیه امور مربوط به پیام آوران بهداشت 
y  جمع آوري نیاز دانشگاه به نیروهاي مشمول قانون خدمت پزشکان

و پیراپزشکان با هماهنگي معاونت درمان و معاونت بهداشتي و ارسال 
اطالعات به وزارت متبوع جهت اخذ س��همیه و اطالع رساني در سایت 

اینترنتي اداره طرح وزارت متبوع

z اهم عملکرد واحد تحول اداری
y  بطور کلی نظام اداری هر کش��ور نقش تعیین کننده ای در توسعه 

س��اختارهای اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی آن دارد. در این 
راس��تا واحد تحول اداری از س��ال 1386 ذیل مدیریت نیروی انسانی 
دانشگاه تشکیل و با سر لوحه قراردادن برنامه های تحول اداری ابالغی 
از س��وی ریاست محترم جمهوری سعی در اجرایی کردن این برنامه ها 

در سطح دانشگاه نموده است.
y تشکیل 16 جلسه شوراي تحول اداري و پیگیري مصوبات آن
y  انج��ام 5 دوره ممیزي نظام آراس��تگي در کلی��ه واحدهاي تابعه

دانشگاه و رتبه بندي واحدها و تقدیر از واحدهاي برتر
y  انجام ارزیابي عملکرد واحدهاي تابعه دانش��گاه و ارائه گزارش در

جلسه شوراي تحول اداري و هیأت رئیسه دانشگاه
y  4 جمع آوري و ارسال اطالعات شاخص هاي عمومي و اختصاصي

دوره ارزیابي عملکرد دانشگاه و ارسال آن به استانداري زنجان
y  تشکیل 9 جلس��ه کمیته سالمت اداري و تعیین بازرسان سالمت 

اداري و پیگیري تشکیل کمیته خرید
y  مشارکت در اجراي ارزیابي عملکرد کارکنان و تدوین شاخص هاي

اختصاصي واحدها
y  تدوی�ن 3 دوره برنام�ه راهب�ردي معاون�ت توس�عه

مدیری�ت و مناب�ع با هم�کاري مدیریت ه�اي زیرمجموعه 
و هم�کاري در جمع بن�دي برنامه ه�اي راهب�ردي س�ایر 
معاونت ها و ویراستاري علمي در چاپ 3 جلد کتاب برنامه 

راهبردي دانشگاه
y  راه اندازي س��ایت ثبت نام در آزمون هاي اس��تخدامي دانش��گاه و

ثبت نام داوطلبان آزمون اس��تخدامي و صدور کارت ورود به جلس��ه و 
تصحی��ح اوراق به صورت رایانه اي و ص��دور کارنامه به صورت برخط 

)online(
y  راه اندازي نرم افزار نظام پیش��نهادات در س��طح دانش��گاه و ثبت

اطالعات کمیته هاي نظام پیشنهادات واحدهاي تابعه و ابالغ آن جهت 
استفاده

نمودار 3-7- جذب نیروهای طرحی و متخصصین ضریب کا به تفكیك سال
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y  )راه اندازي سیستم پرسنلي یکپارچه دیدگاه )چارگون
و تبدیل و ورود اطالعات پرس�نلي و احکام سیس�تم قبلي 

)آذرخش( در آن در سال 1391
y  تدوین آئین نامه دورکاري دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور

با همکاري واحد تش��کیالت و ارس��ال آن به وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کي جهت استفاده سایر دانش��گاه هاي علوم پزشکي و 

تشکیل کمیته دورکاري دانشگاه در سال 1390
y  تدوین گزارش تحلیل وضعیت نیروي انس��اني در مراکز آموزشي

درماني و بیمارس��تان هاي تابعه دانشگاه با همکاري واحد تشکیالت و 
تعیین کسري و مازاد نیروي انساني در مراکز مذکور در سال 1391

z اهم عملکرد واحد تشکیالت و طبقه بندي مشاغل
y  مکانیزه نمودن ساختار تشکیالتي دانشگاه در راستای اجرای طرح

دولت الکترونیک و دسترسی آسان به اطالعات تشکیالتي دانشگاه 
y  اصالح س��اختار تش��کیالتی مراکز بهداش��تی درمانی و خانه های

بهداشت تابعه دانشگاه در راستای طرح گسترش شبکه ها 
y  ،بازطراحی و بازنگری تش��کیالت خرد و کالن س��تاد دانش��گاه

دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و تهیه پیش نویس تشکیالت تفصیلی

y  تصویب و تائید نهایی تاپ چارت تش��کیالتی دانش��گاه در مرکز
توسعه و جلسه هیأت امناء دانشگاه 

y  ورود اطالعات تش�کیالتی دانش�گاه به س�امانه جامع
تش�کیالتی وزارت متبوع و کس�ب عنوان نخست در ورود 
و ثب�ت اطالع�ات تش�کیالتي در بین دانش�گاه هاي علوم 

پزشکي کشور در سال1391 
y  تهیه و تدوین تحلیل وضعیت نیروی انس��انی در مراکز آموزش��ی

درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه در سال 90 و 91 
y  تبدیل و ارتقای عناوین پست های سازمانی به پست های مورد نیاز

دانش��گاه پس از مکاتبه با مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت 
متب��وع و پیگیری و انتقال ردیف س��ازمانی کارکنان متقاضی انتقال از 

کالن شهر تهران به دانشگاه
y  ایج��اد س��از و کارهای مناس��ب در جهت ارایه خدمات س��المت

و پیگیری س��اختاری برای تش��کیل گروه حاکمی��ت خدمات بالینی در 
بیمارستان ها

y  خریداری و نصب سیس��تم نرم افزار تش��کیالت در راستای اجرای
ط��رح دولت الکترونیک و دسترس��ی آس��ان به اطالعات تش��کیالتي 

دانشگاه 

z معرفی 
حس��ب تکالیف مقرر در بند »الف« ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي ایران و به اس��تناد بند 
9 آئین نام��ه مالي و معامالتي دانش��گاه ها، از س��ال 1384در دانش��گاه هاي 
علوم پزش��کي و خدمات بهداشتي درماني کشور، مدیران امور مالي جایگزین 
ذیحس��ابان وزارت امور اقتصادي و دارایي گردیدند و مس��ؤولیت نظارت بر 
ام��ور مالي دس��تگاه هاي مذکور به مدیران فوق مح��ول گردید. همچنین با 
عنای��ت به م��اده 4 آئین نامه مالي و معامالت��ي، صورت هاي مالي و گزارش 
عملکرد س��الیانه دانش��گاه بعد از اخذ گزارش حس��ابرس جهت تصویب به 
هیأت امناء محترم دانش��گاه و س��ایر مراجع ذیصالح نظارتي ارائه مي گردد 
و نیز از س��ال 1389 با توجه به الزامات قانوني اجراي حس��ابداري تعهدي، 
این دانشگاه نسبت به اجرایي نمودن این مهم در کلیه واحدهاي تابعه نمود 
و موفق به اخذ گزارش مقبول از حس�ابرس منتخب هیأت امناء 
براي س�ال هاي 1389 و 1390 گردید که به عنوان دانش�گاه 
برتر در س�طح کشور مورد تقدیر و تشویق هیأت امناء محترم 

دانشگاه قرار گرفت.
z اهم عملکرد

y  اس��تقرار، راهبري و آموزش حسابداري تعهدي به طور مستمر در 

سطح واحدهاي تابعه
y اجراي حسابداري تعهدي به صورت فرآیندي
y اعطاي استقالل مالي به واحدهاي تابعه

جمع899091عنوان

161017واحدهای مستقل شده

y  تش��کیل کمیته حسابرس��ي داخلي جهت نظارت بر عملکرد مالي
واحدهاي مستقل و تابعه دانشگاه

y  انعقاد قرارداد با مؤسس��ات عضو جامعه حسابرسان رسمي، جهت
حسابرسي واحدهاي مستقل دانشگاه 

y  تهی��ه صورت ه��اي مال��ي تلفیقي بر مبن��اي تعه��دي و ارائه به
حسابرس منتخب هیأت امناء

y  شناسایي و ارزیابي دارایي هاي منقول و غیر منقول
y ساماندهي اموال و امالک دانشگاه
y مکانیزه نمودن سیستم صدور تعرفه درمراکز بهداشتی

مدیریت امور مالی
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معرفی �
مدیریت خدمات پش��تیبانی دانش��گاه ب��ا بکارگی��ری روش های نوین 
مدیریتی و فن آوری با اعتقاد به کار گروهی و حفظ کرامت انس��انی و اصل 
صداق��ت و امانتداری، ماموریت ارائه خدمات پش��تیبانی به و احدهای تابعه 
دانشگاه و سایر واحدهای ذینفع اجرای برنامه های عملیاتی ذیل را در دستور 

کار خود قرار داده است.

z اهم شرح وظایف
y  نظارت بر امور مربوط به تنظیف و حفظ و حراس��ت ساختمان ها و

تأسیسات واحدهای مرکزی دانشگاه
y  نظارت بر فعالیت امور نقلیه، تلفنخانه، باغبانی و خدماتی واحدهای

مرکزی دانشگاه
y نظارت بر فعالیت امور تدارکات و انبارداری دانشگاه
y  ایج��اد هماهنگی بین فعالیت های خدمات��ی و فعالیت های اصلی

دانش��گاه به منظور تس��هیل در اس��تفاده از خدمات متوسط واحدهای 
اصلی دانشگاه

y  پیش بینی احتیاجات دانش��گاه از نظر وس��ائل و ملزومات اداری و
فنی و تعیین هزینه آنها

z اهم عملکرد
y  انجام امور تعمیرات و تجهیز خانه های سازمانی کارکنان و اعضای

هیأت علمی دانشگاه )به تعداد 79 باب(
y  تدوین ش��رایط عمومی و اختصاصی کلیه مناقصه ها و مزایده های

اجرا شده در سطح دانشگاه
y  ،پیگیری و اخذ انش��عابات آب، برق طرح جامع پردیس دانش��گاه

واحدهای مسکونی متخصصین، مسجد طاها و دانشکده دندانپزشکی
y  نظ��ارت، پایش و ارائه رهنم��ود بر نحوه انعق��اد قراردادها اعم از

معامالت خرد، متوسط و عمده در سطح دانشگاه
y  پیگیری نصب و اس��تقرار سیس��تم جامع ورود و خروج در ستاد و

واحدهای تابعه با همکاری اداره فن آوری اطالعات
y  پشتیبانی امور تدارکاتی و خدماتی غرفه های نمایشگاهی )زنجان

در مسیر توسعه، نمایشگاه هفته دولت، هفته سالمت و ...(

z  اهم دستاوردهاي مدیریت امور مالي )ازسال 1384 لغایت
)1391
y  کس�ب عنوان دانشگاه برتر به منظور اجراي فرآیندي

حس�ابداري تعهدي و ارائه صورتهاي مالي تلفیقي توسط 
هیأت امناي محترم دانشگاه 

y  تطبیق آم��ار خودرویي با خزانه معین اس��تان و رفع مغایرت هاي

موجود
y  پیگیري و اخذ اسناد مالکیت امالک فاقد سند به تعداد 68 فقره
y  اصالح س��اختار نیروي انس��اني و جذب نی��روی تخصصی جهت

اجراي حسابداري تعهدي
y  اخذ گزارش مطلوب از حس�ابرس منتخب هیأت امناء

دانش�گاه از س�ال 1385 لغایت 1390 براي مدت 6 سال 
متوالي 

مدیریت خدمات پشتیبانی 
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نمودار 3-8- مقایسه روند عملكرد دبیرخانه ستاد دانشگاه قبل و بعد از اجرای اتوماسیون اداری
)افزایش میزان صرفه جویی در مصرف کاغذ(

y  هم��کاری در اج��رای برنامه های ام��ور رفاهی، پذیرش، اس��کان
و تغذی��ه مهمان��ان مدع��و دانش��گاه در مح��ل مأمورس��رای تهران و 

مهمانسراهای زنجان 
y  نظ��ارت بر فعالیت امور نقلیه و بهینه س��ازی سیس��تم حمل و نقل

س��تاد و واحدهای تابعه )دوگانه س��وز کردن خودروها، تهیه و پیگیری 

کارت هوش��مند سوخت، تعویض پالک خودروها، مسائل بیمه خودروها 
و گزارش گیری تصادفات و امور کارشناسی خودرو و ....(

y  پیگیری و اجرای ط�رح تجمیع بیمه در کلیه واحدهای
تابعه دانشگاه 

جدول 3-3- عملكرد مهمانسراهای دانشگاه در پذیرش و اسكان مهمانان

 8485868788899091

20402015204521162070239824192235مهمانسرای زنجان

6527288926301320485--ارفع تهران

20402015269728442962302837392720جمع کل
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نمودار 3-9- آمار فروش، خرید و اسقاط خودروهای دانشگاه به تفكیك سال

z  خوابگاه ارفع تهران
جهت ایجاد فضای مناس��ب و مطلوب و کاربری اصولی و اس��تفاده بهینه از فضاهای موجود، خوابگاه مرکزی دانشگاه در تهران با مساحتی بالغ بر 200 
متر مربع در 2 بخش جداگانه خواهران و برادران، مجموع ظرفیت 26 تخت )18 تخت برادران و 8 تخت خواهران( با امکاناتی قابل توجه در راستای ایجاد 
رفاه هیأت علمی و پرس��نل دانش��گاه در نیمه دوم س��ال 91 بااعتباری بالغ بر1250 میلیون ریال بهسازی و تجهیز گردید. در حال حاضر این خوابگاه مجهز 
به سیستم شبکه اینترنت و امکانات رفاهی مناسب آماده ارائه خدمات شبانه روزی به پرسنل و متخصصین دانشگاه طبق فرآیندهای تعیین شده می باشد. 
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نمودار 3-10- تعداد آمبوالنس ها از سال 84 تاکنون

نمودار 3-11- اجرای مناقصه ها و مزایده ها به تفكیك سال
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نمودار 3-13-تعداد واحدهای متصل به شبكه از طریق ارتباط فیبر یا بیسیم

معرفی �
این اداره در سال 1370 تحت عنوان اداره خدمات ماشینی فعالیت خود 
را آغاز نموده و در س��ال 86 با عنوان اداره فن آوری اطالعات، تحت نظارت 
معاونت تحقیقات و فن آوری و با حمایت های مدیران ارش��د دانش��گاه، رشد 
و توس��عه س��ریع خود را آغاز نمود. در س��ال 88 مدیریت این اداره، حسب 
صالحدید مقام عالی دانشگاه جهت تسریع در توسعه زیرساخت های دانشگاه 
و نی��ز تقویت نیروی انس��انی، به معاونت توس��عه مدیریت و منابع انس��انی 

دانشگاه تفویض گردید.
این اداره در تمام زمینه های تخصصی حوزه فن آوری اطالعات، نیازهای 
دانشگاه را تحت پوشش خود قرارداده و هم اکنون با تهیه و پشتیبانی بیش از 
2000 دستگاه رایانه و تجهیزات جانبی و استقرار زیرساخت شبکه برای بیش 
از 55000 متر مربع از واحدهای تابعه دانش��گاه، کلیه کارکنان، دانشجویان و 
اعضای هیأت علمی، ابزار مناس��ب جهت مطالعه، پژوهش و انجام تحقیقات 
علمی و نیز استفاده از نرم افزارهایی نظیر: سامانه جامع مدیریت آموزشی )سما(، 
س��امانه جامع مدیریت اطالعات تحقیقاتی )س��مات(، سامانه جامع اطالعات 
بیمارستانی )HIS(، س��امانه یکپارچه منابع انسانی، سامانه متمرکز مکاتبات 

اداری )دیدگاه(، حسابداری تعهدی و ... را در اختیار دارند. 
اداره فن آوری اطالعات بر آن است با ایجاد دسترسی کامل و مدیریت 
شده شبکه و اس��تفاده از نرم افزارهای راهبردی، شرایطی را فراهم نماید، تا 
با ارتقای خدمات س��المت در دانشگاه، افزایش کیفیت و کاهش هزینه های 

بهداشتی، درمانی جهت مردم فهیم و شریف استان مترتب گردد.
ب��رای تحقق این امر، توس��عه کمی و کیفی زیر س��اخت های فن آوری 
اطالع��ات و نیز بهره گیری از روزآمدترین امکانات، به همراه ارتقای آموزش 
کارشناسان و کاربران ذیربط، همواره مد نظر مدیران ارشد دانشگاه می باشد.

اهم شرح وظایف اداره �
y  و نظارت بر اجرای آن در IT تهیه و تدوین اس��تانداردهای حوزه

دانشگاه 
y  برنامه ریزی، پیگیری، نظارت و اجرای طرح های مصوب در زمینه

فن آوری اطالعات
y  برقراری زیرس��اخت های الزم جهت اجرای طرح های توس��عه ای

مربوط به فن آوری اطالعات
y اجرای برنامه های مربوط به تحقق دولت الکترونیک
y  مدیریت، نظارت و پش��تیبانی فنی پروژه شبکه کابلی و بی سیم و

تعیین سطوح دسترسی و کاربران شبکه و موارد امنیتی مربوط به آن
y تحقیق و پژوهش در زمینه های مرتبط

z اهم عملکرد واحد سخت افزار، شبکه و زیر ساخت 
y  نصب، راه اندازی و پشتیبانی بیش از 55000 متر مربع از واحدهای

تابعه دانشگاه، 82 تا 92
y  تجهیز واحد های تابعه )رایانه، س��رور و تجهیزات فعال ش��بکه و

سایر تجهیزات جانبی مورد نیاز(، بیش از 2000 مورد، 82 تا 92
y  راه اندازی اینترانت داخلی در سطح استان با همکاری شرکت های

خصوصی، 89 تا 92
y  پیاده سازی و پشتیبانی شبکه یکپارچه شهری در سطح شهرستان

زنجان، 85 تا 92
y  پیاده س��ازی و پشتیبانی ش��بکه یکپارچه ش��هری و بین شهری

شهرستان های ابهر و خرمدره، 92
y  ،پیاده س��ازی شبکه بین ش��هری زنجان، ماهنشان، ایجرود، طارم

خدابنده، 88 تا 92

اداره فن آوري اطالعات دانشگاه
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y 91 ،نیاز سنجی، پیگیری و راه اندازی شبکه سالمت در سطح استان
y  اتصال بیش از 100 واحد تابعه به ش��بکه داخلی دانشگاه و شبکه

ملی سالمت، 91
y 91 ،تهیه طرح اجرایی فیبر نوری برای 35 نقطه در سطح استان

z  اس�تقرار و  پیاده س�ازی  طراح�ی،  واح�د  عملک�رد  اه�م 
سامانه های اداری ، آموزشی و بیمارستانی

 )HIS( پیاده س��ازی و پش��تیبانی س��امانه جامع اطالعات بیمارستانی
مراکز آموزش��ی و درمانی آیت ا... موس��وی، س��ال 88 ولیعصر )عج(، شهید 

بهشتی و بیمارستان امدادی ابهر، سال 91
y  پیاده س��ازی و پش��تیبانی سامانه ذخیره س��ازی و پردازش تصاویر

پزش��کی )PACS( مراکز آموزش��ی و درمانی آیت ا... موسوی، سال 
89، ولیعصر )عج(، امیرالمومنین خدابنده و امدادی ابهر، سال 91

y  اس��تقرار و پش��تیبانی س��امانه جامع مکاتب��ات اداری و آرش��یو
الکترونیکی اس��ناد الکترونیکی در سطح شهرس��تانهای زنجان، ابهر و 

خرمدره برای بیش از 1500 کاربر، سال 91
y 91 استقرار و پشتیبانی سامانه جامع یکپارچه منابع انسانی، سال
y  برقراری ارتباط با سامانه سپاس وزارت متبوع به عنوان 5 دانشگاه

اول کشور، سال 91
y  استقرار، توس��عه و پشتیبانی سامانه پاس��خگوی وزارت بهداشت

1490 به عنوان 5 دانشگاه پیشرو در کشور، سال 91
y 91 استقرار سامانه اطالع رسانی پزشک خانواده 1590، سال
y  برق��راری ارتباط بین بانک اطالعاتی احکام پرس��نلی و حقوق و

دستمزد، سال 91
y  ،طراحی و پیاده س��ازی بانک جامع اطالع��ات خریدهای رایانه ای

سال 91

نمودار 3-13- استقرار زیر ساخت ارتباطی شبكه برای واحد های تابعه دانشگاه )متر مربع(

نمودار 3-12- تعداد واحدهای متصل به شبكه از طریق ارتباط سیم مسی،MPLS, ADSL وفناوری های مشابه
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y  طراح��ی و پیاده س��ازی داش��بورد وظایف کارشناس��ان فن آوری
اطالعات، سال 91

y  طراحی و پیاده س��ازی نرم اف��زار خودکار تنظیم مرورگر س��امانه
دیدگاه برای نخستین بار در سطح کشور، سال 91

y  ،راه اندازی بانک جامع و یکپارچه اطالعات کتابخانه های دانشگاه
سال 88
y پشتیبانی فنی سامانه های نرم افزاری دانشگاه
y  ،اس��تقرار و پش��تیبانی پورتال اطالع رسانی و وب سایت مجالت

سال 88
y  ،قرار گرفتن بین دانشگاه های برتر کشور در ارزیابی وبومتریکس

87 تا 92
y 91 راه اندازی آزمایشی سیستم پست الکترونیکی کارکنان، سال

z اهم عملکرد واحد امنیت اطالعات 
y  س��رورها و ش��بکه دانش��گاه )LOG( کنت��رل روزانه اطالعات

و بررس��ی موارد مش��کوک و رفع مش��کالت و نقص های کشف شده 
احتمالی 

y  پشتیبان گیری از کلیه بانک های اطالعاتی و نگهداری آن بر روی
ابزارهای متنوع ذخیره سازی و نگهداری امن داده ها

y  اس��تفاده از ابزارهای پیش��رفته جهت اتصال به اینترنت و کنترل
ارتباطات داخل و خارج سازمانی

y  امنیت ش��بکه و ...( برای ،ISMS( برگ��زاری دوره ه��ای امنیتی
کارشناسان حوزه امنیت اطالعات 

y  اطالع رس��انی و اعالم هش��دار های امنیت��ی در خصوص حمالت
اینترنتی و نحوه مقابله با آن ها

y  استانداردسازی سیستم های کامپیوتر و شبکه ها، بویژه شبکه  های
بیسیم و رمز نگاری آنها

y  پایش مستمر وضعیت شبکه و سرورها با نرم افزارهای تخصصی
مانیتورینگ 

y  کنترل و ارتقای منظم نرم افزارهای امنیتی داخل شبکه و بررسی
موارد و عملکردهای مشکوک کاربران

y  رعای��ت اس��تانداردهای امنیت��ی در انتخاب نرم افزارها، بررس��ی
مستمر موارد ضعف امنیتی نرم افزارهای موجود و تعامل با شرکت های 

مربوطه جهت رفع نواقص در سامانه های دانشگاه

نمودار -3-14-میزان نفوذ اتوماسیون مكاتبات اداری در بین کارکنان

ران
کارب

داد 
تع
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y  ،بازدید دوره ای سخت افزارها و برق اضطراری مرکز داده دانشگاه
جهت سرویس دهی پایدار

y  ... ساماندهی سیستم برق و نصب ابزارهای هشدار دهنده آتش و
در مرکز داده دانشگاه

z اهم عملکرد واحد تحقیق و توسعه
y  تحقیق و مطالعه در خصوص ابزارها و تکنولوژی های جدید مرتبط

ب��ا فعالیت های س��ازمان در زمینه فناوری اطالعات )مانند س��رورهای 
مجازی، ابزارهای ذخیره سازی اطالعات، RFID و...(

y  بررسی و تحقیق در خصوص ارتقای سیستم های موجود و امنیت
مرکز داده دانشگاه

y  تحقیق، بررس��ی و انتخاب ابزارهای جدید جهت پایش و ارتقای
امنیت شبکه

y  بررس��ی و تحقیق در خصوص س��امانه های نرم افزاری مورد نیاز
دانش��گاه و پیش��نهاد آنها جهت پیاده س��ازی و عملیات��ی کردن )مانند 
یکپارچه س��ازی بانک های اطالعاتی دانش��گاه، حضور غیاب متمرکز، 
سیستم منابع انسانی یکپارچه، سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری و....(

y  بررس��ی راهکاره��ای علمی و تخصصی، جهت ارتقا وب س��ایت
دانشگاه بر اساس استانداردهای سئو 

y  تشکیل اتاق فکر و کمیته های تخصصی
y  بررس��ی و تحقیق در خصوص استانداردهای مرکز داده و پیگیری

جهت پیاده سازی آن

نمودار 3-15- سامانه های اطالعاتی یكپارچه

نمودار 3-16- تعداد رایانه و تجهیزات تهیه و پشتیبانی شده، 1384 تا 1391
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معرفی �
 این مدیریت از بدو تأس��یس دانش��گاه تحت عنوان مدیریت دفتر فنی 
و گ��روه نظارت بر طرحه��ای عمرانی فعالیت خود را آغاز نموده و با تکیه بر 
نیروهای متخصص و متعهد خود، توانس��ته اس��ت طراحی و نظارت بر کلیه 
پروژه هاي عمراني دانش��گاه اعم از پروژه های درمانی، آموزش��ی، بهداشتی، 
پژوهشی، ورزش��ی، رفاهی، فرهنگی و ستادی در سطح استان زنجان را به 

بهترین شکل و مطابق مقررات ملی ساختمان به سرانجام برساند. 
z اهم عملکرد مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

y  تش�کیل س�تاد راهبردی پروژه ه�ای عمرانی با حضور
ریاس�ت محترم دانشگاه برای اولین بار در سطح دانشگاه 

در سال 90
y  برگزاري تشریفات مناقصه و انتخاب مشاوران و پیمانکاران
y بررسي و کنترل طرح ها و نقشه هاي تهیه شده توسط مشاوران

y  نظارت بر اجراي عملیات عمرانی پروژه های دانش��گاه از شروع تا
تحویل موقت 

y بررسی صورت وضعیت های مشاوران و پیمانکاران
y تهیه و به روز رسانی شناسنامه فنی پروژه های عمرانی دانشگاه
y  ش��رکت در کمیس��یون هاي تحویل موقت و قطع��ی پروژه هاي

دانشگاه
y  نظ��ارت بر عملکرد پیمان��کاران نگهدارنده تأسیس��ات واحدهای

دانشگاه
y  نظارت بر حس��ن اجراي کلیه عملیات اجراي پروژه های اماني که

توسط واحدها انجام مي گردد.
y  تهیه گزارش هاي آماري از پیشرفت هاي فیزیکي و مالي پروژه ها

و انعکاس به مراجع ذیربط 

مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

جدول 3-4- اهم عملكرد عمرانی مدیریت توسعه منابع فیزیكی وامورعمرانی دانشگاه، 1384-1391
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پروژه
وضعيت پروژه

در شرف تحویل آموزشی پردیس دانشگاه97بتنی1230088دانشکده دندانپزشکی1

در شرف تحویلآموزشیشهرستان ابهر95بتني420188دانشکده پرستاری ابهر2

تکمیلپژوهشیشهرستان زنجان100بتنی87090مرکز تحقیقات متابولیک 3

فعالمحوطه سازیپردیس دانشگاه80بتنی30090 متر مربع ساختمان سردرب پردیس دانشگاه4

تکمیل و بهره برداریمسکونیپردیس دانشگاه100فلزي12122490 واحد متخصصین زنجان5

آموزشی درمانی شهرستان زنجان40فلزي91 7161مرکزپیشگیری ودرمان سرطان6
فعال با کمک خیرینپژوهشی

الحاقی بیمارستان 36بتنی630089بخش سوختگی بیمارستان آیت ا... موسوی7
فاز اول قرارداد تحویل – پیگیری بهداشتی– درمانیآیت ا... موسوی

جهت تامین اعتبار ادامه پروژه

فعالآموزشی- پژوهشیپردیس دانشگاه40بتنی306390کتابخانه مرکزی دانشگاه8

تکمیلبهداشتی– درمانیسطح استان100فلزی27232589 باب خانه های بهداشت روستایی9

فعالبهداشتی– درمانیآباد خدابندهروستای محمود 98فلزی42090مرکز بهداشتی درمانی محمودآباد10

بهره برداریفرهنگی پردیس دانشگاه100فلزی130086مسجد طه11

فاز اول قرارداد اتمام- بهداشتی– درمانیشهرستان زنجان50بتنی104790مرکز شهری سرچشمه12
پیگیری جهت تامین اعتبار

فعالبهداشتی– درمانیشهرستان خرمدره42بتنی48691مرکز شهری شماره 4 خرمدره13

فعالبهداشتی– درمانیشهرستان ابهر50بتني48691مرکز شهری عسلک ابهر14

فعالبهداشتی– درمانیشهرستان زنجان51بتنی12191پایگاه فوریت های پزشکی ارمغانخانه15

 t ادامه در صفحه بعد 



98

 

ف
دي

ر

زيربنا عنوان پروژه
)مترمربع(

سال شروع
 )ساخت يا 

تکميل(
نوع 

اسکلت
درصد 

پيشرفت 
فيزيکی

محل اجرا
کاربری 

پروژه
وضعيت پروژه

فعالبهداشتی– درمانیشهرستان زنجان60بتنی12191پایگاه فوریت های پزشکی پونک16

فعالبهداشتی– درمانیسطح استان60فلزي651091 باب خانه بهداشت روستایی17

فعالفرهنگیپردیس دانشگاه100فلزي5091یادمان شهید گمنام18

تکمیل بهداشتی– درمانیبیمارستان ولیعصر100بتنی18090بونکر رادیوتراپی19

تکمیل و بهره برداریمحوطه سازیپردیس دانشگاه100-60090 مترتکمیل قسمتی از فاضالب پردیس20

بهره برداریمحوطه سازیپردیس دانشگاه100مصالح بنایی130088 متردیوار کشی پردیس21

بهره برداریورزشیسالن شهید تجلی100فلزي54089باشگاه تیراندازی شهید چمران22

بهره برداریبهداشتی– درمانیمحوطه بیمارستان شفیعیه100مصالح بنایی33089بهسازي مرکز تحقیقات زخم های مزمن23

بهره برداریمسکونیپردیس دانشگاه100فلزي20204086 واحد متخصصین زنجان24

بهره برداریمسکونیشهرستان ابهر100فلزي12122486 واحد متخصصین ابهر25

بهره برداریبهداشتی– درمانیشهرستان ایجرود100فلزي72085شبکه بهداشت و درمان ایجرود26

بهره برداریبهداشتی– درمانیشهرستان طارم100فلزي81586شبکه بهداشت و درمان طارم27

بهره برداریبهداشتی– درمانیبیمارستان شفیعیه100مصالح بنایی24589داروخانه تخصصي شهید رجائي28

بهره برداریمسکونیشهرستان سلطانیه100فلزي40886پانسیون پزشکان سلطانیه29

بهره برداریبهداشتی– درمانیمزیدآباد خرمدره100مصالح بنایی42089تکمیل مرکز روستایی مزید آباد30

بهره برداریبهداشتی– درمانیگوگجه ییالق خدابنده100مصالح بنایی42087مرکز روستایی گوگجه ییالق31

بهره برداریبهداشتی– درمانیزاغج خدابنده100مصالح بنایی42087مرکز روستایی زاغج32

بهره برداریبهداشتی– درمانیقیاسکندی خدابنده100مصالح بنایی42087مرکز روستایی قیاسکندی33

بهره برداریبهداشتی– درمانیشهرستان ابهر100فلزی55087مرکز شهری 22 بهمن شناط34

بهره برداریبهداشتی– درمانیشهرستان ابهر100فلزی35088تکمیل مرکز اعالئی ابهر35

بهره برداریبهداشتی– درمانیروستای تهم100مصالح بنایی42086مرکز روستایی تهم36

بهره برداریبهداشتی– درمانیشهرستان دندی100مصالح بنایی85086مرکز شهری دندی37

بهره برداریبهداشتی– درمانیسطح استان100مصالح بنایی33264085 باب خانه بهداشت روستایی38

بهره برداریمسکونیخرمدره100فلزی26285پانسیون پزشکان خرمدره39

بهره برداریمسکونیماهنشان100فلزی26285پانسیون پزشکان ماهنشان40

بهره برداریمسکونیخدابنده100فلزی16887پانسیون پزشکان خدابنده41

فعالEOCپردیس دانشگاه20بتنی222791 مرکز فوریت های پزشکی و مدیریت بحران42

 t ادامه در صفحه بعد 

t ادامه از صفحه قبل
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فعالبهداشتی– درمانیشهر زنجان13بتنی146491 3 مرکز بهداشتی درمانی شهری43

فعالآموزشیشهر زنجان70----197592ایجاد شعبه بین الملل 44

بهره برداریآموزشیشهر زنجان100فلزی600085تکمیل دانشکده داروسازی45

بهره برداریاداریشهر زنجان100.........90...........بهسازی محوطه ستاد مرکزی46

بهره برداریدرمانیشهرستان ایجرود100بتنی358988احداث بیمارستان ایثار ایجرود*47

t ادامه از صفحه قبل

*مجری وزارت راه و شهرسازی و نظارت، تجهیز و بهره برداری توسط دانشگاه علوم پزشکی

نمودار3-17- عملكرد عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،1384 تا 1391
84 91
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نمودار3-18- عملكرد عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به تفكیك نوع کاربری پروژه ها، 1384 تا 1391

12 واحد متخصصین زنجان مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی سرطان زنجان

دانشکده دندانپزشکي دانشکده پرستاري ابهر

نمونه ای از پروژه هاي عمراني دانشگاه به روایت تصویر
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باشگاه تیراندازی شهید چمران  بخش سوختگي بیمارستان آیت اهلل موسوي

کتابخانه مرکزی دانشگاه

دانشکده داروسازی زنجان

مسجد طه

سردرب پردیس دانشگاه

یادمان شهید گمنام
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معرفی �
از ابتدای ش��روع به فعالیت دانشگاه، این مدیریت تحت عنوان مدیریت 
تش��کیالت، آموزش و بودجه برنامه ای در نمودار س��ازمانی دانش��گاه ایجاد 
گردیده اس��ت و در سال های بعد با عنوان »مدیریت برنامه ریزی منابع مالی 
و بودجه« و در س��ال1391پس از بازنگری و تصویب نمودار سازمانی جدید 
توسط هیأت امناء محترم دانشگاه، به »مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش 

عملکرد« تغییر عنوان داده است.
z  اه�م عملکردهای مدیری�ت برنامه ری�زی، بودجه و پایش 

عملکرد 
y  تهیه و تدوین بودجه پیش��نهادی ج��اری، عمرانی، اختصاصی در

قالب اهداف و خط مش��ی های کلی دانش��گاه، با رعایت سیاس��ت ها و 
ضوابط قانونی ابالغی با هماهنگی و نظارت ریاست دانشگاه و معاونت 

توسعه مدیریت و منابع
y  تهیه و تدوین بودجه تفضیلی دانش��گاه برای یکسال مالی با توجه

به اهداف دانشگاه و با رعایت مقررات و ضوابط ابالغی 
y  جم��ع آوری اطالعات مربوط ب��ه عملکرد مال��ی واحدهای تابعه

دانش��گاه در مقاط��ع چند ماه��ه و تجزیه و تحلیل آن ه��ا و تطبیق با 
تفاهم نام��ه داخلی و اعالم درصد مغایرت ه��ا و ارائه گزارش نتایج آن 

به مقامات دانشگاه
y  تهیه گزارش وضعیت اعتبارات دانشگاه جهت ارائه به هیأت رئیسه  

در طول سال به منظور سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات الزم و ابالغ 
آن به واحدهای تابعه دانشگاه

y  تشکیل کمیته درآمد دانشگاه به منظور پیگیری وصول
صحی�ح و ب�ه موقع درآم�د اختصاصی و کاهش کس�ورات 

بیمه ای بیمارستان ها
y  انجام کلی��ه فعالیت هاي مربوط به دبیرخانه هی��أت امناء از قبیل

گ��ردآوری آمار، اطالعات، تکمیل فرم ها، تهیه گزارش عملکرد، بودجه 
تفصیلی و سایر امور مرتبط 

y  ،انجام کلیه امور مربوط به مصوبات س��فرهای ریاس��ت جمهوری
سفرهای شهرستانی استاندار و پیگیری اعتبارات، ابالغ و تخصیص آن 

و تهیه گزارشات مربوط
y  :همکاری در اس��تقرار و اجرای نظام نوین مالی در دانشگاه شامل

تهیه، تنظیم، بررس��ی و مبادله تفاهم نامه های داخلی واحدها و شرکت 
در کالس ها و کارگاه های آموزشی در دانشگاه و سایر نقاط کشور و نیز 
ایجاد کد اعتباری برای واحدهای مستقل و سایر امور محوله همگام با 

مدیریت امور مالی دانشگاه
y  میزبان�ی و هم�کاری برگ�زاری 3 همایش کش�وری 

)بعن�وان دبیر اجرایی( که مورد تقدیر مقامات وزارتی قرار 
گرفته است.

y  شرکت فعال در ستاد راهبردی پروژه های عمرانی

مدیریت برنامه ریزي،بودجه و پایش عملکرد

نمودار 3-19- میزان رشد اعتبارات مصوب هزینه ای بهداشت و درمان، 1384-1391

ال
 ری

ون
میلی



103

نمودار3-21- رشد درآمد اختصاصی وصول شده برنامه های بهداشت ودرمان، 1384-1391

ال
 ری

ون
میلی

نمودار3-20- رشد اعتبارات مصوب هزینه ای برنامه آموزش و تحقیقات، 1384-1391

ال
 ری

ون
میلی
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نمودار3-22- رشد درآمد اختصاصی وصول شده برنامه های آموزشی دانشگاه، 1384-1391

z  مصوبات سفرهای اس�تانی ریاست جمهوری )در ارتباط با
دانشگاه علوم پزشکی( 

س��فرهای پر خیر و برکت هیأت محترم دولت به اس��تان در راس��تای 
تحقق اهداف برنامه پنج س��اله چهارم و پنجم توس��عه کش��ور و نیز اهداف 
چش��م انداز 20 س��اله نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران صورت گرفته 
 اس��ت. این سفرها در س��ه مرحله: در س��ال 1385با 10 مصوبه، سال1387 

با 11 مصوبه وس��ال 1389 با 16 مصوبه صورت گرفته اس��ت. با تحقق این 
مصوبات و احداث پروژه های عمرانی، ش��اخص های بهداش��تی – درمانی و 
آموزش��ی پزشکی نسبت به ش��اخص های ملی و منطقه ای توسعه و ارتقای 
چش��م گیری داشته اس��ت. وضعیت تحقق این مصوبات را می توان در قالب 

جداول ذیل بیان نمود. 

جدول 3-5- وضعیت مصوبات دانشگاه علوم پزشكی زنجان در سفر ریاست محترم جمهوری، 1384-1391

نسبت تخصيص به اعتبار تخصيص يافتهاعتبار مصوب يا برآوردتعداد مصوباتدور سفر 
اعتبار مصوب )درصد( 

در صد پيشرفت 
فيزيکی

10142615104.9007497اول

113905101356333581دوم

16725432759791025سوم

جدول3-6- اعتبارات تخصیص یافته عمرانی ملی و استانی، 1391-1387

سال 91سال 90سال 89سال 88سال 87منبع 

4810532397234608501636384ملی

377542133769221619204استانی

51880366102722910717745588جمع

ال
 ری

ون
میلی
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z  افتخارات
y  دانش�گاه علوم پزش�کی زنجان اولین و تنها دانشگاه

علوم پزش�کی کشور است که توانس�ته صورت های مالی 
تلفیقی را با رعایت کلیه اس�تاندارد های تلفیق تهیه نماید. 
این دانشگاه پس از ارائه صورت های مالی توانست گزارش مقبول بدون 
بند از حس��ابرس منتخب هیأت محترم امنای دانشگاه دریافت کند. که 
این موضوع موجب گردید اعضاء محترم هیأت امنای دانشگاه و جناب 
آقاي دکتر امین لو دبیر مجامع ش��وراها و هیأت های امناء دانشگاه های 
علوم پزش��کی، ضمن اظهار تقدیر و تش��کر از حمایت های مس��ؤولین 
دانشگاه به ویژه ریاست دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع و کلیه 
همکاران ام��ور مالی، این گزارش را برترین گزارش دریافتی 

توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور دانستند.
y  کسب رتبه اول به عنوان دستگاه برتر در امر آموزش ضمن خدمت

 کارکنان در جشنواره شهید رجایي و دریافت لوح سپاس از جناب آقاي 

دکتر رئوفي نژاد اس��تاندار محترم زنجان و رئیس ستاد جشنواره شهید 
رجایي
y  دریافت لوح تقدیر دانش��گاه از استاندار محترم زنجان در جشنواره

ش��هید رجایي به جهت ارتق��اء رتبه در ارزیابي عملکرد دس��تگاه هاي 
اجرایي استان

y  میزبانی دو همایش بزرگ کش��وری معاونین پشتیبانی و مدیران
مالی و بودجه دانش��گاه های علوم پزش��کی سراس��ر کشور در دو سال 

متوالی که مورد تقدیر و تشکر مقامات وزارتی قرار گرفت.
y  عضویت و هم��کاری موثر در کمیته های فنی و تخصصی بودجه

و مال��ی وزارت متبوع که با تقدیر مقام عالی وزارت و معاونت توس��عه 
مدیری��ت و منابع و مدی��ر کل محترم دفتر برنامه ری��زی منابع مالی و 

بودجه وزارت متبوع همراه بوده است.
y  دریافت لوح تقدیر دانشگاه از اس��تاندار محترم زنجان در استقرار

نظام آراستگي اداري

کسب رتبه اول به عنوان دستگاه برتر در امر آموزش ضمن خدمت کارکنان 
در جشنواره شهید رجایي و دریافت لوح سپاس از جناب آقاي دکتر رئوفي نژاد 

استاندار محترم زنجان و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایي

تجلیل از ریاست محترم دانشگاه وهمکاران 
بویژه معاونت محترم توسعه توسط هیأت محترم امنای دانشگاه 

 به دلیل استقرار مطلوب حسابداری تعهدی در دانشگاه
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تقدیر مقام عالی وزارت وقت از عملکرد بخش های مختلف سالمت، آموزش 
و پژوهش

ارزیابی مطلوب گزارش حسابرس از حساب های دانشگاه و تایید نهایی 
صورت های مالی و قدردانی از دانشگاه )بند 1 صورتجلسه 91/11/29(

تایید نهایی صورت های مالی و قدردانی از دانشگاه جهت استقرار حسابداری 
تعهدی )بند 3 صورتجلسه 90/10/3(
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دریافت لوح تقدیر دانشگاه از استاندار محترم زنجان در استقرار نظام آراستگي اداري

انتصاب معاون توسعه دانشگاه به عضویت کمیته فنی و تخصصی امور مالی دانشگاه ها
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لوح تقدیر مدیر امور مالی دانشگاه از معاونت توسعه مدیریت وقت وزارت متبوع 

لوح تقدیر معاون توسعه مدیریت دانشگاه از وزیر وقت
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لوح تقدیر مدیریت بودجه دانشگاه از معاون درمان وقت وزارت متبوع

لوح تقدیر مدیریت بودجه دانشگاه از معاون توسعه مدیریت وقت وزارت متبوع
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لوح تقدیر معاون توسعه مدیریت دانشگاه از وزیر محترم وقت

لوح تقدیر مدیر امور مالی دانشگاه از معاون توسعه وزارت متبوع و نیز استاندار زنجان



111

علیرغ�م موفقیت ه�ای ب�ی نظی�ر دانش�گاه در صحنه های 
مختل�ف که مهمتری�ن آن ارتقای رتبه دانش�گاه ب�ه تیپ یک 
کش�وری می باش�د؛ جه�ت کس�ب م�دارج ارزش�مند علم�ی، 

پژوهشی، درمانی تالش همچنان ادامه دارد.

z برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و منابع
کمیت��ه برنامه راهبردي معاونت توس��عه مدیریت و مناب��ع در معاونت 
تشکیل و 3 برنامه راهبردي را طي جلسات متعدد تدوین نموده است. چکیده 
برنامه سوم راهبردي معاونت توسعه مدیریت و منابع به صورت زیر مي باشد:

دورنماي )Vision( معاونت توسعه مدیریت و منابع �
تا پایان برنامه س��وم راهبردي، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
در زمینه تأمین، نگهداري و به کارگیری بهینه س��رمایه هاي انس��اني، مالي، 
فیزیک��ي و ارتقاء بهره وري و ایجاد تحول اداري و س��اختاري و نیز ترویج و 
اجراي روش هاي نوین مدیریتي و نظام نوین مالي با به کارگیري فناوري هاي 

جدید به یکي از دو دانشگاه برتر شمال غرب کشور تبدیل خواهد شد.

z اهداف نهایي
y  هدف نهایي معاونت توس��عه مدیریت و منابع، استفاده از ابزارهاي

نوین مدیریتي، جهت تأمین، توس��عه و تخصیص بهینه منابع انس��اني، 

مالي و فیزیکي مورد نیاز واحدهاي تابعه دانشگاه مي باشد.
z اهداف اختصاصي

y تأمین، نگهداشت و انگیزش نیروي انساني دانشگاه
y  تأمین و تخصیص بهین��ه منابع مالي و اعمال نظارت بودجه اي و

کنترل هزینه ها
y ایجاد و توسعه سیستم های یکپارچه فناوري اطالعات
y تحول در نظام اداري و سازماني
y  اح��داث و تکمیل فضاهاي فیزیکي مبتني بر کیفیت و زمان بندي

مناس��ب بر اساس اولویت هاي دانش��گاه و نظارت بر تعمیر و نگهداري 
ابنیه و تأسیسات ساختمان ها

y نظارت و پشتیباني در تأمین کاال و خدمات دانشگاه
موضوعات اس��تراتژیک معاونت توس��عه مدیریت و منابع به ش��رح زیر 

مي باشد:
z موضوعات راهبردي

1- مدیریت بهینه منابع و مصارف مالي 
2- مدیریت منابع انساني دانشگاه

3- تحول در نظام اداری
4- مدیریت منابع فیزیکي و پروژه هاي عمراني

5- ساماندهي و مستندسازي دارائیهاي ثابت
6- مدیریت فناوري اطالعات

برگزاری همایش مدیران مالی و بودجه در خردادماه سال 1387 

برگزاری همایش معاونین پشتیبانی و 
مدیران مالی اردیبهشت ماه سال 1388


