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  : خردمندی گفته است
  .، راهی بسازاگر هیچ راهی پیش رویت نمی یابی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست
  

  مقدمه
   اهداف کلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان ودورنما، بیانیه رسالت

  
  

  دورنمای معاونت آموزشی  وبیانیه رسالت
   معاونت آموزشی)TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 

   معاونت آموزشی)EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی تجماتریس  •
 معاونت آموزشی )IFEM ماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تجماتریس  •

  معاونت آموزشی)QSPM(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •

  به تفکیک استراتژی و سالهای برنامه معاونت آموزشی ماتریس اهداف بلند مدت
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  فرهنگیو دورنمای معاونت دانشجویی  و بیانیه رسالت
  فرهنگیو   معاونت دانشجویی)TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 

   معاونت دانشجویی فرهنگی)EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی تجماتریس  •
  معاونت دانشجویی فرهنگی )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تجماتریس  •
  معاونت دانشجویی فرهنگیQSPM) (ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •

  تفکیک استراتژی و سالهای برنامه به  معاونت دانشجویی فرهنگی ماتریس اهداف بلند مدت
  

  پژوهشی دورنمای معاونت  وبیانیه رسالت
   معاونت پژوهشی)TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 

 پژوهشی معاونت )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی تجماتریس  •

  پژوهشی معاونت IFEM)ماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تجماتریس  •
 پژوهشی معاونت QSPM)( جذابیت استراتژی ماتریس تحلیل •

  به تفکیک استراتژی و سالهای برنامه معاونت پژوهشی ماتریس اهداف بلند مدت

  
  دورنمای معاونت بهداشتی و بیانیه رسالت

   معاونت بهداشتی)TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 
  ت بهداشتی معاون)EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی تجماتریس  •
   معاونت بهداشتی IFEM)ماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تجماتریس  •
  معاونت بهداشتیQSPM)(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •

  به تفکیک استراتژی و سالهای برنامه معاونت بهداشتیماتریس اهداف بلند مدت

  
  ی معاونت درماندورنما  وبیانیه رسالت

   معاونت درمان)TOWS(و درونی تجزیه و تحلیل محیط بیرونی 
   معاونت درمان)EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی تجماتریس  •
   معاونت درمانIFEM)ماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تجماتریس  •
   معاونت درمانQSPM)(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •

 ی برنامه به تفکیک استراتژی و سالها معاونت درمان ماتریس اهداف بلند مدت
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  ی معاونت غذا و دارودورنما  وبیانیه رسالت
   معاونت غذا و دارو)TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 

   معاونت غذا و دارو)EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی تجماتریس  •
   معاونت غذا و داروIFEM)ماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تجماتریس  •
   معاونت غذا و داروQSPM)(ت استراتژی ماتریس تحلیل جذابی •

  به تفکیک استراتژی و سالهای برنامه معاونت غذا و دارو ماتریس اهداف بلند مدت

  
  ی معاونت پشتیبانیدورنما  وبیانیه رسالت

   معاونت پشتیبانی)TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 
  عاونت پشتیبانی م)EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی تجماتریس  •
   معاونت پشتیبانیIFEM)ماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تجماتریس  •
   معاونت پشتیبانیQSPM)(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •

  به تفکیک استراتژی و سالهای برنامه معاونت پشتیبانی ماتریس اهداف بلند مدت
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   راهبردی – جامع اسامی اعضای کمیته های تدوین اولین برنامه
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

1- ...................................  
2- ................................... 

3- ...................................  
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  مقدمه
ود که تمامی معاونت های دانشـگاه       تصویب نم  هیئت رئیسه دانشگاه     1381مهرماه  در  

سپس اعضای کمیته مرکزی تدوین     .  راهبردی اهتمام جدی ورزند    –نسبت به تدوین برنامه جامع      
. برنامه زیر نظر مستقیم  ریاست دانشگاه  تعیین  و در هر معاونت نیز کمیته ای تشـکیل گردیـد                    

بـیش از    .صله کار آغاز گردیـد    احکام کلیه اعضای کمیته ها توسط ریاست دانشگاه صادر و بالفا          
کارگاههای متعدد آموزشی و عملیاتی تشکیل شد و برخی از          . ده هزار نفر ساعت کار انجام گردید      

می اعضـای کمیتـه هـا گـاه بحـث و             در جمـع صـمی     . جلسات گاه تا پاسی از شب ادامه می یافـت         
فاصله به دفتـر ریاسـت      حاصل کار کمیته های فرعی بال      .صورت می گرفت  جدی  بسیار  های  جدل  

جنب و جـوش و تـالش بـی وقفـه            .دانشگاه ارسال و در دستور کار هیئت رئیسه قرار می گرفت          
، برنامه   و پس از تصویب نهایی       اعضای کمیته ها ی برنامه ریزی پس از شش ماه به بار نشست            

اعضـای   به استحضار و تصـویب  1382تقدیم هیئت امنای محترم دانشگاه گردیده و در تیرماه         
  .محترم هیئت امنا رسید

 راهبردی دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی و            –مستندات اولین برنامه جامع     
درمانی زنجان گواهی است بر حماسه یـک مشـارکت جمعـی،  سـندی کـه  بسـیاری از کارکنـان                       

ه سـال 5در ایـن سـند تصـویر        . دانشگاه در حوزه های مختلف سهم مهمی در تدوین آن داشته اند           
آینده دانشگاه ترسیم شده و راهبردهای اساسی بـرای  تحقـق رسـالت خطیـر دانشـگاه تعیـین              

  .گردیده اند
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 در ذات ،و پدیـده  تغییـر  بر این باوریم که زمان در حرکت و اندیشـه هـا پویـا هسـتند               
نوع بشر همواره  اسیر محدودیت ها ی فکری و ذهنی است ، ما نیز خود                از سویی   . آفرینش است   

 از تمامی اساتید ، صاحب نظران و اندیشمندان گرامی استدعا داریـم             ری از خطا نمی دانیم لذا       را ب 
نظرات و پیشنهادات ارزنده خود ما را  نسبت به بهبـود هرچـه بیشـتر محتـوای برنامـه                    با ارایه   

  .یاری فرمایند
امـه از    تا در راه تحقـق اهـداف برن        می شویم   هم اینک در ابتدای راه  همگی هم پیمان          و  

درود و سپاس بی کران به درگاه خداوند متعال که ما را یاری نمـود        .هیج تالشی فروگذار نباشیم   
 راهبردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی      -تا بتوانیم مراحل تدوین  اولین برنامه جامع         

  .و درمانی زنجان را  به انجام رسانیم
  

  دکتر محمد خانیدکتر محمد خانی
  انشگاهانشگاهرئیس درئیس د  ووقائم مقام وزیر قائم مقام وزیر 

  رئیس کمیته تدوین اولین برنامهرئیس کمیته تدوین اولین برنامه  وو
   راهبردی راهبردی––جامع جامع   
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  بیانیه رسالت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

 
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان زنجان در راستای کمک به            

بـه تعلـیم و تربیـت نیـروی         تحقق رسالت وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی ، نسبت            
بهیاری ، کـاردانی ، کارشناسـی و    ،انسانی متعهد و کاردان و شایسته در دوره های  بهورزی

ین دانشگاه همزمان با عمل بـه وظـایف   ا .وم پزشکی  اقدام می نمایدلدکتری و دستیاری در ع
ن زنجـان ،    شریف استا آموزشی خود ، در راستای تامین ، حفظ و ارتقای سطح سالمت مردم                

از . دامنه گسترده ای از خدمات پیشگیرانه ، درمانی ، تشخیصی و بازتوانی را ارایه می نمایـد                
سویی دیگر این دانشگاه  به منظور شناخت و تعیین دشواریها ی فرا روی  سـالمت جامعـه و          
دستیابی به راهکارهای مناسب تامین سالمت مردم و بسط و توسعه دامنه علوم پزشکی ،بـا                

بدین منظور دانشگاه همواره در تـامین       . اکید ویژه بر پژوهش های کاربردی تالش می نماید        ت
و توسعه منابع الزم اعم از منابع مالی ،لوازم و  تجهیزات پزشکی و اداری ، تسهیالت فیزیکی                  

  .و سایر منابع برای تحقق موارد پیش گفت، می کوشد
ی انسانی توانمند ، با انگیزه ، متعهد و         دانشگاه تمامی موارد فوق را با تکیه بر نیرو        

شایسته خود در رده های مختلف اعضای هیئت علمی ، پزشکان و پرستاران و کارشناسان و                
سایر اقشار کارکنان به انجام می رساند برای کارآمدی هر چه بیشتر نیروی انسانی دانشگاه               

ـ             ایـن  .اندیشـد   مـی   دات مناسـب  همواره نسبت به ارتقای مهارتها و دانش  و انگیزه آنان تمهی
دانشگاه با شناخت کافی از نقش خود در ترویج و توسعه فرهنـگ نـاب اسـالمی ، در تمـامی                     
اموراعم از آمـوزش ، پـژوهش و ارایـه خـدمات بهداشـتی و درمـانی ارزشـها و اعتقـادات و                       

خدمت به مـردم  شـریف اسـتان زنجـان را یـک               باورهای دینی را سرلوحه کار قرارمی دهد و       
وظیفه و دستاویزی  برای ایفای سهم خود در اعتال و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسـالمی      

  .ایران می داند
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   :)Vision(دورنما 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی زنجان در طی پنج سال آینـده بـه عنـوان      
هداشـتی و  یکی از ده دانشگاه شاخص کشور در زمینه تربیت نیروی انسانی و ارایه خدمات ب            

این دانشگاه با بهـره گیـری از نیروهـای بـا انگیـزه و               . درمانی و پژوهشی تبدیل خواهد شد     
 جلب رضایت و  خـدمت بـه مـردم شـریف اسـتان و                . عمل به رسالت   توانمند خود در راستای   

تحقق اهداف و سربلندی  نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به گواه شاخص های اسـتاندارد             
  .تمامی دانشگاه های هم سطح در کشور را خواهد ربودگوی سبقت از 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 10 

  
  اهدف راهبردی

   علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجاندانشگاه
  

  تعلیم و تربیت نیروی انسانی ماهر و شایسته در علوم مختلف پزشکی -الف

فـظ و ارتقـای سـطح        پژوهش در مشکالت سالمت جامعه و شناخت راهکارهـای تـامین ح            -ب
  سالمت و توسعه دامنه علوم پزشکی

 اعمال اقدامات پیشگیرانه به منظور حفظ سالمت مردم و  جلوگیری از گسترش بیماری  و                 -ج
  عوامل تهدیدکننده سالمت در فرد و جامعه و ترویج و توسعه اقدامات تقویت کننده سالمت

یکال  به منظور درمـان مناسـب افـراد           تامین خدمات درمانی ، تشخیصی ، دارویی و پارامد         -د
بیمار و جلوگیری از گسترش دامنه بیماری و محدود کردن دامنه  عـوارض ناشـی از بیمـاری         

  در بیماران
بکار گیری منابع با حداکثر کارایی و اثر بخشی و ظرفیت سازی برای تحقق رسالت و اهـداف                   -ه

  (Capacity Building & Resource Mobilization)دانشگاه 
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  رنامه جامع راهبردی معاونت آموزشیب
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

  
  دورنمای معاونت آموزشیوبیانیه رسالت 

   معاونت آموزشی)TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 
 معاونــت )EFEMمــاتریس (زیــه و تحلیــل محــیط بیرونــی تجمــاتریس  •

  آموزشی
  معاونت آموزشی )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تجتریس ما •
  معاونت آموزشی)QSPM(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •

   به تفکیک استراتژی و سالهای برنامه معاونت آموزشی ماتریس اهداف بلند مدت
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   معاونت آموزشی)Mission(رسالت 
 و درمانی زنجان بـا بهـره گیـری از اعضـای             دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی     

تعلـیم و تربیـت نیـروی انسـانی کارآمـد ،            شایسته و توانمند نسبت به        و کارکنان    هیئت علمی 
 بـرای ایجـاد ،      به منظور رفع نیاز استان و کشور به نیروی ماهر و متخصـص            متعهد و با انگیزه     

برای تحقق ایـن امـر جنبـه هـای          . ایداقدام می نم   ،حفظ و ارتقاء سالمت جامعه استانی و کشوری       
از  دانشگاه در بهبود مداوم فرآینـد آمـوزش       کیفی برنامه های آموزشی مورد توجه خاص بوده و        

بهـره   فرآیند آمـوزش     دو رکن اساسی     دانشجویان گروه پزشکی به عنوان       دیدگاههای  اساتید و     
ـ           .می گیرد   ،انگیـزه  بـا  ان متعهـد،  حاصل نهایی فرآیندهای آموزشی ایـن دانشـگاه دانـش آموختگ

  .توانمند و مشتاق خدمت به مردم می باشند

   معاونت آموزشی)Vision( یدورنما
، دانشجویی  ی زنجان در حوزه آموزشی    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان      

تأمین و ارتقاء کمی و کیفی اعضـای هیئـت           از طریق  تا پنج سال دیگر      ه ک بر آن است     و فرهنگی   
کارکنـان در امـر آمـوزش، توسـعه و گسـترش زمینـه هـای سـالمت جسـمی و روانـی                       علمی و   

با تکیه بر ارزشـهای واالی اسـالمی     مورد نیاز آموزش  منابع سایرتامیندانشجویان و کارکنان ،   
 افرادی متعهد، با انگیزه و کارآمد و واجـد   دانـش            ،و رعایت احترام و نوعدوستی و حس فداکاری       

 دانشگاه ممتـاز کشـور      ده جزء    تربیت نموده و     در راستای ارتقاء سالمت جامعه    ومهارتهای کافی   
 .بر اساس شاخصهای وزارت متبوع باشد
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

 )EFEMماتریس  (بیرونی زیه و تحلیل محیط تج

  آموزشی معاونت 

  W  تهدیدها  دیفر
(0-100) 

R 
(1-4)  RW  

T1  
اسـتراتژیک در سـطح وزارت      فقدان برنامـه    

  .بهداشت و استان 
6  1  6  

T2  

عدم وجود بودجه کافی در بخش آمـوزش و         
ارتباط بودجه های دانشگاه ها با نوسـانات        
نفــت بــه علــت وابســتگی سیســتم اقتصــاد 

  کشور با نفت

7/8  3  23/4  

T3  
عث عدم وجود فرصتهای شغلی مناسب که با      

  .دگرد می     کاهش انگیزه دانش آموختگان 
5/7  1  5/7  

T4 

ای آموزشـی وزارت    هـ قوانین و آیین نامـه      
بهداشت که بدون هماهنگی بـا دانشـگاه هـا          

  .صادر می شود 
5/3  2  10/6  

T5  

ــا   ــگاه آزاد بـ ــتهای دانشـ ــایرت سیاسـ مغـ
بوع در مـورد تعلـیم و       تسیاستهای وزارت م  

  تربیت نیروی انسانی
5  1  5  

T6 15  3   5  احتمال محدود کردن رشته های آموزشی  

T7 
دخالتهای بی مورد در امر آمـوزش از خـارج          

  از دانشگاه
7/6  4  30/4  

T8 7/3  1  7/3  عدم حاکمیت شایسته ساالری  

T9 5/3  1  5/3  تحریم اقتصادی علیه ایران  
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

 )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی  تج

  آموزشی معاونت 
 

  W  فرصت ها  ردیف
(0-100) 

R 
(1-4)  RW  

O1 9/2  2  4/6  ایتهای مردمی و مسئولین از آموزشحم 
O2 9  1.5  6  توجه دولت در برنامه سوم توسعه به آموزش 
O3 20/1  3  6/7  بهبود فن آوری نوین در آموزش 

O4 
توسعه و توجـه بـه علـم آمـوزش پزشـکی در             

  سطح جهان
6/3  2  12/6 

O5 
نزدیکی به  (موقعیت استراتژیک و مکانی استان      

  )تهران
5/4  1/4  7/56 

O6 5/4  1  5/4  تمایل دولت به واگذاری اختیارات به استانها 

O7 
ادغــام آمــوزش بــا بهداشــت و درمــان و وجــود 

  عرصه وسیع آموزش برای دانشجویان
5/7  3  17/1 

O8 
ــارغ التحصــیالن در  شــته هــای روجــود ف

  مختلف برای انتخاب و جذب هیئت علمی
5/2  2/5  13 

  202/36  امتیازات عوامل بیرونیجمع 
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

  )IFEMسماتری (داخلی زیه و تحلیل محیط تج
   آموزشیمعاونت

  W  ضعف ها  کد
(0-100) 

R 
(1-4)  

RW  

W1 02./17  1/33  12/8  پایین بودن کیفیت آموزش  
W2 14/36  1/33  11  انگیزه پایین اعضای هیئت علمی و دانشجویان  
W3 13/11  1/66  7/9  نداشتن هیئت ممیزه مستقل  
W4 8/23  1.83  4.5  نداشتن مقاطع تحصیالت تکمیلی  
W5 12/23  1/33  9/2  کمبود بودجه و اعتبارات  

  
  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 

  )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی  تج
  معاونت آموزشی

  W  قوت ها  ردیف
(0-100) 

R 
(1-4)  RW  

S1 22/75  3/16  7/2  هیئت علمی جوان و پویا  

S2 30/37  3/66  8/3  وجود امکانات اطالع رسانی  

S3 21  3  7  نسبت مناسب هیئت علمی به دانشجو  

S4 
وجود تفکر استراتژیک  در سطح مدیریت ارشد     

  دانشگاه
10/2  3/66  37/33  

S5 15/6  3  5/2  محدودیت در پذیرش دانشجو 

S6 
رگـاه هـای آموزشـی بـرای        برگزاری مرتـب کا   

  اساتید
8/3  3/66  30/37 

S7  وجود مرکز توسعه)EDC( 30/37  3/66  8/3  فعال 
 253/01  جمع امتیازات عوامل درونی
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  )QSPM(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی 
   آموزشیمعاونت

  
  
  

 ∑TO  استراتژی به ترتیب بیشترین امتیاز جذابیت  کد
/300 

WS∑ 
/300  

TOWS∑
/600  

S1

کیفیت آموزش بـا تکیـه بـر توانمنـد سـازی            ارتقای  
بکار گیری فن آوریهـای نـوین       اعضای هیئت علمی و     

  و مدیریتی شیآموز
28/212  23/272  5/484  

S2 
افــزایش ضــریب مانــدگاری و رضــایتمندی اعضــای 

  هیئت علمی
46/222  79/253  25/476  

S3 
تقویت و توسعه مکانیزم های ارتقای اعضای هیئـت         

  علمی
42/211  41/246  83/457  

S4

ــاطع     ــترک در مق ــای مش ــعه دوره ه ــاد و توس ایج
دستیاری و تحصیالت تکمیلی بـا همکـاری دانشـگاه          
های همجوار و مبادالت علمی با دانشگاه های ایران و          

  جهان

48/185  16/256  64/441  

S553/425  34/244  14/181  ایجاد عرصه آموزشی جامع برای تمامی رشته ها  

S6

 حمـایتی مـردم و      –ای مشـارکتی    گیری راهکاره بکار
 در راســتای )NGOs(مســئولین و ســایر ســازمانها 

  پزشکی تقویت و توسعه آموزش 
73/163  81/256  54/420  

S7
ایجاد زمینـه هـای الزم بـرای مشـارکت دانشـجو در             

  فرایند آموزش
61/155  17/257  78/412  

S8   ارتقـــــاء بهـــــره وری از منـــــابع موجـــــود 
)Capacity Building & Resource Mobilization(  

05/141  44/216  47/407  
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  ماتریس اهداف بلند مدت به تفکیک استراتژی و سالهای برنامه
  

           ارتقای کیفیت آموزش با تکیه بر توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بکار گیری : استراتژی 
  آموزشی و مدیریتیفن آوریهای نوین 
 S1:راتژی کد است

  برنامه ای اجرایپیش بینی پیشرفت هدف درساله

1386 1385  1384 1383  1382 
  عنوان هدف

کد 
  هدف

100%  100%  100%  40%  10%  
ــی در   % 100 ــای آموزش ــروه ه گ

انتهای برنامه دارای طـرح درس و       
  .برنامه آموزشی مدون باشند 

O1  

70%  60%  50%  35%  20%  

اعضای هیئـت علمـی     %  70حداقل  
ــک روش الا ــل یـ ــوژی قـ و تکنولـ

آموزشی نوین را در تدریس بکـار       
  .بگیرند 

O2  

50  40  30  15  5  
ــداقل ــا    50ح ــرتبط ب ــژوهش م پ

  O3  .آموزش پزشکی انجام گیرد 

10%  8%  6%  4%  2%  
از اعضای هیئت علمی    % 10حداقل  

در همــایش هــای خــارج از کشــور 
  .شرکت نمایند  

O4  

100%  80%  60%  40%  20%  

ــان برنامــه  ــا پای اعضــای % 100ت
هیئت علمی در برنامـه بـازآموزی       

مرتبط با رشته   یا کارگاه آموزشی    
  .تخصصی خود شرکت نمایند 

O5  

100%  80%  60%  40%  20%  

ــان برنامــه  ــا پای اعضــای % 100ت
  دربرنامــههیئــت علمــی در طــول 

کنگــره معتبــر کشــوری حــداقل دو
مرتبط بـا رشـته تخصصـی خـود       

  .شرکت نمایند 

O6  
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10%  8%  5%  3%  1%  
از اعضای هیئت علمی    % 10حداقل  

ــای ــدت و در دوره هـ ــاه مـ    کوتـ
  .شرکت نمایند آموزشی بلند مدت 

O7  

100%  80%  60%  40%  20%  
ــر  ــداقل  عضــو ه ــی ح ــت علم هیئ
ــومی   100 ــوزش عم ــاعت آم از س

  .راند زبان بگذو کامپیوتر جمله 
O8  

100%  100%  100%  100%  100%  
ــر  ــداقل  عضــو ه ــی ح ــت علم هیئ

کارگاه مرتبط با   بار در   ساالنه یک   
  .مهارتهای تدریس شرکت نماید 

O9  

100%  80%  60%  40%  20%  
 سیستم نظـام مـدیریت کیفیـت در       

  تمـــامی معاونـــت آموزشـــی و 
  .دانشکده ها استقرار یابد

O10 

100%  80%  60%  50%  40%  
 هیئت علمی %100ارزشیابی جامع  

ــا آخــر   از نظــر کیفیــت تــدریس ت
  .برنامه 

O11 

100%  85%  70%  50%  40%  
 گروه های   %100  ، 84تا آخر سال    

آموزشی ارزیابی درونی وبیرونی    
  .را انجام دهند 

O12 

  ــ  1  2  3  4
 تا آخـر برنامـه تمـامی        83از سال   

دانشکده ها ارزیابی و اعتبار دهی      
  .گردد

O13 
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   رضایتمندی اعضای هیئت علمیوافزایش ضریب ماندگاری : استراتژی 
  S2: کد 

ینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای پیش ب
  برنامه

1386  1385  1384 1383  1382 
  عنوان هدف

کد 
  هدف

100%  80%  60%  40%  20%  

کلیه اعضای هیئـت علمـی تـا        
پایان برنامه حداقل از یکـی از       
امکانات خانه سازمانی، زمـین     
ــان   ــا آپارتم ــکن ی ــا وام مس ی

  .استفاده نموده باشند 

O1  

100%  80%  60%  40%  20%  

تمامی اعضای هیئت علمی در     
صــورت تقاضــا از تســهیالت 

مشمول سیاست  (جنبی رفاهی   
ــاه هیئــ   ــه رف ــذاری کمیت ت گ

ــل تلفــن همــراه  ) علمــی ، مث
ــامپیوتر و  ــودرو ، کــ  …خــ

  .استفاده نمایند

O2  

100%  80%  60%  40%  20%  

تمام اعضای هیئـت علمـی در       
طول برنامه در صورت تقاضا     

 –ســفر ســیاحتی یــک حــداقل 
)  بـه همـراه خـانواده     (زیارتی  

به مقصـد داخـل یـا خـارج از          
  .ندکشور داشته باش

O3  

80%  70%  60%  50%  40%  

ــداقل  ــت  % 80ح ــای هیئ اعض
علمــی در ابعــاد مشــارکت ،   
احترام و توجه ، امنیت شغلی       
و احســـاس عـــدالت راضـــی 

  .باشند

O4  
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  تقویت و توسعه مکانیزم های ارتقای اعضای هیئت علمی: ستراتژی ا
  S3: کد 

ش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای پی
  برنامه

1386 1385  1384 1383  1382 
  عنوان هدف

کد 
  هدف

  ــ  ــ  ــ  ــ  100%

کلیه اعضای هیئت علمـی واجـد       
ــر   ــه ، براب ــت پای شــرایط دریاف
مقررات پایه های استحقاقی خود     
را ســاالنه دریافــت نماینــد و در 
صــورت وجــود شــرایط الزم از 

 برخوردار  پایه های تشویقی هم   
  .گردند 

O1  

5  3  2  1  *  
 دانشـــیار در پایـــان 5حـــداقل 

  O2  .برنامه داشته باشیم 

30%  33%  37%  40%  43%  
ر نســبت مربــی بــه اســتادیار د

کــاهش % 30پایــان برنامــه بــه 
  .یابد

O3  
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ت شترک در مقاطع دستیار ی و تحصیالایجاد و توسعه دوره های م: استراتژی
  دانشگاه های ایران و جهاناه های همجوار ومبادالت علمی بای دانشگتکمیلی با همکار

  S4: کد 
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

  برنامه
1386 1385  1384 1383  1382 

  عنوان هدف
کد 
  هدف

  ـــ  1  2  3  3
ــاد ــع   ایجـ ــه مقطـ ــداقل سـ حـ

ارشد در سـه رشـته       کارشناسی
  علوم پایه

O1  

1  1  1  1  1  

ـ    ه همکـاری در    تبادل موافقت نام
ــاطع   ــجو در مقـ ــت دانشـ تربیـ
تحصیالت تکمیلـی و دسـتیاری      
حــداقل در ســال یــک رشــته بــا 

  دانشگاه های همجوار

O2  

5  4  3  2  1  

 5حداقل تا آخـر برنامـه حـداقل         
ــر از اســاتید دانشــگاه جهــت   نف
تدریس بـه کشـورهای آسـیای       
میانه و خلیج فارس اعزام شوند      

 استاد با تجربه جهـت       5و حداقل   
  .س به دانشگاه بیایند تدری

O3  

*  *  *  *  * 

ایجاد و راه اندازی دانشکده های      
ــکی  و  ــازی ، دندانپزشـ داروسـ
ــان و    ــت ده ــی بهداش کارشناس

  دندان

O4 

 
  بستگی به زمان اخذ مجوزهای الزم از وزارت متبوع دارند  *
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  ایجاد عرصه آموزشی جامع و آموزشی برای تمامی رشته ها: استراتژی 

  S5: کد 
ش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای پی

  برنامه
1386 1385  1384 1383  1382 

  عنوان هدف
کد 
  هدف

100  80  70  60  50  

تجهیز و تقویت عرصـه مناسـب       
ــارآموزی و  ــی و کـــ آموزشـــ

کـه بـه ازای      کارورزی به نحوی  
 خـانوار   50هر کـارآموز حـداقل      

  .وجود داشته باشد 

O1  

100  80  70  60  50  

صـه مناسـب    تجهیز و تقویت عر   
آموزش بالینی برای دوره هـای      
ــه فضــای   ــارورزی بنحــوی ک ک

  .مناسب تأمین گردد 

O2  

10  9 8  6  4  

افزایش تعداد رشته های بالینی     
مســـتقر در آمـــوزش پزشـــکی 
جامعه نگر حـداقل بـرای رشـته        

اطفـال ، جراحـی و      (های مـاژور    
و برخـی رشـته     ) زنان و داخلـی   

شــامل انگــل (هــای علــوم پایــه 
 –رچ شناســـی  قـــا–شناســـی 

ــی   ــروب شناس ــکی –میک  پزش
ی و  ئ پرستاری وماما  –اجتماعی  

  )علوم بهداشتی

O3  
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ها )NGO( حمایتی مردم و مسئولین –راهکارهای مشارکتی از بهره گیری : استراتژی
  پزشکی در راستای تقویت و توسعه آموزش   سایر سازمانهاو

  S6: کد 
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

  هبرنام
1386 1385  1384 1383  1382 

  عنوان هدف
کد 
  هدف

100%  100%  100%  100%  100%  

ــت   ــجویان  بهداش ــه دانش کلی
ــیش از   ــه ای ب ــیط و حرف مح

دوره کارآموزی خـود را     % 65
در مراکــز آموزشــی خــارج از 

  .دانشگاه بگذرانند 

O1  

100  100  80  60  40  

فراهم نمودن امکان بازدیدهای    
ــجویان    ــط دانش ــی توس علم

راساس برنامـه گـروه هـای       ب
  آموزشی

O2  

5/0%  5/0%  5/0%  5/0%  5/0%  

% 5/0ســالیانه معــادل حــداقل 
بودجــه معاونــت آموزشــی از 
ــگاه   ــرون از دانش ــای بی کمکه

  .تأمین شود

O3  

10%  8%  6%  4%  2%  

ــداقل ده   ــه ح ــان برنام ــا پای ت
ــد از  ــات درص ــمیم جلس تص
ــای ــم گیریه ــا  آموزشــی مه  ب

مـردم و   مشارکت فرهیختگـان    
  .ولین انجام شود مسئ

O4  
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   آموزشفرایندایجاد زمینه های الزم برای مشارکت دانشجو در : استراتژی 
  S7: کد 

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 
  برنامه

1386 1385  1384 1383  1382 
  عنوان هدف

کد 
  هدف

80%  70%  50%  40%  20%  

ــه  ــان برنامــ ــا پایــ % 80تــ
 و دانشـــجویان بـــا ابزارهـــا

ــادگیری آشــنایی تهــایمهار  ی
  .کامل پیدا کنند

O1  

100%  80%  60%  40%  20%  
 تــا پایــان Mentorshipطــرح 

  O2  .برنامه بطور کامل اجرا شود 

50%  40%  30%  20%  10%  

 درصـد   50  در تا پایان برنامه  
،  برنامــه ریــزیاز فعالیتهــای 

رزشـــیابی فراینـــد اجـــرا و ا
ــارکت  ــی از مشـــ  آموزشـــ

   .شوددانشجویان استفاده 

O3  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 25 

  ارتقاء بهره وری از منابع موجود:  استراتژی 
  

 )Capacity Building & Resource Mobilization(  
  S8: کد 

  پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه

1386 1385  1384 1383  1382 
  عنوان هدف

کد 
  هدف

50  40  30%  20%  10%  

ــتفاده از ــایی و اس ــداکثر شناس  ح
مندیهای اعضـای هیئـت     توان%  50

ــه هــای  ــومی و علمــی در زمین عم
تخصصی در خارج از دانشـگاه تـا        

  پایان برنامه

O1  

1/0%  1/0%  1/0%  1/0%  1/0%  

ــه   ــتفاده از کلیـ ــایی و اسـ شناسـ
ــور   ــه منظـ ــود بـ ــات موجـ امکانـ

کالسها . سالن همایش     (درآمدزایی
به نحوی که هـر     ) ، البراتوار زبان    

ه از بودجـ  % 1/0سال حداقل معادل    
  .آموزشی از این طریق تأمین شود

O2  

50%  40  30  20  10  

ــداقل   ــعه ح ــز و توس از % 50تجهی
گــروه هــای آموزشــی ، مراکــز    
آموزشــــی جهــــت اســــتفاده از 

  های نـوین آموزشـی و      تکنولوژی
آموزشی،  تجهیزات( کمک آموزشی 

    (Visualizer)،کامپیوتر

O3  

60%  80  60  40  20  

مشارکت فعال اعضای هیئت علمی      
 – ارائــه خــدمات تشخیصــی جهــت

در آزمایشــگاه رفــرانس  آموزشــی
   برنامهعلوم پایه  تا پایان

O4 
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8/1  8/1  9/1  9/1  10/1  
تا آخـر برنامـه نسـبت اسـتاد بـه           

 O5   برسد8/1دانشجو  

*  *  *  *  *  
تمامی واحدهای آموزشی پراکنـده     

تـا  (در سایت پردیس مستقر شود       
  )پایان برنامه

O6 

100%  90%  75%  60%  40%  

ــه   ــود ب ــابع موج ــره وری از من به
نحوی کـه تـا پایـان برنامـه کلیـه           

 -واحدهای آموزشی  اصل  هزینـه        
 .کارایی را انجام دهند 

O7 

 بستگی به تأمین اعتبار  مورد نیاز از سوی وزارت متبوع ، سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی و                 *
  .معاونت پشتیبانی دانشگاه دارد 
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   فرهنگی ومع راهبردی معاونت دانشجوییبرنامه جا
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

  
 دورنمای معاونت دانشجویی فرهنگی  وبیانیه رسالت

   معاونت دانشجویی فرهنگی)TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 
 معاونــت )EFEMمــاتریس (زیــه و تحلیــل محــیط بیرونــی تجمــاتریس  •

  ویی فرهنگیدانشج
ــاتریس  • ــی  تجم ــیط داخل ــل مح ــه و تحلی ــاتریس(زی ــت IFEM)م  معاون

  دانشجویی فرهنگی
   معاونت دانشجویی فرهنگیQSPM)(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •

 بـه تفکیـک اسـتراتژی و         معاونت دانشـجویی فرهنگـی       ماتریس اهداف بلند مدت   
  سالهای برنامه
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  نت دانشجویی فرهنگی   معاو)Mission(رسالت 
  

معاونت دانشچویی فرهنگی  با بهره گیری از اعضای هیئت علمی و کارکنان  شایسته و 
تعلیم و تربیت نیروی توانمند نسبت به فراهم سازی محیط مناسب و شرایط رفاهی الزم برای  

اهر و به منظور رفع نیاز استان و کشور به نیروی مانسانی کارآمد ، متعهد و با انگیزه 
برای . اقدام می نماید ،   برای ایجاد ، حفظ و ارتقاء سالمت جامعه استانی و کشوریمتخصص

تحقق این امر بر  توسعه محیط فرهنگی و بسترهای ارزشی مبتنی بر تفکر ناب اسالمی تکیه می 
شود و در نهایت آموزش دانشجویان با فرهنگ و اخالق و ارزشهای اسالمی در هم آمیخته و 

دانش آموختگان متعهد، با انگیزه ،توانمند و مشتاق خدمت به مردم و درد آشنا  می  ه آنثمر
  .باشند

  
  
  

  معاونت دانشجویی فرهنگی )Vision( یدورنما
 

، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان در حوزه آموزشی
 توسعه و  وین و ارتقاء کمی و کیفیتأم از طریقانتهای برنامه ه تا  کبر آن است و فرهنگی

گسترش زمینه های سالمت جسمی و روانی دانشجویان و کارکنان، با تکیه بر ارزشهای واالی 
 افرادی متعهد، با انگیزه و کارآمد و واجد   ،اسالمی و رعایت احترام و نوعدوستی و حس فداکاری

 دانشگاه ممتاز دهجزء ت نموده و  تربیدانش ومهارتهای کافی در راستای ارتقاء سالمت جامعه
 .کشور بر اساس شاخصهای وزارت متبوع باشد
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

 )EFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط بیرونی تج

   فرهنگی وییدانشجومعاونت 
  W  تهدیدها دیفر

(0-100) 
R 

(1-4)  RW  

T1 
ــیم و    ــر تعل ــجویان در ام ــی دانش ــی انگیزگ ب

  12  2/1  10  یتترتب

T2 
فقدان سیاست گذاری و شاخص هـای مناسـب         

  4/14  6/1  9  فرهنگی

T3 
شیوع ناهنجاری های اخالقی و اجتمـاعی بـین         

  16  2  8  جوانان

T4 4/22  8/2  8  سیاست زدگی محیط های دانشجویی  

T5 
کمبـود اعتبــارات تخصـیص یافتــه بـه بخــش    

  27  8/1  15  دانشجویی و فرهنگی

T6 
بخشـی در مقولـه هـای       ضعف همکـاری بـین      

  6  1  6  فرهنگی و رفاهی

T7 
ضعف نظارت و ارتباط اولیا با دانشـجویان و         

  10  2  5  مسئولین

T8 
عــدم تناســب دانشــجویان ورودی از نظــر    

  12  4/2  5  جنسیت
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

 )EFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط بیرونی تج

  گیفرهنو معاونت دانشجویی 
  W  فرصتها ردیف

(0-100) 
R 

(1-4)  RW  

O1 

امکانات و اعتبـارات دولتـی خـارج از دانشـگاه           
ــاون ( ــز مشــاوره ای –اداره تع  صــدا و – مراک

  ) وزارت متبوع –سیما 
7  4/1  8/9  

O2 
کمک ها و حمایت ها ی مردمی و تشکل های غیر           

 دولتی
5  4/1  7  

O3 2/18  6/2  7  سیاست خصوصی سازی دولت  
O4 2/19  4/2  8   عدم تمرکز دولتسیاست  

O5 
مهیــا بــودن امکانــات و فعالیــت هــای خــارج از 

  3  1  3  دانشگاه برای دانشجویان

O6 8/8  2/2  4  موقعیت فرهنگی و مذهبی استان  
  8/185  جمع امتیازات عوامل بیرونی
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

  )IFEMریسمات(زیه و تحلیل محیط داخلی  تج
   دانشجویی و فرهنگیمعاونت

  W  ضعف ها  کد
(0-100) 

R 
(1-4)  RW  

W1 10  2  5  کمبود نیروهای متخصص در بخش معاونت  

W2 
کمبــود امکانــات و فضــاهای فرهنگــی ورزشــی 

  خوابگاهها
6/6  1  6/6  

W3 9/6  3/1  3/5  ضعف انگیزه کاری د ر برخی از کارکنان  

W4 
سـتادی و   پراکندگی و ناکـافی بـودن فضـاهای         

  خوابگاهی
3/5  7/1  9  

W5 8/7  3/1  6  استفاده ناکافی از مشارکت دانشجویی  

W6 
تحت شـعاع قـرار گـرفتن اعتبـارات فرهنگـی و            

  مشاوره ای
3/8  3/1  8/10  

W7 
تبعیض در برخـورد رفتـاری بـین دانشـجویان          

  5/8  7/1  5  دختر و پسر

W8 8/7  3/1  6  عدم استفاده از سیستم مکانیزاسیون  

W9 2/10  7/1  6   گزارش دهی و گزارشگیریضعف  

W10 
تــداخل وظــایف و مســئولیت هــای بخــش هــای 

  فرهنگی
7/5  2  4/11  
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 )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 

  
 )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تج

  معاونت دانشجویی و فرهنگی
  W  قوت ها  ردیف

(0-100) 
R 

(1-4)  RW  

S1 9/9  3  3/3   با اولیا دانشجویانارتباط مناسب دانشگاه  

S2 
ــاد      ــکالت ح ــه مش ــئوالن ب ــریع مس ــه س توج

  دانشجویان
7/5  7/3  1/21  

S3 1/22  7/3  6   مناسبوجود فضاهای ورزشی  
S4 2/25  4  3/6  جذب صد د ر صد بودجه و اعتبارات  

S5 5/15  3/3  7/4  رعایت ضوابط و مقررات سعی در  

S6 
ره امـور   وجود توانمندی های دانشـجویی در ادا      

  دانشجویان
3/5  3/3  5/17  

S7 8/18  3/3  7/5  وجود نیروهای شایسته و پرسنل ثابت  

S8 

پرسـنل حـوزه معاونـت و فعـال         مجتمع بـودن    
 بــین  بــارزای گروهــی  و تفــاهمهــرکاربــودن د

  رسنلپمسؤالن و 

3/4  4  2/17  

  4/236  جمع امتیازات عوامل درونی
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  )QSPM(تژی ماتریس تحلیل جذابیت استرا
   دانشجویی فرهنگیمعاونت

  

 ∑TO  استراتژی به ترتیب بیشترین امتیاز جذابیت  کد
/300 

WS∑ 
/300  

TOWS∑
/600  

S1 
هـای  تقویت سیاستگزاری و هماهنگی فعالیـت       

   دانشجویانفرهنگی
25/292 256  25/548  

S2  

 بـه بخـش      هـا  فعالیـت  توسعه روند واگـذاری   
  _ انتشــــــارات _تغذیــــــه (خصوصــــــی 

   )… تاسیسات و –ت فرهنگی محصوال
203  226  429  

S3  

شناســایی و اســتفاده بیشــتر از توانمنــدیها و 
ــور و  ــجویان در اداره امــ ــارکت دانشــ  مشــ

   حل مشکالت دانشجویان
196  25/210 25/406  

S4 

شناسایی و جذب امکانـات و کمکهـای مـادی و           
ــراد و نهادهــای خــارج از دانشــگاه   ــوی اف  معن

مهـارت   -تربیت بـدنی   -کالسهای هنری  -اردو(
  )آموزشی

205  5/176  5/381  

S5 
بکارگیری مکانیسم های افـزایش بهـره وری و         

  مدیریت هزینه در بکارگیری منابع
25/162 75/153 316  

S6 
مبادله تجربیات و اطالعـات بـین دانشـگاهها و          

  نهادهای فرهنگی
25/154 5/143  75/297  

S7 
حمایت از پژوهش های کـاربردی در خصـوص         

  286  154  132  الت دانشجویانمشک
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  ماتریس اهداف بلند مدت به تفکیک استراتژی و سالهای برنامه
  

   دانشجویاناری و هماهنگی فعالیت های فرهنگیتقویت سیاستگز: استراتژی 
 S1: کد 

نی پیشرفت هدف در سالهای پیش بی
  اجرای برنامه

ف
هد

کد 
  

  عنوان هدف
1382 1383  1384  1385 1386  

O1 

 سیاســــتگزاریهای %100انجــــام 
دانشـــجوئی و فرهنگـــی از طریـــق 
شــوراهای ذیــربط در طــول اجــرای 

  برنامه

60%  80%  100%  100 
%  

100 
%  

O2 

افزایش کیفیت تصمیم گیـری هـا در        
،  مصـوبات  %100شورا به نحوی که     

  را شوداجقابل عملی و 
80%  90%  100%  100 

%  
100 

%  

O3 

ــامی   ــودن تم ــال نم ــدازی و فع راه ان
شــوراها و کمیتــه هــای دانشــجوئی 

  فرهنگی برابر آئین نامه ها
4  5  5  5  5  

  
  
  
  
  

S8 
ارتقاء و توسعه کمی و کیفی امکانات و خـدمات        

  285  157  128  رفاهی دانشجویان
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  توسعه روند واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی  :ستراتژیا
   )… تاسیسات و –محصوالت فرهنگی   انتشارات–تغذیه (

 S2  :کد
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

  برنامه

ف
هد

کد 
  

  نوان هدفع
1382  1383 1384  1385 1386  

O1  

ــذا   ــع غ ــذاری طــبخ و توزی واگ
واگـذاری کامـل    ( بصورت کامل   

  )تغذیه دانشجویان 
50%  100 

%  
100 

%  
100 

%  100%   

O2  
واگذاری محصوالت فرهنگی بـه     

  بخش خصوصی
100 

%  
100 

%  
100 

%  
100 

%  100%   

O3  

ــش  وا ــارات بخـ ــذاری انتشـ گـ
 دانشجوئی به بخـش     -فرهنگی  

  خصوصی
50%   100 

%  
100 

%  
100 

%  100%   

O4  

استفاده از توانمنـدیهای بخـش      
خصوصــی در امــور اجرایــی   

ــااردو ــت   ه ــارت معاون ــا نظ  ب
  دانشجویی فرهنگی

60%   100 
%  

100 
%  

100 
%  100%   
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  شارکت دانشجویانز توانمندیها و مشناسایی و استفاده بیشتر ا: ستراتژی  ا
  در اداره امور و حل مشکالت دانشجویان

  S3  :کد
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

  برنامه

ف
هد

کد 
  

  عنوان هدف
1382  1383  1384  1385  1386  

O1 

ــورای صــنفی در   ــدازی ش راه ان
 واحدهای دانشگاهی طبـق    % 100

  آئین نامه
50%   75%   100%   100%   100%   

O2 
ــدازی ــی در  راه ان ــروه فرهنگ  گ

  خوابگاهها% 100
50%   75%   100%   100%   100%   

O3 5  4  3  3  2  تشکیل کانونهای فرهنگی ،هنری  

O4 
ــجویان در    ــهم دانش ــزایش س اف

  تصمیمات مربوط به تغذیه
60%   100%   100%   100%   100%   

O5 
راه اندازی تعاونی چند منظـوره      

  دانشجوئی
-  1  1  1  1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 افراد و نهادهایشناسایی و جذب امکانات و کمکهای مادی و معنوی : استراتژی  
  ) مهارت آموزشی – تربیت بدنی –کالسهای هنری –اردو   در زمینه( ارج از دانشگاهخ
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  S4 :کد
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای 

  اجرای برنامه

ف
هد

کد 
  

  عنوان هدف
1382  1383  1384  1385  1386  

O1 

 فوق برنامـه    برنامه های  % 10انجام  
اردوهـا ، امـور هنـری ،        (در هر سـال     

با اسـتفاده از      )…مهارت آموزشی و  
  منابع مالی خارج از دانشگاه

10%   10%   10%   10%   10%   

O2 

اخذ تخفیفهـای دانشـجویی از مراکـز        
دولتی و غیر دولتی مرتبط بـا امـور         
رفاهی ، خدماتی ، فرهنگی بـه میـزان         

در  ریال با ازای هـر دانشـجو         5000
تـا   % 20 افزایش سـاالنه     اسال اول ب  

  انتهای برنامه

5000  6000  7200  8400  10000 

O3 

استفاده از کمکهای نقدی و غیر نقدی       
 افـــــراد خیـــــر و نهـــــاد هـــــای 
عام المنفعـه بـه میـزان نـیم درصـد           

  بودجه ساالنه

5/0%  5/0%  5/0%  5/0%  5/0%  

 
  
  
  
  
  
  
  

  ه وری و مدیریت هزینه دربهرم های افزایش سبکار گیری مکانی: استراتژی 
  گیری منابع بکار
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  S5 :کد

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 
  برنامه

ف
هد

کد 
  

  عنوان هدف
1382  1383  1384  1385  1386  

O1 
لی از طریق درآمد زایی     جذب منابع ما  

  نیم درصد بودجه سالیانهبه میزان 
5/0%  5/0%  5/0%  5/0%  5/0%  

O2 

 – آب    مصرف انـرژی   رسیدن و حفظ  
 گرما به حد استاندارد مصرف      –برق  

  در خوابگاههای دانشجوئی
60%  70%  80%  100%  100%   

O3 
صـــرفه جـــویی در ســـرانه غـــذای 

  دانشجوئی
80%   100 

%  
100 

%  
100 

%  100%   

O4 100   %80  کاهش بهای تمام شده غذا 
%  

100 
%  

100 
%  100%   
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علوم پزشکی زنجان و سایر دنشگاه مبادله تجربیات و اطالعات بین : استراتژی 
  دانشگاهها و نهادهای فرهنگی

 S6 :کد
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

  برنامه

ف
هد

کد 
  

  عنوان هدف
1382  1383 1384  1385 138

6  

O1 

ــد تطبیقــی از 8انجــام حــداقل   بازدی
ــگاهها در  ــایر دانشــ ــارب ســ   تجــ

  دانشجوئی فرهنگیهای زمینه 
1  2  4  6  8  

  
  
  

  حمایت از پژوهش های کاربردی در خصوص مشکالت دانشجویان: راتژی  است
 S7 :کد

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 
  برنامه

ف
هد

کد 
  

  عنوان هدف
1382  1383 1384  1385 138

6  

O1 

 پـژوهش کـاربردی     10انجام حد اقل    
در خصوص مشکالت دانشـجوئی در      

  طول برنامه توسط دانشجویان
2  4  6  8  10  

O2 

 پژوهش کاربردی در    5انجام حد اقل    
خصوص مشکالت دانشجوئی توسط    

  هیات علمی در طی برنامه
1  2  3  4  5  

O3 

 پژوهش کاربردی در    4انجام حد اقل    
خصوص مشکالت دانشجوئی توسط    

  کارکنان  در طی برنامه
-  1  2  3  4  
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 ویانارتقاء و توسعه کمی و کیفی امکانات و خدمات رفاهی دانشج:استراتژی 

  S8 :کد
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

  برنامه

ف
هد

کد 
  

  عنوان هدف
1382  1283 1384  1385 138

6  

O1  
دســتیابی بــه اســتاندارد وزارتــی از 

  نظر امکانات رفاهی خوابگاهی
70%  75%  85%  95%  100

%  

O2  
ارتقــاء کیفیــت و تنــوع مــواد اولیــه 

  غذایی
60%  70%  75%  80%  90%  

O3  95  %75  %70  %60  %55  رایند طبخ و توزیع غذاارتقاء ف%  
  .مشروط به تکمیل پروژه سلف سرویس مرکزی سایت دانشگاه می باشد  % 95  دستیابی به *
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  برنامه جامع راهبردی معاونت پژوهشی 
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

  
 وهشیپژ دورنمای معاونت وبیانیه رسالت 

   معاونت پژوهشی)TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 
 معاونــت )EFEMمــاتریس (زیــه و تحلیــل محــیط بیرونــی تجمــاتریس  •

  پژوهشی
 معاونــت  IFEM)مــاتریس(زیــه و تحلیــل محــیط داخلــی تجمــاتریس  •

 پژوهشی

  پژوهشی معاونت QSPM)(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •
  به تفکیک استراتژی و سالهای برنامهونت پژوهشی  معاماتریس اهداف بلند مدت
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   پژوهشی  معاونت)Mission(رسالت 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان با ایجاد انگیزه و تفکر حل مشکالت بر مبنای پـژوهش در                
بـرای انجـام پژوهشـهای    بسـتری مناسـب      سطح مدیریت ها ، کارکنان و دانشـجویان دانشـگاه،         

ر نیازهای بهداشتی ، درمانی و مدیریتی مردم استان زنجان بـا در نظـر گـرفتن       کاربردی مبتنی ب  
 تحقیقـاتی در راسـتای تـامین ،         –ارزشهای اخالقی و انسانی و استفاده از روشهای نوین علمـی            

  . نماید  میحفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه فراهم
علمـی و دانشـجویان و   در این راسـتا تکیـه مـا برنیـروی کـار آمـد و شایسـته اعضـای هیئـت              

کارشناسان دانشگاه و جلب همکاری سایر محققین در سطح استان و خارج از اسـتان بـوده و در               
جهت ارتقاء سطح علمی پژوهشی محققین و انتشار نتایج تحقیقات ، تالیفات و ترجمه های آنـان                 

 .می نماییمدر سطح کشوری و بین المللی کوشش 

  
  ی معاونت پژوهش)Vision( دورنما

دانشگاه علوم پزشکی زنجان بر آن است تا با تکیه بر نیروی انسانی علمی و شایسـته                 
، به دانشگاه   1386تا سال    و با ارتقاء سطح کیفی و کمی تحقیقات کاربردی و بنیادی انجام یافته            

برتر در بین دانشگاههای هم رتبه خود در سطح کشور تبدیل و به عنوان مرکز برتـر جهـت حـل                     
  .قیقاتی سازمانهای دیگر در سطح استان زنجان شناخته شود مشکالت تح
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی  تج

   پژوهشیمعاونت 
  

  W  تهدیدها دیفر
(0-100) 

R 
(1-4)  RW  

T1 
ــتراتژیک در ســطح وزارت     ــدان برنامــه اس فق

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی
71/8  1  71/8  

T2  اختصاص درصد کمی از GNP 86/5  1  86/5  به پژوهش  

T3  

تغییرات پیش بینی نشده در بودجـه پژوهشـی         
  بــدنبال شــرایط خــاص جامعــه هماننــد کــاهش

  …درآمد نفتی ، جنگ 
71/5  1  71/5  

T4 71/5  1  71/5  تخصیص دیر هنگام اعتبارات پژوهش  

T5 
 توسـعه در    جهت گیریهای دولت در برنامه سوم     

  راستای حذف واحد های با بهره وری ضعیف
57/4  2  14/9  

T6 7  86/1  71/3  ناهماهنگی بین بخشی  

T7 
محدودیت های موجود در ارتباط بین المللـی در         

  3  1  3  سطح کشور

T8   43/6  71/1  11  

T9 

فقـدان نگــرش مناســب جهـت انجــام پــژوهش و   
کاربرد نتایج آن در جامعه در سـطوح مـدیریتی          

ــا رســالت  در  ــاط نزدیــک ب ــه ارتب بخشــهایی ک
  .دانشگاه دارند 

43/6  1  43/6  

T10 
وجـــود رقبـــای توانمنـــد دانشـــگاهی و غیـــر 

  دانشگاهی در زمینۀ جذب اعتبارات پژوهشی
71/3  1  71/3  

T11  

ر  د وجـود مقـوانین و آئـین نامـه هـای          ابهام در   
 لمـی در   ع خصوص شرح وظایف اعضای هیـأت     

  مینۀ پژوهشز
86/3  1  86/3  
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

 )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی  تج

  معاونت  پژوهشی
  

  W  فرصت ها ردیف
(0-100) 

R 
(1-4)  RW  

O1 
 وجـــود معـــاون پژوهشـــی توانمنـــد در رأس 

 برنامه های پژوهشی
14/7  43/2  43/17  

O2 

وجود اعتبارات پژوهشی در سـازمانهای خـارج        
برای انجـام پژوهشـهای اسـتانی و        از دانشگاه   

  کشوری
14/6  1  14/6  

O3 
وجود سیاستهای حمـایتی از پژوهشـهای بـین         

  75/8  71/1  5  بخشی

O4 
وجــود نگــرش مثبــت در برخــی از مــدیران     

  14/5  29/1  4  سازمانهای مرتبط با رسالت دانشگاه

O5 وجود NGO 5  1  5  ها در سطح استان  

O6 
گذاری اموربـه   تمایل دولت به تمرکز زدایی و وا      

  استانها
71/4  1  71/4  

O7 
کردن دانشگاهها  Link سیاست وزارتخانه جهت

  4  1  4  با هم در سطح کشور و بین الملل

O8 72/11  2  86/5  بهبود روز افزون فن آوریهای ارتباطی  
  75/132  جمع امتیازات عوامل بیرونی

  
 
 
 
 
 



 45 

 
  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 

  
  )IFEMماتریس( محیط داخلی  زیه و تحلیلتج

   پژوهشیمعاونت
  W  ضعف ها  کد

(0-100) 
R 

(1-4)  RW  

W1 
فقدان نگرش مثبت در برخی مدیریتها جهت انجام        

 پژوهش و کاربرد نتایج آن
71/4  14/1  38/5  

W2  
شفاف نبودن وظایف پژوهشـی اعضـای هیـأت         

  علمی در سطح دانشگاه
57/5  14/1  24/7  

W3  
 ارزشـیابی فعالیتهـای    فقدان معیار مناسب جهـت    

  پژوهشی اعضای هیأت علمی
43/4  71/1  58/7  

W4 
کمبود بودجه های پژوهشی نسبت به کل بودجه        

  دانشگاه
86/5  14/1  42/6  

W5 
قوانین دست و پـاگیر و بـرو کراسـی در بخـش             

  امور مالی در خصوص مسائل پژوهشی
14/4  2  28/8  

W6 
معاونـت   عدم تخصیص به موقـع اعتبـارات بـه        

  یپژوهش
29/4  2  58/8  

W7 
نیروی انسانی متخصص ، کمبـود      ( کمبود منابع   

   )…فضای فیزیکی و تجهیزات 
71/6  1  71/6  

W8 71/6  1  71/6  ضعف انگیزه های پژوهشی در محققین  

W9 

 قـرار داد بـا اعضـای        دانعقـا ضعف قانون جهـت     
هیأت علمی و متخصصـین خـارج از دانشـگاه و           

NGO  ها  
14/4  14/1  72/4  

W10
ف روابـط عمـومی و روابـط بـین الملـل در             ضع

  بخش معاونت پژوهشی
14/4  29/1  32/5  
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W11

ضعف قوانین موجـود در پرداخـت حـق الزحمـه           
داخــل و خــارج از همکــار اعضــای هیــأت علمــی 

  دانشگاه در حیطۀ پژوهش
71/3  71/1  36/6  

W12
 رشـته هـای تحصـیالت تکمیلـی در          عدم وجـود  

  سطح دانشگاه
29/4  86/1  97/7  

  
  )TOWS Analysis(زیه و تحلیل محیط تج
  )IFEM ماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تج

  معاونت پژوهشی
  W  قوت ها  ردیف

(0-100) 
R 

(1-4)  RW  

S1 
هویت یافتن معاونت پژوهشی بعنوان یـک       

  معاونت مجزا
57/9  71/3  55/35  

S2 
وجود اعضای هیأت علمـی جـوان ، فعـال و           

  عالقمند به پژوهش
16/5  29/3  25/19  

S3 
 Online امکان دسترسی بـه منـابع علمـی   

  برای کلیه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان
86/4  86/3  75/18  

S4 42/12  3  14/4  وجود دانشجویان عالقمند به پژوهش  

S5 
امکان دسترسی مکانیزه بـه خالصـۀ تمـام         

  طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها
57/2  14/3  08/8  

S6 
تبـاط بـا سـایر      وجود زمینه های مساعد ار    

  بخشها
43/6  14/3  91/13  

S7 
وجود پتانسـیل انجـام تحقیـق در جمعیـت          

  تعریف شده
14/6  71/3  8/22  

S8 
وجود زمینۀ مناسب ارتبـاط و همکاریهـای        

  14/13  29/3  4  درون بخشی

  17/225  جمع امتیازات عوامل بیرونی
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  پژوهشیمعاونت 

  لهای برنامهماتریس اهداف بلند مدت به تفکیک استراتژی و سا
  
 

  کد
استراتژی به ترتیب بیشترین امتیاز 

  جذابیت
TO∑ 

/300 
WS∑ 

/300  
TOWS∑ 
/600  

S1 

ــی،     ــأت علم ــای هی ــازی اعض ــد س توانمن
دانشجویان و کارشناسان دانشگاه در امور      

  پژوهش
296/5 263/25 559/75 

S2  

ــد جــذب و مصــرف   ــاء فراین ــود و ارتق بهب
ــ  ــای پژوهش ــه ه ــالی یبودج ــوانین م  و ق

  طهبومر
274 242/3 516/3 

S3  

ــدوین و شــفاف ســازی   ــت ت تــالش در جه
ــوۀ    ــی و نح ــت علم ــای هیئ ــایف اعض وظ

  ارزیابی آنها
240/25 262 502/25 

S4 

تقویت نگرش مثبت  نسبت به امر پـژوهش        
ــارج از     ــگاه و خ ــی دانش ــدیران داخل در م

  دانشگاه و کارکنان دانشگاه
241/25 253 494/25 

S5 

ـ      ارات پژوهشـی   توسعه و تقویت جذب اعتب
از سایر منابع و استفاده از پتانسـیل هـای          

  بخش خصوصی در امر پژوهش
232 189 421 

S6 
تقویــت و توســعۀ فرآینــد نیــاز ســنجی و 

  اولویت بندی مداوم و مستمر پژوهش
198 203 401 

S7 
تقویت روابط بین دانشگاهی و بین المللـی        

  پژوهشدر بخش 
210 176 386 
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S8 

اه تحقیقـات جمعیتـی     تقویت و توسعه پایگ   
دانشگاه بـه منظـور ایجـاد بسـتر مناسـب           
جهت انجـام پـژوهش مبتنـی بـر نیازهـای           

ــا ســایر ســازمانها و جا ــاری ب  معــه و همک
NGO   ها.  

183 196 379 

S9 

توسعه و تقویت سـایت اینترنتـی و نظـام          
آمار و اطالع رسانی ، کتابخانه و انتشارات        

  دانشگاه
160 210 370 

S10
ــت و تو ــات   تقویـ ــۀ تحقیقـ ــعه کمیتـ سـ

  دانشجویی
154 192/25 346/25 

S11 

فراهم سازی زمینـۀ مناسـب جهـت داشـتن          
ــطح     ــاتی در س ــز تحقیق ــک مرک ــداقل ی ح

  دانشگاه
143/75 198/25 342 

S12 تقویت و توسعه پژوهشهایHSR  152/5 162/75 315/25 

S13

 که  بحث اخالق در پژوهش به نحوی     تقویت  
ب شـورای   کلیۀ طرحهـای تحقیقـاتی مصـو      

پژوهشی دانشگاه جنبه های اخالقی مـورد       
  .نظر کمیتۀ اخالق را رعایت کرده باشند 

169/25 135/75 305 

S14
نیـروی انسـانی    ( تقویت و توسعه منـابع      

  )تجهیزات و فضای فیزیکی 
141 132 273 
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 توانمند سازی اعضای هیأت علمی ، دانشجویان و کارشناسان -: استراتژی
  در امر پژوهش دانشگاه

 S1:کد
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

کد   برنامه
  عنوان هدف  هدف

1382  1383  1384  1385 138
6  

O1 

توانمنــد ســازی اعضــاء هیــأت 
علمــی بــه نحــوی کــه در پایــان 

طرحهای ارائه شـده    % 80برنامه  
به شورای پژوهش در این قشـر       
ــدلوژی   ــدون اشــکال عمــدۀ مت ب

  .باشد 

10%  20%  40%  60%  80%  

O2 

توانمند سازی دانشجویان مقطع    
دوره دکتـــــری وتخصصـــــی 
دانشگاه به نحوی کـه تـا پایـان         

ــه  ــه % 70برنام ــای ارئ از طرحه
شده توسط آنـان بـدون مشـکل        

  .باشد  عمده متدولوژیک

30%  40%  50%  60%  70%  

O3 

توانمنــد ســازی کارشناســان   
ــه   ــوی ک ــای %50بنح  از طرحه

پژوهشی ارجاعی از آنهـا بـدون       
  .مشکل عمدۀ متدلوژی باشد 

20%  40%  60%  80%  100
%  
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  ی بهبود و ارتقاء فرایند ، جذب و مصرف بودجه های پژوهش– :استراتژی

 و قوانین مالی مربوطه

  S2:کد
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

کد   برنامه
  هدف

  عنوان هدف
1382  1383  1384  138

5  
138

6  

O1  

صـرف  بهبود فرآیند جذب و م    
بودجه های پـژوهش بنحـوی      

بودجـــه هـــای  % 100کـــه 
  تخصیصی جذب شود

دستیابی 
به اهداف 
در پایان 
1382  

100%  100%  100%  100
%  

  
  
  
  

   تالش در جهت تدوین و شفاف سازی وظایف اعضای هیئت علمی:استراتژی
  و نحوۀ ارزیابی آنها

   S3 :کد
کد  ی برنامهپیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرا

  هدف
  عنوان هدف

1382  1383 1384  1385 138
6  

O1  

ــوانین و   ــتمر ق ــدوین مس ت
% 80مقررات بنحوی کـه در      

ــوانین   ــامی در ق ــوارد ابه م
  پژوهش نباشد

بستر سازی 
جهت رفع 
  ابهامات

50%  60%  70%  80%  
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  تقویت نگرش مثبت  نسبت به امر پژوهش در  مدیران داخلی دانشگاه: ستراتژیا
  ارکنان دانشگاهو خارج از دانشگاه و ک

  S4  :کد
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

کد   برنامه
  هدف

  عنوان هدف
1382  1383 1384  1385 138

6  

O1  

ایجاد نگرش مثبت در مدیران خارج   
تا پایان برنامه   دانشگاه بطوری که    

مــدیران ســازمانهایی کــه بــا % 50
دانشگاه همکاری دارند دارای نمره     

 بـاال در    سنجش در حـد خـوب بـه       
خصوص همکاری بـا پژوهشـگران      

  .باشند 

10%  20%  30%  40%  50%  

O2  

ایجاد نگرش مثبت در مدیران داخل      
 تـا پایـان     دانشگاه بـه نحـوی کـه      

مدیران نمرۀ سـنجش    % 50 برنامه
  .در حد خوب به باال داشته باشند 

10%  20%  30%  40%  50%  

O3  

ایجاد نگرش مثبت در کارکنانی که      
 پژوهشــگران ارتبــاط مســتقیم بــا

% 70  تـا پایـان    کـه دارند به نحوی    
آنها دارای نمره سنجش همکاری با      
پژوهشگران در حد خـوب بـه بـاال         

  . باشند داشته

20%  40%  50%  60%  70%  
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 توسعه و تقویت جذب اعتبارات پژوهشی از سایر منابع و استفاده - :استراتژی

  از پتانسیل های بخش خصوصی در امر پژوهش
   S5:کد

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 
د ک  برنامه

  هدف
  عنوان هدف

1382  1383 1384  1385 138
6  

O1  

تقویت و توسعۀ جذب اعتبارات از      
ســایر منــابع بطوریکــه در پایــان 

از بودجـــه % 20برنامـــه حـــداقل 
طرحهای تحقیقـاتی از ایـن قسـمت        

  تأمین شود

5%  10%  15%  20%  20%  

O2  

ــه  ــت پژوهشـ ــت و تقویـ ای حمایـ
ــه  مشــ ــا ســایر ســازمانها ب ترک ب

کـل  % 30 تا پایان برنامه   کهطوری  
طرحهای تحقیقـاتی مصـوب را بـه        

  خود اختصاص دهد

10%  15%  20%  25%  30%  

O3  

اطالع رسانی کامل از طریق مکاتبه      
و اینترنت جهـت محققـین داخـل و         
خــارج از دانشــگاه بــه نحــوی کــه 

از اعضای هیئت علمی     % 50حداقل  
 دانشـگاه تحقیقاتی  از اولویت های    

از ســـازمانهای ذیـــربط از % 40و 
 مطلـع   اسـتان اولویتهای تحقیقاتی   

  .باشند 

20%  40%  60%  80%  100
%  
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 تقویت و توسعۀ فرآیند نیاز سنجی و اولویت بندی مداوم و مستمر :استراتژی
  یپژوهشزمینه های 
  S6:کد

 یپیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرا
کد   برنامه

  هدف
  عنوان هدف

1382  1383 1384  1385 138
6  

O1  

ــاز    ــد نی ــعۀ فرآین ــت و توس تقوی
سنجی و اولویـت بنـدی مـداوم و         

ــتمر  ــای  مس ــه ه ــزمین  یپژوهش
دانشــگاه بنحــوی کــه اولویتهــای  

ـ مربوط به هـر سـال در اب        دای آن  ت
  .مشخص باشد 

100%  100%  100%  100%  100
%  

  
  
  

  یپژوهشدر بخش  المللی تقویت روابط بین دانشگاهی و بین: : ستراتژیا
   S7:کد

  
کد   پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه

  هدف
  عنوان هدف

1382  1383 1384  1385 138
6  

O1           10  %10  %8  %5  %3تقویت روابط بـین دانشـگاهی و بـین%  
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المللی دانشگاه بنحـوی کـه در پایـان         
طرحهـای مصـوب بطـور      % 10برنامه  

  .مشترک با دانشگاههای دیگر باشد 

O2  

ایجـاد  تقویت روابط بین دانشگاهی و      
مراکــز تحقیقــاتی ارتبــاط مســتمر بــا 

 2سـاالنه در طـول برنامـه      بنحوی که   
  . گرددبرگزار سراسری سمینار

2  2  2  2  2  

O3  

تقویــت روابــط بــا مراکــز تحقیقــاتی  
 نفر  2ساالنه  بطوریکه تا پایان برنامه     

از اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه از  
ــات ــتفاده فرصــت مطالع ــی اس ی داخل

  .نمایند

2  2  2  2  2  

O4  

تقویت روابـط بـین المللـی دانشـگاه         
تا پایان برنامه در طول هر      بنحوی که   

 نفر از اعضـای هیـأت علمـی از          2سال
ــور   ــارج از کش ــاتی خ فرصــت مطالع

  .استفاده کنند

2  2  2  2  2  

O5  

تقویت واحد روابط بـین الملـل جهـت         
ارائــه خــدمات بنحــوی کــه تــا پایــان 

ــ ــرح   برنام ــک ط ــداقل ی ــوانیم ح ه بت
تحقیقــاتی مشــترک بــا خــارج کشــور 

  .داشته باشیم

زمینه 
سازی 
بستر 
  مناسب

1  1  1  1  

O6  

تقویت واحد روابط بـین الملـل جهـت         
ه خــدمت بنحــوی کــه تــا پایــان  ارائــ

اعضـای  % 10سالیانه حـداقل    ،  برنامه
هیـــأت علمـــی بـــا ارائـــه مقالـــه در 
ســمینارهای خــارج از کشــور شــرکت 

   .کرده باشند

10%  10%  10%  10%  10%  
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تقویت و توسعه پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاه به منظور ایجاد : استراتژی
معه و همکاری با سایر بستر مناسب جهت انجام پژوهش مبتنی بر نیازهای جا

  ها NGOسازمانها و
   S8:کد

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 
  برنامه

کد 
  هدف

  عنوان هدف
1382 1383  1384 1385  1386 

O1  

تقویت و توسعه پایگاه تحقیقـات      
طرحهای % 60جمعیتی بنحوی که    

تحقیقاتی دانشـگاه بـر گرفتـه از        
  .اطالعات این پایگاه باشد

30%  40%  50%  60%  60%  

O2  

هـــدایت اعضـــاء هیـــأت علمـــی 
ــان   ــین بنحــوی کــه در پای ومحقق

از طرحهای مصوب را    % 40برنامه  
  .شامل شود

10%  20%  30%  40%  40%  

O3  

ــات   ــاه تحقیقـ ــاندن پایگـ شناسـ
ــازمانها و    ــایر س ــی در س جمعیت

NGOبطــوری کــه در پایــان  هــا
سازمان ها از وجود    % 100برنامه  

  .پایگاه مطلع باشند

20%  40%  60%  80%  100%  
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 توسعه و تقویت سایت اینترنتی و نظام آمار و اطالع رسانی، :استراتژی
  و انتشارات دانشگاه کتابخانه

  S9  :کد
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

کد   برنامه
  عنوان هدف  هدف

1382  1383 1384  138
5  1386 

O1  

 نتـایج  %50حداقل  در پایان برنامه    
 داده هــــای آمــــاری توســــط  

پژوهشگران و اعضای هیأت علمی     
و دانشجویان جهت انجام پـژوهش      

  .به کار گرفته شود

10%  20%  40%  80%  100%  

O2  

دسترسی بـه   در جهت اینکه    تالش  
از اطالعــات و نتــایج % 95حــداقل 

 ازسـرعت و دقـت   ،جمع آوری شده 
  .باالیی برخوردار باشد

50%  70%  80%  90%  100%  

O3  

توانمندســازی کارکنــان آمــار بــه  
% 90طوری کـه تـا پایـان برنامـه          

 توانایی اسـتفاده از نـرم       ،کارکنان
  .افزارهای آماری را داشته باشند

20%  40%  60%  80%  100%  

O4  

 Backبسـتر سـازی جهـت ایجـاد    

bone سیون جامع آمـار و     اومکانیز
ــروی   ــأمین نی ــانی و ت ــالع رس اط

  .انسانی در طول برنامه

50%  70%  80%  90%  100%  

O5  

تالش برای جذب نیروی متخصص     
بـه نحـوی    "آمار و اطالع رسانی   "

نیـروی  % 90برنامـه   که در پایـان     
ــار  ــش آم ــانی بخ ــص ،انس  تخص

20%  40%  60%  80%  100%  
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  .داشته باشندمربوطه را 

O6 

توسعه سیستم اینترنت دانشـگاه     
 از  %65بطوری که در پایان برنامه      

ــت  ــدمات اینترنـ ــاربران از خـ  ،کـ
  .رضایت خوب به باال داشته باشد

10%  30%  50%  70%  100%  

O7 

توسعه و تقویت کتابخانه مرکـزی      
و کتابخانه دانشـکده هـا و مراکـز         

وریکــه در آموزشــی و درمــانی بط
 وضــعیت% 40پایــان برنامــه بــه 

  .مطلوب برسیم

10%  20%  50%  75%  100%  

O8 

ــارات    ــعه انتشـ ــت و توسـ تقویـ
دانشگاه به نحوی که مجلـۀ علمـی        
دانشــــگاه دارای رتبــــه علمــــی 

ــوارد % 50پژوهشـــی شـــده و  مـ
ــار   درخواســت چــاپ و انتشــار آث
علمی اعضای هیئت علمی پذیرفته     

  .گردد

100%  100%  100%  100
%  100%  
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  تقویت و توسعه کمیتۀ تحقیقات دانشجویی: ستراتژیا
  S10  :کد

  
کد   پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه

  هدف
  عنوان هدف

1382  1383  1384  1385  1386  

O1  

ــام  ــازی نظـ ــفاف سـ شـ
بـه کمیتـۀ    پرداخت مـالی    

ــجویی   ــات دانشـ تحقیقـ
بطوریکه در پایان برنامه    

متمرکـز  اعتبارات  % 100
 بــه فعالیتهــای ،مربوطــه

  .کمیته ها اختصاص یابد

50%  60%  75%  90%  100%  

O2  

حــداقل تـا پایـان برنامـه    
 ،از کــل دانشــجویان% 15

 در فعالیتهــــای کمیتــــه
ــجویی   ــات دانشـ تحقیقـ

 داشـته   مشارکتدانشگاه  
  .باشند

20%  40%  60%  80%  100%  

O3  

ــازی   ــد ســــ توانمنــــ
دانشجویان عضو کمیتـۀ    
ــجویی  ــات دانشـ  تحقیقـ
ــای   ــام فعالیته ــت انج جه
پژوهشی به گونه ای کـه      

 ،دانشجویان عضـو  % 20
در طرحهــای تحقیقــاتی  

50%  75%  100%  100%  100%  
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مصوب مشـارکت داشـته     
  .باشند

O4  

ارتقاء کیفیت ارائه مقاالت    
ــ ــاه پژوهشــی بطوریک  ت

ــه  ــان برنامـ از %  80پایـ
ــاالت ــال مقــ  در ،یارســ

ســمینارهای سراســری  
   .پذیرفته شود

50%  100%  100%  100%  100%  

O5  

تأمین فضـای فیزیکـی و      
ــامپیوتری   ــزات کـ تجهیـ
کمیتــه هــای تحقیقــات   

 به نحوی کـه     ،دانشجویی
کمیته های   از   دفتر هر یک  

ــجویی ارای یـــک د دانشـ
کــــامپیوتر و دســــتگاه 

 امکـــان ،پرینتـــر بـــوده
استفاده از شبکه اینترنت    

  .را داشته باشند

50%  100%  100%  100%  100%  

O6  

هـــای حمایـــت از فعالیت
علمــــــی پژوهشــــــی 

کمیتـۀ  عضو  دانشجویان  
ــات ــورت ،تحقیقــ  بصــ

برگــــزاری دو ســــاالنه 
سمینار سراسری و چاپ    

  .فصلنامه

چاپ 
فصلنامه 

مشترک با 
بسیج علمی 
  دانشجویی

سمینار   -
  سراسری

گرفتن 
امتیاز 

فصلنامه 
  مستقل

برگزاری 
سمینار 

چاپ 
فصلنامه 
  مستقل
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  هت داشتن حداقل یک مرکز تحقیقاتی ـ فراهم سازی زمینۀ مناسب ج:استراتژی
  در سطح دانشگاه

  S11 :کد
کد   پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه

  هدف
  عنوان هدف

1382  1383  1384  1385  138
6  

O1  
فراهم سازی زمینـه مناسـب      
جهـــت ایجـــاد یـــک مرکـــز 
  تحقیقاتی در سطح دانشگاه

تعیین عنوان مرکز 
  تحقیقات در دانشگاه

تأمین 
  هیزاتتج

تأمین 
فضای 
  فیزیکی

پیگیری 
تصویب 

پژوهشکده 
با وزارت 
  بهداشت

  

  
  

 HSRتقویت و توسعه پژوهشهای : استراتژی

   S12 :کد
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

کد   برنامه
  هدف

  عنوان هدف
1382  1383 1384  1385 138

6  

O1  

 HSRتقویـــت و توســـعه پژوهشـــهای 
ساالنه حداقل  بنحوی که در پایان برنامه      

 داشــته  درایــن زمینــه طــرح مصــوب5
  .باشیم

100%  100%  100%  100%  100
%  

O2  

توانمند سازی کارشناسـان دانشـگاه در       
امر تحقیق به نحوی که در پایان برنامـه         

ــای  % 30 ــان در طرحهـــ از کارشناســـ
) به عنـوان مجـری یـا همکـار        (تحقیقاتی  

  .مشارکت داشته باشند

20%  40%  60%  80%  100
%  

O3  
 و اهمیت آن به اعضای      HSRناساندن  ش

هیئت علمی، مدیران و کارکنان به نحوی       
20%  40%  60%  80%  100

%  
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که در پایان برنامه میزان مشارکت آنـان        
  .افزایش یابد% HSR  30در طرحهای 

بحث اخالق در پژوهش به نحوی کلیۀ طرحهای تحقیقاتی تقویت  :استراتژی
 اخالق را ای اخالقی مورد نظر کمیتۀ جنبه ه،مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

  .رعایت کرده باشند
   S13 :کد

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 
کد   برنامه

  هدف
  عنوان هدف

1382  1383 1384  1385 138
6  

O1  

تقویت بحث اخـالق در پـژوهش بـه          
ــه  ــه کلی ــان برنام ــه در پای  نحــوی ک
، طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشـگاه    

ر کمیتۀ اخـالق را     جنبه های مورد نظ   
  رعایت کرده باشند

30%  50%  75%  100%  100
%  

  
  
  
  
  
  

  ) تجهیزات و فضای فیزیکی ،نیروی انسانی( تقویت و توسعه منابع  : :استراتژی
  S14 :کد

کد   پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه
  هدف

  عنوان هدف
1382  1383  1384  1385  1386 

O1  
توسعه و نقویت معاونت    
پژوهشــــی در ســــطح 

زمینه 
  سازی

تعیین 
معاون 

پژوهشی 

تعیین 
معاون 

پژوهشی 

تعیین معاون 
پژوهشی 
دانشکدۀ 
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ــالغ    ــا اب ــا ب ــکده ه دانش
  .داخلی

دانشکدۀ 
  پزشکی

دانشکدۀ 
  پرستاری

  پیراپزشکی

O2  

ــعه  ــت و توســـ تقویـــ
مــــدیریتهای معاونــــت 
پژوهشــــی در ســــطح 
ستادی به نحوی که سـه      
مدیریت مستقل بـا ابـالغ      

ر سطح معاونـت    داخلی د 
  .داشته باشیم

-  100%  100%  100%  100%  

O3  

تــدوین شــرح وظــایف و 
 ،تقسیم وظایف کارکنـان   

به نحـوی کـه تـا پایـان         
ــه  ــان % 100برنام کارکن

حوزۀ معاونت از وظایف    
  .خود کامالً مطلع باشند

20%  40%  60%  80%  100%  

O4  

تسهیل فرایند انجام امور    
ــت ــطح معاون ــه ،در س  ب

ان برنامه  نحوی که تا پای   
 مـراجعین از    مندیرضایت

ــدهای    ــار واح ــد ک فرآین
ــوزه  ــف ح % 90 در ،مختل

  .موارد خوب به باال باشد

50%  100%  100%  100%  100%  

O5  

توسعه و تـأمین فضـای      
ــت   ــب جه ــی مناس فیزیک

  معاونت پژوهشی
20%  40%  60%  80%  100%  

O6 

ــت  ــعه و تقویـــ توســـ
تجهیــزات مناســب جهــت 

  معاونت پژوهشی
20%  40%  60%  80%  100%  
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برنامه جامع راهبردی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و 
  خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

  
  دورنمای معاونت بهداشتیبیانیه رسالت و

   معاونت بهداشتی)TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 
 معاونــت )EFEMمــاتریس (زیــه و تحلیــل محــیط بیرونــی تجمــاتریس  •

  بهداشتی
   معاونت بهداشتیIFEM) ماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تجتریس ما •
   معاونت بهداشتیQSPM)(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •

  به تفکیک استراتژی و سالهای برنامه معاونت بهداشتی ماتریس اهداف بلند مدت
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   معاونت  بهداشتی)Mission(رسالت 
 در محـور پیشـگیری      ناشتی درمانی اسـتان زنجـا     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد     

حفظ و ارتقاء سالمتی جامعه را که یکی از حقوق اساسی انسانها می باشـد بعهـده                   وظیفه تأمین ،  
  .دارد 

 و بـا  دانشگاه از طریق مراقبت هـای اولیـه بهداشـتی کـه از دور افتـاده تـرین روسـتا                   
صصی و فوق تخصصـی ادامـه داشـته و          خانه های بهداشت آغاز و تا بیمارستانهای تخ        استقرار

ایـن خـدمات شـامل آمـوزش       . ارائه خدمت مـی نمایـد      ،دگردتوسط یک نظام ارجاع پشتیبانی می       
بهبود     ،سالمندان، کارگران، بهداشت محیط      ،بت های کودکان، جوانان، مادران    بهداشت همگانی، مراق  

سوانح، بهداشـت روان و بهداشـت        پیشگیری از حوادث و       ، مراقبت از بیماریها   وه، پیشگیری   تغدی
، مشارکت جامعه و هماهنگی بین بخشـی اسـتوار   دندان بوده که بر اصول برابری، عدالت    و  دهان  

با تاکید ویژه بر ارتقـای کیفیـت خـدمات          دیده و ماهر    ه  می باشد و توسط کارکنان بهداشتی دور      
  .ارائه می گردد 

  

   معاونت بهداشتی)Vision( یدورنما
 با نگاه به ، پزشکی و خدماتی بهداشتی درمانی زنجان در محور پیشگیری      دانشگاه علوم 

 سـرمایه هـای اصـلی دانشـگاه         دلسوز و ماهر کـه        با وجود کارکنان بهداشتی عالقه مند،      وآینده  
عالوه بر گسترش مراقبـت هـای اولیـه بهداشـتی و                با ایجاد انگیزه های مادی و معنوی،       ،هستند

 کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمـانی را نیـز ارتقـاء             ،روستاییپوشش کامل جمعیت شهری و      
 توانایی هـای    زده ا ا با گسترش مشارکت جامعه، جلب هماهنگی های بین بخشی و استف           ،بخشیده

بالقوه بخش خصوصی در شرایطی که بیماریهای بازپدید و نوپدید چون ایدز و سل و بیماریهای                
ل راده اند در کنت   دوقی جان انسانها را در معرض تهدید قرار       غیر واگیردار چون بیماریهای قلبی عر     

در ردیف   پایان برنامه  تا   و پیشگیری و مراقبت این بیماریها نیز سربلند و موفق گردد بنحوی که            
  .سه دانشگاه برتر کشور قرار گیرد
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

 )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی تج

  بهداشتیمعاونت 
  W  تهدیدها دیفر

(0-100) 
R 

(1-4)  RW  

T1 
پـایین بـودن سـطح دانـش  بهداشـتی و وجــود      

  باورهای غلط
9/2 2  18/4 

T2 
ــر ســیمای    ــردم و تغیی ــدگی م ــه زن ــر روی تغیی

  اپیدمیولوژیک بیماریها
6/4 2 12/8 

T3 
 آمـار   پایین بودن درآمد سرانه مردم و باال بودن       

  فقر و بیکاری
7/8 2 15/6 

T4 
 تعهـد   عدم شفافیت پایین بودن سرانه بهداشت و      

  سیاسی دولت نسبت به بهداشت
6/4 2 12/8 

T5 
جوان بودن جمعیت و وجـود مشـکالت اعتیـاد و           

  فحشا
6/3 2 12.6 

T6 
وجــود ســازمانهای مــوازی و وضــعیت اجــرای  

  قوانین مدنی و ضعف هماهنگی بین بخشی
4/3 2 8/6 

T7 9/4 2 4/7  بخش خصوصی رها شده 

T8 
ــعیف    ــت ض ــه و فعالی ــارکت جامع ــود مش  کمب

NGOها  
4/1 2 8/2 

T9 4/6 1 4/6  رشد ضعیف اقتصادی 
T10 7/2 2 3/6  عقب ماندگی صنعتی 
T11 8/4 2 4/2  مهاجرت کنترل نشده و افزایش حاشیه نشینی 
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

 )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی  تج

  معاونت بهداشتی
  W  فرصت ها ردیف

(0-100) 
R 

(1-4)  RW  

O1 8/13  2  9/6  توسعه ابزارهای ارتباط جمعی  
O2 12  3  4  حساسیت مردم نسبت به سالمتشان  
O3 8/7  2  9/3  توانائیهای بالقوه بخش خصوصی  

O4 
ولت دسترسی بـه مـردم و وجـود راه هـای            هس

  مناسب
7/4  3  1/14  

O5 
ای مختلف و شـناخت     توسعه تحقیقات در بخشه   

  ساختار مردمی
5/3  2  7  

O6 6/7  2  8/3  توسعه آموزش عالی و مدارس  

O7 
ــرد      ــق  عملک ــای موف ــارب و الگوه ــود تج وج

  بهداشتی
6/3  2  2/7  

O8 
ــش    ــت از بخ ــوانین مصــوب در حمای ــود ق وج

  بهداشت
3/4  2  6/8  

O9 
 – تشکل هـای مردمـی       –وجود سیستم شوراها    

  کمیته های استانی
7/3  2  4/7  

 1/203  جمع امتیازات عوامل بیرونی
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

  )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی  تج
   بهداشتیمعاونت

  W  ضعف ها  کد
(0-100) 

R 
(1-4)  RW  

W1 
ــه     ــوجهی ب ــم ت ــب و ک ــازماندهی نامناس س

  شایسته ساالری و کم ثباتی مدیران
8/2 1/7 13/9 

W2 

بق محتــوای آموزشــی دوره هــای تطــاعــدم 
ــت     ــغل و پس ــا ش ــکی ب ــکی و پزش پیراپزش

  سازمانی
5/8 1/7 9/8 

W3 9/8 1/3 7/55  پایین بودن انگیزه کاری کارکنان 

W4 
ــود و نامناســب بــودن تجهیــزات فنــی و   کمب

  کی محیط کاریفضای فیز
4 1/7 6/8 

W5 7 1/4 5  خصوصی سازی مطالعه نشده 

W6 
هزینه ( شده خدمات    ه تمام کم توجهی به هزین   

  )کارایی و هزینه اثربخشی
4/9 1/45 7/1 

W7 
کم توجهی به مقوله کیفیت خدمات و رضـایت         

  ارباب رجوع
3/4 1/8 6/12 

W8 
کم توجهی به پژوهش های کاربردی در حوزه        

  بهداشت
4/1 1/7 6/97 

W9 7/2 1/8 4  ضعف در هماهنگی  بین بخشی 
W105/7 1/9 3  اجرای ناقص نظام ارجاع 

W11
پایین بودن پوشـش کمـی و کیفـی خـدمات و            

  روستابه وند نظارت و پایش درشهر نسبت ر
3 1/9 5/7 
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W12
مرکـز  (تمرکز گرایی و ضعف در محیط مداری        

  )محوری شهری و روستایی
3/6 1/86 6/12 

 
 
  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

  )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی  تج
  هداشتیمعاونت ب

 W  قوت  ردیف
(0-100) 

R 
(1-4) RW 

S1 
ه خدمات بهداشتی مناسـب     ئسیستم شبکه ارا  

  ه خدمات بصورت ادغام یافتهئو امکان ارا
7/3 3/6 26/28 

S2 
جــود برنامــه هــا و و ،آمــوزش حــین خــدمت

  فضاهای آموزشی مناسب
5 3 15 

S3 
پرسنل آموزش دیده بـومی و جنـد پیشـه و           

  مدآکار
5/65 3/4 19/21 

S4 12 3 4  امکان جلب مشارکت مردمی 
S5 16/5 3 5/5  شناسایی کامل ساختار و تحرکات جمعیتی 
S6 15 3 5  اختصاص بودجه و ردیفهای مشخص 
S7 15 3 5  پتانسیل واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

S8 
وجــود دســتورالعمل هــای اجرایــی معــین و 

  روشن
5 3 18 

 239/77 جمع امتیازات عوامل درونی
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  )QSPM(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی 
   بهداشتیمعاونت

  

  کد
استراتژی به ترتیب بیشترین امتیاز 

  جذابیت
TO∑ 

/300 
WS∑ 

/300  
TOWS∑ 
/600  

S1 

ــزایش پوشــش کمــی و کیفــی خــدمات   اف
ــه   ــژه در منطق ــه وی ــانی ب بهداشــتی درم

  حاشیه شهری
178  169  347  

S2  

متی ارتقای سطح دانش و مهارتهـای سـال       
 امعه با تاکید بر گروههای آسـیب پـذیر        ج
و توجه خاص   )وانان  ج  و  کودکان ،مادران(

  اریهای نوپدید و باز پدیدمبه بی

156  148  304  

S3  

توسعه و تقویت ویژگی های مثبت شـبکه      
اع و تاکیـد بـر   جـ نظام ارلویت بهبود  وبا ا 

محوریت مراکز بهداشتی درمـانی و الـزام        
  ه همگانیبر اجرای کامل قانون بیم

171  135  306  

S4 

ــش     ــه بخ ــدمات ب ــدریجی خ ــذاری ت واگ
خصوصی با توجه به تواناییهـای بـالقوه        

  بخش خصوصی
130  113  243  

S5 

تقویت و پیگیری مسـتمر همـاهنگی بـین         
بخشی بـه منظـور توفیـق برنامـه هـای           
بهداشتی به ویـژه د رراسـتای برقـراری         

124  102  226  
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  نظام نظارت و پایش اماکن عمومی

S6 

تمر اصـالح در ابعـاد      سـ رقراری رونـد م   ب
 نیــروی ، تجهیــزات فنــی،فضــای فیزیکــی

انسانی و منابع مالی  واحدهای بهداشـتی        
  و درمانی

103  105  208  

S7 

توجه خاص به توانمند سازی کارکنان بـا        
 مـادی و    هلی و انگیـز   غافزایش رضایت ش  

معنوی و ارتقای سـطح دانـش و مهـارت          
ری فرآینــد علمــی و عملــی آنــان و برقــرا
  مستمر بازآموزی و نوآموزی

98  95  193  

S8 

ــی در  ت ــای مردمـ ــارکت هـ ــعه مشـ وسـ
 اجـرا و ارزشـیابی برنامـه        ،ریزیبرنامه  

  های بهداشتی
95  89  184  

S9 
اصالح  وتقویـت برنامـه هـای آموزشـی          

  152  67  85  پزشکی اجتماعی

S10 

هش در امر بهداشت با     وخاص به پژ  توجه  
ود جـ نائی های پژوهشی مواستفاده از توا  

  در کارکنان این بخش
67  58  125  
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  ماتریس اهداف بلند مدت به تفکیک استراتژی و سالهای برنامه

  »افزایش پوشش کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی« : استراتژی 
  S1: کد 

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 
  برنامه

کد 
  هدف

  عنوان هدف

1382  1383 1384 1385 1386 

O1  

بـه  افزایش دسترسـی فیزیکـی      
در مراقبت های اولیـه بهداشـتی     

منــاطق روســتایی و شــهری بــا 
ه نشـین   یتأکید بـر نقـاط حاشـ      

شهری و مناطق محروم تا میزان      
100  %* 

ش 
84%  

  %92ر 

87%  
93%  

91%  
96%  

96%  
98%  

100% 
100% 

O2  

افزایش پوشش مراقبت کودکـان     
در % 95 ســال تــا میــزان 6زیــر 

  در روستا%  98شهر و 

ش 
81%  

  %87ر 

84%  
89%  

88%  
92%  

92%  
96%  

95%  
98%  

O3  

افزایش پوشـش مراقبـت زنـان       
در شـهر و    % 90باردار تا میزان    

  در روستا% 98

ش 
64%  

  %81ر 

68%  
83%  

75%  
85%  

85%  
88%  

90%  
98%  

O4  

افزایش پوشش مراقبـت تنظـیم      
در شهر و % 80خانواده تا میزان    

  تادر روس% 85

ش 
67%  

  %69ر 

70%  
72%  

75%  
78%  

77%  
80%  

80%  
85%  

O5  
افــزایش و حفــظ پوشــش کامــل 
ایمن سازی در گروههـای هـدف       

98%  100% 100% 100% 100% 
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  %100تا 

O6  
 بیماریهـا   توسعه ادغـام  حفظ و   

  همگام با اهداف کشوری
100%  100% 100% 100% 100% 

O7  

ــام   ــش نظــ ــزایش پوشــ  افــ
یماریهـا  گزارش دهی و مراقبت ب    
  همگام با اهداف کشوری

90%  95%  100% 100% 100% 

O8  

ــش نظـــارتی   ــزایش پوشـ  افـ
  و برنامه هـای بهداشـت محـیط      

در شـهر    % 98 حرفه ای تا میزان     
  در روستا% 100و 

ش 
60%  
  %80ر

65%  
85%  

75%  
90%  

85%  
95%  

98%  
100% 

O9  

افـــزایش پوشـــش مراقبــــت   
دانـــش آمـــوزان بـــر اســـاس  

کشوری تـا میـزان     پروتکل های   
  در روستا% 100در شهر و % 95

ش 
40%  

  %40ر 

60%  
65%  

80%  
80%  

90%  
95%  

95%  
100% 

O10 

واد غذایی  بهبود الگوی مصرف م   
ــالح  ــت اصـ ــا در جهـ  خانوارهـ

ــزان   ــا میـ ــذیها تـ % 20ریزمغـ
  ***وضعیت پایه  

سنجش 
  پایه

5%  10%  15%  20%  

O11 

ارتقــاء کیفــی خــدمات از طریــق 
 جــامع اســتقرار کامــل مــدیریت

  کیفیت

ستاد 
  استان

25%  50%  75%  100% 

O12 

افــزایش میــزان رضــایت منــدی 
% 20مشتریان تا میـزان حـداقل       

  ***وضعیت پایه 

سنجش 
  پایه

5%  10%  15%  20%  

  . دقیقه پیاده روی قابل دسترسی باشد15 با حداقل : دسترسی آسان*
غذایی و ریزمغذیها در سـال       الگوی مصرف مواد     رده به بررسی های انجام شده در مو        با توج  **

  .سی مداخالت الزم صورت خواهد گرفت بعد از مشخص شدن  نتایج برر81 و 80
  . انجام طرح سنجش میزان رضایت مندی مشتری***
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   سالم جامعه با تأکید بر گروههایارتقاء سطح دانش و شیوه زندگی« : استراتژی 

   به و توجه خاص) مادران ، کودکان و جوانان( آسیب پذیر
  »بیماریهای نوپدید و بازپدید

  S2: کد 
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

کد   برنامه
  هدف

  عنوان هدف

1382  1383 1384 1385 138
6  

O1  

ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینـه       
فاکتورهای عمده مؤثر برسالمتی بـه      

  .وضعیت پایه % 20میزان 

سنجش 
وضع 
  موجود

5%  10%  15%  20%  

O2  

زایش میزان رفتارهای عمـده مـؤثر     اف
% 20بر سالمت در جامعه بـه میـزان         

  .وضعیت پایه

سنجش 
وضع 
  موجود

5%  10%  15%  20%  

O3  

 میـزان   ارتقاء سطح آگاهی جامعه به    
 وضــــعیت پایــــه درزمینــــه 20%

ــای ــه   بیماریه ــد ب ــد و نوپدی بازپدی
طوری که تمام افراد جامعه با راههای       

 آشنا  پیشگیری و انتقال این بیماریها    
  .شوند 

سنجش 
وضع 
  موجود

5%  10%  15%  20%  

O4  

ارتقاء سطح آگاهی جامعه به میـزان       
زمینه ویژگیهای  روضعیت پایه د  20%

گروههای آسیب پذیر و خطراتـی کـه        
  .این گروهها را تهدید می کند 

سنجش 
وضع 
  موجود

5%  10%  15%  20%  
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لویت بهبود نظام واتوسعه و تقویت ویژگیهای مثبت نظام شبکه با «: استراتژی 
ارجاع و تاکید بر محدودیت مراکز بهداشتی درمانی و الزام اجرای کامل قانون بیمه 

  »روستایی
  S3: کد 

کد   پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه
  هدف

  عنوان هدف
1382 1383  1384  1385  1386  

O1  

ــده   ــه دهن ــدهای ارائ ــزایش واح اف
خدمات مستقر بـه طـوری کـه بـه          

 نفــــر جمعیــــت 800ازای هــــر 
روستایی یک خانه بهداشت وجـود      

  .داشته باشد

به ازای 
1200 
  نفر

به ازای 
1200 
  نفر

به ازای 
   نفر1200

به ازای 
1200 
  نفر

به ازای 
   نفر800

O2  

ــده   ــه دهن ــی ارائ ــیم فن توســعه ت
خدمات بهداشتی درمانی به طوری     

 خانه بهداشت توسـط یـک       4که هر 
و شــده تــیم کنتــرل و نظــارت   

  .های الزم ارائه گرددآموزش 

به ازای 
 خانه 5
هداشت ب

  تیمیک 

به ازای 
خانه  5

بهداشت 
  تیمیک 

  ازای به
خانه  5 

بهداشت 
  تیمیک 

به ازای 
 خانه 4

بهداشت 
  تیمیک 

  به ازای
 خانه 4 

بهداشت 
  تیمیک 

O3  

افزایش مراجعین به سطح دوم بـر       
اساس نظـام جـامع سـطح بنـدی         

  %80خدمات حداقل تا 
60%  65%  70%  75%  80%  

O4  

افزایش مراجعین به سطح سوم از      
طریــق نظــام جــامع ســطح بنــدی 

  %80خدمات حداقل تا 
20%  40%  60%  70%  80%  

O5  

افزایش تفـویض اختیـار درانجـام       
اجرایــی و پشــتیبانی  امــور فنــی ،

ــطوح اول و دوم ــز ،سـ ــه مراکـ  بـ
مصوبات % 80انی تا   مبهداشتی در 

  کمیته فنی مربوطه

20%  35%  50%  70%  80%  
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O6  

ــه   ــی فارماکوپ ــی و کیف ــر کم تغیی
 مراکــــز بهداشــــتی درمــــانی و
خانه های بهداشت و بهینه سـازی 

در فرآیند تجویز دارو به طوری که       
افراد % 95مشکل دارویی   این مراکز   

 بر اسـاس سیاسـتهای      ،قابل درمان 
  .کشوری حل شود

70 %
  هدف

80 %
  هدف

100 %
  هدف

حفظ وضعیت 
  دموجو

  
  
  
  
  
  
  
  

 به تواناییهای واگذاری تدریجی خدمات به بخش خصوصی با توجه«: ستراتژی ا
  »بالقوه بخش خصوصی

  S4: کد 
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای 

کد   اجرای برنامه
  هدف

  عنوان هدف

1382 1383 138
4  

138
5  

138
6  

O1  

واگذاری مراکز بهداشتی درمانی شهری     
خصوصـی  راه اندازی نشده بـه بخـش    

  %100 تا میزان ، نامه اجرائیطبق آیین
40%  50%  60%  85%  100

%  

O2  

واگذاری خدمات درمانی مراکز بهداشتی     
درمانی شهری موجود طبق آیـین نامـه        

  %30 تا میزان حداقل 192اجرای ماده 
6%  10%  15%  25%  30%  
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تقویت و پیگیری مستمر هماهنگی های بین بخشی به منظور توفیق « : استراتژی 
ظام نظارت و پایش اماکن نهداشتی به ویژه در راستای برقراری برنامه های ب

  »عمومی 
  S5: کد 

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 
  برنامه

کد 
  هدف

  عنوان هدف

1382  1383 1384 1385 1386 

O1  

شی بـه  افزایش جلب هماهنگی بین بخ  
 )نسبت به وضـع موجـود     (طوری که   

برنامـه هـای مـرتبط بـا        % 60حداقل  
خـش هـای    مت مردم با مشارکت ب    سال
 بــا موفقیــت و بــدون مشــکل ،ریــدرگ

  .اجرا شود

تعیین 
وضع 
  موجود

20 %
 برنامه

30 %
 برنامه

45 %
 برنامه

60 %
 برنامه
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 تجهیزات فنی نیروی – در ابعاد فضای فیزیکی حالصبرقراری روند مستمر ا«: استراتژی 
  »درمانیانسانی و منابع مالی واحدهای بهداشتی 

  S6: کد 
پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 

کد   برنامه
  هدف

  عنوان هدف

1382 1383 1384 1385 138
6  

O1 

حفط و بهینه سازی کلی فضاهای فیزیکی       
واحـدها مطـابق    % 90موجود بنحوی کـه     

  الگوی استاندارد باشد
60%  70%  80%  90%  

O2  

رعایت تناسب فضای فیزیکی بـا خـدمات        
ــه درارائــه شــ % 100ده و موقعیــت منطق

  ی جدیدثفضاهای احدا
100% 100% 100% 100% 100

%  

O3  

متناسب سازی تجهیـزات فنـی واحـدهای        
بخـــش بهداشـــت بـــا ارائـــه خـــدمات و 

  %90 به میزان حداقل روزتکنولوژی 
70%  75%  80%  85%  90%  

O4  

اصــالح ســاختار نیــروی انســانی بخــش 
% 80بهداشت از نظر کمی بـه طـوری کـه           

هــای مصــوب ســازمانی بــر اســاس  ردیف
 توســط نیروهــای ،اســتهای کشــورییس

  .مناسب اشغال گردد 

  پشتیبانیبر اساس اهداف معاونت 

O5  

بهینه سازی نظام مالی و اعتبـاری بـا در          
، نظر گـرفتن هزینـه بـه موقـع و مناسـب           

 کسب درآمد با رعایت     ،اعمال صرفه جویی  
 بـه   هکلیه قوانین و مقررات مـالی مربوطـ       

اعتبارات تخصیص یافته   % 100 طوری که 
درآمد پـیش   % 95به موقع و بجا هزینه و       
  .بینی شده وصول شود 

100% 
  
  
95%  

100% 
  
  
95%  

100% 
  
  
95%  

100% 
  
  
95%  

100
%  

  
  
95%  
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توجه خاص به توانمند سازی کارکنان با افزایش رضایت شغلی «: استراتژی 
   فرآیند مستمر وارتقاء سطح دانش و مهارت علمی و عملی آنان و برقراری

  »نوآموزی بازآموزی و
  S7: کد 

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 
کد   برنامه

  هدف
  عنوان هدف

1382  1383 1384 1385 138
6  

O1  
افزایش رضایت شغلی کارکنان به     

 نسبت به شروع برنامه% 40میزان 

سنجش 
وضع 
  موجود

5%  10%  15%  40%  

O2  

 مهارتهـای شـغلی کارکنـان      ارتقاء
ــه     ــوی ک ــه نح ــتی  ب % 90بهداش
 در ،کارکنـــان رده هـــای مختلـــف

بازآموزیهای تخصصی پیش بینی    
  .شده شرکت نمایند 

50%  60%  70%  80%  90%  

O3  

آگـاهی کارکنـان بـه     ارتقاء دانش و  
فن آوریهای روز بنحوی که حـداقل       

ــتادی در  % 80 ــان ســ کارشناســ
نوآموزیهای تخصصی پیش بینـی     

  .شده شرکت نمایند

10%  20%  40%  60%  80%  

O4  

کارکنان پذیرفتـه شـده     % 90حداقل
 ،در دوره هــای بلنــد مــدت مــرتبط

طبق ضوابط امکان ادامه تحصـیل      
  .داشته باشند 

70%  80%  90%  90%  90%  
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   اجرا،یزیرتوسعه مشارکت های مردمی در برنامه «: استراتژی 
  »ارزشیابی برنامه های بهداشتی و

  S8: کد 
بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای پیش 

کد   برنامه
  عنوان هدف  هدف

1382 1383 1384 1385 138
6  

O1  

ــی   ــای مردم ــزایش  مشــارکت ه اف
% 20بنحــــوی کــــه حــــداقل در 

برنامه ریزی، اجـراء و ارزشـیابی       
برنامه های بهداشتی شرکت فعـال      

  .داشته باشند 

5%  10%  15%  20%  20%  

O2  

هزینــه هــای بخــش % 1/0حــداقل 
حل کمکهـای مردمـی و    بهداشت از م  

  .افراد خیر و نیکوکار تأمین شود
  هماهنگ با سیاستهای دانشگاه

O3  

افزایش کمی برنامه های بهداشـتی 
مثــل برنامــه  (بــا مشــارکت مــردم 

% 60 بـه میـزان       )رابطان بهداشـتی  
  وضعیت پایه

29%  35%  40%  50%  60%  
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  »عیای آموزش پزشکی اجتماایجاد زمینه مناسب و تقویت  برنامه ه«: استراتژی 

  S9: کد 

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 
کد   برنامه

  هدف
  عنوان هدف

1382 1383 1384 1385 138
6  

O1  

ایجاد بستر مناسب برای آمـوزش      
دانشجویان پزشکی و پیراپزشـکی     
در عرصــه بهداشــت بــا مشــارکت 

  معاونت آموزشی

متناسب با سیاستهای معاونت محترم 
  ی دانشگاهآموزش

  
   بهداشت با تأکید برزمینهپژوهش در توجه خاص به امر « : استراتژی 

  »توانائیهای  پژوهشی کارکنان این بخش

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای 
کد   اجرای برنامه

  عنوان هدف  هدف
138

2  1383 1384 138
5  

138
6  

O1  

 طــرح پژوهشــی 15انجــام حــداقل 
 لویت هـای پژوهشـی    و با ا  هماهنگ

بخش بهداشـت بـا مشـارکت کلیـه         
گروههـــای کارشناســـی در طـــول 

  .برنامه

2  5  8  11  15  

O2  

ایجاد بستر مناسب به منظور جلب      
همکاریهــای دانشــجویان و اعضــاء 
ــژوهش در   ــر پ ــی در ام ــأت علم هی

 بهداشت بطوری که تا پایـان       زمینه

1  2  3  4  5  
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  S10: آد 

رنامه جامع راهبردی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و ب
  خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

  
 بیانیه رسالت ، دورنما ی معاونت درمان

  معاونت درمان) TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 
   معاونت درمان)EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی  تجماتریس  •
   معاونت درمان)IFEMماتریس(محیط داخلی  زیه و تحلیل تجماتریس  •
   معاونت درمانQSPM) (ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •

   به تفکیک استراتژی و سالهای برنامه معاونت درمان ماتریس اهداف بلند مدت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طــرح پژوهشــی 5برنامــه حــداقل 
  .مشترک انجام گیرد
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   معاونت درمان)Mission(رسالت 
  

، انی زنجان وظیفه تامین   اشتی و درم  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد       
تشخیصی، پـاراکلینکی، توانبخشـی و نوتـوانی را در سـطوح               ارتقا و نظارت بر خدمات درمانی،     
 مردم استان و کلیه کسانی کـه        ،برای آحاد جمعیت تحت پوشش    پیش بیمارستانی و بیمارستانی     

نشـگاه از   بـدین منظـور دا    . عهـده دار مـی باشـد      نحوی متقاضی این نوع خدمات مـی باشـند،          به  
 با انگیزه و کارآمد و فن آوری هـای مناسـب و تجهیـزات و تسـهیالت                  ، ماهر ،نیروهای متخصص 

این معاونـت گسـترش و ارتقـای کیفیـت خـدمات،  تکـریم و جلـب                  . ایمن و مناسب بهره می گیرد     
 قرار داده و بـرای       خویش ه خدمات ایمن و شایسته را سرلوحه      ئرضایت بیماران و مراجعین و ارا     

 این امور تکیه بر پزشکان ، پرستاران و  کارکنان  متعهد، با انگیـزه و متخصـص و مجـرب                      تحقق
  .دارد

  
  
  
  

   معاونت درمان)Vision( یدورنما
 

 از نظر کیفیـت و      پایان برنامه معاونت درمان با تکیه بر نیروی انسانی شایسته خود تا           
 دانشـگاه برتـر کشـور       5 یکی از    نوتوانی و بازتوانی، به      ه خدمات درمانی، تشخیصی،   ئکمیت ارا 

  .تبدیل خواهد شد
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 

 )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی  تج

  درمانمعاونت 
  W  تهدیدها  دیفر

(0-100) 
R 

(1-4)  RW  

T1 18  2  9  فقدان برنامه استراتژیک در وزارت متبوع  

T2 

ـ عدم تـدوین و ارا     ای مناسـب در    ه اسـتاندارده  ئ
زمینه هـای مختلـف امـور درمـانی مشـتمل بـر             

  ..تربیت و توزیع نیروی انسانی و تجهیزات و 
25/6  2  5/12  

T3 
وجود قوانین دست و پاگیر و ناکـافی و مـبهم در       

  زمینه های مختلف امور درمانی
5/3  2  9  

T4 

 کمبـــود اعتبـــارات مـــالی و عـــدم همخـــوانی  
ـ       انی بـا اعتبـارات     برنامه های مختلف امـور درم

  مصوب
5/7  3  5/22  

T5 
عدم آگاهی کافی عامـه مـردم اسـتان نسـبت بـه       

  امور درمانی
25/5  2  5/10  

T6 
واقعی نبودن تعرفه های درمـانی بـا توجـه بـه            

  5  1  5  نبود سیستم های حمایتی مناسب

T7 4  1  4  ناکارایی نظام بیمه همگانی در سطح کشوری  

T8 
ه ریزی در امور    مانعدم وجود ثبات مدیریت و بر     

  درمان
6/3  2  2/7  

T9 
ــوجــود ســازمانها و ارگانهــای مــوازی در ارا  ه ئ

  خدمات درمانی بدون هماهنگی های الزم
9/3  2  8/7  

T10 25/5  1  25/5  طرح خود گردانی بیمارستانها  
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 

 )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی  تج

  مانمعاونت در
  W  فرصت ها ردیف

(0-100) 
R 

(1-4) RW  

O1 
متولی مناسـب معاونـت سـالمت و مـدیریت          

  حوادث و فوریت های پزشکی کشور
75/4  2  5/9  

O2 
ـ          ریجی دسیاست دولت مبنـی بـر واگـذاری ت

  6  1  6  امور درمان به بخش خصوصی

O3 7  2  5/3  موقعیت مطلوب جغرافیایی استان  

O4 

حل  تبوع در وجود عزم قوی دولت و وزارت م      
مشکالت مربوط به پرداخت هزینـه بیمـاران        
نیازمند و امـر بیمـاران خـاص و سـاماندهی           
اورژانس هـای بیمارسـتانی و فوریـت هـای          

  پزشکی

5  3  15  

O5 

ران ارشد اسـتان و     ینگرش مثبت در سطح مد    
ان استان در مجلس شـورای اسـالمی        نمایندگ

  ر حل مشکالت درمانی مردمد
25/4  3  75/12  

O6 
  انجمن ها و تشکل هـای فعـال صـنفی،          دوجو

  هاNGOمردمی و 
5/5  2  11  

O7 11  2  5/5  زمینه افزایش پوشش بیمه سیاست دولت در  

O8 
  رد فــارغ التحصــیالن گــروه پزشــکی دوجــو

  رده های مختلف
25/6  3  75/18  

O9 
ــی و    ــز زدای ــت تمرک ــت درجه ــت دول سیاس

  15  3  5  واگذاری امور به دستگاهها

 75/207  امل بیرونیجمع امتیازات عو
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 

  )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تج
   درمانمعاونت

  W  ضعف ها  کد
(0-100) 

R 
(1-4)  RW  

W1 
عدم تناسب تشکیالت سازمانی مراکز درمانی بـا        

  نیازهای واقعی واحدها
4/5  2  8/10 

W2 
خـی  فرسوده ونامناسب بودن فضای فیزیکـی بر      

  مراکز درمانی
6/6  2  2/13 

W3 
 های مختلف آمـوزش ضـمن       رنامهناکافی بودن ب  

  6  1  6  خدمت برای پرسنل رده های مختلف درمانی

W4 
عدم وجود انگیـزه هـای پژوهشـی در واحـدهای       

  لف درمانیتمخ
2/4  1  2/4  

W5 
 واحــد هــای بــارهدرضــعف آمــاری و اطالعــاتی 

  مختلف درمانی
2/6  2  4/12 

W6 
راکز درمانی تابعه بـه نیروهـای کـم         وابستگی م 

  10  2  5  تجربه و طرحی

W7 
عدم وجـود انگیـزه مناسـب در کارکنـان بخـش            

  8  1  8  درمان

W8 
ــودن آمب  ــوده بــ ــش وفرســ ــهای بخــ   النســ

  پیش بیمارستانی و بیمارستانی
5/6  1  5/6  

W9 11  2  5/5  ضعف اطالع رسانی در زمینه امور درمان  
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  )TOWS Analysis( تحلیل محیط تجزیه و
  )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی  تج

  معاونت درمان
  W  قوت ها ردیف

(0-100) 
R 

(1-4) RW  

S1 

ــف     ــطوح مختل ــزه در س ــا انگی ــراد ب ــود اف  وج
های ستادی و درمـانی و وجـود همـاهنگی           واحد

  مناسب بین آنها و حوزه های ستادی دانشگاه
2/8  3  6/24  

S2 
افزاری و سیسـتم     ه گیری از برنامه های نرم     بهر

  شبکه در حوزه ستادی و بیمارستانهای تابعه
8/4  3  4/14  

S3 

وجود عزم و اراده قوی در دانشگاه جهت توسعه         
کمی و کیفی خدمات تخصصی و فوق تخصصـی         

  در استان
7  4  28  

S4 

توزیع مطلوب نیروهـا و امکانـات تشخیصـی و          
شــکی در ســطح درمــانی و مراکــز فوریتهــای پز

  استان
6  3  18  

S5 
شــرایط مطلــوب تجهیــزات پزشــکی در ســطوح 

  مختلف امور درمانی
8/6  3  4/20  

S6 
ی تم نظارتی فعال بر عملکرد واحدها     وجود سیس 

  24  3  8  مختلف درمانی

S7 4/17  3  8/5  ارتباط مناسب بین بخشی در امور درمان  

/8  جمع امتیازات عوامل درونی
146  
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  )QSPM(س تحلیل جذابیت استراتژی ماتری
   درمانمعاونت

  

  کد
استراتژی به ترتیب بیشترین امتیاز 

  جذابیت
TO∑ 

/300 
WS∑ 

/300  
TOWS∑ 
/600  

S1 

 سیاســتهای درمــان  تــدوینشــفاف ســازی و
اسـتان   ای در  ودستورالعملهای مناسب منطقه  

 دولتی وغیر دولتیبرای بخشهای 

5/293  290  584/5  

S2  

 ی در دمات تشخیصی ودرمـان   ارتقای کیفیت خ  
 بیمارستانی وپیش بیمارستانی  (ی  مراکز دولت 

  ولتیدغیر و ....)و
7/290  267  7/557  

S3 
درمـان توسـط بخـش       واگذاری وتوسعه امور  

  غیردولتی
292/65 199  65/491  

S4 

 وهمـاهنگی الزم بـا نهادهـای         جلب مشـارکت  
 مردمــی ، ادارات و نهادهــای دولتــی -صــنفی 

ون بخشــی جهــت ارتقــای درون بخشــی و بــر
  کیفی اموردرمان دراستان

255  211  466  

S5 35/460  234 35/226  مدیریت بهینه منابع دراموردرمان  
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S6 

ــی    ــدمات تشخیصــ ــی خــ ــترش کمــ گســ
 بـا  )بیمارستانی وپیش بیمارستانی  (مانیودر

  تکیه برمحرومیت زدائی درمناطق محروم
5/172  239  5/411  

S7 
روند ارائـه    نظارت بر  تقویت وتوسعه فرآیند  

  استان خدمات تشخیصی ودرمانی در
65/144 241  65/386  

S8 
افزایش اطالعات درمانی مـردم اسـتان ضـمن         

05/312  202  110  اطالع رسانی مناسب  

S9    ــه هــای پژوهشــی تقویــت وتوســعه برنام
  درامور درمانی

55/102 180  55/282  

سـب منطقـه    شفاف سازی ومدون شدن سیاستهای درمان ودستورالعملهای منا       
  ای دراستان برای بخشهای دولتی و غیر دولتی

5/584  
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 معاونت درمان

  ماتریس استراتژی و اهداف بلند مدت به تفکیک سالهای برنامه
  

 سیاستهای درمان ودستورالعملهای مناسب و تدوینشفاف سازی : استراتژی
  ی بخشهای دولتی و غیر دولتمنطقه ای دراستان برای
  : S1 کد

  
  پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای

 اجرای برنامه

1386 1385 1384 1383 1382  

  
  عنوان هدف

 

ف
هد
کد

  

  
85% 

  
80% 

  
75% 

  
70% 

تدوین 
دستورالعمل و 

% 65اجرای
 برنامه

ر آرایش نیروهای رده های مختلـف د      
  بخشـــهای مختلـــف بیمارســـتانی و

ــیش ــتانی بــــ  پــ % 85ه بیمارســ
  .ده برسدتدوین ش دستورالعمل

O1 

  
85% 

  
80% 

  
75% 

  
70% 

تدوین 
دستورالعمل و 

% 65اجرای
 برنامه

دستورالعمل نحوه توزیـع تجهیـزات      
ــف   ــهای مختلــ ــکی دربخشــ پزشــ

آخر برنامـه    بیمارستانی تدوین و در   
دســتورالعمل تــدوین شــده % 85بــه 

 .برسیم 

O2 

100% 90%  80% 70% 

تدوین 
دستورالعمل و 

% 60اجرای
 برنامه

ــدوین  ــتورات ــزام دس ــوه اع لعمل نح
بـه   وپذیرش بیمـاران از شهرسـتانها     

مرکز استان به خارج     استان واز  مرکز
O3 
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برنامـه هـیچ     استان بطوریکه درآخر  
بیمــاری خــارج ازدســتورالعمل فــوق 

 .اعزام نشود

100% 90%  80% 70% 

تدوین 
دستورالعمل و 

% 60اجرای
 برنامه

ــ ــار و دســتورالعمل نح ــردش ک وه گ
  ورژانســیاو رســیدگی بــه بیمــاران

CPRــدوین و  در ــا بیمارســتانها ت  ت
 .اجرا گردد% 100برنامه پایان 

O4 

تدوین  55% 65% 75% 85%
 دستورالعمل

دستورالعمل گـردش کـارمربوط بـه       
بیمارستانها تاپایـان    امور بیماران در  

 بـه   برنامـه  تا پایان   تدوین و  82سال
 .برسیم دستورالعمل% 85

O5  

100% 90%  80% 70% 

تدوین 
العمل و دستور
% 60اجرای

 برنامه

بـــرای  دســـتورالعمل گـــردش کـــار
 مراکـز  رسیدگی به شکایات واصله از    

ــدوین تشخیصــی و ــانی ت ــا و درم  ت
 .شود اجرا% 100 برنامه بطور پایان

O6 

100% 90%  80% 75% 

تدوین 
دستورالعمل و 

% 60اجرای
 برنامه

 مراکـــز دســـتورالعمل نظـــارت بـــر
ــی و ــی  تشخیصــ ــانی دولتــ درمــ

برنامـه   پایان   تا دوین و وغیردولتی ت 
  .درآید به اجرا% 100بطور

O7 

100% 90%  80% 70% 

تدوین 
دستورالعمل و 

% 70اجرای
 برنامه

ــه ا مـــور دســـتورالعمل مربـــوط بـ
 پایـان   تـا کمیسیون پزشکی تدوین و     

 .اجرا شود %  100برنامه 
O8 

100% 90%  75% 60% 

تدوین 
دستورالعمل و 

% 50اجرای
 برنامه

ـ     امین تجهیـزات   دستورالعمل نحـوه ت
 برنامــه تــا پایــانپزشــکی تــدوین و 

 .اجرا شود %  100
O9 

100% 85%  70% 55% 

تدوین 
دستورالعمل و 

% 40اجرای
 برنامه

دستورالعمل نحوه تعمیر ، نگهداری و      
دوره ای تجهیـزات پزشـکی       سرویس
اجـرا  %  100 برنامه   تا پایان تدوین و   

O10 
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 .شود 

  
  

  بیمارستانی و(دولتی  مراکزشخیصی ودرمانی ارتقای کیفیت خدمات ت: استراتژی
  و غیردولتی...) و پیش بیمارستانی

   : S2 کد
  

  پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای
 اجرای برنامه

1386 1385 1384 1383 1382  

  
  عنوان هدف

 

ف
هد
کد

 

80% 75% 70%  65% 

تنظیم 
پرسشنامه 

100جرایاو
 برنامه% 

بیماران مراجعه   % 80حداقل
ــه ب ــده ب ــتانهای کنن یمارس

بق پرسشنامه های   استان ط 
ــی ــدمات،تنظیمـــ   از خـــ

بیمارستانی رضایت داشته   
  .باشند

O1

100  
 ساعت

85   
 ساعت

70  
 ساعت

60  
 اعتس

50   
 اعتس

برنامه های آمـوزش ضـمن      
ــنل   ــرای پرسـ ــدمت بـ   خـ

هـــای مختلـــف امـــور  رده
ســاعت در   40درمــانی از 

افـزایش  ساعت  100سال به 
 .یابد

O2

100% 90%  80% 70% 60% 
بیمارستانی  های کمیته 100%

لعمــل فعالیــت  اطبــق دســتور
 نمایند

O3
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- 100% 90% 80% 

70%  
بر حسب 
  دستورالعمل

ارتقای کیفیـت نظـارت بـر       
درمـانی   مراکز تشخیصی و  

ــق   ــی طب ــی وغیردولت  دولت
 .دستورالعمل های تنظیمی

O4

100  
 ساعت

75 
 ساعت

50 
 ساعت

25 
 ساعت

10  
 ساعت 

ــه رده هــ  ــدیریتی کلی ای م
ــان     ــا پای ــان ت ــوزۀ درم ح

سـاعت   100 حداقل   ،برنامه
ــاربردی د ــدیریت کـ ورۀ مـ

 .مرتبط را گذرانده باشند

O5 

10% 15% 20% 25% 30%  
وابستگی بخشهای مختلـف    
درمانی به نیروهای طرحی    

 .برسد% 10به %30از 
O6

20% 20% 25% 30% 35% 

کــاهش پوشــش شــیفتهای 
ــا   ــه ب ــز تابع ــانی مراک درم

ــ ــه  % 35 اری ازاضــافه ک ب
20%  

O7

ارتقای 
مستمر 

درجه های 
 حاصله

ارتقای 
مستمر 

درجه های 
 حاصله

ارزشیابی 
براساس 

شاخصهای 
 کیفی

ارزشیابی 
براساس 

شاخصهای 
 کیفی

دوین ت
شاخصهای 

  کیفی

ــیابی   ــه ارزشــــ درجــــ
بیمارســــتانها براســــاس 
 شــاخص هــای عملکــردی

کیفی درمـانی درحـد خـوب       
 .باشد

O8

  یک
شکایت به 

  450 ازای
 بیمار

  یک
شکایت به 

  450ازای
 بیمار

  یک
شکایت به 

  400ازای
 بیمار

  یک
شکایت به 

  350ازای
 بیمار

  یک
شکایت به 

 300ازای
 بیمار

ت وصول شده   امیزان شکای 
ــتانی   ــدمات بیمارسـ از خـ

یـک مـورد    حداکثر  سرپائی  
 .نفر باشد 450به ازای هر

O9

  یک
شکایت به 

 300ازای
 بیمار

  یک
شکایت به 

  250ازای
 بیمار

  یک
شکایت به 

 200ازای
 بیمار

  یک
شکایت به 

 150ازای
 بیمار

  یک
شکایت به 

 150ازای
 بیمار

میزان شکایت وصول شـده     
ــتانی   ــدمات بیمارسـ از خـ

به حداکثر یک مورد    بستری  
O10 



 93 

 .باشدنفر  300ازای هر

8  
 بیمارستان

6  
 بیمارستان

4  
 بیمارستان

2  
 بیمارستان

یک 
 بیمارستان

  در،نظــام مــدیریتی کیفیــت
ه بیمارستانها آغاز شده    کلی

 .باشد
O11 

8   
 دقیقه

9  
 دقیقه

11  
 دقیقه

13  
 دقیقه

15  
 دقیقه

 خـدمات   ئـه کاهش زمـان ارا   
فوریتهای پزشکی درشهرها   

ــط  ــه  15از متوس ــه ب  دقیق
 .دقیقه  8استاندارد 

O12 

20  
 دقیقه

30  
 دقیقه

40  
 دقیقه

50  
 دقیقه

60   
 دقیقه

 خـدمات   ارائـه کاهش زمـان    
ا از  فوریتهای پزشکی جادهـ   

ــه    ــاعت ب ــک س ــط ی متوس
 . دقیقه20استاندارد 

O13 

5   
 سال

6  
 سال

7  
 سال

8  
 سال

9  
 سال

میانگین عمر آمبوالنسـهای    
 5فوریتهای پزشکی حداکثر    

 .سال باشد
O14 

100% 90% 80% 70% 60% 

ــا و 100% ــمیم گیریهـ  تصـ
سیاســتگذاری هــا در امــور 
ــانی و   ــی درمــ تشخیصــ

 برمبنای  ،فوریتهای پزشکی 
 .عی باشدداده های واق

O15 
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  اگذاری وتوسعه اموردرمان توسط بخش غیردولتی و:استراتژی

  : S3 کد
  

  پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه

1386  1385  1384  1383  1382  
  عنوان هدف

کد 
  هدف

 واگذاری

دو مرکز 
شهری 
  جاده ای

واگذاری 
یک مرکز 
  شهری

واگذاری 
یک مرکز  

  ای جاده

واگذاری 
رکز یک م

شهری 
  ای جاده

تدوین 
 طرح

اگذاری و و
اجرای 
  مقدمات

 فوریتهای واگذاری مراکز 
ــاده  ــین ج  ،یا پزشــکی ب

  .شهری جاده ای و شهری
O1 

40%  25%  15%  10%  %5  

بــرای تــامین حــداکثر تــا 
ــتاری  % 40 ــدمات پرس خ

ویژه کلیه  بخش های غیر
 از ،تانهاســـــــــــبیمار

ــش  ــدیهای بخــ توانمنــ
  .ولتی استفاده شوددغیر

O2 

اگذاری و
در 

  خدابنده

واگذاری 
در شهر 
  ابهر

واگذاری 
هر سه 

مرکز در 
شهر  
  زنجان

واگذاری 
یک مرکز 
در شهر 
  زنجان

تدوین 
طرح 

واگذاری و 
اجرای 
  مقدمات

واگــــذاری تعمیــــرات  
ونگهــــداری تجهیــــزات 
پزشـــکی بـــه بخـــش   

  .خصوصی

O3 
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100%  80%  60%  40%  

20% 
پیشرفت (

فیزیکی در 
هریک از 
  )موارد

ـ     MRIک مرکـز    راه اندازی ی
زنجـان ، یـک مرکـز        درشهر

 ابهر، شهر سی تی اسکن در    
آمبوالنس خصوصی  مـراکز

-شــــــــهرهای ابهــــر در
  مــــراکز  ،خدابنده -زنجان

ــالینی و   ـــدمات ب ــه خ  ارائ
کلیـه   منزل در  پرستاری در 

 مـــراکز ،شـــهرهای اســتان
ســــطح  اعتیـــاد درتـــرک 

ــش    ــط بخـ ــتان توسـ اسـ
  .خصوصی

O4 
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   مردمی ، ادارات-وهماهنگی الزم با نهادهای صنفی جلب مشارکت  :تراتژی اس

درمان  درون بخشی و برون بخشی جهت ارتقای کیفی امور  و نهادهای دولتی
  دراستان

  S4: کد

  
  پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه

1386  1385  1384  1383  1382  
  عنوان هدف

کد 
  هدف

تشکیل 
جلسات 
 مشترک
حداقل 

سالی دو 
  بار

تشکیل 
جلسات 
 مشترک
حداقل 

سالی دو 
  بار

تشکیل 
جلسات 
 مشترک
حداقل 

سالی دو 
  بار

تشکیل 
جلسات 
 مشترک
حداقل 

سالی دو 
  بار

تشکیل 
جلسات 
 مشترک
حداقل 

سالی دو 
  بار

بهره گیری از توان نظام     
ــام   ــکی و نظـــ پزشـــ

جهـت ارتقـای     پرستاری
ــان در   ــور درم ــی ام کیف

  .استان

O1  

100% 80% 60% 40% 20%  

ــه  ــان برنام ــه در پای کلی
ــه   ــوط ب ــای مرب انجمنه
بیــماران خاص وصعب   
 العالج در استان تشکیل    

  .شده باشد

O2  
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   مدیریت بهینه منابع دراموردرمان:استراتژی 

   : S5 کد
 

پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای 
  برنامه

1386 1385  138
4  1383  1382 

  عنوان هدف
کد 
  هدف

20%  15%  10%  5%  -  
ــروی   ــره وری نیـ ــزایش بهـ افـ

رقم شـروع   % 20انسانی بمیزان   
  .برنامه

O1  

20%  15%  10%  5%  -  
ــزات    ــره وری تجهی ــزایش به اف

رقم شـروع   % 20پزشکی بمیزان 
  .برنامه

O2  

5%  5%  -  -  -  
ــاهای    ــره وری فض ــزایش به اف
فیزیکی بیمارستان بنحـوی کـه      

  .باشد% 5حداکثر پرت فضا 
O3  

10%  6%  3%  -  -  

کاهش هزینه تمام شده تختهـای      
بیمارســتانی اســتان بــه میــزان 

ــا   % 10 ــه ب ــروع برنام ــم ش رق
  .احتساب تورم

O4  

75%  72%  70%  67%  65%  
افزایش درصـد ضـریب اشـغال       

   بــه %65 تخــت بیمارســتانها از
75%  

O5  
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  رستانی و گسترش کمی خدمات تشخیصی درمانی بیما:استراتژی 

  محرومیت زدائی درمناطق محرومر  بکید تاپیش بیمارستانی با
   : S6 کد

  
  پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه

1386 1385  1384  1383  1382  
  عنوان هدف

کد 
  هدف

راه 
اندازی 

یک مرکز 
 یدرمان
  یبستر

راه 
اندازی 

یک مرکز 
 یدرمان
  یبستر

- --  - --  - --  

 گسترش پوشش خـدمات   
ــاطقی از   ــه من ــانی ب درم

ــه  ــتان کــ ــان اســ  امکــ
ــتان   ــدازی بیمارس راه ان

  .وجود ندارد

O1  

- --  - --  
راه اندازی 
بیمارستان 
آموزشی 
  دانشگاه

  راه انداری
  بیمارستان
  ماهنشان

راه اندازی 
بیمارستان 

مینوی 
  خرمدره

افــزایش ســرانه تخــت   
به میـزان یـک      استاندارد

 نفر هزار هر تخت به ازاء  
  .جمعیت استان

O2  

 اندازی راه  -- -  -- -  -- -
  یک مرکز

راه اندازی 
  یک مرکز

ــای   ــعه پایگاههــ توســ
ــکی از  ــای پزشـ  فوریتهـ
پــانزده مرکــز بــه هفــده 

  .مصوب وزارتی مرکز

O3  
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  ارائه خدمات  تقویت وتوسعه فرآیندنظارت برروند:استراتژی 

  تشخیصی ودرمانی دراستان
   S7:کد

  
  پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه

1386  1385  1384  1383  1382  
  فعنوان هد

کد 
  هدف

 ماه 3
  یکبار

 ماه 3
  یکبار

ماه 4
  یکبار

 ماه 5
  یکبار

 ماه 6
  یکبار

مطبهـــــــای % 100
 خصوصی حداقل هر  

 بازدید سه ماه یکبار  
  .شوند

O1  

42  42  42  42  31  

ــتانهای  بیمارســـــ
زنجان حداقل مـاهی    

 و بـــــار چهـــــار
ــتانهای  بیمارســـــ
ــداقل ــتانها ح  شهرس

 مــورد مــاهی دوبــار
  .گیرند قرار ازدیدب

O2  

 ماه 3
  یکبار

 ماه 3
  یکبار

ماه 4
  یکبار

 ماه 5
  یکبار

 ماه 6
  یکبار

ــدهای % 100  واحـــ
ــارا ــک  پـــ کلینیـــ

 خصوصی حداقل هر  
 بازدید سه ماه یکبار  

  .شوند

O3  

100%  100%  95%  85%  75%  

 مراکـــــــــز% 100
درمانی  تشخیصی و 

 درســطح اســتان بــا
 .فعالیت نمایند مجوز

O4  



 100 

  
  روز30

  
  روز45

  
  روز60

  
  روز75

  
  روز90

ــان  کــاهش مــدت زم
رسیدگی به شکایات   
واصله ازسه ماه بـه     

  .یک ماه

O5  

100%  100%  100%  90%  80%  

افزایش پاسـخگوئی   
ــیدگی و   رســــــــ

ــه  ــبانه روزی بـ شـ
مشکالت تشخیصـی   

درمـــانی مـــردم   و
  .شریف استان

O6  

 
  
  
  
 
 

  انی مناسب افزایش اطالعات درمانی مردم استان ضمن اطالع رس:استراتژی 
   : S8کد

  
  پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه

1386  1385  1384  1383  1382  
  عنوان هدف

کد 
  هدف

افزایش
30%  

افزایش
25%  

افزایش
15%  

سنجش 
  سطح پایه

- --  

ت مردم استان   اطالعا
درمــــورد امــــور  

درمـانی   ،تشخیصی
کی ـفوریتهای پزش  و

 از% 30میـــزان ه بـــ
ســطح پایــه ارتقــاء 

  .یابد

O1  
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  درمانبه مربوط تقویت و توسعه برنامه های پژوهشی در امور : استراتژی 

   : S9 کد
  

  پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای برنامه

1386  1385  1384  1383  1382  
  عنوان هدف

کد 
  هدف

انجام دو 
پژوهش 
  دانشجویی

انجام یک 
پژوهش 
  دانشجویی

انجام یک 
پژوهش 
  دانشجویی

انجام یک 
هش پژو

  دانشجویی
- --  

حداقل پنج  تا آخر برنامه    
 پژوهش دانشـجوئی بـر    
اساس اولویتهـای اعـالم     
ــوزه   ــط حـ ــده توسـ شـ

ــان ــت درم ــام ،معاون  انج
  .شود

O1  

انجام دو 
پژوهش 
  در سال

انجام دو 
پژوهش 
  در سال

انجام دو 
پژوهش 
  در سال

انجام دو 
پژوهش 
  در سال

- --  

ــالی دو   ــداقل س ــرح ح ط
 توسط پرسـنل    یپژوهش
زمینــه   دررمــانحــوزه د

ــی وا ــای تشخیص  ،لویته
فوریتهـــای  درمـــانی و

  .پزشکی انجام شود

O2  

21  21  21  11  - --  

ــالی دو   ــداقل س ــرح ح ط
پرسـنل   توسط یپژوهش

ــانی  ــتان ر ددرم بیمارس
یـک   های مرکـز اسـتان و   

  دریپژوهشــــطــــرح 
ــتانهای  بیمارســــــــــ

بـــه اجـــرا  شهرســـتانها
  .درآید

O3  
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 ی دانشگاه علوم پزشکیارودغذا و برنامه جامع راهبردی معاونت 
  خدمات بهداشتی و درمانی زنجان و

  
  دورنمای معاونت غذا و دارووبیانیه رسالت 

   معاونت غذا و دارو)TOWS(تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی 
 معاونت غذا و    )EFEMماتریس  (زیه و تحلیل محیط بیرونی        تجماتریس   •

  دارو
معاونـت غـذا و      )IFEMمـاتریس (زیه و تحلیل محیط داخلی        تجماتریس   •

  دارو
   معاونت غذا و داروQSPM)(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •

 بـه تفکیـک اسـتراتژی و سـالهای      معاونـت غـذا و دارو     ماتریس اهداف بلند مدت   
  برنامه
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  دارو غذا و  معاونت  )Mission(سالت ر
 

 ،در جهت افزایش آگاهیهای عمـومی     ضمن تالش   نی  دارو وظیفه اطالع رسا   غذا و   معاونت                
  ،بهداشـتی ی و   رایشـ آ ، آشـامیدنی،  نظارت بر نحوه تولید، نگهداری و توزیع محصـوالت غـذایی          

دارویـی در قالـب چهارچوبهـای        تـدارک، تجـویز و عرضـه محصـوالت           ،نحـوه تـامین   نظارت بر   
ــوع مشــخص، ــول وزارت متب ــل قب ــدهای قاب ــایش مســتمر  اســتانداردهای موجــود و فرآین         و پ

 این معاونـت    .فعالیت های مذکور با هماهنگی سایر سازمانها و بخش های ذیربط را به عهده دارد              
  .وظایف فوق را با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه و متعهد به انجام می رساند

  

   معاونت  غذا و دارو)Vision( یدورنما
 

هداشتی و درمانی استان زنجان در محـور غـذا و دارو           دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب     
مصمم است با تهیه امکانات و جذب نیروی مورد نیـاز و اسـتفاده از منـابع انسـانی شایسـته و                      

، آشـامیدنی و بهداشـتی قـدم برداشـته و بـا تکیـه بـر                 د در راه تامین ایمنی مـواد غـذایی        توانمن
نیـت مـواد غـذایی سـالم را در جامعـه محقـق              ، ام رهنگی و توصیه ها و تاکیدات دینی      ارزشهای ف 
  .به یکی از پنج دانشگاه برتر در سطح کشور تبدیل شودتا انتهای برنامه ساخته و 
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

 )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی تج

   و داروغذامعاونت 
  

 W  تهدیدها دیفر
(0-100) 

R 
(1-4)  RW  

T1 

عدم ثبات در نظام مـدیریتی وسیاسـت گـذاری          
ــذا و بخــش  ــای  غ  دارو و صــدور بخشــنامه ه

  .غیر واقع بینانه و گاه غیرقابل اجرا
5/8  2  17  

T2 
تخصیصـی و    نامطمئن و نامشخص بـودن ارز     

  4  1  4  .یارانه برای دارو

T3 12/8  25/1  5/6  .نامتناسب بودن وظایف و اختیارات قانونی  

T4 
 ، اجتمــاعی، اقتصــادی،ایل سیاســیمســ تــاثیر

 25/12  75/1  7  .فرهنگی و بین الملی در امر غذا و دارو

T5 
عدم هماهنگی بین بخشی و تناقض در قوانین و    

  6  25/1  4  .ضوابط

T6  12  2  6  .رایشیآقاچاق دارو و مواد غذایی بهداشتی و  

T7 
عدم تناسـب بـین افـزایش مراکـز دارویـی بـا             

  .نظارتیپتانسیل الزم اجرایی و
5/5  2  11  

T8 

ــعیت واردات   ــودن وض ــب ب ــد و ،نامناس  تولی
توزیع دارو با توجه به نیازهای جامعه و عـدم          

  .وجود رقابت در آن
6  25/1  5/7  

T9 
ـ       عدم اس  ات در  ه خـدم  تقبال از ایجـاد مراکـز ارائ

  .افتاده استانمناطق محروم و دور
5/5  5/1  25/8  

T10 
 رداران تحصـیل کـرده      عدم وجود سـرمایه گـذ     

  6  5/1  4  .ایی و بهداشتیصنایع غذ
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

 )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی  تج

  معاونت  غذا  و دارو
  

  W  فرصت ها ردیف
(0-100) 

R 
(1-4)  RW  

O1 
اکـز  رارتقای کیفیـت آمـوزش و پـژوهش در م         

  .علمی و تحقیقاتی
5/4  1  5/4  

O2 
نیـروی انسـانی کارآمــد در   وجـود امکانـات و   

  12  2  6  .استان

O3 25/5  5/1  5/3  .موقعیت جغرافیایی استان  

O4 
تشکیل سازمان غذا و دارو و تفکیک وظایف آن         

  7  1  7  .از ارگانهای موازی

O5 
استفاده از امکانات و اعتبارات متمرکز معاونت       

  .غذا و دارو
5/5  5/1  25/8  

O6 
ای هـ عالیت تفویض اختیار و تمرکز زدایی در ف    

  .حوزه غذا و دارو
5/4  2  9  

O7 
ــش     ــدیهای بخـ ــتفاده از توانمنـ ــان اسـ امکـ

  25/6  25/1  5  .خصوصی

O8  وجود سازمانهای خیریه، مردمی وNGO75/3  25/1  3  . ها  

O9 7  75/1  4  .اتپیشرفت فن آوری اطالع رسانی و ارتباط  
 12/155  جمع امتیازات عوامل بیرونی
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 

  
  )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی  تج

   غذا و دارومعاونت
  

  W  ضعف ها  کد
(0-100) 

R 
(1-4)  RW  

W1 
امکانــات اطــالع رســانی عمــومی و عــدم  ضــعف در

  .استفاده از شیوه های مناسب
75/3  75/1  5/6  

W2 
ر مجموعـه  دالزم  عدم توانمندیهای علمی و مدیریتی      

  .و آموزش نیروهای مورد نیازو عدم امکان جذب 
75/5  5/1  6/8  

W3 
 ارزیابی و پایش مسـتمر  ،عدم وجود سیستم نظارت 

از واحــدهای تحــت پوشــش و پیگیــری تــا حصــول 
  .نتیجه بطور متمرکز

6  5/1  9  

W4 
فقدان برنامه جامع و مدون برای انجام فعالیت هـای          

  .جاری
25/4  1  25/4  

W5 
ـ توزیع نامناسـب مراکـز ارا      دارویـی در   ه خـدمات    ئ

  .سطح استان
75/4  75/1  3/8  

W6 25/8  5/1  5/5  .، تجهیزات و فضای کافی و بودجهکمبود امکانات  

W7 
 فقدان پژوهش های کاربردی و علمی در زمینه غذا و         

  5/7  5/1  5  .دارو

W8 
ــای دا  ــه ه ــود کمیت ــارت  نب ــت نظ ــان جه رو و درم

زمینه تهیه و مصرف اقالم دارویـی        ر د انهکارشناس
  .ات مصرفی پزشکی در بیمارستانهاو تجهیز

25/4  5/1  3/6  

W9 
 سیسـتم   بـود ضعف در عملکرد مسـئولین فنـی و ن        

  .حمایتی از آنها
25/6  1  25/6  

W10 35  25/1  25/4  .م های آموزشی مناسبسفقدان مکانی  
W11 6/8  5/1  57/5  .داروغذا و ضعف در ساختار سازمانی  
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

  )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی  تج
  معاونت غذا و دارو

  
  W  قوت ها ردیف

(0-100) 
R 

(1-4)  RW  

S1 2/17  3  75/5  .وجود پتانسیل کارشناسی مناسب  

S2 
ه خدمات و انجام وظـایف اداری بـه شـکل           ئارا

  .مناسب
25/4  3  75/12  

S3 
اطالع رسانی عمـومی از طریـق رسـانه هـای           

  14  5/3  4  .امکانات موجودگروهی با توجه به 

S4 2/27  75/3  25/7  .تشکیل حوزه مستقل معاونت غذا و دارو  

S5 
پیگیری جدی تخلفات انجام شده در امر غـذا و          

  .دارو
25/4  3  75/12  

S6 
ــوزه     ــی ح ــور اجرای ــاهنگی در ام ــود هم وج

  .مربوطه
75/4  3  3/14  

S7 

  اســتفاده بهینــه از اختیــارات و فرصــت هــای
ت حل معضالت مربوط به غذا      پیش آمده در جه   

  .و دارو
75/5  25/3  7/18  

S8 2/12  25/3  75/3  .ه کننده خدمات دارویی ویژهئوجود مراکز ارا  

S9 
وجود مراکـز اطـالع رسـانی دارو و سـموم و            

  .کمیته بررسی نسخ
75/4  25/3  4/15  

 35/223  جمع امتیازات عوامل درونی
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  )QSPM(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی 
   غذا و دارومعاونت

  

 ∑TO  استراتژی به ترتیب بیشترین امتیاز جذابیت  کد
/300 

WS∑ 
/300  

TOWS∑
/600  

S1 
بسیج منابع و ظرفیت سـازی بـرای تحقـق          

  .استراتژی ها و اهداف برنامه
25/237 283  520/25  

S2  
م نظارت فنی بر امور     س و تقویت مکانی   تامین

  .غذا و دارو
25/203 75/196 25/401  

S3  
تقویت و حمایـت از پـژوهش هـای علمـی و            

  25/274 25/209  165  .کاربردی در زمینه غذا و دارو

S4 

آموزش و اطالع رسانی عمومی و تخصصـی     
در زمینه فرهنـگ تجـویز و مصـرف بهینـه           
ــده   دارو و غــذا و توســعه مراکــز ارائــه کنن
خدمات داروئی بـا اسـتفاده از توانمنـدیهای         

ــه    ــازمانهای خیری ــی، س ــش خصوص  و بخ
NGO ها  

25/192 162  25/354  
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  بسیج منابع و ظرفیت سازی برای تحقق استراتژی ها و اهداف برنامه: استراتژی
  S1: کد 
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  کد  اجرای برنامه پیش بینی پیشرفت هدف در سالهای
  هدف

  عنوان هدف
1382  1383 1384  1385 138

6  

O1 

ــه  ــان برنامـ ــا پایـ ــاختار  %100تـ سـ
های مـورد نیـاز در      تشکیالتی و ردیف    

در (سال سوم به تصویب رسیده باشـد      
  .)راستای سیاست های وزارت متبوع

30%  60%  100%  100%  100
%  

O2 
 O1ردیف های ساختار مصوب در    % 90

  .با نیروی انسانی مناسب اشغال شود
20%  40%  60%  80%  90%  

O3 

تهیه و تدارک داروها و تجهیـزات مصـرفی         
ی تابعــه مــورد نیــاز تمــامی بیمارســتانها

  .1382بصورت نیمه متمرکز از سال 
100%  100%  100%  100%  100

%  

O4 

تقلیل میزان کسورات داروئی در مراکـز       
بیمارستانی تا آخر برنامه بـه کمتـر از         

  .به نسبت رقم آغاز برنامه% 1
100%  75%  50%  25%  1  % 

O5

ــوق  % 100 ــای تخصصــــی و فــ داروهــ
تخصصی بر اساس فارماکوپه مورد تأییـد       

تـه دارو و درمــان بیمارســتانها تهیــه و  کمی
  .تأمین گردد

در حد 
100  %100  %100  %100  امکان

%  

O6 

 برنامه آموزشی تـا انتهـای       10ارائه حداقل   
برنامه برای آموزش کارشناسـان و سـایر        

  .افراد مرتبط
2  2  2  2  2  

O7 
اتوماســیون کلیــه فعالیتهــای اداری در 

  .حوزه غذا و دارو
30%  60%  100%  100%  100

%  

O8 

پیگیـری در جهــت تــامین فضــای اداری  
مناسب برای حوزه ستادی معاونت غذا      

  .و دارو برابر استانداردهای موجود
30%  100%  100%  100%  100

%  

  
  م نظارت فنی بر امور غذا و داروستامین  و تقویت مکانی: استراتژی
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  S2: کد 
  کد  مهرنا ببینی پیشرفت هدف در سالهای اجرایپیش 

  عنوان هدف  هدف
1382  1383 1384  1385 138

6  

O1 

 ،اکیمـواد خـور   مراکزمشمول قانون   %  100
آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشــتی و مراکــز 
داروئی دارای مسـئول فنـی واجـد شـرایط          

  .باشند

85%  90%  95%  100%  100
%  

O2 

 مسئولین فنـی مراکـز تولیـد کننـده          100%
مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و آشامیدنی      

رک تحصــیلی مـرتبط بــا زمینــه  دارای مـدا 
ــای    ــا دوره ه ــوده و ی ــه ب ــت مربوط فعالی

  .آموزشی الزم را گذرانده باشند

50%   70%  80%  90%  100
%  

O3 

ــنفی     ــای ص ــن ه ــکیل انجم ــت از تش حمای
مسئولین فنی مراکز مشـمول قـانون مـواد         

، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی        خوردنی
منتج به حداقل تشکیل یک انجمـن تـا آخـر           

مسئولین فنی تا   % 100 به نحوی که     برنامه
آخر برنامـه حـداقل در یـک انجمـن صـنفی            

  .استانی عضویت داشته باشند

20%  50%  70%  90%  100
%  

O4 

اعمال نظارت منظم بر مراکز تحت پوشـش        
بر اساس آئین نامه ها و دستورالعمل هـای         

  .موجود در طول اجرای برنامه
50%  70%  80%  90%  100

%  

O5 
نـی دارای شـرح وظـایف       کلیه مسـئولین ف   

مدون و ابالغ شده بـوده و آگـاهی کـافی از     
  .مفاد آن داشته باشند

100%  100%  100%  100%  100
%  

O6
ــه هـــای   ــر داروخانـ ــتمر بـ نظـــارت مسـ

  .بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

تدوین 
 دستور
  العمل

100%  100%  100%  100
%  

  
  اربردی در زمینه غذا و داروتقویت و حمایت از پژوهش های علمی و ک: استراتژی 
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  S3: کد 
  کد  برنامه بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرایپیش 

  عنوان هدف هدف
1382  1383 1384  1385 138

6  

O1 

 پژوهش در سال توسط افراد 2انجام حداقل 
و سازمانهای مختلف در رابطه با اولویتهای 

 ی اعالم شده از سوی معاونت غذا و       پژوهش
  دارو

2  2  2  2  2  

آموزش و اطالع رسانی عمومی و تخصصی در زمینه فرهنگ تجویز و مصرف بهینه : استراتژی
  دارو و غذا و توسعه مراکز ارائه کننده خدمات داروئی با استفاده از توانمندیهای

  ها NSO بخش خصوصی ، سازمانهای خیریه و 
  S4: کد 

  کد  رنامهپیش بینی پیشرفت هدف در سالهای اجرای ب
  عنوان هدف  هدف

1382  1383  1384  1385  1386  

O1  

افزایش آگاهیهای عمـوم مـردم در مـورد     
فرهنگ مصرف دارو، ایمنی مواد غذایی و 

  .پایه% 30بهداشتی به میزان
5%   10%  15%  20%  30%  

O2  

 حمایــــت از بخــــش اری وذسیاســــتگ
خصوصی بـرای تاسـیس داروخانـه در        

نفـر  10000بازاء هر   ( مناطق مورد نیاز    
  .) داروخانه1ستان جمعیت ا

1  
1400

0  

1  
1300

0  

1  
1200

0  

1  
1100

0  
1  

10000  

O3  

انجام اطالع رسـانی و آمـوزش عمـومی         
 و سازمانهای داوطلـب     ها NSOتوسط  

ــداقل   ــزان ح ــه می ــای  % 10ب ــه ه برنام
  .آموزشی برنامه معاونت غذا و دارو

10%  10%  10%  10%  10%  

O4 

ایجاد و توسعه مراکز اطالع رسانی دارو       
به نحوی که در پایان برنامه در       و سموم   

تمام ساعات شـبانه روز اطـالع رسـانی         
  .داروئی انجام شود

8 
  ساعت

8 
  ساعت

16 
  ساعت

16 
  ساعت

24 
  ساعت
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برنامه جامع راهبردی معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و 
  خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

  
  دورنمای معاونت پشتیبانیوبیانیه رسالت 

   معاونت پشتیبانی)TOWS(حلیل محیط بیرونی و درونی تجزیه و ت
 معاونـت   )EFEMمـاتریس   (زیـه و تحلیـل محـیط بیرونـی          تجماتریس   •

  پشتیبانی
ــاتریس  • ــی  تجم ــل محــیط داخل ــه و تحلی ــاتریس(زی  معاونــت IFEM)م

  پشتیبانی
  معاونت پشتیبانیQSPM) (ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی  •

 بـه تفکیـک اسـتراتژی و سـالهای          یبانی   معاونـت پشـت    ماتریس اهداف بلند مدت   
  برنامه
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   معاونت  پشتیبانی)Mission(رسالت 
 

معاونت پشتیبانی وظیفه تامین مناسب و مکفی منابع  مورد نیاز تمامی معاونت هـای دانشـگاه،                 
اعم از منابع انسانی و تجهیزات و تسهیالت فیزیکی و مالی، تسهیل بکـار گیـری فـن آوری هـای                     

 استفاده از روشهای اداری و شیوه های مناسب مدیریتی برای اداره امور، ترویج فرهنگ                مناسب،
بهره وری، نگهداری بهینه منابع و ایجاد تمهیدات ساختاری و اجرایی الزم برای گردش بهتر امور                

ر د. و فراهم آوردن محیط کاری مناسب برای انجام وظیفه نیروی انسانی را عهده دار مـی باشـد                 
این راستا این معاونت از کارکنان شایسته و متعهد بهره گرفته و تـامین رفـاه روحـی، جسـمی و                   

این معاونت بر آنست تا از طریق پشتیبانی و         . فیزیکی کارکنان را سرلوحه کار خود قرار می دهد        
 روی انسـانی و تـامین،     یمدیریت بهینه منابع زمینه تحقق رسالت خطیر دانشگاه در امر تربیت ن           

  .حفظ و ارتقای سطح سالمت عموم مردم استان زنجان را فراهم آورد
  

   معاونت پشتیبانی)Vision( یدورنما
 

 ،معاونت پشتیانی در زمینه نگهداری و بکـارگیری بهینـه منـابع انسـانی، مـالی                ،تا پایان برنامه  
 محیط کار    فیزیکی و ایجاد تحول در امور ساختاری و اداری و ترویج روشهای نوین مدیریتی در              

  .به یکی از پنج دانشگاه برتر کشور تبدیل خواهد شد
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

 )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی  تج

  پشتیبانیمعاونت 
  W  تهدید ها ردیف

(0-100) 
R 

(1-4)  RW 

T1 
آمـد عمـومی و     ، در عدم تخصیص به موقـع اعتبـارات      

  10  2  5  .عتبارات مصوبکاهش تخصیص ا

T2 
عدم تخصیص یارانه مناسب به بیمارسـتانهای فاقـد         
  5  1  5  .درآمد کافی، مناطق محروم و بیمارستانهای آموزشی

T3 
 بدون تـامین و     ،تصویب قوانین و صدور بخشنامه ها     

  10  2  5  .تصویب بودجهاز ابالغ اعتبارات مورد نیاز بعد 

T4 
در جهـت جبـران     ناکارآمدی نظـام هماهنـگ پرداخـت        

  7  1  7  . و عملکرد آنان، متناسب با توانایی هاخدمت کارکنان

T5 
امع در وزارت   جـ فقدان برنامـه ریـزی اسـتراتژیک و         

  7  1  7  . توزیع اعتباراتشاخصی نمودنمتبوع بویژه در 

T6 
عدم پرداخت به موقـع مطالبـات توسـط سـازمانهای           

هـا از   با توجه به متکی بودن تامین عمده هزینه    ،بیمه
  .محل درآمدهای مزبور

4  2  8  

T7 6  2  3  . دستگاههای رقیب یا موازیدوجو  
T8 4  2  2  .دخالت افراد غیر مسئول در سیاستهای دانشگاه  

T9 

 و  ن نحوه توزیع بودجه عمرانی اسـتان      النه بود دناعا
عدم توزیع اعتبار هر پـروژه بـا توجـه بـه شـاخص              

)  تعـدیل   فهرست بها و   –موقعیت جغرافیایی   (مربوطه  
  .توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

4  2  8  

T10 
فقدان شاخص علمی در انتخاب و واگذاری وظـایف و          

  4  1  4  .مسئولیت ها به بخش خصوص

T11  
واقعی و علمی نبـودن شـاخص توزیـع اعتبـارات در            

  4  1  4  . درمان و آموزش پزشکی، بهداشتبخشهای
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

 )EFEMماتریس (زیه و تحلیل محیط بیرونی  تج

  معاونت پشتیبانی
  

  W  فرصت ها  کد
(0-100) 

R 
(1-4)  RW 

S1
موقعیت جغرافیایی برتـر اسـتان و نزدیکـی بـه           

  14  2  7  .مرکز

S2 
موقعیت سیاسی و اجتماعی اعضای هیئت امنـای        

  6  1  6  .دانشگاه

S3 8  2  4  .انامکان بهره گیری بیشتر از منابع اعتباری است  

S4
سیاست خصوصی سازی و کاهش تصـدی گـری         

  18  3  6  .دولت

S5
ر رشته های مختلف و     وجود فارغ التحصیالن برت   

  5  1  5  .امکان استفاده از آنها

S6
هـای جدیـد تحصـیالت      ه  امکان راه انـدازی رشـت     

  8  1  8  .تکمیلی با توجه به امکانات بالقوه موجود

S7

ز معتبر دانشـگاهی    مراکاز  ه  ادوجود و امکان استف   
نظیر مرکز تحصیالت تکمیلی و دانشـگاه زنجـان         

  .در راستای توسعه علمی دانشگاه
5  1  5  

S8
ــهروندان  ــاعدتهای شـ ــتفاده از مسـ ــان اسـ ،  امکـ

  8  2  4  .تشکل های غیر دولتی و سازمانهای جهانی

S9

جود افراد متخصص و صـاحب      وامکان استفاده از    
 جهت دستیابی به    ،غیر ساکن در استان   نظر بومی   

  .اهداف دانشگاه
6  1  6  

  138  جمع امتیازات عوامل بیرونی
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 

  
  )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی تج

  معاونت  پشتیبانی
  W  ضعف ها ردیف

(0-100) 
R 

(1-4)  RW  

W1 
ــز     ــه و نی ــدوین بودج ــب ت ــاخص مناس ــتن ش نداش

  6  1  6  .فهای متمرکزشاخصی نبودن تخصیص ردی

W2 
 درطـرح جـامع مصـوب       ساختمان ستادی عدم اجرای   

  4  1  4  .دانشگاه

W3 
عدم تعریف بهای تمام شده خـدمات و نبـود بودجـه            

  12  2  6  .عملیاتی و پایین بودن میزان بهره وری در دانشگاه

W4 
 پویـا نبـودن سـاختار    ،عدم وجـود مـدیریت عملکـرد    

  7  1  7  .ی انجام کارسازمانی و بهینه نبودن فرآیندها

W5 
تی اجبـران هزینـه خـدم     عـدم   عدم انگیـزش کـافی و       

  8  1  8  .کارکنان متناسب با عملکرد آنان

W6 

عدم جایگزینی مطلـوب کارکنـان بازنشسـته و عـدم           
توانایی کامل سیستم آموزش بـرای پرسـنل موجـود          

  .بویژه نیروهای جدید
6  1  6  

W7 
اعتبـاری  عدم کارشناسی امکان اجرایی و پیش بینـی         

  12  2  6  .پروژه ها قبل از مبادله موافقتنامه

W8 

 عــدم وجــود فرهنــگ اســتفاده صــحیح و نگهداشــت  
ابنیه ها و تجهیزات سرمایه ای، عـدم ایجـاد درآمـد و        

  .مصرف بهینه منابع مالی
6  2  12  

W9 14  2  7  .توجه کمرنگ به تسهیالت رفاهی کارکنان  

W10 
 و معـامالتی     مـالی  قانون نحوه امور  عدم اجرای کامل    

  6  2  3  .)مصرف اعتبارات ( 2دانشگاه ها بویژه بند 

W11 
ی مطلوب مـدیران از کارکنـان و عـدم          سعدم روانشنا 

  12  2  6  .برقراری ارتباطات موثر سازمانی
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  )TOWS Analysis(تجزیه و تحلیل محیط 
 

  )IFEMماتریس(زیه و تحلیل محیط داخلی  تج
   پشتیبانی معاونت

  W  قوت ها دیفر
(0-100) 

R 
(1-4)  RW 

S1  
ای،  امکان اسـتفاده بهینـه از تجهیـزات سـرمایه         
  18  3 6  .سایت اینترنتی و فضاهای فیزیکی دانشگاه

S2  6  3  2  .وجود کمیته نظام مشارکت کارکنان در دانشگاه  

S3  
وجــود نگــرش تفــویض اختیــار و عــدم تمرکــز 

  9  3  3  .سازمانی

S4 5  1  5  .ی خصوصشامکان واگذاری امور به بخ  

S5 
وجود هیئت امنـا، قـانون و آیـین نامـه مـالی و              

  15  3  5  .معامالتی مستقل دانشگاه

S6 
  باتجربــه و دارای،وجــود نیروهــای متخصــص

  12  3  4  .نگرش علمی

S7 
ــاه  ــوغ  سیاســی جایگ ــاعی دانشــگاه در بل اجتم

  6  3  2  .فرهنگی و اجتماعی جامعه

S8 12  3  4  .وجود طرح مصوب دانشگاه در سایت اصلی  

S9 
وجــود امکانــات اجرایــی برنامــه هــای آمــوزش 

  9  3  3  .کارکنان

  198  جمع امتیازات عوامل درونی
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  )QSPM(ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی 
   پشتیبانیمعاونت

 ∑TO  استراتژی به ترتیب بیشترین امتیاز جذابیت  کد
/300 

WS∑ 
/300  

TOWS∑
/600  

S1 

بهـای  ( نیاز   های مورد روهش و تحقیق در محو    پژ
ــام شــده خــدمات،  ــد تم ــزایش درآم ــاهش اف   و ک

 اصـالح و بهبـود روشـها و سـاختار،           ،هزینه هـا  
  .)ریت کیفیت و مدیریت عملکردمدی

98  76  174  

S2  

شاخصی و عملیاتی نمـودن     (جه  تدوین علمی بود  
 بــا اســتفاده از نیروهــای متخصــص و ) بودجــه
  .باتجربه

172  186  358  

S3  

ــ   آمــوزش : شــاملابع انســانیبهینــه ســازی من
،  فرهنگ نگهداشـت سـرمایه هـا       ،تازه های شغلی  

ایجاد انگیزه   ،فراد متخصص بجای خروجی   جذب ا 
ثر ، برقــراری ارتباطــات مــوو شایســته ســاالری

، اسـتفاده بهینـه     سازمانی بر پایه روابط انسانی    
  .از ردیفها

105  89  194  

S4 
فعال سازی کلیه عوامل رفاهی منـدرج در قـانون          

  365  213  152  .استخدام کشوری

S5 
ارتقــا و حفــظ کرامــت و رضــایتمندی مشــتریان 

  239  139  100  .داخلی و خارجی

S6 
 پـروژه هـای عمرانـی       بهینه سازی نحوه اجـرای    

  199  97  102  .)ملی و استانی(

S7 

ناکارآمدی  نا در جهت جبران   لب حمایت هیئت ام   ج
و اجـرای   نظام هماهنگ پرداخت و بخشـنامه هـا         

  .کامل آیین نامه مالی و معامالتی
96  47  143  
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S8 

کــاهش تصــدیگری و واگــذاری امــور بــه بخــش 
از طریـق تعریـف علمـی شاخصـهای         خصوصی  

نظوره چندم، تشکیل و تقویت تعاونیهای      مربوطه
ـ  192 و مـاده     14/26و رعایت بخشـنامه      انون  ق

  .سوم توسعه

71  136  208  

S9 

 و  مردمیــاری ،اســتفاده از اعتبــارات اســتانی  
 در جهـت توسـعه دانشـگاه،        تشکل هـای مردمـی    

، واحــدهای بهداشــتی و تکمیــل پــروژه پــردیس
  . راه اندازی رشته های جدید تحصیلیودرمانی 

102  97  199  

  
  

  پژوهش در محورهای مورد نیاز : استراتژی 
  S1 :کد 

  

  نوان هدفع  کد   پیش بینی هدف در سالهای اجرای برنامه
1382  1383 1384  1385 1386  

O1 

ی پژوهشـ طرح   20انجام حداقل   
ــه ــول برنامــ ــط درطــ   توســ

ــا   ــاط بـ ــجویان در ارتبـ دانشـ
اولویتهای تحقیقاتی مـورد نظـر     

پشــتیبانی تــا انتهــای معاونــت 
  .برنامه

4  8  12  16  20  

O2 

 یپژوهشـ طرح   15انجام حداقل   
 توسـط هیئـت      برنامـه  در طول 

علمی و کارمندان در ارتبـاط بـا        
اولویتهای تحقیقاتی مـورد نظـر     

 پشــتیبانی تــا انتهــایمعاونــت 
  .برنامه

3  6  9  12  15  
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  نیروهای متخصص و با تجربه ه با استفاده ازتدوین علمی بودج : استراتژی

   S2: کد
 

  پیش بینی هدف در سالهای اجرای برنامه
  عنوان هدف  کد

1382 1383  1384  1385  138
6  

O1 

اجرای سیسـتم حسـابداری قیمـت       
 واحد اجرائـی  2تمام شده حداقل در 

ــر، ( ــتان ولیعصـ ــز  بیمارسـ مرکـ
دارای ) بهداشت شهرسـتان زنجـان    

 در سـال    ردیفهای مسـتقل بودجـه    
اول برنامه و افزایش آن حـداقل تـا      

  . واحد تا انتهای برنامه10

2  4  6  8  10  

O2 

نــای بــر مب(دجــه بنــدی واقعــی بو
ــرد ــداقل )عملک ــا  10درح ــد  ت  واح

  .انتهای برنامه
2  4  6  8  10  
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آموزش تازه های شغلی، جذب افراد (بهینه سازی منابع انسانی  : استراتژی
یجاد انگیزه، شایسته ساالری، برقراری ارتباطات ا، متخصص بجای خروجی ها

  )ازمانی استفاده بهینه از ردیفهای سوموثر سازمانی بر پایه روابط انسانی 
  S3 :کد 

  عنوان هدف  کد  پیش بینی هدف در سالهای اجرای برنامه
1382  1383 1384  1385 1386  

O1 

ــداقل  ــذب حـ ــای  % 60جـ نیروهـ
دارای بــاالترین مــدرک (متخصــص

ــده در   ــی ش ــیش بین تحصــیلی پ
بجای افراد خروجی    )شرایط احراز 

  .تا انتهای برنامه

100 
%  

100 
%  

100 
%  

100 
%  100%   

O2 

 % 60های الزم برای حـداقل      آموزش
کارکنان هر واحد با رعایـت مـاده        

حـداقل  ( قانون سـوم برنامـه       150
  .) ساعت برای هر نفر در سال40

15%   25%   35%   45%   60%   

O3 

پســـــتهای  % 100اختصـــــاص 
 مـــرتبط بـــا مـــدرک ،ســـازمانی

ــاوین  ــر عن ــا تحصــیلی در تغیی  ت
  .انتهای برنامه

65%   75%   85%   95%   100%   

O4 

دوین آئین نامـه نقـل و انتقـاالت         ت
 100 و اجـرای     82پرسنل در سال    

  .آن تا انتهای برنامه% 

تدوین 
آیین 
  نامه

100 
%  

100 
%  

100 
%  100%   
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فعال سازی کلیه عوامل رفاهی مندرج در قانون استخدام کشوری از : استراتژی 
یارتی، اجرای  تأمین مهمانسرا در اماکن سیاحتی و ز–جمله بیمه تکمیلی درمان 

  … اعطای وام مسکن یارانه ای و ،قانون صندوق پس انداز کارکنـان
  S4 :کد 

  عنوان هدف  کد  در سالهای اجرای برنامه پیش بینی هدف عملیاتی
1382  1383 1384  1385 1386  

O1 

اجرای قانون صـندوق پـس انـداز        
 و ادامــه آن 82کارکنــان در ســال  

  .در طول برنامه

100 
%  

100 
%  

100 
%  

100 
%  100%   

O2 

 تامین بیمه تکمیلـی بـرای تمـامی        
بـــا حـــداقل ( داوطلـــب کارکنـــان

 و ادامه آن در     82در سال    )تعهدات
  .طول برنامه

100 
%  

100 
%  

100 
%  

100 
%  100%   

O3 

سـیاحتی   تامین امکانـات زیـارتی،    
کارکنان در سـال     % 20برای حداقل 

  .و ادامه آن تا انتهای برنامه 82
20%   40%   60%  80%  100%  

O4 

تمـــامی تعاونیهـــای دانشـــگاه   
ــرف( ــاری – مص ــکن– اعتب )  مس

ــالی ــداقل سـ ــورد حـ ــار مـ  دو بـ
  .حسابرسی قرار گیرند

100 
%  

100 
%  

100 
%  

100 
%  100%   

O5 

در قالــب (تــامین امکانــات رفــاهی 
ــدان  ــگاه کارمن ــرای ) باش % 100ب

  .پرسنل تا انتهای برنامه
30%  40%  60%  80%  100%   
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  )داخلی و خارجی(و حفظ کرامت و رضایتمندی مشتریان  ارتقاء :  استراتژی

  تقویت نظام مشارکت کارکنان و
  S5: کد 

  

  عنوان هدف  کد  در سالهای اجرای برنامه پیش بینی هدف عملیاتی
1382  1383 1384  1385  1386  

O1 

 %100اء و شـفاف سـازی     قارت
 فرآیند هـای گـردش امـور در       

حوزه های مدیریتی معاونـت     
  .پشتیبانی تا انتهای برنامه

60%   70%   80%   90%   100%   

O2 

بازنگری و تدوین علمی شرح     
وظایف شـغلی کلیـه پرسـنل       
دانشگاه و نصب آن در محـل       
کار افـراد تـا آخربرنامـه بـه         

  . %100میزان 

10%  30%  50%   75%  100%   

O3 

فراهم سـازی امکانـات اولیـه       
رفاهی برای ارباب رجـوع در      

 در  ،ر مربوطـه  مدت انجـام کـا    
حوزه های ستادی در راستای     

  .طرح تکریم ارباب رجوع

50%   
  
60%   

  
70%   80%   90%   

O4 

تهیـــه و نصـــب امکانـــات   
دریافـــــت  و گوئیپاســـــخ

ــراجعین و   ــنهادات مــ پیشــ
استفاده از بـازخورد آنهـا در       
اصالح روند امـور تـا انتهـای     

  .برنامه

50%   60%   70%   80%   90%   
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O5 

ــارگیری   ــویق و بکـــ تشـــ
ی دادات علمی و کـاربر    یشنهپ

ــدان در ــازی   کارمن ــه س بهین
تصمیم گیری و اجـرای امـور       
سازمانی دانشگاه بـه نحـوی      

 ،بـازای هـر کارمنـد     حداقل  که  
یک پیشنهاد در سال به کمیته      

  . واصل شودهمربوط

500  1000 2000  3000  4000  

  
  
  
  

  )یاستان ملی و(بهینه سازی نحوه اجرای پروژه های عمرانی  : استراتژی
  شامل طراحی، اجرا و نگهداشت مطلوب پروژه ها

  S6 :کد 
  عنوان هدف  کد  در سالهای اجرای برنامه پیش بینی هدف عملیاتی

1382  1383  1384  1385  1386  

O1 

ــانگین   ــاهش می ــان ک زم
ــای  ــروژه هـ ــرای پـ اجـ

 2 سـال بـه      4استانی از   
سال از سال سوم برنامه     

ــه آن  ــا انتو ادام ــای ت ه
ـ     امین برنامه در صورت ت

  . از مراجع ذیربطاعتبار

5/3  
  سال

3       
  سال

2  
  سال

2  
  سال

2  
  سال
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O2 

ــاندن    ــویب رس ــه تص ب
ــنهادی   ــارات پیشـ اعتبـ

پـروژه هـای    مورد نیـاز    
 ،در سال  % 25استانی از   

تا پایان برنامـه     % 50به  
ــاری  ( ــورت همکـ در صـ

  ).مراجع ذیربط

30%   35%   40%   45%   50%   

O3 

ــذ ا ــار اع % 100خــ تبــ
 تفاقیرحقوق ا مربوط به   

همراه با  ) حق انشعابات (
اعتبارات کامل پروژه تـا     

  .انتهای برنامه

80%   85%   90%   95%   100%   

O4 

ــروژه  % 100تکمیـــل  پـ
 دانشـجوئی خوابگاههای  

ــاهنگی( ــا هم ــت ب  معاون
ــا انتهـــای ) مربوطـــه تـ

  .برنامه

20%   40%   60%   80%   100%   

O5 

 استقرار کلیـه واحـدهای    
ــتاد ــگاهی و سـ ی دانشـ

 ســایت دانشــکده هــا در
س بر اسـاس طـرح      پردی
مصوب دانشگاه تا    جامع

  .انتهای برنامه

100%   100%   100%   100%   100%   

O6 

 و، نگهــــداری طراحــــی
فضاهای  % 100کاربری  

فیزیکی بر اسـاس طـرح      
  .جامع

10%   20%   40%  70%   100%  
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هت جبران نا کارآمدی نظام ت امناء دانشگاه در جاجلب حمایت هی: استراتژی
  اجرای بندهای عملیاتی نشدههماهنگ پرداخت و بخشنامه های دارای بار مالی  و 
  آئین نامه مالی معامالتی

  S7  :کد 

  برنامه در سالهای اجرای پیش بینی هدف عملیاتی
  عنوان هدف  کد

1382  1383 138
4  1385  1386 

O1 

 جبران خـدمت کارکنـان شایسـته بـه        
ــزان  ــل  %  100می ــار %  5ازمح  اعتب

  .درآمد در طول برنامه
100%  100%  100

%  100%  100%  

O2 

ــد   ــل بنــ ــرای کامــ ــق اجــ   2تحقــ
آئین نامه مالی معامالتی در خصوص      
اعتبار دانشگاه در قالب کمک توسـط       

  .ت امناءاهی

50%   100 
%  

100
%  

100 
%  

100 
%  
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وصی از طریق تعریف کاهش تصدیگری و واگذاری امور به بخش خص: استراتژی
  علمی شاخصهای مربوطه، تشکیل و تقویت تعاونیهای چند منظوره و

   قانون سوم توسعه192 و ماده 46/14رعایت بخشنامه 
  S8: کد 

  عنوان هدف  کد  در سالهای اجرای برنامه پیش بینی هدف عملیاتی
1382  1383  1384  1385  1386  

O1 

خدمات عمومی   امور % 100واگذاری  
بــا اولویــت (ش خصوصــی بــه بخــ
  .تا انتهای برنامه) تعاونی

25%   50%   75%   100 
%  

100 
%  

O2 

خـــدمات  % 15واگـــذاری حـــداقل  
بــه ) بهداشــت و درمــان(تخصصــی 

  .بخش خصوصی تا انتهای برنامه
5%   7%  10%   12%   15%   

O3 

تقویت تشکیل تعاونیهـای کارمنـدی      
ــداقل  ــذاری ح   %10 تخصصــی و واگ

اداره امــور تــا امــور بــه آنهــا بــرای 
  .انتهای برنامه

2%   4%   6%   8%   10%  

  
   هـاNGO  و، مردمیاریتبارات از منابع خارج از دانشگاهجذب اع :استراتژی

  درجهت توسعه دانشگاه) داخلی وخارجی(
  S9: کد

  عنوان هدف  کد  در سالهای اجرای برنامه پیش بینی هدف عملیاتی
1382 1383  1384 1385  1386  

O1 

منابع مالی مـورد     % 5حداقل  تامین  
ــاز جهــت توســعه پــروژه هــای   نی

محـل  دانشگاه وپـروژه پـردیس از       
ــر و   ــراد خی ــی و اف ــای مردم   کمکه

NGO ها  

1%  2%  3%  4%  5%  

  


