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 (ع) علی االمام قال

  453الحکم،ص غرر      التَّدْبِیر حُسْنُ مِلَاکُهُ وَ التَّقْدِیرِ حُسْنُ الْعَیْشِ قِوَامُ

 تدبیر آن و مالك درست ریزي برنامه زندگانی، مایه

.است کارشناسانه  
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 پیش گفتار 

ی دانشگاه علوم پزشکی و ی عظیم و گستردهبه ویژه مجموعه برای هر سازمانی وبرنامه ریزی به امر ضرورت اهتمام 

راهبردها، اهداف و در تغییر و بازنگری مستمر و دوره ای تبریز حقیقتی غیر قابل انکار است. درمانی خدمات بهداشتی 

 روند عوامل تاثیرگذار براساسی در  راتییتغ های آموزشی و نیززهای بنیادین و مستمر در نیادگرگونیبه دلیل ها فعالیت

  باشد. سالمت جامعه غیر قابل اجتناب می

ی م 7311تا  7431ی زمانی هسند حاضر برنامه چهار ساله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در باز

و  ، بهداشتی و درمانیاز ظرفیت علمی، آموزشی، پژوهشی سازنده و فعال بخش عظیمیباشد. این برنامه حاصل مشارکت 

در این برنامه مبتنی بر  تحلیل علمی و شده باشد. اولویت ها، راهبرد ها و  اهداف پیش بینی مدیریت منابع دانشگاه می

 نیز  چشم انداز آتی آن است.  و ی دانشگاهواقع بینانه وضعیت جار

کند و وح بیان میدانشگاه در چهار سال آینده را به وضها و اهداف این برنامه جهت گیری چشم انداز، ماموریت، راهبرد

، ماموریت گرایی و ئولیت پذیریو مس یشتربمحیطی را فراهم می سازد که در پرتوی آن انسجام و تحرک سازمانی 

 کند. پیدا می فزایشای عملیاتی دانشگاه های عرصهشفافیت در همه

و  هاشده می باشد. بر این اساس معاونتامه تدوین حرکت دانشگاه بر مبنای برن معیالش جتموفقیت در این  الزمه

شان آیا الزم برنامه  اعالماست هر ساله گزارش شفافی ارایه دهند که بعد از گذشت یک سال از  الزمی مختلف واحدها

اند؟ در طی سال های بعد چه خواهند  شان را تغییر دهند؟ و اینکه در طی یک سال گذشته به کجا رسیده برنامه است

 ه.رد و به طور کلی اطمینان از حصول به اهداف برنامه تدوین شدک

م ت اندرکاران تدوین این برنامه، امیدواری بزرگ دانشگاه و به ویژه همکاران و دسی خانوادهنجانب ضمن تشکر از همهای

عمل خود قرار ی فکر و انشگاه تحقق اهداف این برنامه را سرلوحه، مدیران و کارکنان دی اعضای محترم هیئت علمیقاطبه

می بتوانیم به اهداف متعالی که در قالب برنامه ی حاضر به اجرا و تحقق آن متعهد  الطاف الهی تا با استمداد از دهند

 شویم دست پیدا کنیم.

 

 

 دکتر محمد حسین صومی

 یس دانشگاهیر
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 مقدمه 

برنامه ریزی نظام تصمیم گیری است که فرایند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه باید در آینده انجام شود و نیز وسیله ای برای 

 د.اشحصول اطمینان نسبت به تامین هدف های عمده درون سازمانی در زمان موردنظر می ب

برنامه راهبردی خود را آغاز کرده و  و اجرای برای تدوین الشدانشگاه علوم پزشکی تبریز در طی بیش از یک دهه اخیر ت

آنچه اکنون پیش روی  .دانشگاه در این مسیر مهم صورت گرفته است النسال گذشته اهتمام جدی از سوی مسئو پنجدر 

درمانی تبریز در چهارسال آتی است که در قالب برنامه بهداشتی علوم پزشکی و خدمات دانشگاه  سیمای شما است

ساختار اصلی برنامه با تشکیل کمیته مرکزی تدوین برنامه متشکل از اعضای هیئت  چهارساله دانشگاه تدوین یافته است.

 یسه دانشگاه و مشارکت ذینفعان اصلی و زیرنظر کمیته تخصصی تدوین برنامه تهیه گردیده است. ئر

برنامه ششم  ،یمقام معظم رهبر یاز سو یکالن ابالغ یها استیاز جمله س یبرنامه از اسناد باالدست نیا  نیدر تدو 

 ریتدب( و سند 7313) رانیساله ا ستیکشور، سند چشم انداز ب یجامع علمنقشه  اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی

 استفاده شده است. استان توسعه

دانشگاه،  کالنس اهداف ئودانشگاه، دورنما، رسالت و ر واالیدر این نوشتار پس از تدوین جایگاه، ارزش ها و اهداف 

برنامه تهیه مختلف آورده شده است.  /واحدهایمعاونت ها موضوع های راهبردی، چرایی، اهداف کلی و اهداف اختصاصی

و معاونت ها  و کارشناسان ، مدیرانمداوم معاونان تالشمحترم دانشگاه و محتوای آن با یس شده تحت نظارت مستقیم ری

 است. دهیرس بیبه تصو 74/13/7431دانشگاه مورخه  یامنا ئتیو در جلسه هتهیه واحدهای ذیربط 

 

 

 دکتر لیال دشمنگیر

 ه دانشگاهدبیر کمیته تدوین برنامه چهارسال  
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 0317-0011روند تدوین برنامه چهارساله دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (22/17/19اطالع رسانی به کلیه واحدهاي تابعه دانشگاه )

 

 )01/00/19 -01/10/19گرداوري مستندات مرتبط در سطح دانشگاه و هر یک از معاونت ها ) 

 

 )03/00/19 – 01/00/19بررسی و بازبینی مستندات گرداوري شده )

 

-02/00/19) و انجام اصالحیه هاي الزم  درخواست اعمال تغییرات ،ارسال برنامه بازبینی شده به معاونت ها

01/00/19) 

 

برگزاري جلسه حضوري با واحدها و معاونت هاي مختلف و بررسی میزان تحقق اهداف در مقایسه با برنامه چهار سال 

 (21/02/19-21/00/19 قبلی و اخذ نظرات نهایی  )

 

  نهایی کردن برنامه

22/02/19  

27  

 

 (21/17/19) یسه دانشگاهیدرهیئت ر 17-0011تصویب تدوین برنامه چهارساله دانشگاه 
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 فلوچارت برنامه ریزي چهارساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در هر معاونت/واحد  مشخص کردن تیم برنامه ریزی  

برنامه ریزی و مدت زمان هر جلسه توافق در مورد زمان ومکان جلسات  

  برنامه ریزی مشخص نمودن وظایف اعضای تیم

استخراج موضوع های راهبردی در هر 

 معاونت/واحد

 

معاونت/واحد)روند  داخلیتحلیل محیط 

  توضیح داده شده است(
 خارجی طیمح لیتحل

داده شده  حیمعاونت/واحد)روند توض

(است  

شناسایی مشتریان و 

)لیست کردن ذینفعان

 ذینفعان

 اولویت بندی آنها

 انتخاب نمایندگان آنها

نها اطالع رسانی به آ

جهت شرکت در 

 جلسات(

)  
اولویت بندی موضوع ها و تعیین پنج موضوع 

 با اولویت باال

 تدوین اهداف کلی

اختصاصی تدوین اهداف   

 تدوین برنامه عملیاتی 

 آغاز روند اجرایی برنامه تنظیم شده

آیا برنامه طبق زمانبندی اعالمی  اجرا  

؟میشود  

 اخذ نظرات و رفع

مشکالت احتمالی 

 اجرا

در  پیگیری منظم)شش ماهه( اجرای برنامه

 جلسات هیئت رئیسه 

  برنامهادامه اجرای برنامه تا اتمام مدت اعتبار 

 خیر

 بلی

 تبیین چرایی انتخاب موضوع های راهبردی

 با تکیه بر تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی 

 

 تعیین ذینفعان برنامه و دعوت از آنها در جلسات تدوین برنامه
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 دانشگاه چهارسالهتدوین برنامه مرکزي اعضاي کمیته 

 دانشگاه  رییس                محمدحسین صومیآقای دکتر  

 مدیر دفتر رئیس دانشگاه                             آقای سیفعلی نصرتی 

 معاون آموزشی دانشگاه                       زادیه تقیعلی آقای دکتر  

 معاون اجتماعی دانشگاه                آقای دکتر علی اکبر طاهر اقدم 

 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه                        اقای دکتر محمد آقازاده 

 معاون درمان دانشگاه                     آقای دکتر حجت پور فتحی 

 معاون بهداشت دانشگاه                    درستیآقای دکتر عباسعلی  

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه                     آقای دکتر ابوالقاسم جویبان 

 مدیریت توسعه و منابع دانشگاه  معاون            آقای دکتر سید یعقوب فتح اللهی 

 دارو دانشگاه  معاون غذا و                       آقای دکتر محبوب نعمتی 

 مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشگاه                         آقای دکتر پیمان رضایی 

 مدیر حراست دانشگاه          دکتر سید شهاب الدین عزیزیآقای  

 مدیر روابط عمومی دانشگاه          اقدم حسینیسید جمال آقای دکتر  

 اهگپاسخگویی به شکایات دانش مدیر ارزیابی عملکرد، بازرسی و                            صومی ابراهیمآقای دکتر  

 سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان                              آقای دکتر فرزاد رحمانی 

 مدیر امور بین الملل دانشگاه      ین مشهدی عبداللهی    حسآقای دکتر  

  مسئول واحد بررسی اسناد و مدارک  زرین زاد                جناب آقای دکتر حجت 

 مدیر هسته گزینش                     ینیحس دفاضلیدکتر سآقای  

  رئیس دبیرخانه هیات امنا         آقای دکتر سعید سقطی زاده  

 انشگاهد چهارساله برنامه تدوین کمیته دبیر                 دشمنگیر لیال دکتر خانمسرکار  
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 در تدوین برنامه چهارساله دانشگاه رابطکارشناسان 

 معاونت اجتماعی              یس مرکز تحقیقات و عوامل اجتماعی موثر بر سالمتیر            خانم دکتر مهستی علیزاده  

    معاونت آموزشی                                            2مدیر اجرایی کالن منطقه      آقای دکتر صالح حیدریان          

 معاونت بهداشت                                         رئیس مرکز مطالعات و پژوهش   آقای دکتر مصطفی فرحبخش       

 ن معاونت درما                       مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی                  آقای دکتر علی عبادی  

 معاونت درمان                                    کارشناس مسئول حاکمیت بالینی                      خانم آمنه میرزایی  

 معاونت دانشجویی و فرهنگی                                               کارشناس برنامه راهبردی                     مختاری    شهریار قای آ 

 و منابع  معاونت توسعه مدیریت                            مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع              فانوسی     کوروش آقای دکتر  

  غذا و دارو تمعاون                                                        مدیر  امور دارویی   آقاجانی            حسن کتر آقای د 

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات                    کارشناس شبکه                                                       آقای مهندس امیر نقیلی 

 معاونت تحقیقات و فناوری                               تحقیقات و ارزیابی معاون مدیر توسعه                    بابک عطای شیخآقای  

 واحد اسناد و مدارک پزشکی     کارشناس اسناد  خانم رقیه قاسم پور  

 روابط عمومی  واحد                                              روابط عمومیکارشناس             جوادی            پروین  خانم  

 های پزشکیفوریت و حوادث مدیریت مرکز       پیش بیمارستانی   و مسئول اورژانس بیمارستانی کارشناسآقای عبداله محرم زاده                 

 وپاسخگویی به شکایات  عملکرد، بازرسی ارزیابی مدیریت                                      کارشناس بازرسی   آقای سعید رحیمی شادباد             

 حراست                                                              معاون حراست      نیک بخت                      علی  آقای  

 هسته گزینش                                                اس                  کارشن                دآبادیسع ییرزایمهسا مخانم  
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 تخصصی تدوین برنامه:  اعضاي کمیته

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی                     خانم دکتر لیال دشمنگیر                    

 دفتر ریاست دانشگاه                            آقای سیفعلی نصرتی                   

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی               آقای دکتر رضا عاقبتی                               

  دانشکده داروسازی                   آقای دکتر محمدرضا رشیدی                 

 دانشکده داروسازی                             بابایی            حسین آقای دکتر  

 معاونت آموزشی             آقای دکتر جالل حنایی                                

 معاونت آموزشی           مهدوی                                 رضا آقای دکتر  

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه           آقای دکتر ابوالقاسم جویبان                           

 دفتر ریاست دانشگاه                                        انیبخشفریبا  سرکار خانم  

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی             آقای دکتر بهزاد نجفی                                 

 دانشکده داروسازی                           آقای دکتر هادی همیشه کار          

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی              آقای دکتر علی ایمانی                                 

 معاونت بهداشت دانشگاه             آقای دکتر علی عبادی                                

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی                                      آقای دکتر علی جنتی         

 مرکز تحقیقات حوادث جاده ای                      خانم  دکتر مینا  گلستان                      

 مدیریت سالمت ملی آموزش مرکز                 آقای دکتر  احمد کوشا                              

 مرکز آموزشی درمانی شهدا تبریز                                          تر علیرضا صادقپوردکآقای  
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 پشتیبان برنامه: اعضاي کمیته 

  فریبا بخشیان                                          دفتر ریاست دانشگاهسرکار خانم  

  واحد روابط عمومی                                          یجواد نیپروسرکار خانم  

 دفتر ریاست سرکار خانم لیدا صادقی                                            

 دانشگاه استیدفتر ر                                    یحق بهار قهیسرکار خانم صد 

 دفتر ریاست دانشگاه                                           سلیمیآمنه سرکار خانم  

 دفتر ریاست دانشگاه                                         هایده وجودیسرکار خانم  

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی                                         کریم زاده آرزو سرکار خانم  

  دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی                   آقای محمد دهقانیان                              

 دفتر ریاست دانشگاه                                      غالمرضا حسنی اصل   آقای  
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 اصول و ارزش هاي دانشگاه

  با تاکید بر آموزه های غنی دینی و اخالقی و مکارم  ساالرینهادینه کردن اصول و کرامت انسانی، رعایت حقوق، شایسته

 حرفه ای 

 ریزی، تصمیم گیری و سیاست گذاری نفعان در برنامه ضرورت تقویت همگرایی و مشارکت ذی 

 تمام افراد جامعه از سالمت و خدمات سالمت عادالنه یو برخوردار یعدالت اجتماع 

  ارتقای مستمر کیفیت در همه خدمات، فعالیت ها و اقدامات همراه با رشد کمی بر اساس اولویت ها و نیاز جامعه 

  عالم و تعالی فکری علم و  واالیارج نهادن به جایگاه 

 خدمات مسئولیت پذیری و پاسخگویی در تمامی سطوح مدیریتی و ارایه 

 متعهد بودن به مسئولیت اجتماعی 

 

 

 راهبردي دانشگاه  هاي  موضوع

  سالمتپوشش همگانی  

  اثربخش منابع کارا و مدیریت 

 یو منابع مال یمنابع انرژ ،یکیزیف یاز فضاها نهیاستفاده به 

 دانشگاه  سطوح میدر تما کیفیت 

  و همکاری بین بخشی و درون بخشیمشارکت  

  ارتباطات ملی و بین المللی 

  مشارکت مردمیجلب 

  به نیازهای به روز جامعه پاسخگویی 

 در مقابل دست اندرکاران مسئولیت پذیری 

  ترجمان دانش 

  فناوری اطالعات 

  استانداردسازی فرایندهای دانشگاه 

 آموزش سالمت همگانی 

 حرفه ای  اخالق 

 در بستر دانشگاه نسل سوم یساز یو تجار ینیکارآفر 

 یعلم تیمرجع یدر راستا کیستمینگاه س 

 و تفکر خالق و نقادانه ینوآوری، پژوه ندهیآ  
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 دانشگاه  کالناهداف 

 یسطح سالمت یارتقات جامعه و المارتقای سواد س 

 ش دانشگاه بهبود شیوه زندگی و ارتقای امید به زندگی جمعیت تحت پوش 

  و پیشینه فرهنگی دانشگاهیان با استفاده از آموزه های دینی جامعه و به ویژه ارتقای هنجارهای اجتماعی و فرهنگ عمومی 

 ایرانی -مبتنی بر الگوی اسالمی سالمتالگوی مصرف در خدمات مختلف نظام  الحاص 

  دانشگاه تصمیم گیری متاثر از شواهد در تمام سطوح  ونهادینه کردن مدیریت 

  استقرار نظام پایش، ارزیابی و ارزشیابی در کلیه سطوح ارایه خدمات 

  درتمام عرصه های ارایه خدمات در دانشگاه  نهادینه کردن مدیریت جامع کیفیت 

  شکوفا سازی و بهره مندی از ظرفیتها و توانمندیهای استعدادهای درخشان و نخبگان دانشگاه 

  به نیازهای سالمت جامعه  پاسخگویی رتقایا رمنظو هبجدید  شواهدگسترش و ارتقای بهره وری از 

 در سطوح مختلف  سالمتی آموزش الکترونیک  توسعه 

 رسانی و همکاریهای بین سازمانی در سطوح ملی و بین المللی  طالعی ارتباطات، ا توسعه 

  ی دانشگاه درامد زاتوسعه ظرفیت های 

  سالمتنظام  کالناهداف تربیت نیروی انسانی کارآمد در راستای 

  ارتقای انگیزه و کیفیت زندگی کاری و اعتماد به نفس کارکنان و اعضای هیئت علمی 

  در توسعه نظام  های آنهاکاهش تصدی گری دولتی و حمایت از بخشهای غیر دولتی در راستای استفاده از توانمندی

 سالمت

 (دانشگاه )استقاللاختیارات دانشگاه ی  توسعه 

 در راستای حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم و چهارم سی ساختار و زیرساختهای دانشگاه باز مهند 

  در سطوح مختلف دانشگاه  فرایندهاکلیه ارتقای  

 ارایه خدمات درکلیه رشته های بالینی و پایه  ارتقای همزمان سطح اموزش و 

 ردا تیاولو های طهیدر ح یلمع تیدر جهت کسب مرجع یآموزش علوم پزشک ینهادها های تیظرف تیتقو  
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 ت دانشگاه سالر

 مندی از آموزهه و بهر باالبرخورداری از نیروی انسانی متعهد با توان علمی پیشینه غنی فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با 

رسالت اصلی  ابر دانایی کشور ری مبتنی  و کیفیت زندگی آحاد جامعه و نسل آتی توسعه سالمتهای دینی، مشارکت در ارتقای 

 :های خود قرار داده است خود دانسته و برای نیل بدین امر، وظایف زیر را سر لوحه برنامه

o پزشکی علوم ایرانی در گروههای مختلف  -اسالمیمتناسب با فرهنگ  و نوآور کارآمد ،متعهد تربیت نیروی انسانی 

o آموختگان  کارکنان و دانشسالمت ا نظام ارتقای مداوم ظرفیتهای علمی و مهارتی مرتبط ب 

o  انتقال دانش و همگانی نمودن علم  جامعه از طریق سالمتمشارکت در توسعه و ارتقای نظام فکری و سواد 

o های مرتبط با  سازی نتایج حاصل از پژوهش ها و کارآفرینی در عرصه تولید دانش و فناوریهای نوین، در کنار کاربردی

 شو ترجمان دان سالمت

o  بهبود کیفیت زندگی در راستای  ی زندگی ایرانی شیوه -سالمیالگوی انهادینه کردن مشارکت در 

o  مطلوب در تمام سطوح با تاکید بر گروههای آسیب پذیر جامعه  سالمتارایه خدمات 

o  اساتید، کارمندان و و معنوی جسمی، روحی و روانی المتگسترش و تعمیق فرهنگ دینی و تامین سمشارکت در 

 دانشجویان 

o  و آموزش عالی ملّی و بین المللی سالمتتوسعه ارتباطات و مشارکت با مراکز سیاست گذار و موثر در نظام های 

o  در تمامی سطوح نظام سالمت حرفه ای نهادینه کردن اخالق 

 

 

 دورنما 

یی اجتماعی و گسترش مرزهای دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمت بهداشتی  درمانی تبریز بر آن است تا از طریق تقویت پاسخگو

و فن آوری در مقیاسهای ملی، منطقه ای و جهانی به ایجاد جوامع سالم، پویا و اخالق مدار کمک نموده و به یکی از مراکز علمی 

 منطقه ای و بین المللی تبدیل شود. سرآمد 
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  موضوع راهبردي

 حرکت در مسیر مرجعیت علمی دانشگاه 

 

 چرایی انتخاب موضوع

مستندات باالدستی از قبیل بسته های تحول در آموزش پزشکی در نظام عالی سالمت و سیاست های  دانشگاه و اسناد  همراستایی با

 مصوب در کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه 

 

 اهداف کلی  

 یپژوه ندهیبر آ یو مبن یعلم تیمتناسب با مرجع های تیظرف جادیا                                                            

 

 داف اختصاصیاه

 39تا پایان نیمه اول سال  یعلم تیبه منظور کسب مرجع یمنطقه ا یها تینقاط قوت و ظرف نییتع 

 31سال تا پایان  تیها بر اساس مامور کولومیکور شنهادیپ  

 و بازبینی ساالنه آن 31 سال تا پایان یعلم تیدر حرکت در بستر مرجع یعلم تیهئ ینقش اعضا یابیارز 

 دوره و مجازی سازی آن 75ساالنه  یعلم تیهئ یاعضا یبرنامه توانمندساز یاجرا 

  صد تا پایان برنامه در 5به صورت ساالنه  یتیمامور یها تیبراساس اولو یعلم تیهئ یاعضا جذبافزایش 

 

  موضوع راهبردي

 بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

 

 چرایی انتخاب موضوع

 مستندات باالدستی و سیاست های  دانشگاه همراستایی

 

 اهداف کلی 

  افزایش ارتباطات بین المللی در حیطه آموزشی 

  اعتباربخشی بین المللی 

 نشجویان توانمندسازی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دا 

 

 اهداف اختصاصی

  استانداردسازی دانشکده ها و مراکز 

  39انجام اعتباربخشی ملی و بین المللی تا پایان سال  

  نفر تا پایان برنامه  411ارتقای جذب دانشجوی خارجی به میزان حداقل 
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  آموزش زبان انگلیسی به کلیه مدیران ومسئولین تا پایان برنامه 

  علمی با توجه به توانمندی های زبان انگلیسی ارتقای سیستم جذب هیئت 

  دانشجو و هیئت علمی با دانشگاه های خارجی تا پایان برنامه  51افزایش مبادله حداقل 

 

  موضوع راهبردي

 شده به کالن منطقه دو  یواسپار ژهیو یها تیمامور

 

 چرایی انتخاب موضوع

دانشگاه علوم  یسند توسعه علم نیو همچن یه به تفاهم نامه وزارتنظام سالمت و توج ینیسرزم شیکالن منطقه آما یاستهایس

 ینیسرزم شیو کالن منطقه دو آما زیتبر یپزشک

    

 اهداف کلی

 توسعه دانش ترافیک و جلوگیری از حوادث جاده ای 

  توسعه دانش مرتبط با علوم روانشناسی و روانپزشکی و علوم مرتبط 

 توسعه دانش علوم زیست محیطی 

 انش داروسازی و صنایع مرتبطتوسعه د 

 

 اهداف اختصاصی

  ایجاد طرح رجیستری با هدف تولید و ساماندهی مرکز ملی اطالعات حوادث و ایمنی ترافیک در حوزه دانش ترافیک و حوادث

  31سال  پایانجاده ای در بیمارستانهای امام رضا و شهدا تا 

 711و  39درصد تا آخر سال  91وزه ترافیک و حوادث جاده ای از ده درصد به توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات مبتنی بر دانش در ح 

 درصد تا پایان برنامه 

  توسعه مشارکتها و همکاریهای بین المللی با پلیس راهور و مرکز تحقیقات پلیس در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی به

 تا پایان سال برنامهدرصد  91حداقل میزان 

 39کوریکولوم آموزشی در چهار حوزه واسپاری شده در سطح کشور بعنوان ماموریت ویژه تا پایان سال  5اقل ایجاد بازنگری حد 

  39ایجاد و راه اندازی کلینیک تعدیل شخصیت و مرکز جامع اوتیسم شمال غرب تا پایان سال 

 درصد تا  711و  39سال  پایاندرصد تا  91ه میزان توسعه همکاریهای ملی و بین المللی در حوزه آبی کشور و ستاد احیای دریاچه ارومیه ب

 پایان سال

  39ایجاد و ساخت مرکز آموزشی و پژوهشی سالمت و محیط زیست دانشگاه در بندر شرفخانه تا پایان نیمه سال 

  31اصالح برنامه درسی اموزشی دوره دکتری حرفه ای داروسازی تا پایان سال      
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 موضوع راهبردي

 و فناوری اطالعات آموزش مجازی 

 

 چرایی انتخاب موضوع

  ابالغیه دستورالعمل بسته های تحول در آموزش پزشکی در نظام عالی سالمت و مصوبات شورای دانشگاه و شورای کالن منطقه دو

 

 اهداف کلی

 نوین آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات  روش های   استفاده از 

  دانشگاه های فعال در این حوزه  زی در میانکیفی در زیر ساختهای آموزش مجاارتقای 

 

 اهداف اختصاصی

  39درصدی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری تا پایان سال 711تکمیل  

  31ایجاد دانشکده مجازی تا پایان سال 

  نفر تا پایان برنامه  711جذب دانشجوی مجازی حداقل در سه رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد به تعداد 

 خلخال و خوی( در زمینه آموزش مجازی  –سراب  –مراغه  –اردبیل  –منطقه دو )ارومیه  کاری با همه دانشگاههای عضو کالنهم

 39تا پایان سال 

   از برنامه های آموزشی دوره ها و مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه ای بصورت الکترونیکی تا  71/3و حداکثر   71/2اجرای حداقل

 پایان برنامه

 

  ضوع راهبرديمو

 نظام ارزشیابی و آزمونهای دانشگاه 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 کالن منطقه دوابالغیه دستورالعمل بسته های تحول در آموزش پزشکی در نظام عالی سالمت و مصوبات شورای دانشگاه و شورای 

 

 اهداف کلی  

 سنجش و ارزشیابی با بهره مندی از نرم افزارهای تخصصی و بهینه سازی مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور بهبود فرایندهای پذیرش ،

 بین المللی تجربیات

 استقرار مرکز سنجش منطقه ای و مرکز سنجش صالحیت بالینی در کالن منطقه دو آمایش سرزمینی 

 

 اهداف اختصاصی

  31ونها تا آخر سال درصد آزم 41توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای برگزاری الکترونیکی حداقل 
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  39توانمندسازی تمامی اعضای هیات علمی منطقه دو آمایشی در زمینه طراحی آزمون تا پایان سال 

  فضای مستقلی در حدود دو هزار  31ساخت و تجهیز مرکز آزمون استاندارد با رعایت استانداردهای بین المللی در دانشگاه تا پایان سال(

 ر قرار گرفته است(مترمربع برای این منظور مدنظ

  تبدیل شدن به قطب منطقه ای درخصوص مرکز آزمون استاندارد با برگزاری موفق آزمون صالحیت بالینی بصورت منطقه ای در

 31طول سال 

 

 راهبردي موضوع

 اعتالی اخالق حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی

 

 چرایی انتخاب موضوع 

ی تحول در آموزش پزشکی در نظام عالی سالمت و مصوبات شورای دانشگاه و شورای ابالغیه دستورالعمل  بسته ها همراستایی با

  کالن منطقه دو

 

 اهداف کلی  

  نهادینه کردن اخالق حرفه ای در عرصه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

  فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اعتالی اخالق حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی 

 نیازسنجی، آسیب شناسی و ارتقاء ارزشها و اخالق حرفه ای در نظام آموزش عالی سالمت 

 اهداف اختصاصی

  31تدوین منشور اخالق حرفه ای و برنامه راهبردی شورای اخالق پزشکی تا اتمام نیمه اول سال  

 31ه و دانشکده های مربوطه تا پایان سال شناسائی و توسعه زیرساخت های موجود و مورد نیاز اعتالی اخالق حرفه ای در دانشگا 

  برنامه ریزی جهت ارتقای دانش، نگرش و مهارت و رفتار دانشجویان، دستیاران و اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه اخالق حرفه

 33ای از مجرای برگزاری حداقل چهار کارگاه و دوره های آموزشی حضوری و مجازی تا پایان سال 

 مراغه و سراب تا پایان  –خلخال  –خوی  –ارومیه  –اردبیل  –ن منطقه ای اخالق پزشکی دانشگاههای تبریز تشکیل کمیته کال

 39سال 

 

  راهبردي موضوع

 آموزش مداوم جامعه پزشکی 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 ارتقای کیفیت اموزش مداوم در راستای پاسخگویی اجتماعی 
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 اهداف کلی

 مند آموزش مداوم برای جامعه پزشکی و پیراپزشکی به منظور ارتقاء سیستم سالمت و درمان بهینه بیماران از تعیین و ارائه فرصت های هدف

 طریق آموزش و پژوهش با بکارگیری دانش جدید و بروز 

 استفاده از بستر مشارکتهای بخش خصوصی در جهت بسترسازی مرکز برای ارتقای کیفیت فرایندهای آموزشی 

 و کارهای آموزشی و گسترش دامنه فعالیت های آموزشی و سیستم اعتباربخشی مرکزکیفیت ساز  یارتقا 

 

 اهداف اختصاصی

  استفاده از بخش های غیردولتی برای انجام برنامه های آموزشی و پژوهشی در قالب درصد هزینه های مرکز با  21تامین

  31سال  تا پایانقراردادهای حمایتی 

 ی مربوطه جهت بهره مندی بهتر مشمولین جامعه پزشکی و سهولت ارائه خدمات مطلوب تا پایان توسعه و ایجاد کامل زیرساختها

 با استفاده از ابزارهای نوین علمی 39سال 

  استانداردسازی کامل فعالیت های آموزشی و اجرای استانداردها و ارزشیابی فرایند در جهت بهبود رتبه مرکز در اعتباربخشی و ارائه

 31پایان سال  خدمات بهتر تا

  39توسعه آموزشهای همگانی و آموزش های تخصصی و ضمن خدمت تمامی مدیران و کارشناسان در سطح دانشگاه تا پایان سال 
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 معاونت

 اجتماعی 
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 وضوع راهبرديم

 وضعیت سنجی عدالت در سالمت در سطح استان

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 اد باالدستی شامل سیاست های کلی وزارت بهداست و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبریتاکید اسن 

  و استخراج چالش های عدالت در سالمت در سطح استاناولویت بندی و تدوین برنامه های مداخله ای نیاز به 

  

 اهداف کلی

 سطح شاخص های عدالت در سالمت در استان سنجش 

 

 اهداف اختصاصی

  در سطح استان  39تا پایان سال  ودر شهرستان تبریز شاخص های عدالت در سالمت وضعیت تعیین 

  استخراج شاخص های عدالت در سالمت شهریUrban HEART  و اجرای  31در دو منطقه پایلوت در شهر تبریز تا پایان سال

  تا پایان برنامهکامل آن در سطح شهر 

 7311تا پایان سال  وامل اجتماعی موثر بر سالمت ساالنهدار در حوزه عاولویت  حداقل یک مداخله اجرای 

 

 موضوع راهبردي

 شبکه سازی، تعامل و هدایت ظرفیت ها 

 

 چرایی انتخاب موضوع

از آنجاییکه تعیین گرهای اجتماعی  سالمت هنوز جایگاه خود را در دانشگاه و بخش سالمت  و خارج از بخش سالمت پیدا نکرده  

 فرهنگ سازی و تعامل به منظور پیشبرد اهداف مداخله ای نیاز است است لذا حمایت طلبی و

 

 اهداف کلی

 تعیین گرهای اجتماعی  سالمت در راستای بهبود استفاده از ظرفیت های محققین 

 

 اهداف اختصاصی

  31و شبکه سازمان های مردم نهاد و خیرین در حوزه سالمت و مسائل اجتماعی تا پایان سال پورتال تشکیل  

 زایش فعالیتهای مشارکتی با سازمان های ذیربط ساالنه سه سازمان تا پایان برنامهاف 

 31تا پایان سال  نسمن ها و خیری نیازسنجی 

 تدوین و اجرای فصلی دوره های توانمندسازی ذینفعان مرتبط تا پایان برنامه 
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 موضوع راهبردي

 کانون های سالمت

 

 چرایی انتخاب موضوع 

ها در تصمیم گیری های مرتبط با سالمت و عوامل تعیین گر  CBO، مداخالت مبتنی بر جامعه و جایگاه  اهمیت مشارکت مردمی

 سالمت، نقش مهمی در ارتقای سالمت و نیل به اهداف آن دارد. 

 

 اهداف کلی

  در راستای مداخالت جامعه محور سازمان های مردم نهاد وخیرین و مشارکت جامعهتقویت 

 سایر سازمان ها در راستای مداخالت جامعه محور همکاری بین بخشی با 

 

 اهداف اختصاصی

  و در تمامی مناطق شهر تا پایان برنامه  31% محالت شهر تا پایان سال 21تعیین محالت و مناطق اولویت دار و تشکیل کانون در 

 ن برنامه مشارکت ساالنه حداقل سه سازمان مردم نهاد در راه اندازی کانون ها در هر سال تا پایا 

  ایجاد زمینه و افزایش مشارکت سازمان های دولتی در راه اندازی کانون ها تا پایان برنامه 

 

 موضوع راهبردي 

 برنامه ریزی، اجرای برنامه های حمایتی ، ساختاری و نظارتی 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 سانی و امکانات ، بودجه و برنامه مشخص استانجام برنامه های معاونت مستلزم داشتن مجموعه ای نظام مند با نیروی ان

 

 اهداف کلی

 سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های اولویت دار معاونت اجتماعی 

 

 اهداف اختصاصی

  برنامهتکمیل نیروی انسانی بر اساس چارت مصوب وزارت تا پایان سال 

  31تکمیل کمیته مشورتی و فنی و اتاق فکر معاونت تا پایان 

 31همکاری کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان( تا پایان  احی و اجرای برنامه جامع سالمت ) باطر  
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 موضوع راهبردي

 آسیب های اجتماعی

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 آسیب های اجتماعی در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی در استان می باشد که می تواند تاثیر بسزایی بر سالمت جسمی و روانی

و اجتماعی افراد، خانواده ها و جامعه داشته باشد. عواملی مانند طالق، اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی با شناخته شدن وسعت و 

 گستردگی  و با مداخالت نظام مند چند بخشی قابل پیشگیری هستند.  

 

 اهداف کلی

  تاثیر گذار بر سالمتآسیب های اجتماعی ارتقای وضعیت   

 

 اصیاهداف اختص

  31آسیب های اجتماعی در استان تا پایان سنجی وضعیت  

  برگزاری نشست های علمی و ترویجی برای ذیربطان شامل دستگاههای درگیر و سازمان های مردم نهاد و خیرین جهت آگاهی

  31رسانی و کسب تجربیات آنها هر سه ماه یک نشست تا پایان سال 

  39اولویت های آسیب های اجتماعی مرتبط با سالمت تا پایان  تعیین 31تا پایان سال  تعیین مداخالت 

  تا پایان برنامه چندبخشی در راستای کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعیله مداخساالنه حداقل سه تعیین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاونت م

 داروو  غذا
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  راهبردي موضوع

 نی دانشگاهمدیریت داروخانه های بیمارستا

 

 چرایی انتخاب موضوع 

  انباشت بدهی های دارویی 

  غیر شفاف بودن درآمدها و هزینه های دارو و تجهیزات در بیمارستانها و سازمانهای بیمه گر 

 تجهیزات مصرفی در دانشگاه دارو و نبود اطالعات یکپارچه 

   عدم وجود فعالیت شبانه روزی داروخانه در مراکز بیمارستانی 

 های بستری بیمارستانی به علت ذخیره و انباشت غیر علمی دارو در بخش ها پرت دارویی در بخش وجود 

 عدم ثبت واقعی تخفیفات دارویی در بیمارستان ها 

 

 اهداف کلی  

 در مراکز بیمارستانی ، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی  کمی و کیفی خدمات دارویی یارتقا 

 کنان ستادی و داروخانه های بیمارستانی دانشگاهاصالح مکانیسم های پرداخت کار 

  خرید راهبردی دارو ، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی 

 

 اهداف اختصاصی

  3کاهش سن بدهی دارویی ، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی دانشگاه به شرکتهای توزیعی دارو و تجهیزات پزشکی ساالنه از 

 ماه تا پایان برنامه 3ماه به 

 31روزی نمودن فعالیت داروخانه های کلیه بیمارستانهای تابعه تا آخر سال  شبانه 

  بیمارستانها   تجویز و مصرف داروها ، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی پر مصرف و پر هزینه در سیستم اطالعاتنمودن منطقی

 قلم در طول برنامه 71ساالنه 

  درصد تا  21شکی در داروخانه های بیمارستانی هر سال به میزان حداقل ، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزکاهش کسورات دارو

 پایان برنامه

  درصد نسبت به سال قبل تا پایان برنامه 71توانمند سازی کارکنان ستادی و داروخانه های بیمارستانی دانشگاه به میزان 

 رستانی دانشگاه تا پایان برنامهاستقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان ستادی و داروخانه های بیما 

 

  راهبردي موضوع

 کیفیت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی  

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 مواد غذایی، آرایشی و بهداشتیالزام اجرای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت در حوزه 
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 اهداف کلی

  ارتقای کیفیت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 

 االی قاچاق مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در سطح جامعهکاهش عرضه و تقاضای ک 

 افزایش آگاهی عمومی جامعه در حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی 

 

 اهداف اختصاصی

 درصد تا پایان برنامه 5ساالنه  آشامیدنی غذایی ، مواد ترانس چربی و نمک قند، کاهش 

   و روغن مصرف خانوار به صفر درصد تا  غذایی مواد تولید در درصد 2کاهش اسید چرب ترانس روغن مصرفی صنایع غذایی به

 پایان برنامه 

 درصد تا پایان برنامه  21رنگی در محصوالت خوراکی وآشامیدنی ساالنه  افزایش درج نشانگر 

  درصدی نسبت مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی قاچاق در سطح جامعه تا پایان برنامه  51کاهش 

 تا پایان برنامه صادرات( و واردات ، فعالیت ها )صدور انواع مجوزها درصد 91ل شدن حداق الکترونیکی 

  درصد تا پایان برنامه 21افزایش محصوالت وارداتی دارای برچسب اصالت و سالمت کاالهای سالمت محور ساالنه 

 71به میزان  هرستانهای استاندرمانی کلیه ش و بهداشتی های شبکه در توانمند سازی کارکنان ستادی و کارشناسان حوزه غذا 

 درصد نسبت به سال قبل تا پایان برنامه

  نفر ساعت تا  711افزایش اطالع رسانی عمومی در خصوص نشانگر های رنگی و برچسب اصالت و سالمت کاال به میزان ساالنه

 پایان برنامه

 

  موضوع راهبردي 

 کیفیت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ءارتقا

 

 موضوع  چرایی انتخاب

 نظارت تخصصی آزمایشگاه بر کیفیت محصوالت تولیدی

 

 اهداف کلی

 ارتقای سیستم مدیریت فنی و کیفی آزمایشگاه 

 ارتقای کیفی و کمی فضای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی و نیروی انسانی 

 تقلبات افزایش دامنه عملکردی ازمایشگاه در زمینه کنترل تجهیزات پزشکی، تراریخته و حالل و کنترل 

 

 اهداف اختصاصی

 31آزمایشگاه مرجع قطب تا پایان سال  احراز عنوان 

  71125کسب استاندارد ISO  39از مراجع ذی صالح تا پایان سال 

  اجرا و پیاده سازی کامل برنامه مدیریت داده های آزمایشگاهLIMS تا پایان برنامه 
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 39ن سال تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه تراریخته و حالل تا پایا 

  39تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه تجهیزات و ملزومات پزشکی )بیو مواد ، بیو الکتریک و بیومکانیک( تا شهریور 

   روش تا پایان برنامه 5هرسال شیمیایی ومیکروبی معتبر سازی و اجرای روشهای تست سریع 

  معتبر سازی و راه اندازی روش های آنالیزPMQC و مکملهای  39در سطح عرضه( دارو تا پایان سال  )کنترل کیفی محصوالت

 دارویی و گیاهی تا پایان برنامه

 

  هاي راهبردي موضوع

 نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

  در حوزه تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکیقبلی نظارت و ارزیابی تخصصی نا کافی 

 ارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در معاونت غذا و دارو نوپا بودن مدیریت نظ 

 نبود اطالعات یکپارچه تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در دانشگاه 

 

 اهداف کلی

  ایجاد ساز و کارها ، فضای فیزیکی مناسب و جذب نیروی انسانی تخصصی برای مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات

 پزشکی

 ذ تفویض های قانونی الزم برای نظارت کامل بر واحدهای تولیدی، وارداتی ، توزیعی ، سطح عرضه ، مراکز درمانی و موسسات اخ

 پزشکی مصرف کننده تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی

 برنامه ریزی جهت خریدهای نیمه متمرکز تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در دانشگاه 

 

 اهداف اختصاصی

 39پزشکی تا پایان سال  تجهیزات و ملزومات ارزیابی و نظارت مدیریت فیزیکی انسانی و فضای نیروی توسعه 

  اصالح و ایجاد شیوه مناسب جهت پرداخت حق مسئول فنی ملزومات مصرفی پزشکی برای کارکنان ستادی و بیمارستانی مرتبط

 39با حوزه ملزومات مصرفی پزشکی تاپایان سال 

 کد ، ثبت ساخت پروانه ورصد های تفویض اخذ IRC صدور و تمدید فعالیت شرکتهای توزیعی و اصناف  واردات و صادرات ،

  39پزشکی تاپایان سال  ملزومات و تجهیزات

 39تا شهریور  ( مکانیک بیو ، الکتریک بیو -مواد بیو)  پزشکی تجهیزات و ملزومات مرجع آزمایشگاه تاسیس و راه اندازی 

 مورد تا پایان  5ساالنه  معتبر های نامه گواهی صدور و پزشکی ملزومات و تجهیزات حوزه در مدون آموزشی های دوره برگزاری

 برنامه

 39تا پایان سال  دانشگاه به تفکیک مراکز درمانی و مصرفی پزشکی ملزومات و تجهیزات فرموالری تهیه 

 آنالیز اجرای ABC  خرید فاکتورهای های تخصصی بر نظارت ریت هزینه وتجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی جهت ارتقای مدی 

 درصد نسبت به سال قبل تا پایان برنامه 71دانشگاه به میزان  و درمانی مراکز
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  نظارت بر بهبود کیفیت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی موجود در سطح عرضه با اجرای طرحPMS   درصد تا  21هر سال

 پایان برنامه

  مصرفی پزشکی پرهزینه و پرمصرف بر اساس نیازسنجی و کارشناسی صورت گرفته به میزان  ملزومات وتهیه و خرید تجهیزات

  قلم در طول برنامه 5ساالنه 

 

 راهبردي موضوع

 نظارت و ارزیابی تولید، توزیع و عرضه فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 رده های طبیعی، سنتی و مکمل هاوجود یک نوع بالتکلیفی در حوزه فرآو 

 دخالت افراد غیر متخصص در ارائه داروهای گیاهی و مکمل 

 

 اهداف کلی

 ایجاد سازو کارها و فضای فیزیکی مناسب و تامین و جذب نیروی انسانی مستقل برای اداره  فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

  ساماندهی عطاری ها 

 

 اهداف اختصاصی

 39ی مستقل برای اداره فراورده های طبیعی سنتی و مکمل تا پایان سال ایجاد فضای فیزیک 

  39نفر ( تا پایان سال  3بهبود وضعیت  نیروی انسانی با توجه به چارت سازمانی با جذب )حداقل 

  ایان برنامه%( تا پ21ساماندهی صدور مجوز فعالیت عطاریها با دخیل نمودن معاونت غذا و دارو در صدور مجوز فعالیت )هر سال 

  درصد نسبت به سال قبل تا پایان برنامه 21آموزش قوانین و مقررات فعالیت عطاری ها به میزان 
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 معاونت

 درمان 
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  راهبردي موضوع

 ایمنی بیمار   

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 راستایی با موضوعات راهبردی دانشگاه هم 

 ایع ناخواسته و خطاهای مشابه فردی و سیستمیممانعت از بروز وق 

 کاهش طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان 

 کاهش عفونتهای مکتسبه از مراقبتهای بهداشتی درمانی 

 ارائه خدمات ایمن  

 پایدار و  کاهش عوارض بیمارستانی و شکایات واصله، در زمینه درمان های طبی و جراحی که سبب مرگ و میر، معلولیت

 خسارات مالی مستقیم و غیر مستقیم به مردم و نظام سالمت  تحمیل

 

 اهداف کلی

  استقراراستانداردهای الزامی ایمنی بیمار 

 دستیابی به استانداردهای اساسی و پیشرفته ایمنی بیمار 

 

 اهداف اختصاصی

  ال قبل در کلیه مراکز تابعه %درصد در هر سال نسبت به س71به میزان افزایش استقرار استانداردهای الزامی ایمنی بیمار

 دانشگاه تا پایان برنامه 

  درصد میانگین در کلیه مراکز تابعه دانشگاه تا  11% میانگین وضع موجود به میزان 51از  خطر استقرار نظام برنامه مدیریت

 پایان برنامه 

 درمانی مراکز کلیه در گذشته سال به در هر سال نسبت%  75میزان حداقل  به واکنشی دیدگاه با خطر مدیریت برنامه یارتقا 

 برنامه     پایان تا تابعه دانشگاه

 دانشگاه تابعه درمانی مراکز کلیه در گذشته سال به در هر سال نسبت %25 ساالنه میزان به فشاری زخم بروز کاهش 

 تابعه درمانی مراکز کلیه رد گذشته سال به % در هر سال نسبت25بیماران بستری ساالنه  به میزان  درصد موارد سقوط کاهش 

 برنامه پایان تا دانشگاه

 برنامه از سال هر در استان تابعه های بیمارستان در% 4 میزان به بیمارستانی عفونتهای بیماریابی میزان افزایش  

 اجرای فرایند نظارت هر شش ماه یکبار در کلیه مراکز تا پایان برنامه 

 51کایات گیرندگان خدمت در واحد ستادی دانشگاه با استانداردهای مربوطه به میزان درصد مطابقت فرایند رسیدگی به ش ارتقا 

  درصد تا پایان برنامه 

 برنامه پایان تا صد در 01 باالی میزان به دانشگاهی مراکز و بیمارستانها در با استاندارد موجود تجهیزات تطابق افزایش 

 در هر سال نسبت به سال گذشته تا پایان برنامه صد 5  میزان به ای سرمایه دستگاههای خواب زمان کاهش 
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  راهبردي موضوع

 شاخص های عملکردی و مدیریتی بخش درمان 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 شناخت نارساییها و کمبود ها 

 بهبود برنامه ها از جهت کمی و کیفی 

 مت طوالنی در اورژانس ارتقا شاخص های مهم از قبیل تعیین تکلیف به موقع بیماران و جلوگیری از اقا 

 نوزادان و مادران سالمت ارتقای 

 سزارین افزایشی روند کردن معکوس 

 موجود تجهیزات و ها دستگاه استهالک کاهش 

 دیالیزی در جامعه ارتقا کفایت دیالیز برای ارتقا امید به زندگی افراد 

 

 اهداف کلی

   ارتقا شاخصهای عملکردی اورژانسهای بیمارستانی 

 های عملکردی  پیوند اعضاارتقا شاخص 

 ارتقا شاخصهای عملکردی آزمایشگاه های استان 

 ارتقا شاخصهای عملکردی مدیریت دیالیز 

 ارتقا شاخصهای سالمت مادران و نوزادان 

 ارتقا شاخصهای مراقبت پرستاری 

 توسعه خدمات طب سنتی 

 

 اهداف اختصاصی

 در هر سال نسبت به سال 21یت های تعیین شده به میزان توسعه فضای فیزیکی اورژانسهای بیمارستانی بر مبنای اولو %

 گذشته تا پایان برنامه

  درصد تا پایان برنامه 91ارتقا کمی فرایند تریاژ بیمارستانی در اورژانسهای بیمارستانی تا سقف 

 7439 سال پایان تا تابعه مراکز بیمارستانی های اورژانس در ساعت 0 مدت ظرف % بیماران 711 تکلیف تعیین 

 7439 سال پایان تا% 31 میزان به ساعت 72 مدت ظرف اورژانس از شده خارج بیماران درصد شاخص افزایش 

 برنامه پایان نسبت به سال گذشته تا سال هر در درصد 2.5 کل زایمانها  به میزان به طبیعی زایمان افزایش درصد 

 زنده تولد هزار صد در 72 عدد تا سال هر در  زنده تولد هزار صد در 2 به میزان  مرگ و میر مادران میزان کاهش 

 تا پایان برنامه  (باشد می 22.5 میزان به 35 سال شاخص)

  درصد در هر سال نسبت به سال قبل تا پایان برنامه 71ارتقا مدیریت بهره برداری خدمات آزمایشگاهی ساالنه به میزان 

 پیوند افزایش ( کاداورcadaver) برنامه پایان تا هرسال رد صد در 5 میزان به 

 7431سال پایان در ماه 2 به قرنیه پیوند انتظار لیست زمان کاهش 
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 پیوندها تا پایان برنامه کل درصد 51 میزان به دانشگاهی بیمارستانهای در اندامها پیوند نسبت افزایش 

 میانگین شاخص رسیدن  keyT/V  ایان برنامهتا پ (باشد می 7.7 تا 7 کشوری میانگین شاخص) 7.3 به 

 5 تا 3 فسفر میانگین  به دستیابی mg/dl  برنامه پایان تا دیالیزی بیماران 

 72 تا 71 هموگلوبین میانگین به دستیابی mg/dl برنامه پایان تا دیالیزی بیماران 

 برنامه پایان تا 3 به دیالیز تخت به بیمار ضریب کاهش 

 درصد در هر سال نسبت به سال گذشته تا پایان برنامه 5 افزایش مراقبت مستقیم پرستاری از بیمار به میزان 

  حفظ وضعیت موجود شاخص مرگ و میر نوزادان در استان 

 در هر سال نسبت به سال گذشته تا  %71 میزان به مجاز، غیر های فعالیت و مراکزموسسات دولتی و غیر دولتی کاهش

 پایان برنامه 

 39پایان سال  نظارت تا الکترونیکی شبکه ملی اندازی راه 

 ایجاد مراکز سالمتکده طب سنتی ساالنه یک مرکز تا پایان برنامه 

 

 راهبردي موضوع 

 گردشگري درمانی )توریسم درمانی(

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 منابع از بهینه استفاده 

 ی سالمتهمراستایی راهبرد گردشگری درمانی با یکی از اهداف کالن سند تدبیر و توسعه استان در خصوص گردشگر 

 (گذاری بخـش خصوصـی از طریـق تسـهیل در فرایندهای مربوطه جـذب سـرمایه) گردشگری درآمد افزایش 

 

 اهداف کلی

 (سالمت گردشگری شرکتهای و مسافرتی خدمات دفاتر) تسهیلگر شرکتهای مشارکت جلب و سازی بستر 

 جوزم دارای های بخش% 711 در الملل بین بیماران به مطلوب خدمات ارائه IPD 

 

 اهداف اختصاصی 

  ماهه درهر سال از برنامه  3درصد متقاضیان شرکتها ی تسهیلگر در بازه زمانی  91اعطای مجوز به حداقل 

 برنامه پایان تا ماه سه هر  الملل بین بیماران به شده ارائه خدمات پایش و ارزیابی 

 سالمت گردشگری به روز رسانی سامانه  

 راکز درمانی دارای مجوز افزایش اخذ مجوز تعداد مIPD 71  در هر سال تا پایان برنامه % 

 

 راهبردي موضوع

 بیماران مالی حمایت
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 چرایی انتخاب موضوع

 نظام سالمت کلی های سیاست اجرای  

 ششم ساله 5 برنامه 

 تاکید بر حمایت مالی بیماران نیازمند( سالمت تحول طرح نظام اجرای ( 

 

 اهداف کلی

 مردم بجی از پرداخت کاهش 

 کاهش هزینه های کمرشکن درمان بیماریها 

 

 اهداف اختصاصی

 دانشگاهی های بیمارستان مراکز به محدود روستایی درصد 5 و شهری درصد 71 در بیمار پرداختی تثبیت 

 برنامه پایان تا درصد 41 میزان به در بیمارستانهای دولتی  درمانی شیمی خدمات مراکز ارائه دهنده افزایش 

 

 راهبرديموضوع 

 خدمت دهندگان ارائه و گیرندگان مندي رضایت

 

 موضوع انتخاب چرایی

 میزان رضایت بیماران منعکس کننده کیفیت خدمات 

 میزان رضایت بیماران منعکس کننده توانایی و قابلیت کادر درمانی و میزان رعایت حقوق بیمار 

 

 اهداف کلی 

 مشتریان مندی رضایت سنجش

 

 اهداف اختصاصی

 ترخیص از پس سنجی رضایت % نظام 711 راستقرا POST UP  7431تا پایان سال 

 ترخیص از پس سنجی رضایت خوراند پس در نیاز مورد اصالحی اقدامات %  711 پیگیری POST UP نتیجه حصول تا 

  سال هر در

 روز  75 حداکثر در موسسات و مراکز های درخواست تمامی به دهی پاسخ زمان تقلیل 

 برنامه پایان تا درمان معاونت در متیخد میز تعریف 
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 معاونت

 بهداشتی  
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 راهبردي وضوعم

  بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر

 

 چرایی انتخاب موضوع 

  هستند.بار بیماریها  % 54براساس آمارهای جهانی، بیماریهای غیرواگیر در حال حاضر مسئول بیش از 

 موارد مرگ در کشورهای در  % 91تمام موارد مرگ در کل دنیا و  % 14%بار بیماریها و  01عامل سببی  2121ال نتظار میرود تا سا

 حال توسعه باشند. 

 کل بار بیماریها به این نوع از بیماریها اختصاص یابد.  % 10شود در کشور ما بیش از  بینی می پیش 

 

 اهداف کلی

  آنهامرتبط عوامل خطر  بیماریهای غیرواگیر وپیشگیری و کنترل 

 

 اهداف اختصاصی

 71 عروقی، سرطان، دیابت، بیماری های مزمن ریوی تا پایان برنامه )  –% کاهش خطر مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی

 درصد( 2.5کاهش سالیانه 

 71 درصد( 2.5% کاهش نسبی در شیوع فعالیت بدنی ناکافی تا پایان برنامه )کاهش سالیانه 

 75درصد شیوع فشار خون باال ( 3هش نسبی در شیوع فشارخون باال تا پایان برنامه )کاهش سالیانه % کا 

  ثابت نگه داشتن میزان فعلی بیماری دیابت تا پایان برنامه 

  ثابت نگه داشتن میزان فعلی چاقی تا پایان برنامه 

 71درصد( 2.5رنامه )کاهش سالیانه پایان ب % کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی تا 

  از 91دسترسی و دریافت دارو های اساسی )قند خون، پرفشاری خون، اختالالت روانی، بیماری های قلبی عروقی( توسط حداقل %

 افراد واجد شرایط به منظور پیشگیری و درمان بیماریهای غیر واگیر و عوارض آنها 

 درصد افراد واجد شرایط تا  91ای مصرف دارو ها برای بیماری های مندرج در هدف باال در دسترسی و دریافت  مشاوره الزم بر

 پایان برنامه  

   اجتماعی شبکه های بهداشت و درمان استان آذربایجانشرقی تا پایان  -% جمعیت به خدمات سالمت روانی 91دسترسی حداقل

 برنامه )افزایش حداقل ده درصد در هر سال(

  صد از افراد به خدمات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اختالالت مصرف مواد جمعیت تحت پوشش شبکه های در 51دسترسی

 بهداشت و درمان استان آذربایجانشرقی  تا پایان برنامه )افزایش حداقل ده درصد در هر سال(

  بکه های بهداشت و درمان استان درصد از افراد به خدمات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اختالالت مصرف الکل ش 51دسترسی

 آذربایجانشرقی  تا پایان برنامه ) افزایش حداقل ده درصد در هر سال(

 

 راهبردي موضوع

 خود مراقبتی و بهبود سبک زندگی
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 چرایی انتخاب موضوع

 شامل تغذیه عادات فردی درسراسر زندگیالگوهای رفتاری وا شامل زندگی ترکیبی،سبک بهداشتطبق تعریف سازمان جهانی، 

 نیات و کیفیت خواب مصرف دخا استرس، بدنی، تحرک

  (بیماری های واگیر )انگلی و عفونی( و ناتوانی انسان در درمان آن )در گذشته عامل اصلی مرگ و میر 

  ل که حاص ی رفتاریدر حال حاضر به دلیل شرایط اپیدمیولوژیک و گذر جمعیتی بیماری هامهمترین عامل مرگ و میر انسان

 می باشد شیوه زندگی غلط و کم تحرکی 

 اساسی در ارتقای سالمت فرد  نقش 

 

 اهداف کلی

  پیشگیری و کنترل بیماریها ی غیرواگیر ،سبک زندگی اسالمی ایرانی با تمرکز بر اصالح رفتارارتقای 

 

 اهداف اختصاصی

  پایان برنامه % در متوسط مصرف نمک)سدیم( در جامعه تا 21کاهش 

  پایان برنامهمصرف سرانه قند و شکر تا  % در21کاهش 

  پایان برنامه% در  سرانه مصرف لبنیات تا 21افزایش 

  پایان برنامه% در سرانه مصرف میوه و سبزیجات تا 21افزایش 

  در سرانه مصرف روغن  1کاهش % 

 نامهبه صفر رساندن میزان اسیدهای چرب ترانس در روغن های خوراکی و محصوالت غذایی تا پایان بر 

  خانوارهای تحت پوشش تا پایان برنامه91افزایش پوشش برنامه خود مراقبتی به میزان % 

  سال پایه تا پایان برنامه21افزایش سطح سواد سالمت به میزان % 

 

  موضوع راهبردي

  بازپدید و نوپدید های بیماری   

 

 چرایی انتخاب موضوع 

  از بیماری های واگیر و غیر واگیر و استفاده از مواد اعتیادآور و الکل که عبارتند ده سه بار عمتهدید سالمت مردم با 

 وز عوامل موثر بر نوپدیدی و بازپدیدی بیماری های واگیر مانند مسافرت ها، لزوم داشتن برنامه برای کنترل بیماریها و ظه

یاد تزریقی تغییر در عادات جنسی و اعتماشینیسم، جنگ، مهاجرت، مقاومت به آنتی بیوتیک ها )بازپدیدی سل(، بحران جنسی و 

 )ایدز و اچ آی وی( 
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 اهداف کلی

 بیماری سل  کنترل و پیشگیری 

 بیماری  کنترل و پیشگیری HIV/AIDS  

 

 اهداف اختصاصی

 ویروس  به مبتالیان نسبت حفظHIV برنامه  پایان تا 1%72/1 درحد استان در 

 شیوع حفظ  HIV برنامه  پایان تا%  4/73حد در ثرحداک تزریقی کنندگان مصرف بیندر 

 ویروس به مبتال نوزادان نسبت حفظ  HIV باردار مادران از شده متولد نوزادان به HIV  پایان برنامه   تا%  74 از کمتر حد در مثبت

(PMTCT) 

 عفونت به ازمبتالیان%  95 تداوم درمان بیش از یک سال در حداقل HIV برنامه  پایان پیشرفته تا ایدز و 

   موارد سل اسمیر مثبت برآورد شده در جامعه11شناسایی % 

  موارد سل شناسایی شده 31تثبیت موفقیت درمان % 

 

  راهبردي موضوع

 خدمات سالمت در مناطق حاشیه نشین و شهری ارایه 

 

 چرایی انتخاب موضوع

 بودن برنامه پزشک خانواده  فرابخشی  و ملی 

  های بهداشتی و درمانی شبکه جامع و استقرار تعاونی تجربه با ارزش در زمینه پروژه وجود 

  درشهرهای باالی بیست هزار نفر  استان برای  استقرار پزشک خانواده  تاسی از سیاست های کالن و ملی در حوزه سالمت کشور

 بایجان شرقی  آذر

 

 اهداف کلی

 ارایه خدمات جامع سالمت به مردم شهرهای باالی بیست هزارنفر 

 

 صاصیاهداف اخت

  هزار نفر تا پایان برنامه   21درصد طرح گسترش شبکه های بهداشت و درمان استان در شهرهای باالی   711فعال نمودن 

  هزار نفر شامل ) اهر، بناب ، مرند ، میانه( تا پایان برنامه  51درصد از ساکنین  شهرهای باالی  31پوشش  خدمات سالمت برای 

  برنامهکالن شهر تبریز تا پایان % جمعیت 91پوشش خدمات سالمت  

  برنامه % مناطق تحت پوشش تا پایان 711استقرار نظام ارجاع در 

 

  راهبردي موضوع

 کیفیت خدمات بهداشتی درمانی
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 چرایی انتخاب موضوع 

  ارایه خدمات بهداشتی  مشکالت زیادی در کیفیتوجود 

 ن هاگ کیفیت در سازمادر استقرار فرهن وجود چالش های فراوان 

  وجود رویکردهای ساده و مناسب برای آموزش کارکنان 

 

 

 اهداف کلی

 ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی 

 

 اهداف اختصاصی

  برنامهاستقرار نظام پایش خدمات سالمت در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی استان تا پایان 

 39ن سال استقرار نظام پایش الکترونیک در کلیه واحدهای تابعه تا پایا 

  39ادغام نظام اندازه گیری کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در نظام پایش تا پایان سال 

  31استمرار نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت تا پایان سال 

  برنامه % تا پایان 95ارتقای استاندارد فضاهای فیزیکی واحدهای تابعه به میزان 

  برنامه % تا پایان 95میزان ارتقای استاندارد تجهیزات واحدهای تابعه به 

  برنامه % کارکنان واحدهای تابعه تا پایان 711آموزش دوره های مدیریتی 
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 عاونتم

 تحقیقات و فناوري 
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 موضوع راهبردي  

 فرایندهای مدیریتی در حیطه تحقیقات و فناوریتعالی مستمر 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 یندهای مدیریتی در حیطه تحقیقات و فناوریتاثیر فرآ 

 فاصله فرآیندهای جاری با ایده آل های دانشگاه نسل سوم 

  زاید امورات اداری و کاستن از روندهای بروکراتیکتسهیل 

 

 اهداف کلی 

 تدوین، تصویب و ارتقاء فرآیندهای مدیریتی  

 

 اهداف اختصاصی 

 

 31% تا آخر  71ا توجه به اسناد باالدستی و ارتقاء فرآیندها به میزان تدوین فرایندهای معاونت تحقیقات و فناوری ب 

  با مشارکت معاونت توسعه دانشگاه 31تدوین شرح وظایف، اختیارات و شرایط احراز پست های کارشناسی چارت جدید تا آخر 

  ری با توجه به ساختار جدید بسته آموزشی برای توانمند سازی کارشناسان حوزه تحقیقات و فناو 5تدوین و اجرای حداقل

 تشکیالتی تا آخر برنامه

  31خدمات مربوط به پشتیبانی پژوهش و فناوری از طریق سامانه پژوهان تا آخر سال  کاملپوشش 

 

 موضوع راهبردي 

 ارتقای کیفی و کمی تحقیقات و فناوری

   

 چرایی انتخاب موضوع 

 ماموریت دانشگاه در خصوص تبدیل به دانشگاه نسل سوم  

  ماموریت دانشگاه در جهت مرجعیت علمی 

  استفاده بهینه از منابع موجود 

 

 اهداف کلی 

 تحقیقات کیفیت ارتقای منظور به زیرساختها توسعه 

 تحقیقاتی-کاربردی نمودن فعالیتهای علمی 

 توسعه همکاریهای بین سازمانی در سطوح ملی و بین المللی 
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 اهداف اختصاصی 

  7311امه ثبت بیماریهای در دست اقدام دانشگاه تا پایان سال اجرای برنتوسعه و تکمیل  

  مقاله مروری و  31دانشگاه در راستای دستیابی به انتشار حداقل ( مرور نظام مند و متا آنالیزتعداد محققین )مولف مقاله افزایش

 متا آنالیز در هر سال ازبرنامه 

  تشکیل یک تیم تحقیقاتی نوین(High Tech )مطالعات آینده پژوهی سالمتاز برنامه براساس  در هر سال  

 پروتکل های عملیاتی استاندارد  ظرفیت سازی در عرصه تدوین(SOP)   کارگاه در هر سال برنامه 4از طریق برگزاری حداقل  

 در هر مورد  جهت هدایت طرحها به سوی کاربردی شدن و یا تجاری سازی در دو /دانشکده هاتوسعه دفاتر فناوری در پژوهشکده ها

 سال برنامه 

 39تا آخر سال پژوهشی دانشگاه  –در تمامی بیمارستانهای آموزشی تحقیقات بالینی  راه اندازی دفتر توسعه 

  در هر سال برنامه  معتبر طرح تحقیقاتی مشترک با دانشگاههای بین المللی 71اجرای 

  ارج از دانشگاه در طی برنامهدر زمینه فناوری سالمت با مشارکت مراکز خمشترک  طرح 01ارائه  

  انتخاب( یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه بعنوان مرکز همکارCollaboration Center   با مجامع علمی بین المللی تا پایان )

 39سال 

 

 موضوع راهبردي 

  توسعه فناوری و تولید ثروت از دانش   

 

 چرایی انتخاب موضوع 

  دانشگاه های  نسل سوم ماموریت دانشگاه در حرکت به سوی 

 ی سالمتایجاد زیر ساختهای تولید ثروت از فعالیتهای فناورا  

  ترویج فعالیتهای نو آورانه در راستای تبدیل دانش به ثروت 

 

 اهداف کلی

 راه اندازی برنامه های کالن چندبخشی فناوریهای تولید تجهیزات پزشکی، دارو و کیت های آزمایشگاهی 

 حوزه فناوری در دانشگاه درآمدزای های ارتقا و بهره مندی از پتانسیل 

  فناورانه یها تیدر انجام فعال ی)داخل و خارج دانشگاهی(رشته ا نیب یها یهمکارارتقای 

 ظرفیت سازی در حوزه فناوری های سالمت 

 نهادینه کردن تجاری سازی و کار آفرینی 

 

 اهداف اختصاصی 

 31بخش خصوصی و استانداری تا آخر هی فرآورده های بیوتکنولوژیک با راه اندازی بخش شتاب د 

 توسعه مرکز جامع سلول های بنیادی و طب بازساختی تا آخر برنامه 

  31تدوین شرح وظایف و طراحی فرآیندهای مربوط به فعالیت های واحد انتقال دانش در معاونت ها و دانشکده ها تا آخر سال 
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  حقیقات و فناوری دانشگاه از محل ظرفیت های درامدزای دانشگاه در حوزه تحقیقات و فناوری تا آخر % منابع مالی ت21تامین

 برنامه

 39دانشگاه تا پایان سال  "منشا"مرکز نوآوری و شتابدهی آذربایجان ، تجهیز و راه اندازی تصویب فرایندها 

 39ایان سال حداث و راه اندازی نمایشگاه و فروشگاه دایمی فناوری سالمت تا پا  

  مورد  71، هدایت و توسعه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان به میزان  "منشا"اندازی و تصویب کریدور ایده تا پدیده در راه

 در هر سال برنامه

 39سال  پایانتا قات و فناوری سالمت، ایده بازار ایجاد زیر ساختهای فروشگاه مجازی محصوالت تحقی  

 

 موضوع راهبردي  

 توسعه فضاهای فیزیکی و تجهیزات حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه  

 

 چرایی انتخاب موضوع 

  کمبود فضای فیزیکی تحقیقات و فناوری 

   تجمیع امکانات جهت تسهیل دسترسی محققین 

  سازماندهی  و مدیریت بهینه منابع 

 

 اف کلیاهد  

  هشگاه دانشگاه )  ربع رشیدی ( و تجهیز پژو احداث 

 اث شهرک فناوری سالمت     احد 

 زیاتاق تم  یو راه انداز زی، تجهلیتکم  (Clean Room ) 

  ساماندهی و بروز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی مراکز تحقیقاتی 

  احداث و تجهیز مرکز( ملی مطالعات پیش بالینیGLP) 

 

 اهداف اختصاصی

  31تا پایان سال تدوین و تصویب طرح های اجرائی ، پژوهشگاه فیزیکی و تاسیساتی زیرساخت های طراحی نهایی سازی 

  33تا پایان سال با معاونت توسعه دانشگاه تکمیل ساخت پژوهشگاه 

  7311تجهیز امکانات تخصصی پژوهشگاه و تامین نیروی انسانی فعال  تاپایان سال 

 31پایان سال  ایجاد و ساخت مرکز آموزشی و پژوهشی سالمت و محیط زیست دانشگاه در بندر شرفخانه تا 

 39تا پایان سال و اخذ تاییدیه از مراجع باالدستی تمیز  های اتاقدر ه خدمات یتدوین آیین نامه های ارا 

  39فنی  شهرک فناوری سالمت  تا پایان سال  -تامین زیر ساختهای عمرانی 

  33احداث فضاهای فیزیکی مرتبط با فناوری سالمت تا پایان سال 

 7311ر در شهرک فناوری سالمت از سال استقرار شرکتهای فناو 
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  31تهیه شناسنامه و بانک اطالعاتی کار بردی تجهیزات آزمایشگاهی مراکز و تعریف فرآیند بروزرسانی آن تا پایان سال  

 31میزان کارآیی و شناسایی موانع استفاده بهینه از تجهیزات مراکز تحقیقاتی تا پایان سال  تعیین  

 39ظرفیت اسمی تا پایان سال  درصد 51جهیزات مراکز تحقیقاتی تا میانگین حداقل افزایش میزان بازده ت  

  نیازسنجی و خرید هدفمند تجهیزات جدید در جهت توانمندسازی مراکز و پر کردن خالء های تحقیقاتی حداکثر تا پایان سال

7311  

  31ان سال تا پایخرید تجهیزات انجام مطالعات اولیه ، امکان سنجی و تامین بودجه  

  31تا پایان سال  مکان برای احداث مرکز ملی مطالعات پیش بالینیانجام مطالعات اولیه و انتخاب 

  در هر سال برنامهدرصدی 25با پیشرفت ساالنه  ملی مطالعات پیش بالینیساخت و تجهیز مرکز 

 

 موضوع راهبردي  

 انعکاس دست آوردهای تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

 ب موضوع چرایی انتخا

  دستیابی به مرجعیت نشر علمی در سطح کشور و منطقه 

  تسهیل دسترسی مخاطبان به محتوای معتبر منتشره توسط دانشگاه 

 

 اهداف کلی

 الملل بین و کشور سطح در معتبر آکادمیک ناشر بعنوان دانشگاه جایگاه ارتقای و حفظ   

  افزایش بهره وری تحقیقاتی و فناوری دانشگاه 

   خدمات دولت الکترونیک  توسعه 

 

 اهداف اختصاصی

  هر  فرایند در 5ی به میزان حداقل الملل نیب یدانشگاه بر اساس شاخصه ها توسط و کتب( مجالت) ینشر آثار علم رویه ارتقای

  در طول برنامهسال 

 لمی بین دانشگاهی و بین المللی به ساماندهی واحدهای اجرایی به منظور ارتقای بهره وری و تسهیل در انتشار و مبادله انتشارات ع

 مصوبه در هر سال در طول برنامه  2میزان حداقل 

  نامه، متن سیاست، مصوبه و...( در هر سال تا پایان  سند )آئین 2ارتقای مستندات ناظر بر نشر آثار علمی دانشگاه به میزان حداقل

 برنامه 

 پایان برنامهی با یک دانشگاه یا موسسه یا انجمن در هر سال تا پایان استاندارد نشر علمی در کشور و منطقه با همکار یارتقا 

  پایان برنامهراه اندازی یک انجمن در حوزه نشر علمی با شرکت کشورهای منطقه تا پایان 

  انتشار حداقل یک جلد کتاب انگلیسی قابل فروش در سطح جهان توسط اساتید دانشگاه ساالنه تا پایان برنامه 

 33ب مرجع دو زبانه به تعداد یک کتاب تا پایان سال انتشار کتا  
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 39اندازی یک مجله ترویجی به زبان فارسی با رویکرد ترجمان دانش و انتقال پیام به مخاطب عام تا پایان سال  راه 

 مخزن سامانهی انداز راه  (برخطOnline ) دانشگاه (Open repository) شامل بخش ثبت منابع 

pre-print 31ال تا آخر س  

 های روز )از جمله انتشار  آوری ارتقای زیرساخت مبتنی بر وب برای انتشار آثار علمی )مجالت و کتب( مطابق استانداردها و فن

HTML برنامه کاربردی موبایل، فناوریهای نظیر واقعیت افزوده ،«AR » و ...( حداقل یک بار ساالنه تا پایان برنامه 

 ه های دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در برنامه آزمایشگاه جامع دانشگاه طی دوسال اول برنامه تحت پوشش قرار دادن آزمایشگا

 درصد در سال اول و بقیه در سال دوم(  11)حداقل 
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 معاونت

 رهنگیفو  دانشجویی 
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 موضوع راهبردي

 در جهت سالمت جسمی و روانی آنان بی در بین دانشجویانتحرک، نشاط و شادا

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 دانشجویان با توجه به حجم باالی مطالعه و فشار درسی   ی، عضالن یاسکلت یها یناهنجار 

 ـ  و کـاهش   انیدانشـجو  تپرکـردن اوقـات فراغـ    یبـرا  یشدن بـه ابـزار   لیو تبد یمجاز یگسترش استفاده از فضا  نیتحـرک در ب

  انیانشجود

 یهـا  یهنجـار نا فراهم آوردن آوردن زمینه و به دنبال آن ی، رخوت و سست یکم تحرک و افزایش یاستقبال از اماکن ورزش کاهش 

   یروان

 

 اهداف کلی

 انیدانشجو یو روان یسالمت جسم رتقای ا  

 

 اهداف اختصاصی

  تا پایان برنامه  درصد 11میزان افزایش مشارکت دانشجویان در مسابقات ورزش های همگانی و قهرمانی به 

  تا پایان برنامه درتمام مقاطع تحصیلی درصد 711انجام پایش سالمت روان دانشجویان به میزان 

  تا پایان برنامه مطالعه در زمینه سالمت روان دانشجویان 71انجام و حمایت از 

 تا  درصد دانشجویان 41اهی و جلب مشارکت گسترش اجرای برنامه های مفرح از طرف مدیریت فرهنگی در محیط های خوابگ

 پایان برنامه

  تا پایان برنامه درصد مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت 711ایجاد امکان ارائه منوی غذای سالم به دانشجویان به میزان 

 51ارکت گسترش برگزاری سمینارهای آموزشی سالمت روان و مدیریت ذهن توسط مرکز مشاوره به صورت ماهانه و جلب مش 

 تا پایان برنامه درصد دانشجویان

  درصد دانشجویان دچار افت  711با شناساییریشه یابی افت تحصیلی دانشجویان و ارائه برنامه های اصالحی توسط مرکز مشاوره

 تا پایان برنامه تحصیلی

 نامهتا پایان بر درصد 711به میزان  خوابگاهیتوسعه ورزش همگانی در فضای اتاق های دانشجویان 

 تا پایان برنامه دانشگاه برتر کشور 4و همگانی دانشگاه به  ارتقای جایگاه ورزش قهرمانی 

 

 موضوع راهبردي

 تسهیالت اقامتی و حمایتی از دانشجویان در محیط خوابگاهی 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

  بـه اهـداف    یابیو دسـت  شرفتیبه منظور پ  انیآن بر آرامش و تمرکز دانشجو ریو تاث  یو رفاه یاقامت یاستانداردها تیرعا تیاهم

 و حفظ شان و حرمت دانشجویان دانشگاه یو انسان یعلم
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  در خوابگاه  زاتیفرسوده اتاق ها و کمبود تجهو تسهیالت و تجهیزات در هر اتاق  انیدانشجو ادیکم اتاق ها و تعداد ز یفضا 

 

 اهداف کلی

 ر دانشگاهافزایش سرانه فضای فیزیکی خوابگاهی و ورزشی د 

  افزایش تسهیالت رفاهی و ورزشی در مجتمع های خوابگاهی 

 

 اهداف اختصاصی

 تا پایان برنامه درصد  711 زانیبه مفضای فیزیکی خوابگاهها  شیافزا 

 برنامه انیتا پادرصد  711 زانیبه م یورزش یسرانه فضا شیافزا 

 تا پایان برنامهدرصد درصد  51 زانیبه م یخوابگاه یرفاه یسرانه فضاها شیافزا 

  تا پایان برنامهنفر  511به تعداد  یخوابگاه طیمطالعه در مح یفضاافزایش 

  تا پایان برنامهنفر  7111حداقل به تعداد  ییدانشجو اتاق های خوابگاههای دانشجویی  یملزومات اساسنوسازی تجهیزات و 

  تا پایان برنامه مترمربع 5111 زانیبه م ییدانشجو یخوابگاههارنگ آمیزی و نوسازی فضاهای ظاهری 

 تا پایان برنامه درصد تا اتمام برنامه 711 زانیبوستان و گلستان به م ییدانشجو یخوابگاهها یانرژ یها ستمیس ینوساز 

  نفر تا پایان برنامه 311ایجاد فضای خوابگاهی متاهلی به تعداد 

 

 موضوع راهبردي

  مسئولیت پذیری و شایستگی فردی دانشجویان 

 

 رایی انتخاب موضوع چ

 دانشجویان در محیط های کاری در دوران دانشجویی و حتی پس از آن یانسان یکم و ضعف در مهارت ها یتوانمند 

   تعـارض   تیریمـد  و یجـان ی، هـوش ه  ی، مهارت ارتباط یریپذ تی، مسئول یمیمانند کار ت یاتیح یها یستگیشانیاز به و ضرورت

  محیط یک در کردن جهت کار

 

 اف کلیاهد

 و غنی سازی اوقاتپاره وقت  یشغل یبا برنامه ها انیدانشجو یفرد یستگیو شا یریپذ تیمسئول شیافزا 

 

 اهداف اختصاصی

  برنامه انیتا پابه دانشجویان خوابگاهها  ییدرصد از امورات اجرا 25واگذاری و مشارکت 

 رنامهب انیتا پا ییحوزه معاونت دانشجو یپروژه ا ییاجرا یها تیدر فعال انیدرصد از دانشجو 31مشارکت  جلب 

 برنامه انیدرصد تا پا 11 زانیبه مساالنه  یورزش یها تیدر فعال انیمشارکت دانشجو جلب 

 تا پایان برنامه درصد 51 زانیبه مساالنه  یفرهنگ یها تیدر فعال انیمشارکت دانشجو جلب  

 درصد برنامه ها تا پایان برنامه 91ه دانشجویی به میزان مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های حوز 
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 موضوع راهبردي

  رفتارهای حرفه ای  و پایبندی به اصول و ارزش های اخالقی 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 آنان یو اجتماع یفرد یها ییو شکوفاساختن توانا انیدانشجو نیب یو فرهنگ ی، علم یاخالق یارزش ها جیانتقال و ترو 

  دانشجویان یو رفتار ی، عاطف یتیبه رشد شخص کمک 

  یعلم یکسب ارزش هابهبود   

 

 اهداف کلی

 ترویج اصول اخالقی و رفتارحرفه ای و پایبندی دانشجویان به ارزش ها 

 برنامه ریزی برای پیشگیری از ناهنجاری های اخالقی و رفتاری در محیط های دانشجویی 

  کارکنان جهت پاسخ به نیازهای دانشجویانارتقای شایستگی های حیاتی و توانمندی 

 

 اهداف اختصاصی     

  درصد تا پایان برنامه711اجرای آیین نامه های انظباطی و فرهنگی موجود به میزان 

 یو معرف ییدانشجو یدرصد برنامه ها 711 زانیبه م انیدانشجو یورزش یکشور در برنامه ها یورزش یاخالق یمشارکت الگوها 

 آنان

 درصد 51 زانیبه ماقامتی به عنوان مشوق و  یرفاه التیو ارائه تسهبرتر انیبه دانشجو یرگذا ارزش 

 711 زانیآنان به م تیدرخشان و نخبگان و استفاده از توان و ظرف یاستعدادها تیو هدا تی، جذب ، حفظ ، حما ییشناسا 

 درصد 711 انزیدوستانه به م یدر فضا ییدانشجو یخوابگاهها نیقوان یو اجرا نظارتدرصد

 تا پایان برنامه درصد 711 زانیبه م ییدانشجو یها طیو مقررات مح نیقوان یروز رسان به 

 برنامه انیدرصد تا پا 51 زانیبه مبا مشارکت حوزه های مربوطه  یمشروط انیآمار دانشجو کاهش 

 پایان برنامه تادرصد  91 زانیبه م ییدانشجو یخوابگاهها یرفتار یها یناهنجار کاهش 

  درصد تا پایان برنامه 41کاهش مصرف انرژی در محیطهای خوابگاهی به میزان 

  درصد تا پایان برنامه 21مشارکت اساتید در برنامه های فرهنگی به میزان 

 

 موضوع راهبردي

 یو رفاه یخدمات صنف

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 ها   یو نظرسنجمختلف در جلسات  یدر حوزه ها انیدانشجو یتیبا توجه به اعالم نارضا 
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 منابع تیدر طول زمان و محدود انیسطح انتظارات دانشجو شیافزا   

   تیـ فیک شیافـزا  در جهـت   یکـ یزیو ف یمنـابع انسـان   و استفاده بهینـه از   انیبه انتظارات دانشجو ییپاسخگو یعلم تیریمدلزوم 

  انیدانشجو شتریب تیرضا و فراهم آوردن موجبات خدمات

 

 اهداف کلی

 انیدانشجو یو رفاه یخدمات صنف تیفیک یارتقا 

 

 اهداف اختصاصی

  ها یدر نظر سنج انیدانشجو یدرصد 91و جلب مشارکت  ییجامع دانشجو یها یجننظرسبرنامه ریزی 

 برنامه انیدرصد تا پا 91 زانیمعاونت به م یو برنامه ها ماتیدر تصم انیدانشجو یسنج تیرضا جیکردن نتا وارد 

 درصد 15 زانیبه م یو رفاه یاز خدمات صنف انیدانشجو تیرضا شیافزا 

 درصد کارکنان تا پایان  711در  سه ماهه یبه صورت دوره ها ییحوزه معاونت دانشجو یانسان یرویو آموزش ن یساز توانمند

 برنامه

 صددر 91 زانیالگوها به م یمختلف و اجرا یها نهیدر زم گرید یاز دانشگاهها یالگوبردار 

 درصد فضاهای خوابگاهی تا پایان برنامه711به اینترنت رایگان در  ایجاد زیرساخت دسترسی 

 ییمعاونت دانشجو یدر صدرصد واحدها انیدانشجو میو تکر ییخدمات حوزه معاونت دانشجو یتوجه به جنبه روابط عموم 
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  معاونت

 توسعه مدیریت و منابع 
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 موضوع راهبردي 

 الح نظام اداریاص

 

 ی انتخاب موضوع چرای

 هدف یروز افزون گروهها یازهایبه ن یساختار کنون ییعدم پاسخگو 

 تسهیل و تسریع انجام فرایندها با الکترونیکی کردن فرایندهای دارای قابل الکترونیکی شدن 

 نظارت بر واحد ها جهتبودن بستر الزم  آماده 

  دولتیوجود قوانین و شرایط مساعد جهت توسعه واگذاری به بخش غیر 

 

 اهداف کلی

  ی دانشگاهندهایفرآ ارتقاو اصالح 

 و ارزشیابی سیستم نظارت ارتقاء 

 با استانداردهای وزارتی و نیازهای دانشگاه ساختار تشکیالتی واحدهای تابعه بروزرسانی 

 

 اهداف اختصاصی

 

  فرآیند  عمده تاثیرگذار معاونت توسعه تا پایان برنامه  4احصاء و اصالح ساالنه 

 فرآیند تا پایان برنامه 7الیانه به تعداد فرآیندهای حوزه توسعه سیزه نمودن مکان  

  تا پایان برنامهدانشگاه  و واحدهای قابل واگذاری % فعالیتها71واگذاری 

  تا پایان برنامه% 71به میزان طبقه بندی مشاغل  فرآیندانجام  زمانکاهش  

 تا پایان برنامه النه حداقل یک بار بر اساس چک لیستهای مدونساواحد های تابعه کلیه عملکرد و ارزیابی ت نظار 

 بازنگری  تشکیالت تفصیلی کلیه واحد های تابعه در چارچوب مقررات تا پایان برنامه 

 

 وضوع راهبرديم

 امور نگهداشت ساختمانها و تاسیسات ی وکیزیتوسعه منابع  ف

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 (  برخی منابع دیگرو  ساتی، تاس زاتی)ساختمان ، تجهدانشگاه  یکیزیمنابع فاز  یبخش عمده ا یقدمت و فرسودگ 

 یکیزیف یوزارت متبوع و لزوم گسترش فضاها یتوسعه ا یاستهایس 

 ییسرپا یدر بخشها ژهیهدف بو یارائه خدمت به گروهها یدانشگاه برا یکیزیف یامکانات و فضا تیمحدود 

 و ضرورت کاهش هزینه های انرژی ی لیفس یو سوختها یمنابع انرژ تیمحدود 
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 اهداف کلی

 یکیزیف یتوسعه فضاها 

 نگهداشت ستمیس ارتقایو  یساز ادهیپ 

 یانرژ یبهره ور یارتقا 

 

 اهداف اختصاصی

  نفر تا پایان برنامه 7111تخت به ازای هر  0/2تخت به   7.01افزایش سرانه تسهیالت درمانی از 

  نفر   تا پایان برنامه 7111مترمربع  به ازای هر  15رمربع به مت 33افزایش سرانه فضاهای بهداشتی از 

  ر دانشجو  تا پایان برنامهمترمربع به ازای ه 9/72مترمربع به  71افزایش سرانه فضاهای آموزشی از 

 پایان تدرصد  5زات( سالیانه به میزان افزایش نسبت هزینه های نگهداشت به تعمیر منابع فیزیکی )ساختمان، تاسیسات و تجهی

 برنامه

  در تمامی بیمارستانهای واگذار شده تا پایان برنامهپیاده سازی سامانه نگهداشت تاسیسات 

  واحدهای تابعه دانشگاه تا پایان برنامه % 5سالیانه در استاندارد سازی فضای فیزیکی اداری و ایزوالسیون ساختمانها 

 در  برنامهدرصد تا پایان  5به میزان حداقل وخت های فسیلی ( سالیانه مصرف انرژی ) آب ، برق  و سسرانه سازی و کاهش بهینه

 کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

 تا پایان برنامه دانشگاهواحدهای  کلیه راه اندازی سامانه مدیریت مصرف انرژی در سطح 

 7439ا پایان سال تعمیر و نگهداشت منابع فیزیکی ) ساختمان و تاسیسات ( تدرخواست فرآیند  الکترونیکی نمودن 

 

 موضوع راهبردي

 دانشگاه یها و درآمدها نهیهز تیریمد

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 دانشگاه یمنابع مال تیمحدود 

 گر مهیب یسازمانها یمنابع مال تیمحدود 

 دانشگاه یرجاریغ یهایو دارائ تهایاز ظرف یریبهره گ عدم 

 یا نهیهز یمنابع در حوزه ها هدررفت 

 یجار یندهایفرآ یدر برخ تیشفاف عدم 

 دانشگاه یا مهیب یقابل مالحظه در درآمدها کسور 

 یو نگهداشت اموال و لوازم مصرف یمرتبط با انباردار یها نهیهز 

 دانشگاه یمرتبط با سامانه ها مشکالت 
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 اهداف کلی

  دانشگاه یمال یمصارف در حوزه ها یساز نهیمنابع و به یبهره ورارتقاء 

 و مهندسی مجدد آنها یمال ییندهاآارتقا و بهبود فر 

  کیالکترون خدماتتوسعه 

 

 اهداف اختصاصی

 ه% تا پایان برنام 2سالیانه به میزان  دانشگاه افزایش درآمدهای غیر عملیاتی 

  درصد تا پایان برنامه  3سالیانه به میزان ، بر اساس اسناد باالدستی  های دانشگاههزینه  کاهشکنترل و 

  درصد تا پایان برنامه 7حداقل سالیانه به میزان   اعتبارات عمومیتصاصی به درآمدهای اخنسبت افزایش 

  تا پایان برنامه) مانده وجوه به کل اعتبارات دریافتی (  درصد 15افزایش جذب بموقع اعتبارات به میزان 

  تا پایان برنامه% واحدهای هزینه 711شفافیت گردش مالی در  استانداردسازی کامل روش ها و رویه های حسابداری و 

 در سال تا پایان برنامه 5بیمه ها به میزان  کنترل و کاهش کسور % 

 واحد تا پایان برنامه 71ه های انبار و اموال سالیانه در ارتقا فرآیندهای کنترل مالی در حوز 

 ( خرید بموقعJust in time و حذف انبارهای مازاد سالیانه در )واحد تا پایان برنامه 71 

  پرسنلی دانشگاه تا پایان برنامه سیستم نرم افزاری و یکپارچه نمودن کلیه پرداختهایاستقرار 

 ایجاد سیستمهای متمرکز ثبت صورتحساب درآمد در کل دانشگاه تا پایان برنامه 

  در سطح واحدهای تابعه دانشگاه تا پایان برنامهراه اندازی و اجرای کامل سامانه جامع معامالت و قراردادها 

 

 ع راهبرديموضو

 یمنابع انسان یبهره ور 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 کارکنان یکار زهیکاهش انگ 

 یحاکم بر نظام ادار یبوروکراس 

  یحوزه پرسنل یسامانه ها مشکالت 

 عملکرد یابیارزش یشاخص ها ضعف 

 

 اهداف کلی

 واحدهای تابعه دانشگاه عملکرد تیریو مد یابی، ارزشیپا 

 یوزه منابع انسانح یندهایارتقا و اصالح فرآ 

 ارتقای انگیزه و کیفیت زندگی کاری و اعتماد به نفس کارکنان 

  توامندسازی کارکنان آموزش و ارتقای 
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 اهداف اختصاصی 

 درصد واحدهای کارگزینی تا پایان برنامه 711، ارزیابی و مدیریت عملکرد پایش 

  فیلد تا پایان برنامه ( 9فیلد از نرم افزار پرسنلی تا پایان برنامه )  2هوشمندسازی  سالیانه 

 تا پایان برنامه در کلیه واحدهای تابعه دانشگاهقرار فرآیند اصالح شده حضور و غیاب  است 

  در کلیه واحدهای تابعه تا پایان برنامه% در سال  71به میزان حداقل انجام کار در حوزه کارگزینی واحدها زمان کاهش 

 شگاه تا پایان برنامهارکنان دانبرای ک رشته ورزشی  7حداقل در  ورزشی مسابقات برنامه اجرای 

  اجرای برنامه ورزش همگانی برای کارکنان دانشگاه 

 تور سیاحتی زیارتی برای کارکنان دانشگاه در هر سال از برنامه تا پایان برنامه 7اجرای حداقل 

 تهیه شناسنامه سالمت الکترونیک برای کلیه کارکنان دانشگاه تا پایان برنامه  

 برنامه انیو آموزش ضمن خدمت کارکنان تا پا یو استقرار کامل سامانه توانمندساز یراه اندار 
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 مدیریت

 اطالعات فناوري  و  آمار
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 وضوع راهبرديم

 های  ارتباطی بهینه سازی زیر ساخت

 

 چرایی انتخاب موضوع

 درصد از واحدهای تابعه 31های نوین در  عدم رعایت استاندارهای شبکه جهت تطابق با فناوری 

 له با حوادث غیر مترقبهنیاز به ایجاد مرکز داده پشتیبان جهت مقاب 

 عدم وجود بستر مخابراتی با پهنای باند مناسب 

 نیاز به توزیع مناسب و عادالنه پهنای باند میان کاربران 

 امکان کنترل مناسب ترافیک شبکه 

  نیاز به مقابله با تهدیدات سایبری 

 یت مکانهای مدیر نیاز به بروز آوری تجهیزات پردازشی، ارتباطی و ذخیره سازی و سیستم 

 های مخابراتی تلفن تحت شبکه نیاز به راه اندازی سیستم 

  نیاز به تجمیع اطالعات و آمار 

 

 اهداف کلی 

 دانشگاه سیپرد یو مخابرات یشبکه ارتباط یساز نهیتوسعه و به 

 در سطح شهر و استان یو مخابرات یشبکه ارتباط یساز نهیو به توسعه 

 کاربرانت مصرف و اکانتینگ مدیری یسامانه ها یساز نهیو به توسعه 

 

 اهداف اختصاصی

  ستمیس ایجاد  Mirroringتا پایان برنامه 

 پردیس دانشگاه تا پایان  برنامه  ینور بریف توسعه 

 31تا پایان سال  خطوط تلفن عیاطالعات و تجم یآمار و فناور تیریمرکز مخابرات مد یانداز راه  (VOIP)  

 توسعه GIS و VPSد عملیاتی/ستادی/تحقیقاتی تا پایان برنامهبرای حداقل یک واح 

 مجاز یشرکت ها قیاز طردختران   خوابگاه نترنتیا توسعه و نظارت بر PAP  31تا پایان سال 

 ی مجاز یستمهایسمستمرو توسعه  یآور بروز 

  31تجمیع اطالعات مربوط به تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه دانشگاه در سال 

 درصد ساالنه( 5انشگاه طبق استانداردهای روز)ای د های رایانه اصالح شبکه 

 ( 5اصالح، ارتقا و استاندارد سازی تجهیزات ارتباطی واحدهای تابعه )درصد ساالنه 

 

 موضوع راهبردي

 سالمت استاندارد برای توسعه مرکز داده
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 چرایی انتخاب موضوع

 ای دانشگاه نیاز به ارتقاء فضای ذخیره سازی متناسب با نیازهای توسعه 

 نیاز به اطالع رسانی بروز و مداوم خدمات دانشگاه به عموم شهروندان 

  پاسخگویی به سواالت عموم شهروندانجهت لزوم نیاز سنجی خدمات قابل الکترونیکی شدن 

 نیاز به تجمیع اطالعات سیستم پکس برای اجرای تله مدیسن 

 یب اطمینان و امنیت اطالعات برای مقابله با حوادث غیر نیاز به جمع آوری اطالعات پشتیبان واحدهای تابعه جهت افزایش ضر

 مترقبه

 نیاز به الکترونیکی نمود خدمات سالمت در دانشگاه 

  نیاز به ارتباط امن با سرورهای وزارتی از طریق تجهیزات قفل سخت افزاری و توکن ها 

 های موازی های موجود و حذف سامانه نیاز به نظارت بر سامانه 

 شد دانشگاه به تجمیع اطالعات و اتوماسیون آماری و مدیریتی جهت تصمیم گیری نیاز مدیران ار 

 

 اهداف کلی  

 سنتر( تایدارد )دامرکز داده است یانداز راه 

 یتالیجید ریتصاو کپارچهیسامانه   عیتجمو  کپارچهیپرتال جامع و  توسعه 

 یو درمان یبهداشت اداری، آموزشی، یها و نگهداشت سامانه عیتجم 

 

 داف اختصاصیاه

  تا یک واحد )ذخیره سازی( در هر سال تا پایان برنامه ی ذخیره سازیفضا توسعه 

 31تا پایان سال  دانشگاه ازیمورد ن ینرم افزارها زیراه اندا برایسرور  سه نیتام 

 یستمهایسو توسعه  عیتجم PACS 31درسطح بیمارستانهای شهر تبریز تا پایان سال 

 31تا پایان سال  گردش مکاتبات ی ومال ی وادار رنرم افزا یسرورها عیتجم 

 ی تا پایان برنامهآمار یداده ها عیو تجم دیتول یندهایفرآ کامل احصاء 

 اجرای کامل دستور العمل توسعه سامانه پرونده الکترونیک سالمت )سپاس( طبق برنامه های وزارت تا پایان برنامه 

 

  راهبردي موضوع

  یکیتوسعه خدمات الکترون

 

 چرایی انتخاب موضوع

  نیاز به تجمیع داده ها و اطالعات به روز و دقیق جهت تصمیم گیری 

 های متعدد  ها و ثبت لوگیری از دوباره کاریج 

 ارائه و استفاده از سرویس های تحت وب جهت تسریع فرآیندها و چابک سازی خدمات 
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 ران دانشگاه در خارج از شبکهنیاز به دسترسی به منابع الکترونیکی اعضای هیات علمی و پژوهشگ 

 نیاز به تامین خدمات تله مدیسن 

 کاهش خطاهای انسانیو  افزایش کیفیت خدمات 

 نیاز به ایجاد داشبورد گزارش گیری برای مدیران ارشد دانشگاه 

 های سالمت به اطالعات رقومی تصویربرداری از راه دور نیاز به دسترسی سیستم 

 مجالت دانشگاه دانشگاهو ع رسانی نیاز به ارتقای پرتال اصلی اطال 

 

 اهداف کلی

 از راه دور یکیالکترون ، پژوهشی و خدمات سالمت یخدمات آموزش هیبستر مناسب جهت ارا جادیا 

  راه اندازی سامانه آرشیو دیجیتال مراکز درمانی با رویکرد ترجیحیOCR 

 

 اهداف اختصاصی

  39تا پایان سال  011ایت به مگاب 755ی دانشگاه از باند اختصاص یپهنا افزایش 

 ستمیخدمات س هیارا  Off Campus 31به تمام اعضای هیئت علمی ذیصالح تا پایان سال 

 درمان تیمرکز هداسامانه های مرتبط با  کامل یراه انداز (HIS Live تا پایان )... برنامه، نظام ارجاع و 

 31مرکز تا پایان سال  0مرکز به  3ی از نترنتیا یده و جواب ینوبت ده ،ییثبت نام، پاسخگو یها ستمیتوسعه س 

  تا پایان  در هفتهیکبار حداقل  بهافزایش میزان استفاده از ظرفیت وب کنفرانس در واحد ها و معاونت های دانشگاهی از ماهانه

  31سال 

  31ایجاد مخرن الکترونیکی پایان نامه ها تا پایان سال 

 خدمت در سال تا پایان برنامه 2ریان داخلی و خارجی به میزان ارائه خدمات الکترونیک به مشت افزایش 

  کشوری تا پایان برنامه 70به رتبه  73ارتقاء شاخصهای وبو متریکس از رتبه 

 31سال   پایان تا دانشگاهی معاونت سهبرای حداقل  ایجاد داشبورد مدیریتی دیجیتال 

 

  راهبردي موضوع

  اطالعات یدر حوزه فناور یتوسعه فرهنگ سازمان

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 ها و منابع اطالعاتی در حوزه فناوری اطالعات استفاده سامانه برایمدیران  کارکنان و نیاز به ارتقاء دانش فناوری اطالعات 

 های اجرایی نیاز به جمع آوری و بارگزاری مستندات مورد درخواست وزارت متبوع نیاز به مستند سازی فعالیت 

 وئی به عموم شهروندان در زمینه سالمت الکترونیکنیاز به پاسخگ 

  نیاز به توسعه ابزارهای شبکه اجتماعی و سامانه های پیام رسان اینترنتی جهت تعامل سازنده با شهروندان 

 واحدهای تابعه در زمینه فناوری اطالعات مداوم نیاز به ارزیابی 
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 اهداف کلی

 العاتاط یدانشگاه در حوزه فناور یها استیس نییتب 

 اطالعات یحوزه فناور یانسان یروین یتخصص آموزش 

 

 اهداف اختصاصی

  31ی تا پایان سال اطالعات نینو یها ستمیسکاربردهای با  یآشنائ دانشگاه به منظور رانیمدبرای کلیه   کارگاه طراحی حداقل یک 

 در طول برنامه واحدهای تابعه توسط حوزه فناوری اطالعات انجام یافته مرتبط با های فعالیت کلیه مستند سازی 

 برنامههای دانشگاه تا پایان کلیه واحددر  اطالعات یتوانمند در حوزه فناور یروهاینو بکارگیری  یابیارز یی،شناسا 

 

  راهبردي موضوع 

 های نوین پردازش اطالعات ایجاد و توسعه سامانه

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 های قدیمی ار دادنیاز به استاندارد سازی و بروز آوری قر 

 عدم همکاری مناسب شرکت های طرف قراداد 

  توان علمی پایین بسیاری از شرکت های طرف قرا داد 

  عدمExport   داده هایHIS  

 

 اهداف کلی

 یسامانه ها یابیارز یکارگروه برا کی تیریو مد جادیا HIS  

 موجود. یمطالعه نقاط ضعف و قوت سامانه ها کی انجام 

 یبوم لیسپتان یریبکارگ  

 

 اهداف اختصاصی

  بکارگیری حداقل یکHIS  31تحت وب تا پایان سال 

  امکان سنجی و بررسی اولیه جهت ایجادHIS  31بومی دانشگاه تا پایان سال 

  استفاده از ظرفیت های حداقل یک  شرکت دانش بنیان در جهت ایجاد اجرای حداقل یک سامانه الکترونیکی برای هر معاونت تا

 31ال پایان س
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 مدیریت

 عملکرد  بازرسی و  ارزیابی 

 پاسخگویی به شکایات
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 راهبردي  ع موضو

 بهره وری منابع انسانی از طریق ارزیابی عملکرد

 

 چرایی انتخاب موضوع 

  کلیه کارکنان دانشگاهعملکرد اختیارات قانونی برای ارزیابی 

 کارکنان تمامیعملکرد در ارزیابی  تکلیف مدیریت 

 ایجاد نگرش مثبت در رابطه با ارزیابی عملکرد 

 تاثیر نتایج ارزیابی در پرداختی های کارکنان 

 معیاری برای سنجش نحوه فعالیت کلیه کارکنان 

 

 اهداف کلی

  توانمندسازی پرسنل 

 استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد 

 

 اهداف اختصاصی

 نفر ساعت ساالنه تا پایان برنامه 71رزیابی واحد حداقل آموزش تخصصی و موردی پرسنل دخیل در زمینه ا 

  7431راه اندازی کامل سیستم نرم افزاری متمرکز ارزیابی عملکرد کارکنان تا پایان سال 

 7439 طراحی نظام بازخورد ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه با اجرای سیستم نرم افزاری تا پایان سال 

 نان به سوابق ارزیابی عملکرد از طریق سامانه تا پایان برنامهایجاد دسترسی آسان و بموقع کارک 

    

 موضوع  راهبردي

 کیفیت فرآیند بازرسی

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 

  نقش بازرسی در کاهش هزینه های سازمان 

 تاثیر بازرسی در کاهش تخلفات اداری و مالی 

 جرای فرآیند بازرسیافزایش تعامل و سعه صدر در زمینه ارتباطات درون سازمانی با ا 

 بازدیدهای تخصصی و فنی از واحدهای دانشگاهی جهت پاسخ دهی به مشکالت 

 استفاده بهینه از ظرفیتهای سامانه های اداری و مالی واحدهای تابعه دانشگاه 
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 اهداف کلی

 تدوین و استقرار برنامه های نظارتی مدون 

 اصالح گلوگاههای فسادخیز دانشگاه 

 

 اهداف اختصاصی

 ارت بر عملکرد واحدهای نظارتی دانشگاه حداقل یکبار در سال تا پایان برنامهنظ 

  ساعت تا پایان برنامه 0برگزاری دوره های آموزشی در حیطه بازرسی به صورت ساالنه حداقل 

 انجام بازرسی های ادواری بصورت حداقل یکبار برای هر واحد در طول سال تا پایان برنامه 

 واحدهای ستادی دانشگاه بصورت ساالنه 25از طریق کارگروههای تخصصی حداقل از  انجام برنامه نظارتی % 

  مورد از گلوگاههای فسادخیز احصاء شده دانشگاه در هر سال تا پایان برنامه 5برنامه ریزی برای رفع حداقل 

 

 موضوع راهبردي

 نظام پاسخگویی به شکایات در دانشگاه

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 تمندی مراجعین و راهنمایی طبق مقررات افزایش رضای 

 لزوم شفاف سازی به درخواستهای مراجعین 

  لزوم کاهش زمان پاسخگویی به شکایات 

 لزوم پاسخگویی واحدها به مکاتبات درخصوص شکایات 

 لزوم صیانت از حقوق شهروندی و توجه به رفع مشکالت مردم در پاسخگویی 

 

 اهداف کلی

 به شکایات ارتقای نظام جامع پاسخگویی 

 

 اهداف اختصاصی

  7431استقرار  سامانه دریافت شکایات ، نیازها و انتظارات مشتریان تا پایان 

  نفر ساعت بصورت ساالنه  71برگزاری دوره های آموزشی پرسنل مدیریت، برای بهبود پاسخگوی به شکایات بصورت ساالنه حداقل

 تا پایان برنامه

 7439یات کلیه مراکز و بیمارستانهای تابعه تا پایان سال فعال نمودن واحد پاسخگویی به شکا 
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 حراست
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 موضوع راهبردي 

 واحد ها یتیامنو یحفاظت یها  ستمیس 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 استفاده گردد زیننولوژی برتری جدید با تکها ستمیاز س  یتیو امن یحفاظت یدر حوزه ها ستیبایم یمتناسب با رشد تکنولوژ. 

 یامن و دائم یارتباط ستمیس یبرقرار 

 باشدمی پاسخو ریتاخ ی،شناسائ های که متشکل از بخش ی در محیط دانشگاه کیزیسامانه حفاظت ف استقرارکامل . 

 نیاز به دسترسی آسان و سریع به اطالعات جامع پرسنلی 

 ضرورت دسته بندی اطالعات پرسنلی بر اساس اهمیت 

 

 اهداف کلی

 ارتقای تامین امنیت دانشگاه 

 ساماندهی اطالعات حفاظت پرسنلی 

 

 اهداف اختصاصی

 در طول برنامه تابعه یواحد هاوضع موجود در درصد  51به میزاننظارت و کنترل تردد  شیافزا 

  بانک های اطالعاتی حراست تا پایان برنامه711بروز نمودن %  

 واحد تا پایان برنامه  21واحد به 5از کیمدرن حفاظت  الکترون یها ستمیسده از افزایش تعدادواحدهای استفاده کنن 

 

 موضوع راهبردي 

 پرسنل حراست سازیتوانمند

 

 چرایی انتخاب موضوع 

  و بروز نگهداشتن اطالعات کارکنان   مهارت ودانشباال بردن 

 مورد استفاده  یشتابنده در  تکنولوژی  ها رییتغ 

 ضمن خدمت در جهت ارتقا و ترفیع کارکنان  یموزش هاآ یایاز مزا استفاده 

 

 اهداف کلی

 ی پرسنل حراستو حفاظت یتیسواد امن رتقاا 
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 اهداف اختصاصی

 ساعت دوره  31و  یعموم یآموزش یساعت دوره ها 41 انزیبمحراست ساالنه ضمن خدمت  پرسنل  یآموزش یدوره ها افزایش

 مهی دانشگاه  تا پایان برنااختصاص یآموزش

  ساعت تا پایان برنامه  01اجرای آموزشهای تخصصی ابالغی از سوی حراست کل کشور ساالنه  حداقل بمیزان 

 

 موضوع راهبردي

 استاندارد سازی سیستم های فناوری اطالعات

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 و ساختار شبکه موجود در دانشگاه  ها سخت افزاربودن اکثر استاندارد  ریغ 

 دیه امنیتی از سازمان فناوری اطالعات کشور برای اکثر نرم افزارهای مورد استفاده در واحدهای تابعهلزوم اخذ تایی  

 

 اهداف کلی

 ساخت ها ریسخت افزار ها و نرم افزار ها و شبکه و ز هیکل یاستاندارد سازنظارت بر 

 

 اهداف اختصاصی

   ساعت در طول سال تا پایان برنامه  41افزایش دوره های آموزشی برای پرسنل فناوری اطالعات حداقل 

  انجام تست های نفوذ حداقل دو بار در سال تا پایان برنامه 

 

 موضوع راهبردي

 ایمن سازی شبکه اتوماسیون محرمانه حراست

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 وجود ایرادات و حفره های امنیتی در سخت افزار ها و نرم افزار های موجود در سیستم 

 

 اهداف کلی

 یو سخت افزار ینرم افزار یها ستمیس تیامن نیمتا 

 

 اهداف اختصاصی 

  ی در طول برنامهداخل ی%  شبکه ها711 یتامنحفظ 

 در طول برنامه  حساس یسامانه ها یرو یتیامن یپروتکل هاکامل نمودن  ادهیپ 
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 موضوع راهبردي 

 اسناد تیحفاظت و امن

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 و مخدوش نمودن آن یل و سوء استفاده با دستکاربه حداقل رساندن امکان جع 

 متبوع ستمیاعتبار و ارزش اوراق و مدارک  با ارزش س شیافزا 

 در اسناد مهم یتیامن یوجود  مولفه ها عدم 

 

 اهداف کلی

 شده یدر اسناد طبقه بند یتیامن یو اعمال مولفه ها تیو امن تیفیباالبردن ک 

 

 اهداف اختصاصی

 تا پایان برنامه شده و با ارزش ی% اسناد طبقه بند51 یتیامن بیاصالح و ارتقا ضر 

  تا پایان برنامه  51الکترونیکی نمودن اسنادطبقه بندی شده بمیزان % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

 

 

 مرکز مدیریت 
 استان حوادث و فوریت هاي پزشکی
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 موضوع راهبردي

 پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی

 

 وعچرایی انتخاب موض

  775افزایش تقاضا جهت دریافت خدمات اورژانس  

  فرسودگی و غیراستاندارد بودن ساختمان و کانکس بودن برخی پایگاه های اورژانس 

 اهتمام و تخصیص اعتبار توسط دانشگاه و سازمان اورژانس کشور به توسعه و نوسازی پایگاه ها 

 توسعه پایگاه های اورژانس متناسب با رشد جمعیتی و پوشش جاده ای ابالغ برنامه ششم توسعه کشور و ملزم نمودن اورژانس به 

 اهتمام وزارت بهداشت و دانشگاه به ایجاد محیط ایمن برای کارکنان متناسب با دستورالعمل زلزله 

  نوسازی ناوگان آمبوالنس ها و تجهیزات آمبوالنس ها مطابق استانداردهای وزارتی 

 

 اهداف کلی

 ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات درمانی تامین و ارتقا ایمنی 

 دسترسی عادالنه و همگانی به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 

  ارتقا دسترسی به موقع بیماران به خدمات فوریت های پزشکی 

 

 اهداف اختصاصی

  تا پایان برنامه  7431درصد نسبت به ابتدای سال  71افزایش پوشش جمعیتی به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی به میزان 

  تا پایان برنامه 7431درصد نسبت به ابتدای سال  21کاهش زمان رسیدن آمبوالنس بر بالین بیمار در شهرها به میزان 

  تا پایان برنامه  7431درصد نسبت به ابتدای سال  71کاهش زمان رسیدن آمبوالنس بر بالین بیمار در جاده های به میزان 

  تا پایان برنامه 7431درصد نسبت به ابتدای سال  21خدمات درمانی فوریت های پزشکی به میزان افزایش رضایت گیرندگان 

  درصد پایگاه های فرسوده تا پایان برنامه 51نوسازی کامل 

  درصد پایگاه های مصوب توسعه تا انتهای برنامه  51ساخت و راه اندازی 

  ها مطابق استانداردهای وزارتی تا پایان برنامه  درصدی ناوگان آمبوالنس و تجهیزات آمبوالنس711نوسازی 

 

 موضوع راهبردي 

 داده ها و اطالعات مصدومین ترومایی

 

 چرایی انتخاب موضوع

 نبود سامانه الکترونیکی ثبت داده های ترومایی اورژانس پیش بیمارستانی 

 ای بیمارانحمایت دانشگاه از فعالیت های مربوط به فناوری های نوین در زمینه ثبت داده ه 

  استفاده آسان از اطالعات بروز درهنگام برنامه ریزی در جهت کاهش حوادث ترافیکی 

 برنامه ریزی مبتنی بر شواهد در جهت کاهش حوادث ترافیکی و دسترسی آسان به داده های ترومایی استان 
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  عدم وجود سیستمی جهت استخراج آمار بروز حوادث ترافیکی 

 

 اهداف کلی

 اء بهره وری از فن آوری اطالعات در حوادث ترافیکیگسترش و ارتق 

 

 اهداف اختصاصی

  7433ایجاد و راه اندازی کامل سیستم ثبت داده های ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی تا پایان سال 

  بکارگیری داده های بیماران ترومایی در ساماندهی اورژانس بیمارستان های تروما ریفرال تا انتهای برنامه 

 

 موضوع راهبردي 

 شبکه رادیویی و ارتباطات 

 

 چرایی انتخاب موضوع

  اهتمام و حمایت مدیران ارشد از برنامه های ارتقاء و بروزرسانی شبکه های رادیویی و سیستم آسایار 

 عدم جوابدهی و کارکرد شبکه های موجود )آنالوگ( به علت شرایط اقلیمی و کوهستانی بودن استان 

 اطی مناسب شبکه رادیوئی و سیستم الکترونیکی ثبت فرم بیمارنبود بستر ارتب 

 تاثیر مستقیم وجود ارتباط رادیوئی مناسب در زمان وقوع حوادث 

 

 اهداف کلی

 فراهم نمودن ثبت الکترونیکی آمارها 

 ساماندهی و توسعه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 

 

 اهداف اختصاصی 

 وگ به دیجیتال تبدیل کلیه شبکه های رادیویی از آنالDMR  تا انتهای برنامه 

  درصد آمار گیرندگان خدمات اورژانس پیش بیمارستانی تا انتهای برنامه  91فراهم نمودن ثبت الکترونیکی 

  درصدی استان به سیستم آسایار ) سامانه اتوماسیون و اعزام راهبری آمبوالنس ( تا پایان برنامه 711پوشش 

 

 موضوع راهبردي

 وادث غیر مترقبه به ح  پاسخ 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

 حادثه خیز بودن )برف، زلزله، آب گرفتگی و حوادث جاده ای( و قرارگیری استان در محدوده ی مرزی کشور 

 موجود بودن تخصص های مختلف در دانشگاه در زمینه مدیریت بحران 
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  استقرار یگان های عملیاتی سپاه و ارتش در حوزهCBRNE در شهر تبریز 

 م( لزم نمودن تمامی مراکز سالمت به تدوین برنامه پاسخ به بالیاEOP) 

 

 اهداف کلی 

 ارتقای سطح آمادگی حوزه سالمت استان در برابر حوادث و بالیا 

 

 اهداف اختصاصی

  تا انتهای برنامه 7431درصد نسبت به ابتدای سال  51افزایش و بروز رسانی تجهیزات بیمارستان های صحرایی به میزان 

  درصد تا انتهای  711ارتقا آمادگی و آگاهی اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در حوادث تخصصی پدافند غیر عامل به میزان

 برنامه

  ایجاد زیرساخت های تخصصی با طرح اورژانس چند منظوره جهت پوشش حوادثCBRNE (Chemical, Biological 

Radiological, Nuclear and Explosives ) بیمارستان منتخب استان تا پایان برنامه  4ر د 

 

 راهبردي موضوع

 ساماندهی نیروی انسانی 

 

 چرایی انتخاب موضوع 

  توسعه پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی و کمبود شدید نیروی انسانی 

 ه کاری فراهم بودن امکان تعامل مناسب با بیمارستان های استان جهت تامین نیروی انسانی به صورت اضاف 

 )...امکان استخدام و بکارگیری نیرو به صورت های متنوع )پیمانی، طرح، شرکتی، کارمعین، اضافه کاری، مامور به خدمت و 

 برگزاری کالس های آموزشی به منظور توانمندسازی پرسنل در سطح استان 

 تعامل مناسب با مسئولین ارشد دانشگاه به منظور جذب شرکتی نیرو 

 

 اهداف کلی 

 نامه ریزی جهت جذب و  تامین نیروی انسانیبر 

 برنامه ریزی جهت توانمندسازی نیروی موجود 

 

 اهداف اختصاصی

  نفر نیروی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی بصورت شرکتی تا پایان برنامه 211جذب، استخدام و بکارگیری 

  ای پزشکی بصورت پیمانی تا پایان برنامهنفر نیروی کاردان و کارشناس فوریت ه 741جذب، استخدام و بکارگیری 

  نفر تا انتهای برنامه 41جذب و استخدام پرسنل ارتباطات و عملیات در مراکز پیام جدیداالحداث به تعداد 

 نفر ساعت ساالنه تا انتهای برنامه در خصوص اقدامات پیش بیمارستانی و مدیریت  11آموزش و توانمندسازی کارکنان اورژانس

 تا انتهای برنامه    صحنه حادثه
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 روابط عمومی
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 موضوع راهبردي

  نیروی انسانی توانمندسازی 

 

 چرایی انتخاب موضوع

  عدم وجود تجهیزات کافی سمعی وبصری روابط عمومی واحد های دانشگاه 

 ریعدم تسلط کافی همکاران روابط عمومی واحدهای تابعه به  خبرنویسی حرفه ای و رصد خبر در فضای خب 

  عدم آشنایی وتسلط کافی مسئول و کارکنان روابط عمومی واحدها به نرم افزارهای رایج در روابط عمومی 

 عدم توانایی مسئول و کارکنان روابط عمومی واحدها درتولیدات داخلی روابط عمومی 

 ا عدم توانایی مسئول و کارکنان روابط عمومی واحدها درمدیریت برنامه ها ، همایش ها، نشست ه 

  عدم تسلط کافی به امورIT ...و انفورماتیک داخلی روابط عمومی ازجمله سایت، اتوماسیون و 

 

 اهداف کلی 

 رتقا سطح سواد رسانه ای وخبری مسئول و کارکنان روابط عمومیا 

  ارتقاء توانمندی همکاران در کار با نرم افزارهای رایج  وتولید محصوالت چاپی ودیجیتالی روابط عمومی 

 عه دانش توسIT  مسئول و کارکنان روابط عمومی واحدها 

  توسعه تجهیزات سمعی وبصری 

 

 اهداف اختصاصی

  39درصد از مسئولین و کارکنان روابط عمومی واحدها تاپایان سال  51ساختارسازی ارائه کارت خبرنگاری به 

 33روابط عمومی واحدها تاپایان سال  توسعه آموزشهای رسانه ای و فضاهای خبری ورصد اخبار برای مسئولین و کارکنان 

  توسعه آموزشهای چاپ ، نرم افزار های رایج و تولید محصوالت رسانه ای وIT  33مسئول و کارکنان روابط عمومی تا پایان سال 

 31% تاپایان سال 71سایت واحدهای تابعه دانشگاهی توسط روابط عمومی  توسعه مدیریت صفحه اخبار وب 

  از روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه به دوربین فیلمبرداری وعکاسی وکامپیوتر ونرم افزارهای  51تجهیزا %ایجاد زیرساخت و

  33رایج تا پایان سال 

 

 موضوع راهبردي

 ایجاد آرشیو مرکزی روابط عمومی  

 

 چرایی انتخاب موضوع

 صعدم نگهداری ودرج فعالیت ها وعملکرد واحدهای تابعه دانشگاه در قسمت خا 

  عدم وجود بانک اطالعاتی متمرکز جهت بهره برداری مخاطبین 
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 ....اتالف وقت وهزینه در تهیه محصوالت سمعی وبصری مانند فیلم ، کلیپ، کتاب و 

  عدم وجود مرجع معتبر برای ارجاع خبرنگاران واصحاب رسانه 

 

 اهداف کلی 

 ومی مستندسازی و حفظ تاریخ و فعالیتهای دانشگاه در حوزه روابط عم 

  توسعه دسترسی وبهره برداری همکاران واساتید ودانشجویان به تولیدات روابط عمومی 

   کاهش هزینه های تولیدات تکراری و ایجاد زمینه برای استفاده از راشهای تولیدات قبلی 

  تسریع در مراحل ساخت وتولید محصوالت سمعی وبصری 

 ند واحدهای تابعه دانشگاه تأمین زیر ساخت تهیه و ارائه عملکرد دقیق و مست 

 

 اهداف اختصاصی

  39ساختارسازی جهت ارتقاء آرشیو محصوالت سمعی وبصری روابط عمومی های دانشگاه از ده درصد به هشتاد درصد تاپایان سال 

  31درصد تاپایان سال 91ایجاد زیر ساخت آرشیو ، تجهیزات، فضا ، امکانات از ده درصد به 

 31ایان سال تأمین منابع انسانی تاپ 

  31درصد تا پایان سال 91ساختارسازی برای آموزش همکاران واحد آرشیو و مسئولین روابط عمومی 

  تهیه زیر ساخت برای آموزش وتوجیه کارکنان روابط عمومی  کلیه واحدها جهت ارسال کلیه اخبار منتشره و تولیدات سمعی

 39درصد تاپایان سال 51وبصری 

 

 موضوع راهبردي

 صدا وسیما    حضور در

 

 چرایی انتخاب موضوع

  ضرورت ارائه پیام های بهداشتی ودرمانی سریع 

  ضرورت آشنایی مردم با سطح آموزش و پژوهشی در دانشگاه جهت انتخاب دانشگاه محل تحصیل 

 نیاز به بیان توسعه دانشگاه وآشنایی مردم ومسئولین با پیشرفت دانشگاه 

 نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در دانشگاه نیاز مردم به آشنایی با عملکرد و 

   فراگیر بودن برنامه های صدا وسیما برای عموم مردم بعنوان خدمات گیرندگان نظام سالمت 

 

 اهداف کلی 

  ارتقاء سواد بهداشتی درمانی مردم 

  ایجاد تریبون برای ارائه پیام های بهداشتی درمانی ضروری وسریع بوِزه در بحرانها 
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 اعتماد مردم به دانشگاه بعنوان مشتریان خدمات بهداشتی درمانی  افزایش 

  توسعه شناخت مردم نسبت به سطح علمی واموزشی وپژوهشی دانشگاه 

 

 اهداف اختصاصی

  33دقیقه در هفته( تا پایان سال  21برنامه تلوزیونی )711ایجاد زیر ساخت برای 

  33دقیقه در هفته ( تا پایان سال  21برنامه رادیوئی ) 711ساختارسازی برای تهیه و پخش 

 

 موضوع راهبردي

 مدیریت فضاهای مجازی 

 

 چرایی انتخاب موضوع

  نبود سیاست های معین باال دستی جهت مدیریت کامل فضاهای مجازی 

  نبود مدیریت فضاهای مجازی در دانشگاه 

 د صفحاتی با نام دانشگاه احتمال سوء استفاده از نام ولگوی دانشگاه در فضاهای مجازی از طریق ایجا 

  عدم دسترسی وضعف رصد اخبار در فضاهای مجازی در شرایط فعلی 

 ضعف اطالعات همکاران و مدیران از نقاط ضعف و قوت و فرصت ها وتهدیدات فضاهای مجازی 

 ومیعدم استفاده از پتانسیل واقعی فضاهای مجازی در پشبرد اهداف دانشگاه در حوزه اطالع رسانی و روابط عم 

  عدم استفاده بهینه و کافی از پتانسیل فضاهای مجازی روابط عمومی در دانشگاه 

 

 اهداف کلی 

  توسعه دانش استفاده از فضاهای مجازی جهت اطالع رسانی و اطالع یابی در روابط عمومی دانشگاه 

  ساماندهی فضاها و اپلکیشن ها و گروه ها ، کانالها و صفحات منتسب به دانشگاه 

 ه تبیین سیاست های الزم جهت بهره گیری از پتانسیل های فضای مجازی کمک ب 

  ایجاد مدیریت واحد فضاهای مجازی درحوزه خبر در روابط عمومی دانشگاه 

  توسعه اطالع رسانی وسیع و سریع از طریق فضاهای مجازی 

 

 اهداف اختصاصی

 31پایان سال  ایجاد واحد مدیریت فضاهای مجازی در حوزه خبر و روابط عمومی تا  

  31تدوین شیوه های اموزشی استفاده بهینه از فضاهای مجازی در حوزه روابط عمومی وتعریف صرفصل های مربوطه  تا پایان سال 

  درصدی مسئولین و کارکنان روابط عمومی واحد های تابعه و  711راه اندازی کامل اپلکیشن روابط عمومی دانشگاه و عضو گیری

 33درصدی کارکنان تا پایان سال  51وعضو گیری  31کنان دانشگاه تا پایان سال ده درصد کلیه کار
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 مومی واحدهای تابعه دانشگاه درخصوص نحوه موثر استفاده از فضاهای مجازی عدرصد مسئولین وکارکنان روابط  91آموزش

 .39واپلکیشن های موجود تا پایان سال 
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 مدیریت

 الملل  امور بین 
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 موضوع راهبردي

 توسعه دیپلماسی سالمت و روابط دو جانبه با کشورها 

 

 چرایی انتخاب موضوع

  "برنامه عملیاتی مشترک دانشگاهها در حوزه امور بین الملل "وزارتی  تحقق بخشیدن به برنامه

 

 اهداف کلی 

 جامع علمی خارج از کشورانتقال پتانسیل های علمی و فنی دانشگاه به دانشگاهها و م 

 استفاده از پتانسیل دانشگاهها و مجامع علمی خارج از کشور برای ارتقاء توانمندیهای دانشگاه 

 

 اهداف اختصاصی

  متقاضیان حائز شرایط خارجی برای ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز براساس ظرفیت های اعالم 31هماهنگی جذب %

 ی دانشگاه به صورت ساالنه شده از طریق معاونت ها

 اعالم شده از طریق  درخواستهای% 51 حداقل بصورت عضو هیئت علمی وابسته به میزان حائز شرایط جذب اساتید خارجی

 معاونتهای دانشگاه بصورت ساالنه

 م شده از واحدها % درخواستهای اعال31 حداقل  به میزان مشمول آیین نامهگردهمائیهای بین المللی برای  هماهنگی اخذ مجوز 

 از طریق واحد های دانشگاه برای  استاندارد شده اعالمی% کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت 51 حداقل هماهنگی برگزاری

 داوطلبین خارجی بصورت ساالنه

 نهبصورت ساالدعوت از کارشناسان خارجی  در صورت مطابقت با برنامه های دانشگاه   %91 حداقل  هماهنگی تحقق 

  برنامه های اعالم  شده از طریق معاونت ها و سایر واحدهای دانشگاه براساس  مفاد تفاهم نامه های 51هماهنگی تحقق حداقل  %

 منعقد شده با مراجع علمی خارجی بصورت ساالنه

 

 موضوع راهبردي

 تقویت ساختار نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت امور بین الملل

  

 چرایی انتخاب موضوع

 عدم هماهنگی با تغییرات بیرونی  

  تغییرات منابع انسانی و غیر انسانیوجود مشکالت ناشی از 

 

 اهداف کلی 

 بسترسازی برای تحقق برنامه های دانشگاه در عرصه بین المللی  
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 اهداف اختصاصی

  7431درخواست تامین  نیروی انسانی برای مدیریت بر اساس استانداردها تا پایان سال  

 رنامه آموزشی نیروی انسانی مدیریت بر اساس فرآیندها در سه ماهه اول هر سال تدوین ب 

 تشکیل شورای امور بین الملل دانشگاه به منظور تدوین سیاستهای دانشگاه و برنامه ریزی برای تحقق آنها حداقل هر دو ماه یک بار 

  و بازنگری آن در سه ماهه دوم هر  7431تا پایان سال تدوین برنامه آموزشی برای گروههای هدف در خصوص تعامالت بین المللی

 سال

 

 موضوع راهبردي

 استاندارد سازی فرآیندهای مدیریت

 

 چرایی انتخاب موضوع

  با مدیریت امور بین المللوجود مکاتبات متعدد 

 وجود مراجعات متعدد به ستاد 

 بالتکلیفی ارباب رجوع 

 اتالف منابع 

 ذی نفعان یرضایتنا 

 و توزیع ناعادالنه مزایا بدلیل نبود پایش و ارزشیابی علمیپرسنل  ناکافی انگیزه  

 

 اهداف کلی  

 ارتقاء کیفیت فرآیندهای مدیریت امور بین الملل 

 

 اهداف اختصاصی

  آنهابازنگری ساالنه و  31 سال% فرآیندهای مدیریت تا پایان 51استاندارد سازی 

 ساالنه %25 حداقل میزان کاهش مکاتبات واحدها با مدیریت اموربین الملل به 

 ساالنه %25 حداقل  کاهش مراجعه ارباب رجوع به مدیریت امور بین الملل به میزان 

 

 موضوع راهبردي

 ارتقا و بروز رسانی سایت فارسی و انگلیسی مدیریت امور بین الملل

 

 چرایی انتخاب موضوع

  وجود مکاتبات متعدد 

  وجود مراجعات متعدد 
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 اتالف منابع 

 ی اهداف کل

  رضایت ذینفعانشفاف سازی و اطالع رسانی قوانین، مقررات، آیین نامه ها و  استاندارد فرآیندها به منظور جلب 

 

 اهداف اختصاصی   

  استاندارد فرآیندها در سایت مدیریت حداکثر تا یک هفته پس از استاندارد نمودن آنها  %31قراردادن 

  داوطلبین خارجی حداکثر یک هفته پس از وصول آنها از معاونتهای دانشگاهعناوین دوره ها و کارگاه ها برای  %31درج 

  ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی مراکز یک هفته پس از وصول آنها از معاونتها   %31درج 

 کاری پس از تولید و یا وصول آن ساعت 39اخبار مربوط به مدیریت حداکثر تا % 31حداقل  درج 

 دیریت حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعددرج گزارش عملکرد ساالنه م   
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  واحد

 هسته گزینش
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 موضوع راهبردي

 استفاده از فناوری های روز

 

 چرایی انتخاب موضوع

 

 حجم زیاد اطالعات موجود در هسته گزینش و افزایش دائمی این تعداد 

 سته گزینشافزایش همزمان بهره وری و کیفیت فرایند های جاری در ه 

 نیاز به بهبود ارتباطات با واحد ها و سازمان های دیگر 

 کنترل و تسهیل دسترسی به اطالعات 

 

 اهداف کلی 

 افزایش بهره وری منابع فیزیکی 

 افزایش دسترسی وتسریع جریان اطالعات 

 

 اهداف اختصاصی

  از فرآیند های جاری در گردش کار تا پایان برنامه ٪41مکانیزه نمودن 

 از طریق پیاده سازی سیستم  ٪41ه نمودن مکانیز( از فرآیند بازیابی پرونده هاRFIDدر سازمان تا پایان برنامه ) 

  از مدت زمان پاسخگویی به استعالمات تا پایان برنامه ٪51کاهش 

 

 موضوع راهبردي

 توانمند سازی منابع انسانی

 

 چرایی انتخاب موضوع

 پویایی فرایند های گزینش 

 نمودن اطالعات تخصصی کارکنان هسته گزینش نیاز به روزآمد 

 افزایش بازدهی و کاهش هزینه ها در سازمان 

 تقویت ارتباطات داخلی و خارجی سازمان و رضایت ارباب رجوع 

 

 اهداف کلی 

 افزایش بهره وری منابع انسانی 
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 اهداف اختصاصی

  سال در طول برنامه بار در 7برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی برای کارکنان هسته، حداقل 

  تا  ٪25، ساالنه به میزان «آشنایی با قوانین و مقررات هسته گزینش برای گروه هدف  واحد های تابعه»برگزاری دوره های آموزشی

 پایان برنامه

  بیشتر از سال قبل ٪5افزایش میزان رضایت گیرندگان خدمات از طریق کاهش مدت زمان انتظار، ساالنه به میزان 

 

 راهبرديموضوع 

 ساماندهی پرونده ها

 

 چرایی انتخاب موضوع

 استفاده مکرر هسته گزینش از اطالعات موجود در پرونده های تشکیل شده 

 افزایش روزافزون تعداد پرونده ها 

 پیشگیری از افزونگی اطالعات و کاستن از دوباره کاری ها و زمان صرف شده برای ثبت و بازیابی 

 ت های سازماناعمال کنترل دقیق بر فعالی 

  کاهش حدس و گمان در در تصمیم گیری های سازمانی و افزایش توانایی مدیریت در تدوین برنامه استراتژیک مناسب برای

 سازمان

 

 اهداف کلی 

 افزایش بهره وری منابع مالی موجود 

 

 اهداف اختصاصی

 ه و در طول برنامهمکانیزه نمودن حداقل یک فرایند بایگانی پرونده های هسته گزینش بطور ساالن 

  اصالح حداقل یک فرایند بایگانی پرونده های گزینش بطور ساالنه 

 کاهش زمان دسترسی کاربران به پرونده های مورد نیاز به میزان یک روز تا پایان برنامه  
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  واحد

 مدارك و اسنادبررسی 
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 موضوع راهبردي

 و آموزشی اسناد نیمه راکد و راکد اداری 

 

 ایی انتخاب موضوعچر

  بهسازی وضعیت اسناد نیمه راکد و راکد اداری و آموزشی 

  ساماندهی  اسناد نیمه راکد اداری 

   تعیین تکلیف اسناد نیمه راکد و راکد آموزشی 

 

 اهداف کلی 

  ساماندهی اسناد نیمه راکد  و راکد اداری و آموزشی 

 

 اهداف اختصاصی

 7439ی  و آموزشی تا پایان سال شناسایی تمامی اسناد نیمه راکد ادار. 

 ) 7439تا پایان سال  شناسایی تمامی متولیان اسناد راکد اداری و آموزشی )اعم از حقیقی یا حقوقی  

  7311ارزیابی تمام  اسناد نیمه راکد اداری ، تا پایان سال 

 7311یا انتقال اسناد نیمه راکد اداری و آموزشی  تا پایان سال  ءامحا  

 

 برديموضوع راه

 ساختار فیزیکی بایگانی های نیمه راکد اداری 

  

 چرایی انتخاب موضوع

  عدم انطباق ساختار فیزیکی بایگانی های نیمه راکد با مخازن استاندارد بایگانی 

  قدمت، فرسودگی فضای فیزیکی بایگانی های نیمه راکد اداری 

 

 اهداف کلی 

 یراکد ادار مهین یها یگانیبا یکیزیف تیوضع یساز نهیو به ارتقا  

 

 اهداف اختصاصی

 7439قوانین مربوط به مخازن استاندارد تا پایان سال  تدوین  

  7433شناسایی کلیه  بایگانی ها و مخازن غیر استاندارد  نیمه راکد اداری تا پایان سال 

  7311درصد ساختار فیزیکی بایگانی های نیمه راکد اداری تا پایان سال  سیاستاندارد سازی 
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 دبیرخانه

 دانشگاه ت امناياهی 
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  موضوع راهبردي

 ت امنای دانشگاه ااعضای هی

 

 چرایی انتخاب موضوع

 ت امنای دانشگاه ااهمیت حضور موثر اعضای هی 

 ت امنای دانشگاه ااستفاده از پتانسیل های اعضای هی 

 

 اهداف کلی

 شگاه ت امنای دانشگاه در راستای پیشبرد اهداف داناارتقای نقش هی 

 

 اهداف اختصاصی

  درصدی مصوبات جلسات هییت امنا دانشگاه در هر سال از برنامه  91تحقق 

  کلیه توانمندی های اعضای هییت امنای دانشگاه شناسایی 

  درصدی اعضای هییت امنای دانشگاه در هر جلسه  تا پایان برنامه 91رسیدن به حضور 

  

  موضوع راهبردي

 گاه دبیرخانه هییت امنای دانش

 

 چرایی انتخاب موضوع   

 اهمیت فعالیت دبیرخانه هییت امنای دانشگاه در تحقق بخشیدن به اهداف و برنامه های وزارتی و دانشگاهیی 

  نقش دبیرخانه در هماهنگی درون بخشی و برون بخشی برای نیل به اهداف دانشگاه 

 

 اهداف کلی   

  توسعه  اختیارات قانونی دانشگاه 

 

 صیاهداف اختصا

  درصد تا پایان برنامه  91اجرایی نمودن مفاد ایین نامه هییت امنای دانشگاه به میزان 

  درصد تا پایان  91قانون برنامه توسعه اقتصادی احتماعی و فرهنگی کشور به میزان  21اجرایی نمودن مفاد بند ب ماده

 برنامه 

 


