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

 . باشد می موردنظر زمان در سازمانی درون عمده های هدف تامین به نسبت اطمینان حصول برای ای وسیله

 و کرده آغاز را خود راهبردی برنامه تدوین برای تالش اخیر دهه یک از بیش طی در تبریز پزشکی علوم دانشگاه

 این ثمره اینک. است گرفته صورت مهم مسیر این در دانشگاه مسئوالن سوی از جدی اهتمام گذشته سال دو در

. است شده تنظیم ای کتابچه قالب در هک باشد می آن مختلف های معاونت و دانشگاه برنامه تدوین ها تالش

 شایسته انسانی، کرامت و اصول کردن نهادینه به اهتمام محوریت با دانشگاه ساله چهار های برنامه رئوس

 و همگرایی تقویت المللی، بین و ملی ارتباطات گسترش محوری، عدالت و مداری قانون اخالقی، مکارم و ساالری

 پیگیری بدون است بدیهی. است گردیده تدوین اقدامات همه در کیفیت مرمست ارتقای و ذینفعان مشارکت

 که آن های معاونت و دانشگاه اهداف شدن عملیاتی خصوص در دانشگاه محترم معاونین و محترم روسای جدی

الزمه موفقیت در این امر  .داشت نخواهد استمرار ها تالش این است، شده آورده شده تدوین برنامه چارچوب در

 ساله هر است الزم مختلف های معاونت اساس این بر می باشد.بر مبنای برنامه تدوین شده دانشگاه حرکت 

 شان برنامه دانند می صالح شان راهبردی برنامه اعالم از سال یک گذشت از بعد آیا که دهند هیارا شفافی گزارش

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

 . شده تدوین برنامه اهداف به حصول از اطمینان کلی طور

 و کالن اهداف رئوس و رسالت دورنما، دانشگاه، واالی اهداف و ها ارزش جایگاه، تدوین از پس نوشتار این در

 دانشگاه محترم ریاست ستقیمم نظارت تحت شده تهیه برنامه .است شده آورده مختلف های معاونت اختصاصی

 . است گردیده تهیه ها معاونت خود کارشناسان و معاونان مداوم تالش با آن محتوای و
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 دانشگاه :  راهبریاعضای کمیته تدوین برنامه 

 (  دانشگاه رئیس)  صومی حسین محمد دکتر 

 (دارو و غذا معاون) نجفی مسلم دکتر 

 ( فناوری و تتحقیقا معاون)  رشیدیمحمدرضا  دکتر 

 (   آموزشی معاون)  آبادی اصالن سعید دکتر 

 (  بهداشتی معاون) تبریزی جعفرصادق دکتر 

 (  درمان معاون)  زادیه تقی علی دکتر 

 (  پشتیبانی معاون)  دینوری فقیهمسعود  دکتر 

 (   فرهنگی و ییدانشجو معاون)  آقازادهمحمد  دکتر 

 :دبیر کمیته      

 (پزشکی رسانی اطالع و مدیریت دانشکده علمی هیئت عضو) دشمنگیر لیال دکتر 

 

 

 

 

 

 

  



                  زیتبر یپزشک علوم دانشگاه چهارساله برنامه

 

6 

 

 
 

 دانشگاه های ارزش و اصول 
 

 بر تاکید با اخالقی مکارم و ساالری شایسته حقوق، رعایت ،انسانی کرامت و اصول کردن نهادینه برای تالش 

 ای حرفه و دینی غنی های آموزه

  در کارکنان و مدیران دانشجویان، علمی، هیئت اعضای از اعم ذینفعان مشارکت و همگرایی تقویت ضرورت 

  گذاری سیاست و گیری تصمیم ریزی، برنامه

  بخشی برون و بخشی بین های همکاری و مشارکت و المللی بین و ملی ارتباطات گسترش 

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

  جامعه

  تمامی در پاسخگویی و پذیری مسئولیت افزایش و فکری تعالی و عالم و علم واالی جایگاه به نهادن ارج 

  ارایه و مدیریتی سطوح

 

 دانشگاه راهبردی موضوعات  

 

 منابع اثربخش مدیریت 

 نوین های فناوری 

 دانشگاه فرآیندهای و سالمت خدمات کیفیت ارتقای و بخشی اعتبار 

 سالمت نظام در امعهج مشارکت 

 دانشگاه المللی بین و ملی ارتباطات و عمومی روابط 

 جامعه سالمت یارتقا در دانشگاه راهبردی نقش 
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 اهداف کالن دانشگاه 
 ( ارتقای هنجارهای اجتماعی و فرهنگ عمومی دانشگاهیان با استفاده از آموزه های دینی1

  اختیارات دانشگاه )استقالل دانشگاه( ی( توسعه2

 دانشگاه هایو زیرساختباز مهندسی ساختار ( 3

 در تمام سطوح دانشگاه و تصمیم گیری متاثر از شواهد ن مدیریت مبتنی بر شواهد دینه کرد( نها4

 )اعتبار بخشی( ارایه خدماتو ارزشیابی در کلیه سطوح  ، ارزیابی( استقرار نظام پایش5

 دانشگاهو ارایه خدمات در عرصه های مدیریتی  رتمامد (T.Q.M)کردن مدیریت جامع کیفیت  نهادینه( 6

 دانشگاه استعدادهای درخشان و نخبگان( شکوفا سازی  و بهره مندی از ظرفیتها و توانمندیهای 7

 ارتقای سواد سالمت جامعه و ترویج سالمت عمومی( 8

 اصالح الگوی مصرف در خدمات مختلف نظام سالمت( 9

 جمعیت تحت پوشش دانشگاه امید به زندگی یشیوه زندگی و ارتقا بهبودارتقای سطح سالمتی، ( 11

ی بوه  یگوپاسوخ  ارتقوای  بوه منظوور  و فناوری های نووین  بهره وری از فن آوری اطالعات رتقای و ا گسترش (11

 نیازهای سالمت جامعه

 ک سالمت در سطوح مختلفیآموزش الکترون یتوسعه (12

 ی بین سازمانی در سطوح ملی و بین المللیمکاریهاهی ارتباطات، اطالع رسانی و ( توسعه13

 ( تولید منابع جدید و توسعه ظرفیت های موجود درامد زا14

 ( تربیت نیروی انسانی کارآمد در راستای اهداف کالن نظام سالمت15

 و اعضای هیئت علمی ارتقای انگیزه و کیفیت زندگی کاری و اعتماد به نفس کارکنان( 17

و حمایت از بخشهای غیر دولتی در راستای  استفاده از توانمندی هوای آنهوا در   ری دولتی کاهش تصدی گ( 18

 توسعه نظام سالمت
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عملیاتی معاونتهای مختلف آن دانشگاه، همراستایی اهداف دستیابی به اهداف کالن دانشگاه مستلزم بدیهی است 

 است.با اهداف تعیین شده دانشکده ها و مراکز درمانی 

 

 رسالت 

 یهاآموزه از یبهرمند و باال یعلم توان با متعهد یانسان ینیرو از یبرخوردار با تبریز، یپزشک علوم شگاهدان

 کشور ییدانابر  یمبتن یتوسعه و ،یآت نسل و جامعه آحاد یزندگ کیفیت وسالمت  یارتقا در مشارکت ،یدین

 :است داده قرار خود یهابرنامه لوحه رس را زیر وظایف امر، بدین نیل یبرا و دانسته خود یرا، رسالت اصل

 مختلف یهادر گروه ،یرانیا-یاسالم فرهنگ با متناسب ،تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد 

 پزشکی 

 آموختگاندانش و کارکنان سالمت نظام با مرتبط یمهارت وعلمی  یهاظرفیتمداوم  یارتقا 

 همگانی  و «دانش انتقال»جامعه از طریق  و سواد سالمت یفکر نظام یارتقادر توسعه و  مشارکت

 علمدن نمو

 در یکارآفرین وها  پژوهشنتایج حاصل از  یسازیکاربرد کنار در نوین، یهایفناور و دانش تولید 

 سالمت با مرتبط یهاعرصه

 یزندگ یشیوه یایران-یاسالم یالگو یراستا در یزندگ تیفیک بهبود 

 سطوح با  تمامدر  مطلوبدرمانی  -خدمات بهداشتیه یاارو  یو مشارکت در سیاست گذار نظارت

 سیب پذیر جامعهآتاکید بر گروههای 

 اساتید، کارمندان و  یو تامین سالمت جسمی، روحی و روان یو تعمیق فرهنگ دین گسترش

 دانشجویان

 و یملّ یعال آموزش وسالمت  یمراکز سیاست گذار و موثر در نظام ها باارتباطات و مشارکت  توسعه 

 یالملل بین
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 دورنما 
پیشرو در تولید و  یتبریز، مصمم است به عنوان دانشگاه یدرمان-یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه

 عرصه در سالم، یزندگ یایران -یاسالم یالگو یسالمت جامعه در راستا یعلم به منظور تامین و  ارتقا یبکارگیر

 یزندگ یبنا در و بوده شده شناخته و فعال یها دانشگاه از یالملل بین عرصه در و ممتاز یهادانشگاه  جز یمل

 .باشد داشته وافر یسهم جامعه، آحاد یاخالق و یمعنو
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 دارو و غذا معاونت                                                                
 

 

  دورنما

 ماموریت اساس بر و توسعه پنجم برنامه تکالیف و کشور ساله بیست انداز چشم سند از اماله با دارو و غذا معاونت

 نوین های آوری فن و امکانات از گیری بهره و انسانی کرامت حفظ و مداوم تالش با که است آن بر محوله های

 .باشد بهداشتی و داروئی و غذائی مواد ایمنی و کیفیت باالترین به مطلوب دسترسی با ای جامعه شاهد

 رسالت

 این های معاونت از یکی عنوان به تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاونت

 و بهداشتی آرایشی، آشامیدنی، غذایی، های فرآورده سالمت و ایمنی ارتقای و حفظ ,تامین راستای در دانشگاه

 مشارکت با آن اساس بر تا زیر شرح به است وظایفی دار هدهع مرتبط خدمات ارائه کیفیت بهبود و داروئی

 های شاخص و بوده مشتریان نیازهای پاسخگوی بتواند خدمات کیفیت مستمر ارتقا ضمن کارکنان، و مدیران

 :بخشد بهبود را جامعه سالمت

 و آرایشی دنی،آشامی غذایی، های فرآورده کننده تولید های مؤسسه بهداشتی های پروانه و مجوزها صدور -1

 بر نظارت و بهداشتی و داروئی و غذائی مواد کنترل آزمایشگاههای, دارویی خدمات دهنده ارائه مراکز و بهداشتی

 مربوطه شکایات به رسیدگی و آنها فعالیت

 و داروئی و بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، غذایی، وارداتی های فرآورده ترخیص و ورود مجوزهای صدور -2

 صادرات داشتیبه گواهی

 های فرآورده مصرف قابلیت بررسی جهت شناسی سم و میکروبیولوژی فیزیکوشیمیایی، های آزمون انجام -3

 بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، غذایی،
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 دارویی مخدرهای و داروها توزیع و تهیه روند بر نظارت و ریزی برنامه  -4

 بررسی و ثبت, غذایی مواد و ها مسمومیت داروها، ارهدرب مردم عموم آگاهی سطح افزایش و رسانی اطالع  -5

 دارو منطقی مصرف و تجویز راستای در الزم اقدامات و داروها جانبی عوارض

 مراکز و دانشجویان پزشکی، های گروه نظارتی، های بخش کارشناسان، جهت آموزشی و علمی خدمات ارایه -6

 پوشش تحت

 

 

 :اختصاصی و کلی اهداف

 

  بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، غذائی، مواد ایمنی سطح ارتقای : 1  کلی هدف

  : اختصاصی اهداف

 سیستم نمودن ییاجرا ISO 22000  و HACCP   بهداشتی و آرایشی, غذائی مواد کننده تولید کارخانجات در 

   تولیدی  واحد  5  در حداقل سال هر  - استان

 و آرایشی, غذائی مواد کننده تولید کارخانجات فنی ئولینمس کار به شروع از قبل آموزشی کارگاه برگزاری 

  آموزشی برنامه 11 حداقل سال هر - فنی مسئولین سازی توانمند و آگاهی سطح ارتقاء منظور به بهداشتی

 در کارشناس استقرار با استان بهداشتی آرایشی، و غذایی مواد صادرات و واردات بر نظارت کیفی سطح افزایش 

  1394 سال فروردین آخر تا مزبور واحد در کارشناسی توان تقویت و ناستا گمرکات

 نیازی پیش برنامه نمودن اجرائی (PRPS) تا استان بهداشتی و آرایشی, غذائی مواد کننده تولید کارخانجات 

  95 سال اردیبهشت پایان

 امتیاز درصدی 11 فزایشا با استان بهداشتی و آرایشی, غذائی مواد کننده تولید کارخانجات کیفی یارتقا 

  آن از قبل سال به نسبت هرسال در PRPS ارزشیابی

 قاچاق از پیشگیری منظور به ارس آزاد منطقه از کشور به وارداتی کاالهای ترخیص فرآیند به دهی سامان 

  94 سال پایان تا مذکور منطقه در محور سالمت کاالهای
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 مواد کننده تولید کارخانجات فنی مسئولیت و ساخت, رداریب بهره, تاسیس های پروانه صدور زمان مدت کاهش 

 برنامه طول در اجرا و آن از قبل سال به نسبت درصد 11 حداقل - بهداشتی و آرایشی ،غذائی

 برنامه درصدی 111 اجرای PMS قانونی های پیگیری و نتایج تحلیل و کشوری برنامه مطابق سال هر در 

  مربوطه

 

 

 استان در شده هیارا داروئی خدمات یفیتک ارتقای:  2 کلی هدف

  : اختصاصی اهداف

 بررسی با استان در تولیدی دارویی محصوالت کیفی یارتقا PMQC  سال در ییدارو محصول 8 حداقل  

 اندازی راه در همکاری با سال هر در درصد 15 میزان به آموزشی های بیمارستان داروئی خدمات کیفی یارتقا 

 های دانشکده و پشتیبانی, درمان, آموزشی های معاونت همکاری با داروئی های اقبتمر و خدمات های بخش

 (بالینی داروسازی گروه) داروسازی و پزشکی

 با موجود وضعیت به نسبت سال در درصد 15- دانشگاه تابعه های بیمارستان سایر داروئی خدمات کیفی یارتقا 

  دانشگاه مرتبط واحدهای سایر همکاری

 ها داروخانه ارزشیابی امتیاز درصدی 11 افزایش - خصوصی بخش های داروخانه در داروئی خدمات فیکی ارتقاء 

  آن از قبل سال به نسبت هرسال در

 شرکت ارزشیابی امتیاز درصدی 11 افزایش - استان در دارو پخش های شرکت در داروئی خدمات کیفیی ارتقا 

  آن از قبل سال به نسبت هرسال در پخش های

 غیر فروش و عرضه از پیشگیری و نظارت منظور به استان در موجود های عطاری از درصد 21 ساالنه ماندهیسا 

 قاچاق و داروئی محصوالت و دارو مجاز

   توزیع امکان نمودن فراهم با استان های شهرستان العالج صعب و خاص بیماران برای آسان دسترسی ایجاد 

  سال هر در شهرستان 3 داقلح - فوق بیماران داروهای شهرستانی

 

 

 

 و آرایشی آشامیدنی، غذائی، مواد کنترل های آزمایشگاه خدمات کیفیت مستمر ارتقای:  3  کلی هدف

  بهداشتی



                  زیتبر یپزشک علوم دانشگاه چهارساله برنامه

 

13 

 

  : اختصاصی اهداف

 های برنامه اجرای با معاونت های آزمایشگاه کارشناسان توسط شده ارائه آزمایشگاهی خدمات کیفیت یارتقا 

   سال هر در آموزشی برنامه 4 اقل حد - روز به و متناسب آموزشی

 علف ،نباتی آفات دفع سموم ها، بیوتیک آنتی باقیمانده سنجش منظور به معاونت در آزمایشگاهی خدمات یارتقا 

  ایمن محصوالت تولید به نیل راستای در سال هر در جدید مورد 21 جمعا ، شیمیایی کودهای و ها کش

 سال به نسبت درصد 15 همکار های آزمایشگاه و تولیدی واحدهای های زمایشگاهآ خدمات کیفی سطح افزایش 

 برنامه طول در آن اجرای و قبل

 آخر تا گوشتی محصوالت در مجاز غیر های بافت شناسایی برای شناسی بافت آزمایشگاه اندازی راه و تجهیز 

  95 خرداد

 بخش اندازی راه و تجهیز PCR 94 سال آخر تا کنترل آزمایشگاه در 

 و آن از قبل سال به نسبت درصد 11 حداقل آزمایشگاهی های نمونه آزمایشات به دهی پاسخ زمان مدت کاهش 

 برنامه طول در آن اجرای

 آشامیدنی، غذائی، مواد آزمایشات از برخی انجام سپاری برون برای دولتی غیر بخش امکانات و ظرفیت از استفاده 

 (سال هر در درصدی 5 افزایش و اول سال در ها مونهن از درصد 5) بهداشتی و آرایشی

 95 تیر پایان تا دارو کنترل آزمایشگاه اندازی راه و انسانی نیروی و تجهیزات تامین, تاسیس گیری پی  

 و آرایشی آشامیدنی، غذائی، مواد کنترل های آزمایشگاه در توسعه و تحقیق واحد اندازی راه و تاسیس گیری پی 

 94 سال انپای تا بهداشتی

 

 

 غذا و دارو عرصه در فعال و هدفمند سازی توانمند:  4 کلی هدف

  : اختصاصی اهداف 

 شاغل کارشناسان برای "آزمایشگاهی های دوره و بهداشتی فنی نظارت  قوانین" آموزشی های بسته تدوین 

 یک سال هر داقلح بهداشتی و آرایشی, غذائی مواد کننده تولید کارخانجات فنی مسئولین و معاونت در

  برنامه طول در آن اجرای و صنف

 و بهداشت های شبکه و دارو و غذا معاونت در شاغل دارویی کارشناسان برای آموزشی های بسته تدوین 

  1394 سال اردیبهشت آخر تا خصوصی بخش در شاغل داروسازان و درمانی و آموزشی مراکز و درمان
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 سطح در بیمارستانها های داروخانه دارویی خدمات کیفی سطح ارتقاء برای آموزشی کوریکولوم تدوین 

 در اجرا و1395 سال خرداد آخر تا دوره برگزاری برای الزم های مجوز اخذ و 1394 سال آخر تا استان

  سال هر در بیمارستان 11 برای برنامه طول

 

 

  غذا و دارو حوزه در کاربردی پژوهشی های فعالیت ارتقای:   5 کلی هدف

  :اختصاصی دافاه 

 تا دانشگاه پژوهشی معاونت همکاری با معاونت در دارو و غذا ایمنی تحقیقات مرکز تاسیس مجوز اخذ گیری پی 

 95 ماه تیر پایان

 های معاونت سایر همکاری با غذا و دارو معاونت توسعه و تحقیق واحد اجرایی نامه وآیین سازمانی چارت تدوین 

  1395 سال تیر پایان تا دانشگاه

 توسعه و تحقیق واحد ایجاد خصوص در استان بهداشتی و آرایشی, غذائی مواد کننده تولید کارخانجات راهنمایی  

  تولیدی کارخانه 7 حداقل سال هر در

 در معاونت وظایف با مرتبط کاربردی تحقیقات و پیشنهادات و ها طرح خصوص در معاونت کارشناسان از حمایت 

 (سال هر در مورد 3 حداقل) دانشگاه های معاونت سایر کاریهم با غذا و دارو زمینه

 بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، ، خوراکی مواد استانداردهای اصالح یا و تدوین در استاندارد سازمان با همکاری 

  برنامه طول در

 برنامه طول در کارخانجات بهداشتی و فنی ضوابط تدوین در دارو و غذا سازمان با همکاری 

 

 

  غذا و دارو خصوص در همگانی فرهنگ ارتقای  : 6 کلی هدف

  : اختصاصی اهداف 

 4 حداقل) دارو و غذا با مرتبط های همایش و ها پانل, ها کارگاه, ها نشست, آموزشی های برنامه واجرای تدوین 

 (سال هر در برنامه

 سال هر در مورد 5 حداقل ودار و غذا با مرتبط های مناسبت برای آموزشی مطالب و پمفلت انتشار و تهیه 
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 دانشجویان, آموزان دانش برای بهداشتی و آرایشی مواد و غذا و دارو زمینه در آموزشی های برنامه واجرای تدوین 

 (سال هر در آموزشی برنامه11 حداقل) معلمین و

 سال هر رد برنامه 4 حداقل استان مرکز سیمای و صدا در, برای همگانی آموزش های برنامه اجرای و تهیه  

 سال هر در برنامه 4 حداقل استان مرکز سیمای و صدا در همگانی آموزش های برنامه اجرای و تهیه  

 ها فعالیت و گزارشات و اخبار انعکاس و مردم همگانی آموزش  برای مطبوعات و ها رسانه ظرفیت از استفاده - 

  سال هر در مورد 3 حداقل

 

 

  استان سنتی و بومی بهداشتی و ییغذا محصوالت ساماندهی:  7 کلی هدف

  : اختصاصی اهداف

 سال آخر تا سنتی و بومی بهداشتی و غذایی محصوالت با ارتباط در استان نسبی های مزیت شناسایی 

1394  

 سازمان از الزم های تاییدیه اخذ و استان سنتی بومی غذایی مواد صادرات و تولید ضوابط تدوین پیشنهاد 

  1395 سال خرداد آخر تا دارو و غذا

 تجاری،  عالمت و نام ثبت ، کسب های پروانه اخذ)  استان بومی بهداشتی و غذایی مواد تولید کردن قانونمند

 برای بهداشتی گواهی صدور و کیفیت ارتقاء ،بهداشتی مجوزهای اعطای ،بهداشتی نمودن محل تولید

 برنامه پایان تا سال در محصول 2 حداقل(  صادرات

  استان در غذا و دارو مصرف الگوی اصالح:  8 کلی هدف

  : اختصاصی اهداف

 1394 سال آخر تا داروسازی دانشکده همکاری با سموم و داروها رسانی اطالع مرکز تقویت و توسعه  

 پایان تا الزم افزاری نرم های زیرساخت و متخصصین تامین با دانشگاه دارو منطقی مصرف و تجویز کمیته تقویت 

94 

 نیاز اساس بر داروها منطقی مصرف و تجویز ارتقای راستای در تخصصی میزگردهای و سمینار, جلسات یبرگزار 

  برنامه طول در بار یک ماه 6 هر حداقل پزشکان نسخ تجویز های شاخص ارزیابی از حاصل سنجی
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 پایان تا آنها تبلیغ از ممانعت جهت الزم اقدامات انجام و سالمت به رسان آسیب اقدامات و کاالها رسانی اطالع 

 مرتبط سازمانهای و دانشگاه های معاونت سایر همکاری با برنامه طول در پیگیری و 94 سال

 تولیدی محصوالت فرموالسیون اصالح جهت ایمن و سالم غذایی های فراورده و اولیه مواد فهرست تدوین 

  95 خرداد آخر تا متبوع وزارت همکاری با کارخانجات

 برای تغذیه و غذا فرهنگ اصالح با مرتبط تخصصی و عمومی آموزشی های برنامه اجرای و ینتدو در مشارکت 

 (سال هر در برنامه سه حداقل) مرتبط سازمانهای و دانشگاه واحدهای سایر همکاری با کارشناسان و مردم عموم

 

 

 

 ارتقای برای زمال افزاری سخت و افزاری نرم های زیرساخت تقویت و ایجاد گیری پی:   9  کلی هدف

 ذینفعان به  دارو و غذا معاونت خدمات کیفی و کمی

  : اختصاصی اهداف

 موارد کارشناسی تعیین و شناسائی با بیشتر خدمات ارائه برای دارو و غذا حوزه در اختیارات افزایش گیری پی 

 1394 تیر آخر تا دانشگاه به وزارت از اختیار تفویض قابل

 سال آخر تا  امنا هیات و دارو و غذا سازمان مانند ذیصالح مراجع از اختیار اخذ برای یضتفو قابل موارد پیشنهاد 

  برنامه طول در اجرا و 1394

 هیات و متبوع وزارت از الزم مجوزهای اخذ و دارو و غذا حوزه در جدید ساز درآمد منابع و ها ظرفیت شناسایی 

 برنامه طول در جدید موارد ریپیگی و 1394 سال آخر تا تعرفه برقراری برای امنا

 شبکه ستاد و معاونت ستاد در دارو و غذا حوزه وظایف با متناسب تشکیالت و سازمانی چارت تصویب گیری پی 

 1394 سال پایان تا امنا هیات و دانشگاه رئیسه هیات همکاری با ها شهرستان درمان و بهداشت های

 و دانشگاه همکاری با آن ساخت عملیات شروع و دانشگاه سپردی در معاونت جدید ساختمان احداث محل تامین 

  برنامه طول در منعقده نامه تفاهم برابر برداری بهره گیری پی و 94 شهریور آخر تا دارو و غذا سازمان

 درمان و بهداشت های شبکه ستاد دارو و غذا حوزه و معاونت ستاد نیاز مورد انسانی نیروهای جذب گیری پی 

 نیاز مورد سازمانی های پست تعداد به دانشگاه تابعه بیمارستانهای و درمانی آموزشی مراکز ،ها شهرستان

  برنامه طول در واحد هر در ای توسعه

 و غذا سازمان و دانشگاه رئیسه هیات ،امنا هیات ظرفیت از استفاده با ها پرداخت در عدالت برقراری گیری پی 

  برنامه طول در شاغل انسانی روینی بیشتر عالقمندی و کارآمدی برای دارو
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 وظایف بهتر انجام برای آنها بهسازی و معاونت نیاز مورد پشتیبانی و اداری و فنی تجهیزات تهیه و سنجی نیاز 

 (سال هر در درصد 11 حداقل) دارو و غذا سازمان و دانشگاه همکاری با سازمانی

 تا ها هزینه در جوئی صرفه و مکاتبات در تسریع برای معاونت در اداری اتوماسیون از استفاده کامل اندازی راه 

 94 سال پایان

 هزینه در جوئی صرفه و مراجعین به خدمات و رسانی اطالع سرعت افزایش برای معاونت سایت وب نمودن فعال 

  94 سال پایان تا ها

 های زیرساخت ایجاد IT بصورت خدمات ارائه و 95 سال پایان تا ذینفعان به الکترونیک خدمات بسترسازی برای 

 (سال هر در افزایش درصد 11 و اول سال پایان در درصد 11 حداقل) وب بر مبتنی و الکترونیک

 

 

 

 

 

  رسالت

 سازی بستر و گذاری سیاست مسئولیت تبریز، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت  

 با غیردولتی، و دولتی موسسات در را درمان بعد در پوشش تحت جامعه سالمت ارتقای و حفظ تامین، جهت در

 جلب و درمانی امکانات و تسهیالت عادالنه و مناسب توزیع. دارد برعهده موجود منابع و امکانات از گیری بهره

 بالینی درآموزش مشارکت و ها بخش سایر با تعامل در ها دستورالعمل و قوانین چارچوب در مشتریان رضایت

 کارکنان، مساعی تشریک فناوری، و اطالعات آخرین از استفاده راستا این در بوده حوزه این اهداف از ادانشگاهه

 . دارد قرار معاونت این کار دستور در خدمات بودن اثربخش هزینه و مردمی مشارکت جلب

   دورنما

 جهت در مناسب فیتکی با درمانی خدمات به بهتر دسترسی برای مناسب بستر است تالش در معاونت این  

 سطح در عادالنه و اثربخشی هزینه با مدیریتی علمی، های یافته آخرین مطابق جامعه آحاد سالم زندگی تامین

 .سازد فراهم استان

  درمان معاونت
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  اختصاصیاهداف کالن و 

 ر کلیه سطوح نظام سالمت )اعتبار بخشی(استقرار نظام پایش و ارزشیابی د: 1 یهدف کل

 اهداف اختصاصی:

 واجد شرایط بمیزان استان و بخشهای مراقبت ویژه  بیمارستانها ملی اعتبار بخشینامه اجرای بر

 95 مهرتا  111%

  واجد شرایط استان و بخشهای مراقبت ویژه  بیمارستانها مجدد ملی  اعتبار بخشیاجرای برنامه

 95 مهرتا  %111بمیزان 

  ی دانشگاهی  بیمارستانهابخشهای کلیه  اعتبار بخشیاجرای برنامه آموزش چهره به چهره و پایش

 95 تیرتا  111بمیزان 

 

 

 ارتقا کیفیت خدمات سالمت براساس استانداردها : 2هدف کلی 

 اهداف اختصاصی:

  در فرایندهای درمانی مراکز تابعه دانشگاه تا 51ارتقا مستمر کیفیت خدمات سالمت به میزان %

 پایان برنامه

  95% در مراکز تابعه دانشگاه تا پایان سال  31بیمار بمیزان نهادینه کردن اخذ رضایت آگاهانه از 

  در هر سال از 21ساماندهی وارتقاء خدمات اورژانس های پیش بیمارستانی وبیمارستانی به میزان%

 اجرای برنامه

  از  61دریافت گواهی نامه سطح یک برنامه ایمنی بیمار سازمان جهانی سالمت به میزان %

 ت تا پایان برنامهبیمارستان های پایلو

 % درطول برنامه 111اجرای نظام سطح بندی خدمات درمانی بستری و سرپائی به میزان 

 95% استاندارد کشوری تا پایان سال 71شاخص های پایه اورژانسها به منظور دستیابی به   یارتقا 

  برنامه % در هر سال از اجرای 31ساماندهی تجهیزات پزشکی مراکز تابعه دانشگاه به میزان 
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دینه کردن مدیریت مبتنی بر شواهد در تمام سطوح دانشگاه با تاکید بر اولویت نها :3هدف کلی 

 های نظام سالمت

 اهداف اختصاصی:

  دستیابی و تصمیم گیری و تصمیم سازی منطبق بر مدیریت مبتنی بر شواهد در حوزه معاونت

 95% تا پایان سال 51درمان به میزان 

 د سازی مدیران حوزه درمان در خصوص مدیریت مبتنی بر شواهد به میزان هر آموزش و توانمن

 %تا پایان برنامه )ایجاد بانک مدیران(31سال 

  تا پایان برنامه 51اجرای راهنماهای بالینی ملی سالمت در حوزه درمان به میزان % 

 تا پایان برنامه 41طبابت مبتنی بر شواهد در مراکز به میزان  یارتقا % 

 

 درتمام عرصه های مدیریتی دانشگاه (T.Q.M)نهادینه کردن مدیریت جامع کیفیت  : 4دف کلی ه

 اهداف اختصاصی:

 برنامه پایان تا% 31 سال هر میزان به کیفیت بهبود فلسفه خصوص در مدیران توانمندی و آموزش 

 تا کیفیت دبهبو های برنامه های استاندارد رعایت و  اجرا جهت مراکز در مناسبسازی  فرهنگ 

 برنامه  انیپا

 

 

ی به نیازهای یبهره وری از فن آوری اطالعات به منظور پاسخ گو رتقایو ا گسترش : 5هدف کلی 

 سالمت جامعه

 اهداف اختصاصی:

  در هر سال25بهبود و توسعه سیستم ارایه آمار و اطالعات بیمارستانی به میزان % 

 به طور کامل تا پایان سال 111ماران به میزان بهره برداری مرکز مشاوره سالمت وراهنمایی بی  %

96 

  در 51پذیرش، نوبت دهی و جوابدهی الکترونیکی مراجعین سرپائی به مراکز بالینی به میزان %

 سال

  در هرسال تا پایان برنامه21ایجاد پرونده الکترونیک سالمت به میزان % 

 تا پایان برنامه51میزان  راه اندازی سامانه الکترونیکی خدمات پیش بیمارستانی به % 
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 استقرار برنامه تحول نظام سالمت : 6هدف کلی 

 اهداف اختصاصی:

  درصد استاندارد مطابق  11کاهش میزان سزارین از طریق ترویج زایمان طبیعی به میزان

 دستورالعمل برنامه تحول نظام سالمت تا پایان برنامه

 مل برنامه تحول نظام سالمت با شاخص استاندارد کاهش پرداختی بیماران بستری مطابق دستورالع

درصد 6درصد دارو و تجهیزات، بیماران عادی  5درصد خدمات و  3کل پرداختی بیماران ) بیماران ارجاعی 

درصد دارو و تجهیزات، صفر درصد بیمارانی که از خارج در بیمارستان تهیه می  11خدمات و 

 ارستان(( تا پایان برنامهنمایند)مطابق فرموالری و فارماکوپه بیم

  41ارتقای خدمات هتلینگ بیمارستانها مطابق دستورالعمل برنامه تحول نظام سالمت به میزان 

 درصد تا پایان برنامه

  ارتقای کیفیت خدمات ویزیت مطابق دستورالعمل برنامه تحول نظام سالمت با شاخص

 دقیقه( تا پایان برنامه 5ش از استاندارد)متوسط زمان خدمات ارایه شده برای هر بیمار)بی

  اجرای برنامه حمایت از ماندگاری در مناطق محروم مطابق دستورالعمل برنامه تحول نظام سالمت

(  به 111با شاخص استاندارد)تعداد پزشکان ماندگار/تعداد پزشکان مقیم دولتی دانشگاهی بیمارستان *

 درصد تا پایان برنامه 75میزان 

 ضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان مطابق دستورالعمل برنامه تحول اجرای دستورالعمل ح

 درصد تا پایان برنامه 97ساعت (  به میزان  6نظام سالمت با شاخص استاندارد)تعیین تکلیف بیمار زیر 

 

 خدمات  یهعه آموزش الکترونیک سالمت در سطوح مختلف اراتوس : 7هدف کلی 

 اهداف اختصاصی:

 در سال35بیمارستان ها ومدیریت های معاونت درمان به میزان  ارتقای سایت های % 

  تهیه و توزیع بسته های آموزشی الکترونیکی سالمت در حوزه برنامه های تشخیصی، درمانی و

 96درصد تا پایان سال  51بازتوانی به میزان 

  دهنده خدمات تهیه و استخراج شاخص های درمانی و عملکردی  برای بیمارستانها و مراکز ارائه

 سرپایی .
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  جمع آوری ماهانه اطالعات مربوط به مراجعین اورژانس کلیه بیمارستانها و ارسال به وزارت

درصد تا  111بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  ) به صورت سه ماهه براساس فرمهای وزارتی ( به میزان 

 94پایان 

 ه خدمات درمانی سرپایی استان از قبیل به روز نمودن بانک اطالعاتی مربوط به مراکز ارائه دهند

 111کلینیکها ، آزمایشگاهها ، رادیولوژیها ، مراکز ترک اعتیاد و .... و استخراج شاخصهای مربوطه به میزان 

 94درصد تا پایان 

  111به روز نمودن نرم افزار پزشکان شاغل در استان بر اساس  نوع تخصص و شهرستان به میزان 

 94درصد تا پایان 

  جمع آوری و تهیه برنامه ویزیت متخصصین شاغل در بیمارستانهای استان و ارسال اینترنتی به

شبکه های بهداشت و درمان جهت اجرای هرچه بهتر سیستم ارجاع بیماران ) پزشک خانواده ( این 

 اطالعات سه ماهه به روز می شود .

  پیگیری و تکمیل اطالعات سامانه آماری آواب وHSE امانه های وزارتی و  استخراج و سایر س

 95درصد تا پایان  111گزارشات مربوطه از سامانه مذکور به میزان 

 

 

 توزیع عادالنه منابع از شاخصهای توسعه عدالت در سالمت : 8هدف کلی 

 اهداف اختصاصی:

  پوشش تخصصی بیمارستانهای مناطق کم برخوردار بر اساس نظام تخصیص منابع ساختار درمان

 % تا پایان برنامه81به میزان بستری 

 بیمارستانهای مناطق کم برخوردار بر اساس نظام تخصیص منابع ساختار  در خدمات ارتقای ارایه

  درمان بستری

 

 ظارت بر درمانارتقا کیفیت خدمات سالمت براساس استانداردهای موجود در حیطه ن : 9هدف کلی 

 اهداف اختصاصی:

 93% بیشتر از سال  11ان شهرستان تبریز حداقل پوشش نظارتی کامل بر مطب پزشک 

  درصد تا پایان سال  111بررسی شکایات واصله مردمی از مطب پزشکان  شهرستان تبریز به میزان

94  
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   درصد از بازدیدهای  21اجرای منظم و صحیح تعرفه مصوب سال در مطب های پزشکان به میزان

  94انجام گرفته تا پایان سال 

 درصد از  61تبریز به میزان   وتخصصی در مطب پزشکان عمومی رجوع ارباب ریمتک طرح اجرای

  94بازدیدهای انجام گرفته تا پایان سال 

 

 

 

 

 

 

 

  رسالت

 جانی) مرکز بهداشت استان آذربا زیتبر یو درمان یو خدمات بهداشت یبهداشت دانشگاه علوم پزشک معاونت

سالمت  ی، حفظ و ارتقانیتام ی، در راستا نفعیز یسازمانها دارد  با جلب مشارکت جامعه و فهی( وظیشرق

  .دیبهداشت و درمان ( اقدام نما ی) شبکه ها هیاول یدرمان یبهداشت یمردم در چارچوب مراقبتها

 

  دورنما

از   یریبر آن  است که  با بهره گ زیتبر یو درمان یو خدمات بهداشت یبهداشت دانشگاه علوم پزشک معاونت

سالمت ،  یعوامل خطر ، ارتقا ییشناسا  افتهینظام سالمت ، خدمات جامع و ادغام  یتهایتمام ظرف

انجام داده و   یشرق جانیمردم استان آذربا یهدف را با حداکثر حفاظت برا یهایماریبو کنترل  یریشگیپ

  دینما یاری یرانیا یاسالم یسبک زندگ نیبه بهتر دنیتحت پوشش  را در رس تیجمع

 

 

 

  بهداشت معاونت
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 یعروق-یقلب یها یماریو کنترل ب یریشگیپ :1 یکل هدف

 :یاختصاص اهداف

 ( در خصوص شناخت عوامل 11% جامعه استان )هر سال 51دانش، نگرش و مهارت حداقل  یارتقا%

 97سال  انیتا پا یآموزش یاز آن بر اساس بسته  یریشگیپ یو راه ها یعروق یقلب یماریخطرب

 یدر اجرا ریدرگ یطیومح یسطح ستاد یدرمان یرکنان بهداشت% کا51و تداوم آموزش  یرسان اطالع 

 97 سال تا سال هر در یو عروق یقلب یماریو کنترل ب یریشگیبرنامه پ

 یقلب یماریب خطردر خصوص شناخت عوامل   یبخش خصوص ی% پزشکان عموم91( یآموزش) بازآموز 

 97سال  انیاز آن تا پا یریشگیپ یو راه ها یعروق

 یعروق یقلب یماریب یپرونده در خصوص خود مراقبت یدارا یعروق یقلب مارانی%    ب111 ساالنه آموزش 

 97سال  انیاز عوارض تا پا یریشگیپ یو راه ها

 در کنترل و  یدانشگاه علوم پزشک یدرون سازمان ی% واحد ها111مشارکت و فعال نمودن  جلب

 94ل سا انیتا پا یعروق یقلب یها یماریاز عوامل خطر ب یریشگیپ

 سال تحت پوشش پزشک خانواده تا  31 یدر افراد باال یعروق-یقلب مارانی% مورد انتظار ب81 ییشناسا

  97سال  انیپا

 

 

 و کنترل سرطا نها یریشگیپ : 2 یکل هدف

 :یاختصاص اهداف

 ( در خصوص شناخت عوامل 11% جامعه )هر سال 51دانش، نگرش و مهارت حداقل  یارتقا%

 97سال  انیاز آن طبق دستورالعملها تا پا یریشگیپ یخطرسرطان و راه ها

 یدر اجرا ریدرگ یطیومح یسطح ستاد یدرمان ی% کارکنان بهداشت51و تداوم آموزش  یرسان اطالع 

 97 سال تا سال هر درو عوامل خطر مربوط به آنها   سرطان یماریو کنترل ب یریشگیبرنامه پ

 97سال  انیتا پا  یصوصبخش خ ی% پزشکان عموم91( یآموزش ) بازآموز 

 انیاز سرطان تا پا یریشگیدر کنترل و پ  یدرون سازمان ی% واحد ها111مشارکت و فعال نمودن  جلب 

 95سال 
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 توسعه فن آوری اطالعات در ارائه خدمات نظام سالمت : 3 یکل هدف

 :یاختصاص اهداف

 94ل سا انیتابعه تا پا یواحدها هیدر کل ینترنتیشبکه ارتباط ا یبرقرار  

 1394 سال انیپا تا سامانه افزار نرم در تیجمع  ثبت و زیتبر نینش هیحاش تی%جمع111 یسرشمار 

 افزار نرم در تیجمع  ثبت و  ییروستا مناطق و نفر هزار ستیب ریز یشهرها تی%جمع111 یسرشمار 

 1394 سال انیپا تا سامانه

 تا سامانه افزار نرم در تیجمع تثب و  اسکو سالمت یهمگان و جامع شبکه تی%جمع111 یسرشمار 

 1394 سال انیپا

 در تیجمع ی ا شناسنامه اطالعات ورود و یهزارنفر پنجاه تا 21 یشهرها تیجمع% 111 یسرشمار 

 1395 سال انیپا تا سامانه افزار نرم

 نرم در تیجمع ی ا شناسنامه اطالعات ورود و هزارنفر پنجاه  یباال یشهرها تیجمع% 111 یسرشمار 

 1396 سال انیپا تا سامانه ارافز

 سامانه در 1395 سال انیپا تا شده یسرشمار تیجمع یاتیح عیوقا%  111ثبت   

 1395 سال در سامانه در پوشش تحت تیجمع و بهداشت یها خانه یاتیح جیز% 111 ثبت 

 در سامانه  1394سال  انیتا پا یمعاونت بهداشت ی%واحدها 111  یاطالعات شناسنامه ا ثبت 

 1394 سال انیپا تا سامانه در  یپزشک علوم دانشگاه یبهداشت  کارکنان% 111 یتیهو شناسنامه ثبت 

 1396 سال انیپا تا سالمت یها میت با یسرشمار تیجمع% 111 نکیل 

 دیجد فرمت با هیپا تیزیو  افزار نرم یانداز راه(h7 در سال )سالمت و مراکز  یدر مجتمع ها 1394

   ییروستا یشهر

 1395 سال در سامانه در   هایماریب مراقبت  افزار نرم یازاند راه 

 1395سال   در  سامانه در  یبهداشت یها مراقبت  افزار نرم یانداز راه 

 1395 سال انیپا تا افزار نرم به  اول سطح یمراقبتها ریسا ورود  افزار نرم یانداز راه 

 معاونت در تابعه یها واحد افتهی انجام یبهداشت خدمات هیکل اطالعات یکیالکترون نظام یانداز ه را 

 1395 سال انیپا تا یبهداشت

 95 سال انیپا تا سالمت ارتباطات مرکز یانداز راه 

 95سال  انیتابعه تا پا یواحدها یکیالکترون شینظام پا یانداز راه  
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 مردم  یزندگ وهیبهبود ش : 4 یکل هدف

 :یاختصاص اهداف

 تیبا فعال ریرواگیغ یهایماریاز ب یمردم نسبت به خود مراقبت %51دانش، نگرش و مهارت  یارتقا 

 1397سال  انیمناسب تا پا یکیزیف

 سال  انیتا پا یمواد غذائ عیتوز هیو مراکز ته ی% اماکن عموم111در  اتیاستعمال دخان تیممنوع یاجرا

1397 

 1397ال س انی( تا پایگاریهدف )افراد س ی% گروهها21به  اتیمشاوره ترک دخان ارائه 

 مصرف کنندگان و فراهم آورندگان غذا (در رابطه با  مردم%  51ای ، نگرش و مهارت  سواد تغذیه یارتقا(

 1397سال  انیتا پا حیصح هیتغذ

 در  سال 6-31 یسن گروه جوانان و نوجوانان سالمت ژهیو یزندگ بهبود بخش یانداز راه و یطراح 

 دانشگاه و بهداشت وزارت دییتا مورد یفن و یعلم یها هبست با استان بهداشت مرکز و دانشگاه تیسا

 94 سال اول مهین  تا  یپزشک علوم

 تا یمعنو و یاجتماع ،یروان ،یجسم سالمت ابعاد در هدف گروه% 51دانش، نگرش و مهارت  یارتقا 

 97 سال انیپا

 جوانان و نوجوانان پرخطر یرفتارها مراقبت نظام جادیا و یطراح (YRBS )31- 6 سال  انیسال تا پا

97  

 97سال  انیمصرف نمک  تا پا نیانگی%  در م31  یکاهش نسب  

   97سال  انیپا تا اتیمصرف دخان وعی%  در ش15 یکاهش نسب  

 97سال  انیپا تا یناکاف یکیزیف تی%  از فعال11 یکاهش نسب  

 97سال  انیپا تا% در مصرف سرانه قند و شکر 31 یکاهش نسب  

 97سال  انیپا تا% در سرانه مصرف روغن ها 7 یبکاهش نس  

 97سال  انیپا تا اتی% در  سرانه مصرف لبن21 ینسب شیافزا  

 97سال  انیتا پا جاتیو سبز وهی% در سرانه مصرف م21 ینسب شیافزا  

 97سال  انیو چاقی  تا پا ابتیشیوع د  شیتوقف افزا  
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 97سال  انیسال تا پا 18 یدر افراد باالو اضطراب  یافسردگ وعی% در بروز و ش7 یاهش نسبک  

 ای ابتیکانسر، د ،یعروق یقلب یهایماریزودرس به خاطر ب ری%  از خطر مرگ و م25 یکاهش نسب 

  97سال  انیتا پا یمزمن تنفس یماریب

 

  

 سالمت سالمندان یارتقا :5 یهدف کل

 : یاختصاص اهداف

 هیوزارت متبوع در کل یاساس دستور العملها سالمندان بر افتهیادغام  یمراقبتها برنامه ادغام 

 94سال   دراستان  یشهرستانها

 مراقب سالمت و پزشکان  کارشناسان% سالمندان توسط بهورزان 41 ساالنه مراقبت 

 91سالم در  یزندگ وهیش یبراساس کتاب راهنما یسالم در دوره سالمند یزندگ وهیبرنامه ش یاجرا 

 97تا سال  94شهرستانها از سال  هیدرصد سالمندان تحت پوشش کل

 کانون دوستدار سالمند در  21کانون  دوستدارسالمند در هر شهرستان استان  و کی یراه انداز

 96تا سال  94از سال  زیشهرستان تبر

 نظام ارائه خدمات سالمت در جامعه  ی( ارتقا6 یکل هدف

 95 سال انیپا تا خدمات هدهند ارائه یواحدها یتمام ازین مورد یفن زاتیتجه کامل نیتام 

 95سال  انیارائه دهنده خدمات تا پا یواحدها یفن ریغ ازیمورد ن زاتیدر صد تجه 51ساالنه  نیتام  

 95 سال انیپا تا خدمات دهنده ارائه یواحدها درصد 111 یاساس راتیتعم 

 96 سال انیپا تا استان ازین مورد یکیزیف یفضاها% 111 احداث 

 94 وریشهر انیهزار نفر تا پا ستیربیز ی% روستاهاوشهرها111ک خانواده درنظام پزش یساز ادهیپ 

   تا  21 یدر شهرها یبرنامه پزشک خانواده شهر یساز ادهیپ و درمان و بهداشت شبکه نظام بهبود

 94 وریشهر انیهزار نفر تا پا 51

 انیتا پا لوتیشهرستان به عنوان پا کیسالمت در  یشبکه جامع وهمگان کی جادیو ا یطراح 

 94 وریشهر

  هزار نفر شامل )سراب ،  51 یباال یشهرها نیساکن  یبرا خانواده پزشک برنامه  پوشش استقرارو

 95 وریشهر انی( تا پاانهیبناب ، مرند ، م

   97سال  انیسالمت تا پا یمجتمع ها جادیبا ا زیکالن شهر تبر تی% جمع111پوشش  
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 95سال  انیهزار نفر  تا پا 51 یباالبزرگ   یاسالمت در تمام شهره یمجتمع ها  جادیا 

 94 سال انیپا تا زندان سالمت مرکز یانداز راه در مشارکت و یزیر مه برنا 

 95 سال انیپا تا  ییدانشجو جامعه سالمت مرکز یانداز راه در مشارکت و یزیر مه برنا 

  97سال  انیمت تا پادر امر سال ربطیذ یبرون بخش ی% سازمانها71جلب مشارکت و فعال نمودن 

 

  یدرمان یخدمات بهداشت تیفیکی و ارتقا یاستاندارد ساز :7 یکل هدف

 : یاختصاص اهداف

 1395 سال طول در استان درمان و بهداشت یها شبکه% 111 در تیفیک بهبود یها واحد یانداز راه 

 جامع تیریمد فلسفه باره در رانیمد و  کارکنان% 111  دانش یارتقا یبرا یآموزش دوره کی یبرقرار 

 (97 سال)تا  برنامه طول در تیفیک

 در یدرمان یبهداشت خدمات نظام در یتیریمد و بانیپشت خدمت، یها ندیفرآ%  111 یساز مستند 

 95 و 94 یها سال طول

 یها پروتکل و ها نیال دیگا بر یمبتن بهداشت معاونت یمراقبت ی ها ندیفرآ%  111 یاستانداردساز 

 95 و 94 یها سال طول در مرتبط

 97 سال تا دار تیاولو یندهایفرا% 21 سال هر( 97 سال تا)  برنامه طول در ها ندیفرآ بهبودمستمر 

 95 سال طول در یدرمان یبهداشت مراکز% 111 هادر یمشتر حقوق منشور   آموزش و نیتدو 

 ده خدمات سالمت از ارائه کنن یو واحدها یدرمان یمراکز بهداشت هیدر کل یسنجنظام اعتبار  یاجرا

 97تا  95سال  وریشهر

  

 

 ( HIV/AIDS) سل و  دیو بازپد دینوپد یها یماریو کنترل ب یریشگیپ : 8 یکل هدف

 :یاختصاص اهداف

 تحت پوشش  تیدر هزار از موارد مشکوک به سل در جمع 3 زانیبه م یبردار نمونه 

 خطر ابتالء به  یشده از بابت فاکتورها ییدر صد موارد  سل  شناسا 111یبررسHIV/AIDS   هر ساله

 یشرق جانیبرنامه در استان آذربا انیتا پا
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 برنامه در  انیهر ساله تا پا ابتیابتالء به د سکیشده از بابت ر ییدر صد موارد  سل  شناسا 111یبررس

 یشرق جانیاستان آذربا

 فاکتور خطر ابتالئ به  یدارا یتیجمع یدر صد گروهها 61احتمال ابتالئ به سل در یو بررس ییشناسا

  یشرق جانیدر استان آذربا1397سال  یشهرستان تا انتها 4سل هر سال در 

 یو درمان یبهداشت ستمی% پزشکان شاغل در س111 یدانش و مهارت در خصوص برنامه سل برا یارتقا 

  1395سال  انیتا پا

 1394تا آخر سال یرقش جانیاستان آذربا انی% زندان111فعال ابتالء به سل در   یابیماریب  

 ییشناسا مارانی% ب95 یبهداشت برا یمراکز و خانه ها قیاز طر میاستقرار درمان تحت نظارت مستق 

 یشرق جانیاستان آذربا یهادر شهرستان 1394سال  یشده در ط

 هرشده در شش ماهه  ییو درمان مجدد شناسا دیمثبت جد ریموارد اسم نیدر ب ییمقاومت دارو یبررس 

  97آخر سال  سال تا

 سال  انیتا پا ی% پزشکان شاغل در بخش خصوص75 یدانش و مهارت در خصوص برنامه سل برا یارتقا

  یشرق جانی% در استان آذربا15هر سال  یبه ازا 1397

 طرح  یاجراPPM سال  یشهرستان تا انتها 4( هر سال در ی)ادغام برنامه کنترل سل در بخش خصوص

 یرقش جانیدر استان آذربا1397

 هدف در خصوص    گروهدرصد دانش آموزان  51دانش، نگرش و مهارت  یارتقاHIV 97سال  انیتا پا   

 خصوص   دراستان  یدانشگاهها هیدر کل ییدانشجو ینمودن  هسته ها فعالHIV   

 نییسال پا انیدرصد دانشجو 31سال آخر و  انیدرصد دانشجو91دانش، نگرش و مهارت حداقل  یارتقا 

  97سال  انیورت ساالنه تا پاتر  به ص

 از  یریشگیآموزش ساالنه پHIV تحت پوشش  یقیدرصد معتادان تزر 91حداقل  حیو نگرش صح

  97سال  انیدانشگاه تا پا

 تست  دیرپHIV 97سال  انیدر صد هزار نفر تا پا 511  زانیاستان به م  تیجمع  

 95سال  انیتان اهر،بناب،سراب و مرند تا پادر چهار شهرس یرفتار یهایماریمراکز مشاوره ب یراه انداز  

 94سال  انیتا پا زیتبر 2شماره  ریپذ بیمرکز مشاوره و مراقبت زنان آس یراه انداز 

 در استان تا  دزیخطر ا نیشتریدر معرض ب تیاندازه جمع نییمطالعه در خصوص تع کیو اجرا  یطراح

 96سال  انیپا



                  زیتبر یپزشک علوم دانشگاه چهارساله برنامه

 

29 

 

 ساله استان در خصوص  15-49افراد  نیدر ب یگاهمطالعه دانش، نگرش و آ کیو اجرا  یطراحHIV  تا

 95 سال انیپا

 

 

 مواد و الکل یاز سوء مصرف و وابستگ یریشگیسالمت روان و پ یبرنامه ها یارتقا : 9 یکل هدف

 :یاختصاص اهداف

 روانی بیماران کشف برای استان جمعیت% 51 ساالنه غربالگری  

 شده در  ییشناسا  مارانیدرصد ب 111 زانیدر استان به م ساالنه یروانپزشک یخدمات تخصص  انجام

 97سال  انیاستان تا پا تیجمع

 یتحت پوشش مراکز بهداشت یبه اختالالت روانپزشک انی% مبتال111 ساالنه یآموزش و توانمندساز 

 97سال  انیتا پا  یخودمراقبت کردیبا رو یدرمان

 تحت پوشش مراکز  یبه اختالالت روانپزشک انیبتالم ی% خانواده ها111 ساالنه یآموزش و توانمندساز

  97سال  انیتا پا یخودمراقبت کردیبا   رو یدرمان یبهداشت

 ادیو اعت یاجتماع ،ی( در ابعاد سالمت روانی)خود مراقبت یآموزش یبسته  11و آموزش  نی، تدو یطراح 

 97 سال انیپا تا

 تحت پوشش  تیدر صد جمع 51وان در سالمت ر یتخصص نیرابط یریو بکارگ یجذب، توانمندساز

 97سال  انیمجتمع ها و مراکز سالمت تا پا

 و  یاجتماع یسالمت روان یدرصد محالت در برنامه ها 51 درسالمت  نیرابط یریو بکارگ یتوانمندساز

 97سال  انیتا پا ادیاعت

 یسالمت روان ی( در برنامه ها یو  مجاز یقی) حق مجوزدار یاجتماع یشبکه ها یو فعالساز جادیا ،

 سطح ( کی) هرسال   97سال  انی، رسانه ها، جامعه تا پاسالمت نی، رابطادیاز اعت یریشگیو پ یاجتماع
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  رسالت 

 ایران در تاریخی قدمت و علمی ممتاز پیشینه با دانشگاهی در که است مفتخر فرهنگی دانشجویی معاونت

 جامعه پایدار توسعه رکن ترین مهم بعنوان دانشجو جوانان تعداداس رشد و تربیت راه در است توانسته اسالمی

 معیشتی نیازهای تامین و رفاهی صنفی، خدمات هیارا سو یک از معاونت این. نماید ایفا را مهمی نقش

 و بدنی تربیت برنامه، فوق فرهنگی، خدمات ارائه برای الزم کارهای سازو تمهید دیگر سوی از و دانشجویان

 . است داده قرار خود امور سرلوحه در را مشاوره

 تربیت خود، های نقش ایفای و وظایف انجام از فرهنگی دانشجویی معاونت غایی آرمان و نهایی هدف

 های تخصص و علوم کارگیریب توان که است اجتماعی فرهنگی و روانی جسمی، نظر از سالم دانشجویانی

 های رهیافت که معتقدیم ما. باشند داشته را سالمت ظامن در نقش ایفای و جامعه عرصه در خود دانشگاهی

 تربیت و رشد الگوی برترین و بهترین است یکتا خالق زیبا های جلوه و رحمت آیات از آکنده که اسالم وحیانی

 . است کرده ارائه را بشری جوامع توسعه و انسانی

 جهت را الزم بستر و زمینه مکانی و زمانی مقتضیات به توجه با و متعالی حقایق این رهگذر از که برآنیم لذا

 . انشگاه و عرصه جامعه فراهم آوریمد فضای در دانشجویان استعداد وبکارگیری رشد ظهور،

  دورنما

 مهیا را بستری و تسهیالت دانشجویان آموزشی – علمی زندگی محیط برای که است این ما غایی آروزی و آرمان

 و اسالمی های آموزه بر مبتنی اخالق و تعهد اعتالی و درونی استعدادهای شکوفایی و رشد موجبات که سازیم

  . نماید فراهم اجتماعی های فعالیت عرصه به ورود برای دانشجویان فردی های مهارت و توان تقویت

 

 نگیفره-دانشجویی معاونت
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 یاختصاص کالن و اهداف
 انرشد و تعالی فضایل اخالقی، دینی و استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجوی:  1 یهدف کل

 :اختصاصیاهداف 

  به منظور  آموزشی هایمحیطبه فضاسازی فرهنگی در  فرهنگیدرصد از اعتبارات  11اختصاص ساالنه

 دانشگاهیاناعتماد بنفس  نیزو  مذهبی ملی،احساس غرور  برانگیختن

 در طول برنامهقبل  ینسبت به سالهادرصد  21 یزانبه م ییدانشجو یتعداد کانونها افزایش 

  1395تا پایان سال دانشگاه  یشهدا یعمل یهسیرتدوین 

  در هر سال  دانشجویان هنری فرهنگی های آفرینشبرای حمایت از  فرهنگیدرصد از اعتبارات  5اختصاص

 از برنامه

 درصد در طول برنامه  21 یزانبه م یان،دانشجو یقرآن یها یتفعال افزایش 

 درصدی  5 افزایشدر طول برنامه. (  انشجویاند زیارتیورزشی و  فرهنگی، اردوهایدرصدی  31 افزایش

 تا پایان برنامه  در هر سال دانشجویی کانونهایاز تشکلها و  مادی های حمایت

 

 

 توسعه فضاهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و  ورزشی دانشجویان: 2 یهدف کل

 :اختصاصیاهداف 

 برنامه طول در اهخوابگ متقاضی ورودی دانشجویان تمامی برایارائه خوابگاه  و تأمین 

  1395تجهیز کامل خوابگاه های دانشجویی به تسهیالت رفاهی و آموزشی تا پایان سال 

 1394تا پایان سال  93نسبت به سال درصد  51غذاخوریهای دانشجویی به میزان  کامل تجهیز 

  متر مربع فضای فرهنگی جدید تا پایان برنامه 2511ایجاد حداقل 

  من فوتبال دانشگاه تا پایان برنامهدرصدی زمین چ 111افزایش 

 

 

 توسعه توانمندی های شوراهای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی: 3 یهدف کل

 :اختصاصیاهداف 

 درصد اختیارات حوزه فرهنگی به شورای فرهنگی دانشکده ها در طول برنامه 51تفویض حداقل 
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  ونت دانشجویی در هر سال از برنامهطرح تحقیقاتی کاربردی الویت دار حوزه معا 2پیشنهاد اجرای حداقل 

  1395ایجاد داشبورد مدیریتی معاونت تا پایان سال 

 

 

 ارتقای کیفیت خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و مشاوره ای دانشجویان:  4 یهدف کل

 :اختصاصیاهداف 

  94ماهه اول سال  6درصد فرآیندهای حوزه معاونت دانشجویی در  111احصا و شناسائی 

 94درصد فرآیندهای حوزه معاونت دانشجویی تا پایان سال  111 مستندسازی 

  درصد فرآیندهای حوزه معاونت دانشجویی در هر سال از برنامه 11ارتقای حداقل 

 

 

 ارتقای توان فرهنگی دانشگاه با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و استعدادهای درخشان:  5 یکل هدف

 : یاهداف اختصاص

  نخبه علمی، فرهنگی و ورزشی  دانشجویاناز  حمایتارات فرهنگی و ورزشی برای درصد از اعتب 3اختصاص

 در هر سال از برنامه

  1395ایجاد اتاق فکر نخبگان جهت مشارکت در تصمیم گیری ها تا پایان سال 

 

 

 توسعه ورزش همگانی برای خانواده بزرگ دانشگاه: 6 یهدف کل

 :اختصاصیهدف 

  خانواده دانشگاهیان در ورزش همگانی در طول برنامهدرصد مشارکت  51افزایش حداقل 

 

 ارتقای سبک زندگی، بهداشت روانی و عمومی دانشجویان: 7 یهدف کل

 هدف اختصاصی:

  درصد دانشجویان جدیدالورود در زمینه سبک زندگی دانشجویی )قوانین، آئین  71ارتقای دانش و نگرش

 سال از برنامه نامه ها، ورزش و ...( در هر
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بین دانشگاهی در سطوح داخلی و خارجی  ورزشیگسترش ارتباطات فرهنگی و : 8 یدف کله

 همجوار( ی)کشورها

 :اختصاصیاهداف 

 برگزاری ساالنه یک مسابقه ورزشی با دانشگاههای کشورهای هم جوار در طول برنامه 

 ل برنامهبرگزاری ساالنه یک مسابقه فرهنگی و دینی با دانشگاههای کشورهای هم جوار در طو 

 

 

 تقویت اعتماد به نفس و توانمندی های کارکنان حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی:  9 یهدف کل

 : یهدف اختصاص

  مسابقه ورزشی در رده ای مختلف سنی در بین کارکنان و اعضای هیئت علمی  2برگزاری ساالنه حداقل

 دانشگاه در طول برنامه.

 

 

ای بخش خصوصی، خیرین و سایر سازمانها در راستای اهداف بهره گیری از ظرفیت ه: 11 یهدف کل

 حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

 : یهدف اختصاص

  درصد از کمبودها و مشکالت امور  11استفاده از توانمندی ها و امکانات بخش خصوصی و  خیرین در رفع

 دانشجویی در هرسال از طول برنامه

 

 

 ه زندگی بازنشستگان و همکاران سالمند دانشگاهتقویت روحی و بهبود شیو: 11 یهدف کل

 :اختصاصیهدف 

  برنامه ویژه بازنشستگان و همکاران سالمند دانشگاه در طول برنامه 2برگزاری ساالنه حداقل 
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  فناوری و تحقیقات معاونت                                                         

   رسالت

 های عرصه در تبریز پزشکی علوم دانشگاه علمی موقعیت یارتقا و جامعه سالمت هبودب و توسعه در مشارکت

 مختلف های پژوهش انجام جهت پژوهشگران برای مناسب فضای و بستر ایجاد طریق از المللی بین و ملی

 فناوری و پژوهش متولیان و گذاران سیاست با فعال و مناسب ارتباط برقراری و ای توسعه و کاربردی ،بنیادی

  کشور

  دورنما

 اول طراز های دانشگاه از یکی عنوان به همواره دانشگاه سطوح تمام در پژوهش ارتقای و توسعه با آنیم بر ما

 سالمت ارتقای خدمت در پژوهش انجام بارز مصداق و گشته محسوب پژوهش بعد از منطقه معتبر و کشور

  .باشیم جامعه

 اهداف کالن و اختصاصی:

اختیارات حوزه تحقیقات و فناوری با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح از جمله  یتوسعه:  1 یکل هدف

 هیأت امناء 

 :یاختصاص اهداف

 موارد و فناوری و تحقیقات حوزه چالشهای با مرتبط راکد قانونی ظرفیتهای از استفاده و شناسایی 

 نامهبر طول در مورد 5 حداقل کردن اجرایی و 94 مرداد آخر تا تفویض قابل

 توسط ماه سه از کمتر آموزشی های دوره برای استاد و دانشجو پذیرش و اعزام ینامه آیین تدوین 

 سال همان از آن اجرای و 94 پایان سال تا دانشگاه پژوهشی شورای و الملل بین روابط
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 مهندسی مجدد ساختار تشکیالتی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری : 2 یکل هدف

 :یاختصاص اهداف

 94 سال آخر تا باالدستی اسناد به توجه با فناوری و تحقیقات معاونت اداری فرآیندهای مستندسازی ، 

 95 سال پایان تا مدون فرآیندهای ارتقاء و، 95 خرداد آخر تا اصالحی فرآیندهای تدوین

 دی و ساختار تشکیالتی، شرح وظایف و اختیارات هر رده سازمانی در چارت تشکیالتی پیشنها تدوین

شرایط احراز پستهای کارشناسی تعیین شده در چارت تشکیالتی معاونت تحقیقات و فناوری تا آخر سال 

94  

 بسته آموزشی برای توانمندسازی کارشناسان حوزه پژوهش با توجه به ساختار  5و اجرای حداقل  تدوین

  94تا آخر سال  NPMCتشکیالتی جدید با مشارکت 

 هایفعالیت و هابرنامه نمودن لحاظ منظور به دانشگاه درمانی-آموزشی مراکز اداری ساختار در بازنگری 

 95 پایان سال تا دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت مشارکت با دانشگاه پژوهشی

  

 یحوزه پژوهشی خدمات یدهنده هیارا و درآمدساز هایظرفیت از وریافزایش بهره : 3 یکل هدف

 نشگاهدا فناوری و تحقیقات

 :یاختصاص اهداف

 مربوط به توانمندیهای علمی و صنعتی درآمد ساز  اطالعاتظرفیت های درآمد ساز و  شناسایی

 94سال  انیپا تا دانشگاه دانش انتقال واحد توسط فناوری و تحقیقات حوزهدر  دانشگاه

 با ارتباط در دانشگاه های توانمندی معرفی برای دانشگاه تبلیغاتی های کانال و مجاری یارتقا 

(، شرکت و برگزاری 95بسته تا آخر خرداد  11بسته )حداقل  یتهیه اینترنت، طریق از صنعت

 نمایشگاههای مشترک )حداقل دو نمایشگاه در هر سال در طول برنامه(، و ... 

 خدمات تجهیزات تحقیقاتی اصلی موجود در  یارائه و استفاده ینحوه به مربوط ینامه آئین یتهیه

  94 پایان سالانشگاه توسط گروه کاری و ارتقاء وضعیت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه تا د

 کمّی و کیفی پایگاه جامع اطالع رسانی و ارتباطات همگانی نظام سالمت استان توسط  ارتقاء

گاه تا مدیریت آمار و فناوری اطالعات معاونت و با مشارکت دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانش

  95آخر شهریور 

 94 سال آخر تا دانشگاه فناوری و تحقیقاتی اطالعات بانک جامع افزاری نرم یبرنامه ارتقای 
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  بخشیبینتحقیقاتی -علمی کالن هایبرنامه اندازیراه :4 یکل هدف

 :یاختصاص اهداف

 ن بخشی دانشگاه تحقیقاتی بی-کالن علمی هایبرنامه اجرای و تدوین چکونگی ینامهآئین تدوین

  94 پایان سالتوسط شورای تحقیقات و فناوری دانشگاه تا 

 آخر تا آن یساالنه یبرنامه تدوین و "نوترکیب هایپروتئین و بادی آنتیتولید " کارگروه تشکیل 

 94 مرداد

 94 پایان سالتا  "تولید آنتی بادی"مربوط به  "اتاق تمیز"اندازی  راه  

 مهر آخر تا آن یساالنه یبرنامه تدوین و "ترمیمی طب و بنیادی یهاسلول" کارگروه تشکیل 

94 

 درمانی شهید مدنی تا آخر -در مرکز آموزشی "سلول درمانی"مربوط به  "اتاق تمیز"اندازی  راه

  94سال 

 کشوری کوهورت برنامه اجرای در فعال مشارکت 

 فعالیت گرائیماموریت جهت در هدانشگا برتر تحقیقاتی مرکز پنج با نامه تفاهم اجرای و تدوین-

  94 پایان سالتحقیقاتی مراکز تا  های

 های  کالن ثبت بیماری یبرنامه تدوین در مشارکت(Disease Registry) یسرطان، سکته 

 آن اجرای و 94 سال آذر آخر تا مربوطه کارگروه توسط مادرزادی ژنتیکی اختالالت و قلبی یسکته مغزی،

 برنامه طول در

 

 تحقیقاتی-علمی هایکاربردی کردن فعالیت :5 یکل هدف

 :یاختصاص اهداف

 تدوین و هادانشکده و فناوری و تحقیقات معاونت در "سالمت فناوری یتوسعهمدیریت " اندازیراه 

تحقیقات و فناوری دانشگاه، شرح وظایف و فرآیندهای مربوط به این عرصه تا  یحوزه کالن هایبرنامه

  94 پایان سال

 مجوز صدور و 94 خرداد آخر تا امناء هئیت در بنیاندانش هایشرکت تشکیل ینامهآئین اصالح 

 برنامه طول در سال هر در بنیان دانش شرکت دو حداقل
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 سالمت فناوری یتوسعه " واحد هایفعالیت به مربوط فرآیندهای طراحی و وظایف شرح تدوین" 

  94 پایان سالتا   هاو دانشکده معاونت در

 درمان، و بهداشت های شبکه ها، معاونت در "کیفیتبهبود " واحد تاسیس و سازیظرفیت  

 (هامعاونت تمام برای پشتیبانی معاونت به)مربوط  94 پایان سال تا ها دانشکده و ها بیمارستان

 و بازاریابی تحقیق و  سازیتجاری به مربوط آموزشی یدوره و بسته 4 حداقل برگزاری و تعریف

 پزشکی رسانی اطالع و مدیریت دانشکده مشارکت با و معاونت دانش انتقال واحد توسطمحور  مشتری

 94 سال پایان تا دانشگاه

  

 المللی بین و ملّی سطوح در سازمانی بین هایهمکاری یتوسعه : 6 یکل هدف

 :یاختصاص اهداف

 یت روابط بین الملل با دانشگاهی توسط مدیر المللی/بینملی علمیحداقل یک تور  برگزاری

 همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه در هر سال در طول برنامه 

 95 پایان سالبه خصوص بخش انگلیسی تا  یوب سایت معاونت تحقیقات و فناور یارتقا و تکمیل 

 و برنامه های آموزش زبان انگلیسی برای کارکنان، متناسب با رسالت وظائف  هابسته طراحی

  95سال  پایانتا  NPMCیریت روابط بین الملل با همکاری سازمانی توسط مد

 در طول برنامه )از جمله:  المللیبین یوجهه با دانشگاهی برنامه چهار حداقل از حمایت و تشکیل

 ...(  ،WHOناهنجاریهای ژنتیکی، مراکز همکار  ،EBMبرنامه های 

 

 

 نخبگان و درخشان دهایاستعدا توانمندیهای و ظرفیتها از مندیبهره : 7 یکل هدف

 :یاختصاص اهداف

 علوم دانشگاه "دانشجویان فرهنگی -علمی امور ریزی برنامهشورای " نامه آیین سازینهائی و تدوین 

 با دانشجویی درخشان استعدادهای و نخبگان به مربوط مدیریت سازی یکپارچه منظور به تبریز پزشکی

 94 پایان سال تا فرهنگی و دانشجوئی و ی،فناور و تحقیقات آموزشی، هایمعاونت مشارکت

 دانشگاه توسط گروه کاری با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه و  "استاد ممتاز" ینامه آئین تدوین

   94 پایان سالاخذ مصوبه از هئیت امنای دانشگاه تا 
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 قیقاتیتح-علمیکار " جهت توانمند و برگزیده دانشجویان کارگیری به نحوه ینامه آئین تدوین" 

 94 تا پایان سال دانشگاه رئیسه هئیت از مصوبه اخذ و کاری گروه توسط

 94 تا پایان سال دانشگاه پژوهشی شورای توسط "پژوهشیکرسی " نامه آئین تدوین 

 نحوه پذیرش  ینامه آئین تدوینPost-Doc تحقیقاتی توسط شورای -برای اساتید فعال علمی

 94 پایان سالامنای دانشگاه ه به هئیت یپژوهشی دانشگاه و ارا

 

 

 

  

 منابع و تیریمد توسعه معاونت                                                 

  

 رسالت 

 را خود رسالت ترین مهم تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه منابع و مدیریت توسعه معاونت

 اقتصاد کلی سیاستهای پایه بر اهدافدانشگاه تحقق جهت در...( و یکیوفیز مالی و انسانی)منابع و مدیریت توسعه

 .داند می باالدستی اسناد و رهبری معظم مقام ابالغی مقاومتی

  دورنما

 جهت را مناسب بستر منابع، از بهینه استفاده و تامین و اثربخش مدیریت از گیری بهره با که آنیم بر ما 

  .آوریم فراهم الملل بین سطح در فعال و کشور سطح رد ممتاز رتبه به دانشگاه دستیابی

  منابع  مدیریت و توسعه  نگهداشت، توزیع، تامین،: 1 کلی هدف

 اهداف اختصاصی: 

 تابعه یواحدها یتمام در آنها نهیبه عیتوز و ازین مورد  یاستان و یمل اعتبارات نیتام و جذب 

 ها و نظارت بر درآمدها  نهیبخش کردن هز اثر 

 دانشگاه یتهایمامور با متناسب برنامه طول در تابعه یواحدها یتمام مصوب التیتشک نمودن بروز و حاصال 
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 95 سال انیپا در دانشگاه یمال یدهایفرا هیکل ونیزاسیمکان و یسامانده ، احصا 

 پرسنل دانشگاه در طول برنامه  یدانش و توانمند یارتقا 

 دانشگاه در طول برنامه  ازیموردن یکیزیف یو توسعه فضاها یسامانده 

 یکیزیف ینگهداشت فضاها یو ارتقا تیریمد  

 دانشگاه  یها تیمامور یدانگشاه در راستا یانسان یروین تیکم یساز متناسب 

 کارکنان در طول برنامه   یو تعهد سازمان زشیرفاه، انگ تیتقو 

 

 فرآیندها مستمر  پایش و ارتقا تسهیل،: 2 یکل هدف

 اهداف اختصاصی: 

 برنامه  انیدانشگاه تا پا یمال یدادهایاطالعات و رو هیکل یساز فشفا 

 95اول سال  مهین انیتا پا یدولت ریبه بخش غ یقابل واگذار یندهایخدمات و فرا یبند تیو اولو احصا  

 96سال انیپا تا یدولت ریغ بخش به شده ییشناسا یواگذار قابل یندهایفرا و خدمات یسپار برون 

 

  عملکرد مدیریت و ریزی برنامه نظام قراراست: 3 کلی هدف

 :اختصاصی اهداف

 ،95 سال انیپا تا معاونت یندهایفرا یمستندساز و اصالح احصا  

 94 سال پایان تا دانشگاه تاشش برنامه اجرای  

 برنامه پایان تا ششم ساله پنج برنامه سند با معاونت عملیاتی های برنامه همسوسازی  
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 آموزشی معاونت

 رسالت

 انسانی نیروی تربیت های حوزه در خود ساختاری و انسانی های توانایی از مندی بهره با آموزشی معاونت

 فعالیت آموختگان دانش مداوم و مستمر آموزش و پزشکی های مراقبت ارتقای فناوری، و دانش ارتقای کارآمد،

 . نماید می

 

  دورنما

 از گیری بهره با ست صدد در تبریز پزشکی علوم دانشگاه کالن های استراتژی تحقق راستای در آموزشی معاونت

 دانش تربیت زمینه در اخالقی و علمی نظر از سرآمد و ممتاز استادان و آموزشی روزآمد و جدید های روش

 توجهی قابل مشارکت ای منطقه و کشوری ممتاز جایگاه و پزشکی علوم سطح ارتقای در کارآمد آموختگان

  .باشد داشته

 اهداف کالن و اختصاصی:

 های آموزه از استفاده با دانشگاه در علمی هیئت اعضای ای حرفه اخالق کردن نهادینه:  1 کلی هدف

 ای حرفه و دینی

 :اختصاصی اهداف

 95 سال پایان تا ها دانشکده دانشگاه، ای حرفه اخالق منشور تدوین 

 ول برنامه در ط ای حرفه اخالق زمینه در اساتید آموزشی نیازسنجی 

 برنامه طول در سال هر در دینی های آموزه و ای حرفه اخالق ی دوره دو حداقل برگزاری  

 1395 سال پایان تا ای حرفه اخالق سنجش نظام بر مبتنی تشویق و ارزشیابی ابزار تدوین  
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  گیری تصمیم در امنا هیات  قانونی های ظرفیت از استفاده ارتقای: 2 کلی هدف

 :هدف اختصاصی

 ،از قبل ماه یک  تا دانشگاه امنای هیات در گیری تصمیم قابل موارد  ارسال و بندی اولویت شناسایی 

 برنامه طول در سال هر در امنا هیات جلسات

 

 تکمیلی تحصیالت و  آموزشی شوراهای و دانشگاه شورای  قانونی های ظرفیت ارتقای:  3 کلی هدف

 : اختصاصی اهداف

 هر اول ماهه سه پایان تا تصویب جهت دانشگاه شورای در طرح قابل مسائل دیبن اولویت و شناسایی 

 برنامه طول در  سال

  هر سال در طول برنامه پاسخگو آموزشی شورایتشکیل حداقل دو جلسه 

 

 :استقرار مدیریت مبتنی بر شواهد در حوزه معاونت آموزشی 4هدف کلی 

 اهداف اختصاصی:

 در طول برنامهسال  هرد مدیریتی( بخش آموزش بانک اطالعاتی )داشبور ارتقاء  

 طرح پژوهشی کاربردی در حوزه آموزش پزشکی در هر سال از برنامه 3سفارش انجام حداقل  

 

 :تدوین نظام پایش و ارزشیابی در کلیه سطوح آموزشی 5هدف کلی 

 اهداف اختصاصی:

 59زشی تا شهریور ماه پایان دقیق انتظارات معاونت آموزشی از دانشکده ها، گروههای آمو تعریف  

  59تدوین ابزار ارزیابی عملکرد دانشکده ها و گروه ها تا پایان سال  

  تا پایان برنامه درصد در هرسال 33ایجاد نظام مدیریتی مبتنی بر ارزشیابی از سال دوم برنامه 
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 نخبگان و خشاندر استعداد های توانمندی.  ها ظرفیت از مندی بهره و سازی شکوفا: 6 کلی هدف

 :اختصاصی اهداف

  هر سال در طول برنامه  مشمولین آیین نامه استعدادهای درخشانکامل شناسایی 

 هر سال در طول برنامه دفتر عضو دانشجویان های توانمندی  یارتقا 

 هر سال در طول برنامه سطح حمایت دانشگاه از دانشجویان استعدادهای درخشان یارتقا 

  هر سال در طول برنامه  ها توانمندی براساس  نخبگان از هدایت و بهره مندی 

 هر سال در طول برنامه و انجام امور نخبگان دفتر ساختار و بهبود یارتقا 

 دانشجوئی هر سال در طول برنامه المپیاد برگزاری 

 دانشگاه آموزشی فرایندهای کیفیت  ارتقای: 7 کلی هدف

 :اختصاصی اهداف

 1394 سال ماه شهریور پایان تا دانشگاه آموزشی یندهایفرا کلیه احصای و شناسایی 

 (ساالنه درصد 31) دانشگاه آموزشی فرایندهای کلیه سازی شفاف و مستندسازی 

 برنامه از هرسال در مستندشده فرایندهای درصد 11 حداقل ارتقای 

 

 وپاسخگ آموزش و جامعه سالمت ارتقای در آموزشی معاونت فعال نقش ارتقای: 8 کلی هدف

 :اختصاصی اهداف

 1394سال پایان تا بالینی رشته هر در رایج کیس 11 حداقل بندی اولویت و شناسایی  

 ساالنه صورت به آموزشی مختلف گروههای آموزشی اولویتهای اجرای میزان ارزیابی  

 ساالنه  آموزشی گروه هر آموزشی کوریکولوم در بیمار آموزشی فرایند 2 حداقل کردن وارد  

 برنامه از سال هر در( ها رشته درصد 21 ساالنه) جامعه، سالمت آموزش اطالعاتی انکب ایجاد  

 برنامه طول در دانشگاه پاسخگوی آموزش جامع طرح سازی پیاده 
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  آموزشی های حوزه در الکترونیک آموزش توسعه: 9 کلی هدف

 اهداف اختصاصی:

 مانه مدیریت یادگیری هر سال دو درس از تولید محتواهای الکترونیکی دروس و بارگذاری آنها در سا

 دوره ارشد در طول برنامه

  آموزش استفاده از سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی و کالس زنده مجازی برای کلیه دانشجویان

 جدید الورود و اساتید گروه آموزش پزشکی در طول برنامه

  برنامهنیازسنجی در زمینه برنامه های آموزش مجازی یک بار در طول 

 ارتقا زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه آموزش مجازی در طول برنامه 

  اساتید در زمینه آموزش مجازی در طول برنامه11توانمندسازی ساالنه % 

  پشتیبانی علمی و فنی در راه اندازی و اجرای دوره ها و برنامه های آموزش مجازی دانشگاه در طول

 برنامه

 مه های آموزش مجازی دانشگاه در طول برنامهارزشیابی دوره ها و برنا 

 

  المللی بین و ملی سطح در آموزشی حوزه نمودن مطرح:  11 کلی هدف

 : اختصاصی اهداف

 96 سال پایان تا ها دانشکده درصد 111 در ها دانشکده زبان انگلیسی سایتوب  ایجاد  

 1395 سال انپای تا دانشگاه بندی رتبه در برتر دانشگاه 4 به دانشگاه تبدیل  

 خارجی دانشگاه یک با مشترک رشته یک ساالنه اندازی راه (مقطع درPhD )برنامه از سال هر در  

 دوره یک حداقل ایجاد  sabbatical برنامه از سال هر در  

 سیستم ایجاد  Dependent Professorالمللی بین و ملی دانشگاه درسطح  
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 لفمخت های رشته در مدت کوتاه های دوره ایحاد (دوره مثل EEG اعصاب و مغز گروه در )سطح در 

 المللی بین

 

 : مطالعه و توسعه در خصوص آموزش علوم پزشکی دانشگاه 11 کلی هدف

 : اختصاصی اهداف    

 دانش آموختگی هر دو سال یکبار دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در طول برنامه 

 ات علمی جدیدالورود دانشگاه هر سال یکبار در طول برگزاری دوره مهارتهای دانشگاهی برای اعضای هی

 برنامه

  برگزاری دوره آموزش علوم پزشکی برای دانشجویانPhD (بار  2رشته های علوم پزشکی هر ترم تحصیلی

 در سال( در طول برنامه

 (در طول  2برگزاری دوره آموزش علوم پزشکی برای دستیاران دندانپزشکی هر ترم تحصیلی )بار در سال

 رنامهب

   اجراء برنامه های  توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی )در مقاطع باالتر ارتقاء(هر سال یک دوره

 نفری در طول برنامه  21آموزشی حدوداً  

 در طول برنامه ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی در خصوص فرایندهای آموزشی 

 21دوره  4انشگاه در زمینه زبان انگلیسی هرساله برگزاری کارگاه جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی د 

 نفری در طول برنامه

  طراحی و برگزاری کارگاههای نوین آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی هر سال یک مورد در طول

 برنامه

  نهادینه کردن شیوه های نوین آموزش و  ارزشیابی فراگیران جهت ارتقاء دوره ها و کارگاههای آموزش

 روه دو روش در طول برنامهپزشکی گ

 برنامه ریزی برگزاری کنفرانسهای آموزش پزشکی حداقل هر فصل  یکبار در طول برنامه 

 انجام طرح تحقیقاتی با مشارکت مرکز تحقیقات آموزش پزشکی هر سال دو مورد در طول برنامه 
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  برنامهمورد در سال در طول  2شرکت در کنگره های آموزش پزشکی و ارائه مقاله حداقل 

  چاپ و انتشار مقاالت کامل در مجالت معتبر علمی و پژوهشی آموزش پزشکی هر سال یک مورد در طول

 برنامه

 اجرای مطالعات و پژوهشهای آموزشی با همکاری دانشگاهها و مراجع معتبر بین المللی حداقل  طراحی و

      یک مورد در طول برنامه

 سال در طول برنامه برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری هر 

  از طرح درسهای تدوین نشده در طول برنامه 51تکمیل % 

 Index شدن  مجلهRDME ( در معتبرترین نمایه های مجالت جهانmedlineو Scopusو Ericو ISI و

ISC) 1395تاسال 

 1395پژوهشی و مجوز ارشاد تا پایان سال  -اخذ مجوز موافقت اصولی و رتبه علمی 

  1395سال  جله بر اساس استانداردهای بین المللی تاسایت موب ارتقای 

  اخذ عضویت سردبیر درCOPE(committee of Publication Ethics)  1395سال  پایانتا 

 طرح  نوآوریها و دانش پژوهی آموزشی اعضای هیات علمی  در کمیته هرسال در طول برنامه 

 هارائه  مشاوره دانش پژوهی به اعضای هیات علمی هرسال در طول برنام 

  94انتقال ارزشیابی از نرم افزار فاران به نرم افزار سیستم سما در تمامی دانشکده ها تا پایان سال 

   1395درصد اساتید در دانشکده ها تا سال  111ارزشیابی  

    اجرایی کردن روشهای ارزیابی بالینی(osce , portfolio)  گروه های آموزشی بالینی تا 31ساالنه در %

 پایان برنامه

 ارزشیابی عملکرد شش ماهه دفاتر توسعه دانشکده ها در هر سال در طول برنامه 

   هر سال در طول برنامهدر صد آزمونهای اجرا شده در دانشگاه  111تحلیل 

  1395% گروههای آموزش علوم پایه تا آخر سال 111انجام ارزشیابی بیرونی 

 95دانشکده پزشکی تا پایان سال  کیفیت امتحان های ارتقاء دستیاری و گواهینامه یارتقا 
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 برگزاری کارگاههای ضیافت اندیشه ساالنه دو بار برای اساتید در طول برنامه 

  فعالسازی مرکز خدمات مشاوره ای برای اعضاء هیئت علمی در زمینه پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم

 پزشکی 

  تعیین اولویت های  و پزشکی معلو شناسایی مشکالت و چالشهای آموزشنیاز سنجی ساالنه بمنظور

 یک دوره در سال در طول برنامه و اطالع رسانی به تمام دانشگاههای علوم پزشکیی مرکز پژوهش

  و مسئولین آموزشی و پژوهشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتیبرگزاری نشست های مشترک و تعامل با 

 % رشد در سال در طول برنامه11اقل بمیزان حد پژوهش در آموزش ارائه طرحهایدر آنها جلب همکاری 

  و هدایت حداقل  جهت تعیین مشکالت موجود آموزشیدانشگاه ارتباط مستمر با مدیران گروه های آموزشی

 % طرحهای پژوهشی مرکز در جهت تامین نیاز گروههای آموزشی51

 طرح در  3اقل میزان حده هدایت فعالیتهای دانش پژوهی اعضاء هیئت علمی در قالب طرحهای تحقیقاتی ب

 طول دوره

  پژوهشهای  د بهآموزشی توانمندسازی ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران عالقمندوره های برگزاری

 دوره در سال در طول برنامه 4بمیزان حداقل  پزشکیعلوم ط با آموزش بمرت

  شهای داخلی همایدوره های آموزشی و و پژوهشگران در هیات علمیایجاد بستر مناسب جهت شرکت اعضای

 % تقاضاهای مطرح شده  در سال در طول برنامه81بمیزان حداقل  وخارجی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

 معتبر پژوهشی -چاپ وانتشاریافته های پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی در مجالت علمی 111میزان ه ب %

 در  طول برنامهطرحهای تحقیقاتی مصوب 

 برگزاری نشست های مشترک ات توجیهی جهت ارائه یافته های پژوهش ها به مسئولین اجرایی جلس و

 جلسه در سال در طول برنامه 1بمیزان  دوره های آموزشی
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  هدایت پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در زمینه شناسایی و حل مشکالت آموزشی

 % عناوین پایان نامه ای هر دوره71قل بمیزان حدا آموزش پزشکی در حیطهالویت دار بر مبنای نیاز  سنجی 

  تا پایان برنامه پایگاه اطالع رسانی مستقل برای مرکزیک ایجاد 

 

 

 


