
  *فرم شماره یک: تعیین رسالت، اهداف کالن و چشم انداز

  کشور 6کالن منطقه آمایش عنوان: 

  :*رسالت

امه ؛ رهبري ، سیاست گذاري ، برن کشور 6دانشگاه هاي علوم پزشکی کالن منطقه آمایش دانشکده / رسالت 

هت نیازهاي آموزش علوم پزشکی در ج عدالت در تامینبه  علم و فناوري به منظور دسترسی توسعهریزي در 

سعه جامعه و تو سالمت خدمات سالمت در راستاي پاسخگویی به نیازهاي تربیت سرمایه انسانی نخبه و ارائه

اخالق  مبتنی بر اصول روزه رفیت هاي موجود و آخرین فناوري هاي مناسب و بو بهره گیري از ظمرزهاي دانش 

  می باشد . حرفه اي
  ر)سط 5ثر در ر(حداکمطابق با قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا قوانین دیگ فلسفه وجودي*

  :*لیاهداف ک

 – اسـالمی الگـوي پایـه ر اساس سـندایرانی ، اخالق مداري ، کرامت انسانی ب –نهادینه کردن باورها و ارزشهاي اسالمی  ) 1

 ایرانی پیشرفت .

 . و آموزش پاسخگو توسعه ي رشته هاي تخصصی مورد نیاز قطبرویکرد با  1404سند متوازن توسعه آموزشی نیل به  ) 2

با تاکیـد بـر اصـل و اجراي سطح بندي نظام خدمات سالمت توسعه زنجیره ارزش ارتقاء کمی و کیفی خدمات در راستاي  ) 3

 .بومی سازي

 . و فناورانه توسعه مرزهاي دانشدر راستاي حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم  ) 4

 طبقه هاي دانشگا و معرفی یت پذیريؤردر راستاي  دانشگاه ها بر اساس بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بین المللی سازي ) 5

 .و تقویت زیر ساختهاي الزم در راستاي توسعه گردشگري سالمتدر بین دانشگاه هاي معتبر دنیا  6

 . غیر عامل در دانشگاه هاي قطبپدافند  و تقویت نهادینه سازي ) 6

 حمایت ، تقویت و جلب مشارکت هاي مردمی ، خیرین و سازمانهاي مردم نهاد . ) 7

 عدالت و تعالی خدمات سالمت .در راستاي  و اطالعاتی انسانی ،توسعه منابع فیزیکی ، مالی رشد و  ) 8

 سالمت محور . هاي ، سالمت و ارتقاء کیفی کاال یمنیتضمین ا ) 9

 . 6 هاي قطب دانشگاهجهت بهره گیري از نظام اطالعات در یکپارچه داشبورد مدیریتیتوسعه ارتقاء و  ) 10

  . و جوانی جمعیت تشویقی و حمایتی در جهت سیاست هاي فرزند آوريتوسعه بسترهاي مناسب  ) 11

  ورد)م 10ماید(حداکثر نمی رسیمتسال آینده که توسعه ساختاري، فرآیندي و عملکردي بخش را بطور کیفی  5تا  3*اهداف متصور براي 

  :*چشم انداز

 
،  د)و متعه و سرمایه انسانی شایسته ( توانمند ، متخصص دارایی هاي دانشی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر

اي نقش با ایف در عرصه هاي دانش ، فناوري و خدمات جامع سالمت کشور، برآنند که 6هاي کالن منطقه آمایش دانشگاه 

  باشند .دانشگاه هاي سرآمد ، نوآور و ارزش آفرین  ، منطقه اي ، ملی و بین المللی محلی ،

  سطر) 5(حداکثر در سال بعد و پس از انجام توسعه مورد نظر 5*توصیف عینی بخش از نظر ساختاري، فرآیندي و عملکرد در 

  

  تدوین راهبردها باید مورد بازبینی قرار گیرد و چنانچه الزم است ویرایش شود. این فرم در تمام مراحل ارزیابی وضع موجود و1*توجه

  ) هستند و ماهیت کیفی دارند.Impact) و اثرنهایی(Outcomesپیامدها(اهداف کالن و چشم انداز معطوف به  2*توجه

 تایید کننده:

 رئیس دانشگاه امضا

 
 دکتر حسن بختیاري 



  فرم شماره دو

   :(T)تهدیدها   :(O)فرصتها  

و اسـناد بـاال  نین و مقـرراتوجود  قوا-1  

برنامـه  - 1404( سند چشـم انـداز دستی 

 -سـند آمـایش سـرزمین  -ششم توسعه 

قوانین بیمه  –استانداردهاي اعتبار بخشی 

همگانی سـالمت و سیاسـت هـاي جدیـد 

آموزشی ، مرجعیت علمی، نظـام سـالمت 

ــزایش اداري، س ــی اف ــاي ابالغ ــت ه یاس

 فرزند آوري و ... ) جمعیت و 

وجود مشاوران و اساتید خبره در سطح -2

 استانی و ملی .

ولتی ، سایر سازمانهاي د ،وجود نهادها -3

 . 6 دانشگاه ها و حوزه هاي علمیه در قطب

شارکت تشکل ها و سازمانهاي مـردم م-4

رابطـین سـالمت جهـت  –خیرین  –نهاد 

یـده هـا و ا -ظرفیت هاي مالی استفاده از

 تجربیات آنها .

سیاست هاي دولت مبنـی بـر تمرکـز  -5

 زدایی از پایتخت .

ته هـاي کـاربردي در وجود برخی رشـ-6

 سایر دانشگاه ها .

ات در کالن منـاطق و در برگزاري جلس -7

سطح کشوري متناسب با رسالت و اهـداف 

 دانشگاه ها .

 شارکت اعضاء هیـات علمـی جـوان وم-8

دانشجویان عالقه مند سایر دانشگاه ها بـه 

مشارکت در پژوهش و انجـام طـرح هـاي 

 تحقیقاتی در دانشگاه هاي قطب .

مجالت و شـبکه هـاي  ووجود نشریات -9

اجتمــاعی داخلــی بــراي نشــر و انعکــاس 

 6فعالیت ها در سطح کالن منطقه آمـایش 

 کشور  .

ســم درمــانی در رفیــت توریوجــود ظ -10

براي افـراد خـارج از  6طب دانشگاه هاي ق

 کشور و کشورهاي همسایه .

 –جود زیر سـاخت هـاي مخـابراتی و- 11

دانشـگاه اینترنتی و تکنولوژیهاي جدید در

 . 6قطب  هاي

خـش غیـر دولتـی و بوجود ظرفیـت  -12

 خصوصی و امکان برون سـپاري خـدمات

 . قابل واگذاري

و حمایتی  یقیتشو يها ستیاس وجود -13

ی و قـاتیتحق ، یپژوهش يهاطرح  در انجام

 يها در سطح دانشگاه برنامه هاي آموزشی

  .قطب 

موقعیت استراتژیک استان هاي واقـع  -14

وشانی و بی ثباتی در تعارض ، همپ وجود ابهام ،-1

برخی از قوانین ، مقررات و دسـتورالعمل هـا در 

  اسناد باالدستی .

سایر دستگاه هـا در زي کاري و مداخالت موا-2

 سالمت .امور مرتبط با نظام 

ه اجتماعی و وجود معضـالت هدررفت سرمای-3

فرهنگی ، آسـیب هـاي اجتمـاعی و مشـکالت 

  اقتصادي.

داخت مطالبـات دانشـگاه هـا از تاخیر در پر -4

  سوي سازمانهاي بیمه گر .

مه ها و واقعی نبودن تعرفـه پوشش ضعیف بی-5

 برخی خدمات .

جود و ادامه تحریم ها و تاثیر آن بر سـالمت و-6

 جامعه .

ع نامناسب دانشجویان و فـارغ پذیرش و توزی-7

  التحصیالن حرف پزشکی.

مه اي بـراي انجـام تحقیقـات نبود پوشش بی-8

 پژوهشی در حوزه سالمت .

سایر ارگانها در ارائه اطالعات  مشارکت پایین-9

 جهت سیاست گذاري در حوزه سالمت .

ایین بودن سهم بخش نظام سالمت از سرانه پ-10

  ناخالص ملی . درآمد

  مبود اعتبارات پایدار و کافی حوزه سالمت .ک-11

 جراي نامناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد .ا-12

وي بـروز بیماریهـاي نوپدیـد و تغییر در الگ-13

 بازپدید .

ــت کــ-14 ــزایش جمعی ــاروري و اف ــرخ ب اهش ن

 سالمندي .

مــومی بــه دلیــل وجــود عتهدیــد ســالمت -15

 یطی .مخاطرات بهداشتی و زیست مح

 اقعی نبودن تعرفه هاي بخش دولتی .و-16

 جود بالیاي طبیعی و غیر طبیعی .و -17

تعهدات بیمـه اي بـا هزینـه  متناسب نبودن-18

 هاي سالمت .

ن خدمت به مراکز غیر دولتی جذب گیرندگا -19

 در رقابت با مراکز دولتی  .

رخ باالي حوادث ترافیکـی و جـاده اي در ن -20

 کشور .

 دیریت غیر اصولی پسماندها . م-21

هاي متخصص به سمت مرکـز مهاجرت نیرو -22

کشور ( پایتخت ) و یا خارج از کشور بـا انگیـزه 

  هاي رفاهی و مادي .

مدون براي نظارت بر فعالیت  نبود قوانین -23

  هاي فضاي مجازي.

نبود مبلمان شهري استاندارد متناسب با -24



                 و نزدیکـــی بـــه پایتخـــت  6در قطـــب 

ملـی و  ( دسترسی به محورهاي ترانزیتـی

  بین المللی ).

پتانسـیل فرهنگـی  ووجود ظرفیـت  -15

  جهت ارتقا سالمت در جامعه. 

جات و واحدهاي صـنعتی وجود کارخان -16

محلی، ملی و بـین المللـی و منطقـه آزاد 

  تجاري در سطح قطب .

  ارائه خدمات سالمت .

روز بد پدیده مهاجرت غیر قانونی و وجو-25

  هزینه سربار ناشی از این پدیده بر نظام سالمت .

به عوامل تهدید کننده سالمت  توجه ناکافی -26

  در محیط کار.

نافع در حوزه سیاست گذاري وجود تعارض م-27

  نظام سالمت .

 راهبردهاST:   راهبردهاSO:   :(S)نقاط قوت

ی، شـوراي فرهنگـ دانشگاه ، شوراي يشورا امناء و استفاده از ظرفیت هیات -1

 .در دانشگاه هاشوراي پژوهشی و شوراي توسعه راهبري مدیریت  ،آموزشی 

 –آزمایشگاه هاي جامع تحقیقـات  –ی مراکز تحقیقات –وجود پژوهشکده ها -2

  پارك هاي علم و فناوري سالمت در دانشگاه هاي قطب .

 اجراي مدل هاي تعالی سازمانی .مدیریت کیفیت و  استقرار نظام-3

 . متخصص و متعهدتوانمند،  یانسان سرمایهوجود -4

 مراقبتی و پایش . -دیریتی م -جود تیم هاي نظارتی و-5

یکپارچـه و گیـري ، نظـارت و پاسـخگویی  اي پایش ، گزارشهوجود سامانه -6

  .آنالین

 اي هدف .درمانی به گروه ه –وشش حداکثري خدمات مراقبتی بهداشتی پ-7

 داوم ارائه خدمات سالمت متناسب با وقوع بحران .ت-8

و بهبـود و اسـتاندارد سـازي  االحداث دیجد یو درمان یبهداشت يفضا وجود-9

 فضاهاي قبلی .

 الینی الزامی اورژانس .ب-اال بودن شاخص عملکردي ب-10

 تیم مجرب جهت اهداء عضو  . وجود -11

 توسط پزشکان ماهر و حاذق .عمال جراحی اپوشش حداکثري  -12

جود سازو کارهاي حمایتی در دانشگاه هاي قطب از فعاالن علمی و فرهنگی و-13

  مبتکران و نخبگان . –

ها ، کـانون هـا ، انجمـن در تشکل  تیعالقمند جهت فعال انیجود دانشجوو-14

 یی و...  .دانشجو هاي علمی ، نشریات و شوراهاي صنفی

جهت هدایت و هماهنگی فعالیت هاي مربـوط  يسانه افعال ر يها میت وجود-15

 به تولید برنامه هاي اطالع رسانی ، ارتباطی و تبلیغی .

و  یکـیزیف يدر کتابخانـه هـا  یدر دسترس و  نسبتا کاف یمنابع علم وجود-16

 در هیو علوم پا یحوزه هاي بالین یبرخ فعال در یمراکز تحقیقات وجودو  تالیجید

 سطح قطب .  

امکان چاپ  قطب و يدر دانشگاه های فعال پژوهش -یعلم يها مجلهوجود -17

 .پژوهشگران براي  مقاالت 

 يجهت واگذارانعقاد قرارداد و تفاهم نامه  به منظور مناسب يبسترها وجود-18

 . یخدمات به بخش خصوص یبرخ

ي در سـطح شـهرهاخصوصـی و  یدولتـ ییدانشـجو يخوابگـاه هـا وجود-19

 . 6قطب دانشگاههاي 

اي بهینه تاسیساتی، تجهیزات و فضـاهاي فیزیکـی نسـبتا وجود سیستم ه-20

مناسب در دانشگاه هاي قطب در راستاي پیاده سـازي اسـتانداردهاي مـدیریت 

 سبز.

 ستقرار میز خدمت حضوري و الکترونیکی.ا -21

    CDC يسامانه ها يهوشمند سازو سالمت  کیاستقرار پرونده الکترون-22

 يبرنامـه هـا نیآنال شیجامع پا شنیکی، اپل يآ زیفر ستمی)، س هایماریب( واحد 

 ها . جامع سالمت استان نگیتوریبهداشت، سامانه مان

 زیر مجموعه دانشگاه . يبه واحدهااداري و مالی  اریاخت ضیتفو-23

رگزاري دوره هاي آموزش بنیاز سنجی و -1

ضمن خدمت حضـوري و غیـر حضـوري و 

در  سـنجش میـزان اثـر بخشـی دوره هــا

در سـطح  راستاي توانمند سازي کارکنـان

  .6 دانشگاه هاي قطب

استفاده از ظرفیت شبکه سالمت جهت -2

همگانی افزایش سواد سالمت و بهره مندي 

از خدمات اولیه ، بهبود شاخص ها و توسعه 

 کیفی خدمات جامع و همگانی سالمت .

وسعه تخت هاي بیمارستانی و مدیریت ت-3

   بهینه ظرفیت تخت هاي موجود .

رشد و توسعه ارتباط با صنعت با حرکت -4

به سوي دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم و 

ارائه راهکارهاي الزم توسط دانشگاه هـاي 

 قطب براي رفع نیازهاي صنعت و جامعه .

با و فناورانه طرح هاي تحقیقاتی  توسعه -5

 هـاي پـارك–ظرفیت مراکز رشد  اتکاء به

 از بهـره گیـريو بـا علم و فناوري سالمت 

منابع علمی در دسترس و اساتید خبره در 

 . 6 سطح دانشگاه هاي قطب

هـاي  ختتوسعه و گسـترش زیـر سـا-6

احصاء و ، در حوزه سالمت فناوري اطالعات

بروز رسانی آمار و اطالعات مـورد نیـاز در 

قالب داشـبورد مـدیریتی جهـت تصـمیم 

شی هاي کالن گیري عقالیی و تعیین خط م

 .کشور  6منطقه آمایش 

و بهبود  زیر ساختهاي مورد نیازتقویت -7

امکانــات مراکــز آموزشــی درمــانی و 

در راسـتاي  6بیمارستانها ي کالن منطقـه 

 . گردشگري سالمت

و  رمـانیارائه خـدمات دبرند سازي در  -8

خاص توسط پزشکان ماهر و اعمال جراحی 

 . 6 حاذق در سطح دانشگاه هاي قطب

جهـت  اجراي برنامـه هـاي اثـر بخـش-9

متعهد  –استفاده از منابع انسانی متخصص

  .عدالت محورياصل فرهیخته در راستاي  و

و  حرکــت در مســیر مرجعیــت علمــی-10

 . 6قه طدانشگاه هاي کالن منتوسعه آن در 

ترویج فرهنگ ایثار و مشـارکت افـراد -11

ــدا-1 ــاد تمهی ــدوین ایج ــور ت ــه منظ ت الزم ب

راهکارهاي تشویقی و حمایتی در جهت سیاست 

 . و جوانی جمعیت هاي فرزند آوري

خطـر  تـاثیرات کـاهش هـايبرنامه  وسعهت -2

بـر پدافند غیـر عامـل حوادث و بالیا با رویکرد 

 اساس نیازهاي بومی و منطقه اي .

 –توسعه پایگاه هاي اورژانس ( شهري رشد و  -3

با توجه بـه نیازهـا و هوایی )  –ریلی  –جاده اي 

 اولویت هاي منطقه .

ــه ا-4 ــنهاد آن ب ــاي الزم و پیش ــه راهکاره رائ

سازمانهاي بیمه گر جهت پوشش بیمـه اي طـرح 

 هاي تحقیقاتی و محقق .

بهبود مستمر خدمات نظـام سـالمت جهـت  -5

حفظ مشتریان سـازمان افزایش رضایت مندي و 

از طریق اصالح فرایندهاي انجام کـار ، سـنجش 

میزان اثر بخشی و افزایش میـزان رضـایتمندي 

 گیرندگان خدمت .

شناخت و بررسـی وضـعیت اپیـدمیولوژیک -6

بیماریهاي نوپدیـد منطقـه و ارائـه راهکارهـاي 

 مقابله با آن .

ارائه آموزشهاي الزم و بازدیدهاي مستمر -7

  .ایمنی و سالمت در محیط هاي کار شجهت افزای

 رشد کمی و کیفی رشته هاي تخصصی موجود-8

سـند آمـایش  براساس 6در دانشگاه هاي قطب 

 . 1404سرزمین و سند متوازن توسعه آموزش 

قابلـه بـا عواقـب فزیش توان داخلی براي ما -9

 –استفاده از ظرفیت اساتید با  ناشی از تحریم ها

  .شرکتها و موسسات دانش بنیان  -پژوهشگران 

، توزیع و مصرف بهبود زنجیره تامین منابع   -10

  . فراورده هاي دارویی ، تجهیزات و لوازم پزشکی

سترهاي مناسـب بـراي ارائـه بفراهم سازي  -11

  خمات سالمت سالمندي .

ر تقویت و ارتقاء اثر بخش نظـام سـالمت د  -12

راستاي حذف موازي کاري و تعامل اثـر بخـش و 

  پایدار سیاست گذاران و مدیران نظام سالمت .



ایرانی و رعایـت عـدالت اجتمـاعی در  –ورها و ارزش هاي اسالمی وجود با-24

  . 6 راستاي حفظ کرامت انسانی و اخالق مداري در دانشگاه هاي قطب

  هره مندي از ظرفیت مدیران و کارشناسان خبره در کالن مناطق.ب -25

درمانی ارزان قیمت در بخش سرپایی با حضور اعضـاي هیـات  ارائه خدمات -26

  .6علمی دانشگاه هاي قطب 

  ن و ابالغ سند استراتژیک کالن مناطق .تدوی  -27

  

جامعه در پیوستن به کمپین اهداء عضـو و 

افزایش رضایت خانواده هـاي داراي بیمـار 

 مرگ مغزي .

 رشد و توسعه پروژه هاي فنی .-12

رتقــاء و بهبــود شــاخص هــاي نظــام ا-13

رسیدگی سالمت اداري و کاهش مدت زمان 

  و پاسخگویی به شکایات .

رتقاء استانداردهاي اخالق در پژوهش ا -14

  . 6 و فناوري در دانشگاه هاي قطب

اي سـالمت بـا هـدف بهبود شاخص ه-15

توسعه پایـدار از طریـق اصـالح مبلمـان 

شهري با مشارکت و همکـاري هـاي بـین 

  بخشی .

سیاست گذاري سـالمت  وبرنامه ریزي -16

  هاي بین بخشی.بر اساس هماهنگی 

  

   راهبردهاWT:   راهبردهاWO:   :(W)نقاط ضعف

سب پزشکان عمومی در مراکز جامع خـدمات سـالمت شـهري و توزیع نامتنا-1

  روستایی .

 ار .بر بالین بیم حضور بموقع برخی پزشکان معالج تاخیر در-2

  ابل توجه بودن نرخ کسورات بیمه اي در مراکز درمانی .ق-3

در  "ضوابط انتخاب ، انتصاب و ارزیابی مدیران "ستورالعمل توجه ناکافی به د-4

 انتخاب برخی از مدیران .

 شارکت پایین کارکنان بالینی در گزارش خطاهاي پزشکی .م-5

 در اکثر بیمارستانهاي قطب . Home Careال نبودن مراکز فع-6

 . ص آنتی بیوتیکها در مراکز درمانییز غیر منطقی برخی داروها باالختجو-7

 . 6ي قطب شارکت پایین جهت انجام کارگروهی و بین بخشی در دانشگاه هام-8

 وجه ناکافی به استانداردهاي تغذیه و خوابگـاهی دانشـجویان بـه ویـژه درت-9

  شرایط تحریم و وضعیت اقتصادي موجود . 

اعتبارات با هزینه ها و تخصیص ناکافی منابع مالی به دانشگاه  متناسب نبودن-10

 ها .

اشت نامناسب تجهیزات ، فضـاهاي فیزیکـی و هزینـه بـاالي کمبود و نگهد-11

تعمیرآنها و نبود منابع مالی کافی بـراي پشـتیبانی از دسـتگاه هـاي پیشـرفته 

  آموزشی و درمانی .

 عف در انبارش و توجه ناکافی به نگهداشت ایمن داروها .ض-12

 وجه ناکافی به انگیزه کارکنان و اساتید در سطوح مختلف.ت-13

از پژوهش هاي کسب و کار محور، دانش بنیان و کـاربردي در  حمایت ناکافی-14

 حوزه سالمت .

غیر رسمی شاغل در دانشگاه اماندهی و توزیع نامناسب نیروهاي رسمی و س-15

 . 6 هاي قطب

در  6 مبود نیروي انسانی متخصص و اعضاء هیات علمی دانشگاه هاي قطبک-16

  برخی از تخصص ها .

 عف در برقراري ارتباط با دانشگاه هاي بین المللی داخلی و خارجی .ض-17

 عف در ارتباط با صنعت و بازاریابی تحقیقات .ض-18

 لمی در زمینه پژوهش .از اعضاء هیات عفعال نبودن برخی -19

 ستفاده ناکافی از ظرفیت آموزش هاي مجازي.ا-20

زیر ساخت نامناسب شبکه اینترنتی در برخی از مراکـز شـهري و روسـتایی -21

ارائه خدمات قابل واگذاري به بخش غیر -1

 دولتی .

ثـر بهبود و تداوم ارائه خدمات بالینی ا  -2

بخــش بــر اســاس اســتانداردهاي اعتبــار 

 بخشی. 

سیاست هاي کلی سالمت  بهره گیري از-3

در اجراي برنامه هاي پیشگیرانه و بازیـابی 

ـــالمت روان ـــان و  س ـــه کارکن در حیط

 دانشجویان .

ظرفیت مشارکت خیرین و  بهره گیري از-4

ســازمانهاي مــردم نهــاد در امــر ســاخت 

تجهیز و تامین منابع مالی در راستاي رفع ،

 . 6ي قطب نیازهاي دانشگاه ها

از طریـق باالدستی ي سازمانها تعامل با-5

مستندات در جهـت منطقـی نمـودن  ارائه

اعتبارات و تخصیص بموقع آن به دانشـگاه 

 . 6 ي قطبها

ستفاده از تجربیات مشاوران و اسـاتید ا-6

جهت  6 دانشگاه هاي قطبخبره در سطح 

ترویج فرهنگ کار تیمی و کرسی هاي آزاد 

  اندیشی .

ــو-7 ــاماندهی ام ــقاطی س ــازاد و اس  ال م

تبدیل دارایی ها و سـرمایه هـاي جهت در

استفاده به سرمایه هاي مولد در  راکد و بال

  .راستاي تامین کسري اعتبارات جاري 

ــارکت دانشــگاهیان در   -8 ــاء مش ارتق

و پـژوهش هـاي بـین  فعالیتهاي فرهنگی

  . رشته اي

 –اجتمـاعی  –ارتقاء وضعیت فرهنگـی -9

 ورزشـی و معنـوي دانشـگاهیان –رفاهی 

با سازمانهاي بیمـه گـر جهـت  سازنده تعامل -1

  .وصول بموقع مطالباتکاهش کسورات بیمه اي و 

نامه هاي اصالح برخی قوانین و آئین پیشنهاد  -2

محدود کننده جهت باالبردن سهم بخش پژوهش 

 .از سرانه در آمد ناخالص ملی

اصالح و متناسب سازي تعرفه هـاي پیشنهاد -3

بـه وزارت متبـوع جهـت طـرح در بخش دولتی 

 اعتبارات .راستاي تامین در مراجع قانونی 

جراي سیاست هاي جدید آموزشی در جهت ا -4

ي هاي بین المللی ترسیم نقشه راه توسعه همکار

 –از طریق حضور پررنگ دانشگاه در اتحادیه ها 

منطقـه اي و بـین  –سازمانهاي علمی تخصصی 

  المللی .

غربـالگري و تشـخیص زود  توسعه خـدمات -5

 هنگام بیماریها .

  



  

  

  
   

 جهت ارائه خدمات سالمت . 

ایین کارکنان در استفاده از سامانه هـاي متمرکـز و تعریـف نرخ مشارکت پ-22

 شده .

 ن و دانشجویان .دن میزان شاخص هاي بهداشت روان در کارکناپایین بو-23

  عریف نشدن ساختار سازمانی مجالت پژوهشی.ت-24

  عیین تکلیف نشدن برخی اموال مازاد و اسقاطی .ت-25

اس خبره با تحصیالت مـرتبط در حـوزه آمـوزش و پـژوهش کمبود کارشن -26

  دانشگاه هاي قطب.

سـاعتی و طرحـی ) در پسـت هـاي  –ی روهاي موقت ( شرکتبکارگیري نی-27

  . 6 هاي قطبدانشکده  /تخصصی دانشگاه 

  .6 اخیر در پرداخت مطالبات پزشکان و کارکنان دانشگاه هاي قطبت -28

  . 6ي قطب ستهلک بودن برخی از وسائط نقلیه دولتی دانشگاه هام-29

علـوم خصیص پایین اعتبارات حوزه پژوهش از کل اعتبارات دانشگاه هاي ت -30

  پزشکی .

زشکان متخصص و فوق تخصص در برخی گروه هـا در مراکـز پمقیم نبودن  -31

  درمانی .

 مایل روز افزون به خروج از تمام وقتی اعضاء هیات علمی .ت-32

شیوع و اپیدمی بیماریهاي واگیر در  –ود سیستم اعالن خطر در بروز نب -33

  سیستم سالمت .

  نظام ارجاع . اجراي ناقص سیستم واستقرار  -34

  

  ایرانی. –مبتنی بر الگوي اسالمی 
جهـت کـاهش  راهکارهـاي الزمارائه  -10

هزینه ها ، بهینه سـازي منـابع و افـزایش 

  . 6درآمد در دانشگاه هاي قطب 
ــت   -11 ــعه دول ــد و توس ــتقرار ، رش اس

  الکترونیک .



  فرم شماره سه

 دیفر رکشو 6کالن منطقه آمایش علوم پزشکی هاي دانشگاه دانشکده /راهبردهاي پیشنهادي *

نیاز سنجی و برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت حضوري و غیر حضوري و سنجش میزان اثر بخشـی دوره هـا در   

 6 راستاي توانمند سازي کارکنان در سطح دانشگاه هاي قطب

1 

 2 ارائه خدمات قابل واگذاري به بخش غیر دولتی 

 3 استانداردهاي اعتبار بخشیبهبود و تداوم ارائه خدمات بالینی اثر بخش بر اساس   

 واستفاده از ظرفیت شبکه سالمت جهت افزایش سواد سالمت و بهره مندي همگانی از خدمات اولیه ، بهبود شاخص ها  

 توسعه کیفی خدمات جامع و همگانی سالمت 

4 

 5 ي متعهد و فرهیخته در راستاي اصل عدالت محور –جراي برنامه هاي اثر بخش جهت استفاده از منابع انسانی متخصصا 

ي رفع تجهیز و تامین منابع مالی در راستا،بهره گیري از ظرفیت مشارکت خیرین و سازمانهاي مردم نهاد در امر ساخت  

  6ي قطب نیازهاي دانشگاه ها

6 

  7  قه اي توسعه برنامه هاي کاهش تاثیرات خطر حوادث و بالیا با رویکرد پدافند غیر عامل بر اساس نیازهاي بومی و منط 

بهبود مستمر خدمات نظام سالمت جهت افزایش رضایت مندي و حفظ مشتریان سازمان از طریق اصـالح فراینـدهاي   

  رضایت مندي گیرندگان خدمت انجام کار ، سنجش میزان اثر بخشی و افزایش میزان 

8  

  9  ارتقاء مشارکت و تشویق دانشگاهیان در فعالیتهاي فرهنگی و  پژوهش هاي بین رشته اي  

راهکارهـاي الزم توسـط  و توسعه ارتباط با صنعت با حرکت به سوي دانشگاه هاي نسل سـوم و چهـارم و ارایـه رشد 

  براي رفع نیازهاي صنعت و جامعه 6 دانشگاه هاي قطب

10  

  11  زنجیره تامین منابع ، توزیع و مصرف فراورده هاي دارویی ، تجهیزات و لوازم پزشکی بهبود  

ه گیـري پارك هاي علم و فناوري سالمت و با بهر–توسعه طرح هاي تحقیقاتی و فناورانه با اتکاء به ظرفیت مراکز رشد   

   6 و اساتید خبره در سطح دانشگاه هاي قطباز منابع علمی در دسترس 

12  

  13  6 در مسیر مرجعیت علمی و توسعه آن در دانشگاه هاي کالن منطقه حرکت 

از در توسعه و گسترش زیر ساخت هاي فناوري اطالعات در حوزه سالمت،  احصاء و بروز رسانی آمار و اطالعات مورد نی  

 کشور    6قالب داشبورد مدیریتی جهت تصمیم گیري عقالیی و تعیین خط مشی هاي کالن منطقه آمایش 

14  

  15 اي و وصول بموقع مطالباتتعامل سازنده با سازمانهاي بیمه گر جهت کاهش کسورات بیمه  

و  بهره گیري از سیاست هاي کلی سالمت در اجراي برنامه هاي پیشگیرانه و بازیابی سـالمت روان در حیطـه کارکنـان  

  دانشجویان 

16  

  راهبرد با اولویت باال 10*ترجیحا 

 اعضاي کارگروه پیشنهاد دهنده راهبردها

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی

 1 جناب آقاي دکتر مجید صادقی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزي

 2 رضا حیدريمحمدجناب آقاي  دانشگاه علوم پزشکی زنجان - مدیر توسعه سازمان و تحول اداري

 3 مهران محسنی جناب آقاي دکتر دانشگاه علوم پزشکی زنجان - سرپرست اطالع رسانی و منابع علمی 

 4 جناب آقاي دکتر علیرضا زراعتچی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - مدیر امور هیات علمی 

  5  جناب آقاي دکتر مرتضی نجفی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مدیر توسعه سازمان و تحول اداري

   کارشناس بهبود سیستم ها و روشها 

 انشگاه علوم پزشکی زنجان د -مدیریت توسعه سازمان و تحول اداري 
 6 سرکارخانم کیمیا الیاسی

  کارشناس آمار و فناوري اطالعات

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان- و تحول اداري سازمانتوسعه  مدیریت
 7 سرکارخانم فرشته زمانی

 8 سرکارخانم ثریا باقري دانشگاه علوم پزشکی زنجان - کارشناس تحول اداري

  9  سرکار خانم فائزه حیدري  دانشگاه علوم پزشکی قم - تحول اداريمدیر توسعه سازمان و 

  10  جناب آقاي وهب حبیب پور  اكعلوم پزشکی ار  دانشگاه - مدیر توسعه سازمان و تحول اداري 



  11  سرکار خانم طناز ذوالنوري  دانشگاه علوم پزشکی البرز - مدیر پایش برنامه عملیاتی 

  12  سرکارخانم معصومه جوانمرد  دانشکده  علوم پزشکی ساوه - مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی 

  13  جناب آقاي محمد تقی بیگی  دانشکده علوم پزشکی خمین - رئیس گروه توسعه سازمان و تحول اداري 

  معاونت درمان   یرئیس گروه آمار و سطح بندي خدمات درمان

 نجان دانشگاه علوم پزشکی ز
 14 جناب آقاي امیر علی محمودي

  وملزومات پزشکی معاونت غذا و دار –رئیس اداره نظارت بر تجهیزات 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 15 سرکارخانم راحله محرم زاده

 

 تایید کننده:

 رئیس دانشگاه امضا

 دکتر حسن بختیاري 

  


