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  اسمه تعاليب
در سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران كه بعنوان ميثاق ملي در همه       

ريزيها بايد مورد توجه كامل قرار گيرد ايران كشوري توسعه يافته،  برنامه  ها و قانون گذاري
با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه، برخوردار از سالمت، رفاه و 

  . امنيت غذايي و دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري مي باشد
ترسيم نقشه جامع علمي كشور و تدوين اي از طريق  الزمه دستيابي به چنين خواسته       
نظام سالمت نيز به منظور تحقق اهداف خود به . باشد پذير مي هاي راهبردي امكان برنامه
گذاري يكپارچه و مبتني  اي كه الهام بخش براي ساير كشورها باشد اقدام به سياست گونه

ها و  اف، سياستاهد شاملاي جامع، هماهنگ و پويا  بر شواهد از طريق تدوين مجموعه
 –ارزش هاي اسالمي  ريزي تحول راهبردي علم، فناوري و نوآوري مبتني بر الزامات برنامه

  . ايراني با نگاهي بلندمدت به آينده  تحت عنوان نقشه جامع علمي سالمت نمود
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان نيز به منظور دستيابي به        

اقدام به تدوين نقشه جامع علمي سالمت خود  1404جمهوري اسالمي ايران در  چشم انداز
با بهره گيري از  ،در راستاي نقشه جامع علمي كشور و نقشه جامع علمي سالمت كشور

  . ه استتوان كارشناسي خود نمود
 طراحي شدهرود براي موفقيت در اجراي برنامه و گام گذاشتن در مسير  انتظار مي        

بخشي و  نقشه جامع علمي سالمت، شاهد همراهي سازمانهاي منطقه از طريق همكاري بين
  . هيئت علمي و كاركنان دانشگاه در كليه سطوح باشيم اعضاء وقفه مديران، تالش بي

  دكتر محمد حسين اعرابي
  رئيس دانشگاه
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  :معرفي دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي كاشان يكي از دستاوردهاي انقالب شكوهمند اسالمي است   
شوراي گسترش دانشگاههاي  30/9/65براساس تصويب نامه دومين اجالس مورخ كه 

از تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پسعلوم پزشكي كشور 
دانشجوي  100با پذيرش  1365ماه سال  رسماً در بهمن سيس گرديد وأپزشكي ت

پزشكي در علوم به عنوان دانشكده دانشجوي رشته پزشكي عمومي  150پرستاري و 
به موجب مصوبه شصت و سومين جلسه شوراي گسترش  .كار خود را آغاز نمودكاشان 

با توسعه رشته هاي بهداشت دانشكده علوم پزشكي كاشان  1/10/72دانشگاهها مورخ 
شبكه بهداشت درمان شهرستان  1384در سال و  به دانشگاه تبديلشكي و پيراپز

  .آران و بيدگل نيز به اين دانشگاه ملحق گرديد
نمايد و  مي حاضر به طور مستقل در سطح استان فعاليتدر حال  دانشگاه   

هاي كاشان و آران و بيدگل را تحت پوشش دارد  اين دانشگاه داراي چهار  شهرستان
باشد و دانشكده  پزشكي، پرستاري مامايي، پيراپزشكي و بهداشت ميدانشكده 

. اضافه شده استنيز به استناد مصوبات قانوني  و دانشكده توانبخشي پزشكي دندان
آموزشي و درماني در كاشان و دو بيمارستان در  ،پزشكيمركز  پنجدانشگاه داراي 

رشته تحصيلي در مقاطع  41مصوب و تخت بيمارستاني  1222آران و بيدگل بـا  
هاي ويژه،  پرستاري، پرستاري مراقبت( مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد

، مدارك بهداشت محيط علوم تشريح، فيزيولوژي، انگل شناسي، ميكروب شناسي،
 كودكان، داخلي، زنان و زايمان،: هاي تخصصي دكتراي عمومي و رشته) پزشكي

 گرمسيري، پاتولوژي و   و بيماريهاي عفوني   بيهوشي،  روانپزشكي، جراحي عمومي، 
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شامل مركز تحقيقات تروما، مصوب سه مركز تحقيقات باشد و داراي  مي راديولوژي
پايگاه تحقيقات باليني و يك از حمايت توسعه و ، يك واحد علوم تشريح و فيزيولوژي

 پايگاه بهداشتي و 51مركز بهداشتي درماني و  36همچنين تعداد  ؛تحقيقات جمعيتي
الزم به ذكر است كه دانشگاه از طريق ستاد هدايت امداد و   .باشد خانه بهداشت مي 40

درمان اقدام به پذيرش بيماران شهرهاي همجوار نظير؛ بادرود، نطنز، نراق، دليجان، 
 . نمايد مي... محالت و

 دانشجو  در اين دانشگاه مشغول به تحصيل بوده و 2000در حال حاضر بيش از    
  .دهند نفر اعضاي هيئت علمي دانشگاه را تشكيل مي 200 حدود 

    



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان     

4 
 

  :منطقه تحت پوششمعرفي 
منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي درمـاني كاشـان          

  .شامل شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل مي باشد
كيلـومتري شـمال    200در   مسـاحت  مربعكيلومتر 07/4415كاشان با هرستان ش       

درجـه و   33دقيقه طول شرقي و  29درجه و  52دقيقه تا  55درجه و  50اصفهان بين 
هـاي   اي ميان شهرسـتان  دقيقه عرض شمالي، در محدوده 27درجه و  34دقيقه تا  30

  . نطنز ، برخوار و ميمه، آران و بيدگل واقع شده است
اي  هـاي ماسـه   شهرستان كاشان از سه منطقه كوهستاني، دشت آبرفتـي و تپـه         

شهرستان كاشان كه در كنار دشت كوير ايران واقع شده است به . تشكيل يافته است
  : دليل وجود ارتفاعات داراي دو آب و هواي متفاوت اقليمي است كه عبارتند از

  . كوهستانيآب و هوايي نسبتاً معتدل در نواحي ) الف 
  . آب و هواي گرم و خشك مناطق كويري) ب 

ميليمتر و متوسط دماي سـاليانه   6/145ميزان بارندگي متوسط ساليانه شهرستان 
 . درجه سانتيگراد است 7/19آن نيز حدود 

شـهر   ششبوده و داراي ) نياسر و برزك, قمصر, مركزي(كاشان داراي چهار بخش      
شهرستان كاشان از لحاظ . مي باشد) و مشكات برزك ،جوشقان, نياسر, قمصر, كاشان(

ميراث فرهنگي جزء پنج شهر اول ايران بوده و از لحاظ صـنعتي نسـبت بـه شـانزده     
  .استان كشور رتبة بهتري دارد

شهرستان آران و بيدگل در شمالي ترين نقطه استان اصـفهان و در حاشـيه جنـوبي    
از شمال به درياچه نمك و استانهاي قم و سـمنان و از  . مك قرار گرفته استدرياچه ن

. غرب و جنوب غربي به كاشان و از جنوب به نطنز و از شرق به اردستان محدود اسـت 
آران و . كيلومتر مربـع مـي باشـد    3/6051اين شهر از توابع استان اصفهان با وسعت 
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كيلـومتري مركـز    210ن و در فاصـله  بيدگل در حاشيه جنوب غربي كوير مركزي ايرا
ارتفاع متوسط شهرستان از سطح . كيلومتري شمال كاشان واقع شده است 5استان و 

 14درجـه و   34دقيقه طول جغرافيـائي و   29درجه و  51متر و مختصات آن  912دريا 
   .دقيقه عرض جغرافيائي است

ميليمتر است و  125اب حدود ميزان بارندگي ساالنه در آران و بيدگل و كوير مرنج      
اين منطقه داراي زمستانهــاي . هواي آن در فصول سال كامالً متمايز از يكديگر است

سرد وخشك و تابستان هاي گرم و سوزان مي باشد به گونه اي كـه رطوبـت هـوا در    
  .درصد مي رسد 5تا  2برخي از قسمتها به 

و   ، محـالت  دليجان بادرود، نراق، نطنز،  شهرستانهاي  از ديربازشامل  كاشان  منطقه      
  مستقل  يشهرستان  به  هريك  كشوري  تقسيمات اثر بر مرور  به  كه  است  بوده  گلپايگان
 ، تخصصي  خدمات از  مناطق  اين  مردمنيز  حاضر  لهر چند كه در حا. اند گرديده  تبديل
  . دنماين مي  استفاده  دانشگاه  ينا  تابعه  واحدهاي  اورژانسي و  تخصصي فوق
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: مفاهيم مروري بر  
متن اين برنامه به كار گرفته  براي اينكه تمامي مراجعين به اين برنامه از واژگاني كه در

توجه  واژگان اين مفهوم به گردد شده برداشت يكساني داشته باشند توصيه مي
 . نمايند

سالمت  ارتقاي حفظ و  اوليه هدف با كه است هايي فعاليت مجموعه : سالمت حوزه
 غيردولتي و دولتي بخش از متشكل سالمت حوزه ترتيب اين به .كنند مي عمل

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به منحصر نيز دولت درون و در باشد مي

 .گردد نمي

 و افزارها سخت اطالعات، و ها دانش ها، مهارت موزون تركيب حاصل :وريآ فن

 وريآ فن صورت به تواند مي كه خدمات عرضه و كاال توليد و تهيه به مربوطمديريت 

 و مديريت هاي روش به توان مي نرم وريآ فن هاي مثال از .سخت باشد يا نرم

 در كه شود توجه .باشد مي سخت وريآ فن نمونه نيز ابزار .برد نام ها دستورالعمل

 به بلكه باشد  نمي پيشرفته دانش با هاي تنها دستگاه وري،آ فن از مراد متن اين

 وريآ فن ملي سطح در .است مساله روش حل و دانش مفهوم به وريآ فن اختصار

 .شود مي عنوان يا خدمات محصول توليد براي ها توان از اي مجموعه

 نظام سازماندهي، دسترسي، سالمت، نظام در مداخالت همه: سالمت وريآ فن

 مورد از بخش بيرون و داخل در سالمت ارتقاي براي كه ابزارهايي همه و پرداخت

و  قلبي هاي بيماري در مثال عنوان به .شود مي شامل را گيرند مي قرار استفاده
حيطه  در زندگي، شيوه تغيير آموزش همانند مداخالتي پيشگيري حيطه در عروقي
در حيطه  خون، چربي هاي دهنده كاهش و آسپيرين مانند داروهايي مصرف دارويي

 انساني نيروي از استفاده نحوه انساني نيروي حيطه تجهيزات استفاده از استنت، در

 نحوه خدمت، كنندگان ارائه به پرداخت نظام نحوه تخصص، فوق تا از بهورز
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 افزايش و ورزش توسعه حتي جراحي، هاي روش مداخالت، از اي هاي بيمه حمايت

 .شود مي شامل را سيگار در بخش بيروني بر ماليات

كارايي،  نظر از كه است فناوري (appropriate technology):مطلوب  وريآ فن 
آحاد  برخورداري امكان اجتماعي،-اخالقي مالحظات اثربخشي، هزينه خطري، بي

 پيچيده يا و ساده آن بودن مناسب مالك و باشد ترين مناسب قانوني و نيازمندان

 بودن افزاري نرم يا و افزاري سخت آن، دانش بودن نوين يا و بودن بودن، موجود

 .نيست

 يا و صنعتي فرآيند اجتماعي، خدمت محصول، كاربرد، به ايده تبديل :نوآوري

  .باشد مشتري داراي و عرضه قابل كه بهبوديافته يا تجاري جديد
  . به معناي راه و روش دستيابي به اهداف ميان مدت و دوره اي مي باشد: راهبرد
كند كه در مقطعي از زمان  بطور مشخص فعاليتهايي را مشخص مياقدامات : اقدامات

  . بايستي انجام گيرد و شكل طولي همانند راهبردها ندارد
ها و قوانين مورد نياز براي رسيدن به اهداف كالن نقشه  شامل زير ساخت: الزامات

ها و نهادهاي  است كه بايد براي تحقق اهداف اين نقشه، توسط دولت و ساير سازمان
  . خارج از نظام سالمت انجام پذيرد

  .الزامات نهادي است كه نهادهاي جديدي را پيشنهاد مي نمايد : نهادها
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  : اسناد باالدستي
  : 1404سند چشم انداز ايران در افق 

ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و : طبق اين سند
بخش در جهان اسالم و با  با هويت اسالمي و انقالبي، الهام آوري در سطح منطقه فن

  تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل
  

  : هايي خواهد داشت ي ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي جامعه
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر  • 

  ي اسالمي، ملي و انقالبياصول اخالقي و ارزشها
  

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع  •
  .انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي

  

برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع  •
تبعيض و بهره مند از  فساد،  دور از فقر، مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به

  محيط زيست
  

  :نقشه جامع علمي كشور 
ريزي تحول  ها و الزامات برنامه اي جامع، هماهنگ و پويا از اهداف، سياست مجموعه

ايراني با نگاهي  -وري و نوآوري مبتني بر ارزشهاي اسالمي آ راهبردي علم، فن
  اهداف چشم انداز كشوربلندمدت به آينده براي دستيابي به 

   



  نقشه جامع علمي سالمت 

9 
 

  :نقشه جامع علمي سالمت
   چشم انداز نظام سالمت

از باالترين  برخوردارجمهوري اسالمي ايران كشوري است با مردم  1404در سال «
  .»ترين نظام سالمت در منطقه ترين و توسعه يافته سطح سالمت و داراي عادالنه

  

  : اهداف كالن نظام سالمت عبارتند از
ي آحاد مردم ايران كه همراه با مت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوسال ارتقاي. 1

  .مي باشد 1404كسب برترين جايگاه در منطقه تا سال 
  1404تأمين عدالت در سالمت تا سال . 2
دستيابي به جايگاه اول منطقه در مراعات حقوق اسالمي، انساني و مدني و . 3

  1404ا سال پاسخگويي و تكريم خدمت گيرندگان سالمت ت
  

  وري سالمت آ چشم انداز علم و فن
برداري  از طريق بهره 1404كسب جايگاه اول سالمت آحاد مردم در منطقه تا سال «

  »وريآ دانش موجود و توليد علم و فن
  

  : اين ماموريت همراه با تحقق اهداف راهبردي زير حاصل مي شود
 وري و نوآوري حوزه سالمت در منطقه آ كسب مقام اول در علم، فن. 1

 الگوي كشورهاي منطقه در مدل مديريت، سياست گذاري و اقتصاد سالمت . 2

 احراز جايگاه مرجعيت علمي منطقه با تراز جهاني در مقطع تحصيالت تكميلي . 3

 هاي منطقه  احراز جايگاه هدايتي پژوهش. 4

 محصوالت و خدمات سالمتاي سنجش كيفيت و استانداردهاي  الگوي منطقه. 5

احراز خوداتكايي و كسب جايگاه قطب سالمت منطقه براي ارايه خدمات . 6
 تشخيصي و درماني 

گذاري،  هاي اسالمي و انساني در سياست احراز مقام نخست درآميختگي آموزه. 7
  ه خدمات سالمتئراريزي، اجرا و ا برنامه
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  : دانشگاه علوم پزشكي كاشان  چشم انداز
از نظر سالمت جامعه تحت  1404دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 

آوريهاي سالمت با  بهره برداري از دانش و فن پوشش و نيز توليد، نشر و 
دانشگاه برتر كشور  دهرعايت ارزشهاي اسالمي و اصول اخالقي جزء 

   .باشد مي
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نقشه جامع هاي تعيين شده  در  سهم دانشگاه علوم پزشكي كاشان از شاخص
  علمي سالمت كشور

  Pubmedيا  ISIه نامه هاي بين المللي افزايش توليد مقاله علوم پزشكي در نماي -1
  مقاله در سال برسد 300، حداقل به  1404اي كه تا سال  به گونه

 پتنت در حوزه سالمت  4ثبت ساالنه  -2

 پژوهشگر و پشتيبان پژوهش در مراكز وابسته به دانشگاه  120جذب  -3

 پژوهشكده   2مركز پژوهشي،  6يت فعال -4

المللـي در تمـامي    هـاي بـين   دستيابي به استانداردهاي كشـوري و گواهينامـه   - 5
 ها و مراكز پژوهشي  ها، دانشكده ها و مراكز آموزشي، معاونت بيمارستان

از بازار جهاني محصوالت و خـدمات در   ٪2مشاركت در دستيابي كشور به سهم  -6
 حوزه سالمت 

 از بازار داخل محصوالت حوزه سالمت   ٪85يابي كشور به سهم مشاركت در دست -7

بخش در مديريت، سياست گـذاري و اقتصـاد    تالش در جهت ارائه الگوهاي الهام -8
 سالمت

هاي درمـاني نظـام سـالمت بـه كمـك دانـش و        هزينه ٪10مشاركت در كاهش  -9
 هاي نوين آوري فن

نهادهـاي غيـر دولتـي    گذاري يك سوم بودجه پژوهشي براي حمايت از  سرمايه -10
 فعال در حوزه سالمت
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  :تحليل وضعيت موجود
  :نقاط قوت 

  و تفويض اختيار  تمركززداييوجود نگرش  -
   تخصصي هاي كميته و كارشناسي گروههاي نظرات استفاده از و مشاركتي مديريت وجود -
  پذيرش نظام خودارزيابي بعنوان ابزار بهبود عملكرد دانشگاه -
  هاي منطقه اي و بين المللي همكاريبرخورداري از  -
   بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي از  برخورداري -

  گستردگي و تنوع رشته هاي تحصيلي و تحصيالت تكميلي -
  نظام عرضه خدمات بهداشتي در سطح مطلوب پوشش كامل  -
  وضعيت مطلوب شاخص هاي بهداشتي شهرستان در مقايسه با ميانگين كشوري -
  ازحوادث ترافيكي وجود مركزآموزش پيشگيري -
  مذهبي فرهنگي و تشكل هاي دانشجويي و كانون هاو وجود -
  فيلد مناسب تحقيقاتي -
  بسترهاي پژوهشي مناسب وجود -
  فراهم بودن امكان استفاده از بخش خصوصي در ارائه خدمات دانشگاه  -
  مدون بودن فرآيندهاي دانشگاه  -
  دانشگاه استقرار نظام مالي تعهدي در -
  سيستم ارجاع بيماران درنظام شبكه روند رو به رشد -
و  هاي آموزشي مجرب و متخصص در گروهو كارشناسان وجود اعضاء هيات علمي  -

  رده هاي مختلف اجرايي دانشگاه
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  ها و تجهيزات مناسب در دانشگاه  در اختيار داشتن فضاي فيزيكي، آزمايشگاه -
  ميانگين كشوري  وجودسرانه فضاي ورزشي بيش از -
  موفق پژوهشگران عالقمند و وجود -
 نرم افزاري  زيرساخت مناسب سخت افزاري و وجود -

  پژوهشي -داشتن مجله داراي رتبه علمي -
  بسترمناسب جهت افزايش توليدات علمي  وجود -
  دستگاههاي اجرايي استان  و هاي مطلوب در بين دانشگاههاي برتر كشور كسب رتبه -
  پوشش مناسب خدمات تخصصي وبستري درمنطقه -
  توسعه آموزش هاي تخصصي دردانشگاه پيشرفت و -
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  :نقاط ضعف
   گي برخي از مديران و كاركنان ه چند پيش -
  ضعف در شايسته ساالري در امور مديريتي و اجرايي -
   برخي مديران  )كل نگرانه(ضعف در نگرش سيستمي -
  عدم تناسب هرم مرتبه اي هيات علمي دانشگاه -
  نرخ جابجايي باالي مديران -
  تناسب توانايي برخي از شاغلين با مشاغل محوله به آنهاعدم  -
  عدم تناسب ساختارتشكيالتي فعلي بافعاليت هاي دانشگاه -
  نقص در سيستم ثبت و فرآوري داده ها -
  ضعف در سيستم پايش و نظارت -
  ضعف در سيستم بهره وري نيروي انساني دانشگاه -
  انعكاس نامناسب فعاليتهاي دانشگاه -
  برنامه هاي آموزشي مدون ضمن خدمت كاركناناثربخشي ناكافي  -
  برون بخشي دانشگاه هماهنگي درون بخشي و ضعف در -
  عدم استقرار نظام مديريت فرآيند -
  كمبود امكانات رفاهي براي نيروي انساني دانشگاه -
  پراكندگي واحدهاي ستادي دانشگاه  -
  نامناسب بودن فضاي آموزش باليني در بيمارستانها  -
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                           :ها فرصت 
  وجود سازمانهاي همسو با اهداف سالمت  -
   جوان بودن جمعيت  -
  دسترسي به فناوري نوين اطالعات  -
  وجود رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي -
- ر و امكان مشاركت مردموجود فرهنگ وقف و افراد خي  
  جغرافيايي استراتژيك شهرستان كاشانمطلوب موقعيت  -
  در منطقه  گرمسيري عفوني طب  و  سالمندان  تحقيقاتي در طب هاي زمينه  وجود -
  سسات آموزشي و دانشگاهي در منطقهؤوجود م -
  محدوده تحت پوشش دانشگاهوجود مراكز صنعتي متعدد در  -
  )بسيج، روحانيت، رابطين(وجود محيط هاي حامي سالمت  -
   سازمان هاي مردم نهاد شوراهاي شهري و روستايي و مشاركت  -
  مناسب بيمه ايپوشش  -
  استقبال مردم شهرهاي همجوار جهت استفاده از خدمات درماني دانشگاه - 
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                                                                         :تهديدها
  كم بودن درصد منابع مالي بخش سالمت از توليد ناخالص ملي -
    عدم تناسب فعاليتها با منابع بودجه در اختيار  -
  گسترده بودن فيلد اجرايي و نياز به تعامل با ساير نهادها و ارگانها -
  عدم تناسب فعاليتها با منابع انساني در اختيار -
  گذاري و اجرا  هاي سياست در حوزه از دانشگاه مداخالت خارج -
  هاي كيفي گيري برنامه مناسب جهت اندازه يكم بودن شاخص ها -
  وجود فرهنگ مصرف ناصحيح دارو -
  ضعف نظام ارجاع -
  تغيير سيماي بيماريها -
  وجود اتباع بيگانه -
  گسترش روزافزون بيماريهاي غيرواگير با توجه به شيوه زندگي -
  در جوانان افزايش درصد ابتال به اعتياد -
  هاي خدمات درماني واقعي نبودن تعرفه -
 هاي سالمت هاي بيمه گر از برخي برنامه ناكافي سازمانحمايت  -

 
   



  نقشه جامع علمي سالمت 

17 

 

  :ارزشها
 :دانشگاه در ارائه خدمات خود به اصول و ارزشهاي زير پايبند است •

 در انجام تكاليف سازماني حفظ كرامت انساني .1

 انسجام و هماهنگي درون و برون سازماني .2

  عدالت محوري در ارائه خدمات  .3
  در قبال مشتريانگويي  پذيري و پاسخ مسئوليت .4
  گرايي در نظام مديريت سازمان اخالق .5
  ها هدفمندي در انجام فعاليت .6
  سالمت نگري  .7
  دانش محوري  .8
  كيفيت گرايي  .9

  قانون مداري .10
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  : اهداف كالن
و معنوي جمعيت  رواني، اجتماعي-تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت جسمي، روحي -1

 تحت پوشش دانشگاه

 پژوهشي، بهداشتي و درماني ،توزيع خدمات آموزشيتأمين عدالت در ارائه و  -2

 دستيابي به باالترين رضايتمندي مردم -3

 هاي ديني در آموزش و پژوهش و ارائه خدمات سالمت بستر سازي تلفيق آموزه -4

 حوزه سالمتدر هاي علمي  به يكي از قطب تبديل شدن  - 5

  علوم پزشكيافزايش سهم دانشگاه در توليد عالم و محقق در حوزه  -6
 درمانيو  بهداشتي ،پژوهشي ،المللي ارائه خدمات آموزشي حضور در عرصه بين -7

 هاي كالن نظام سالمت كشور گذاري تأثيرگذاري بر مديريت و سياست -8

 تأمين و توسعه منابع جهت بكارگيري موثر در نظام سالمت -9
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 : اهداف 

اجتماعي و معنوي جمعيت رواني، - تأمين، حفظ، ارتقاء سالمت جسمي، روحي )1
 تحت پوشش دانشگاه

 افزايش طول عمر سالم و اميد به زندگي •

 ارتقاء كيفيت زندگي مرتبط با سالمت •

 هاي آموزش همگاني سالمت گسترش برنامه •

 سازي محيط تالش براي سالم •

 بسترسازي فرهنگ ورزش در ارتقاء سالمت  •

  ايجاد فرهنگ قرآني براي ارتقاء سالمت •

  
 درماني و بهداشتي ،پژوهشي ،عدالت در ارائه و توزيع خدمات آموزشيتأمين ) 2

برقراري عدالت در دسترسي جمعيت تحت پوشش به خدمات سالمتي  •
 باكيفيت

 و پژوهشي برقراري عدالت آموزشي •

 در واحد هاي دانشگاه...) انساني، مالي و (توزيع عادالنه منابع  •

آموزشي براساس نياز واقعي توزيع عادالنه خدمات بهداشتي درماني  •
 سالمت منطقه

  
 :مردم رضايتمندي دستيابي به باالترين ) 3

 ارائه خدمات باكيفيت •

 احترام به شأن افراد •

 حفظ كرامت انساني آحاد مردم  •
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  :سازي  تلفيق آموزه هاي ديني در آموزش و پژوهش و ارائه خدمات سالمتبستر) 4
 توسعه فعاليتهاي فرهنگي •

 هاي مبتني بر طب اسالميانجام پژوهش  •

  
 :حوزه سالمتدر به يكي از قطبهاي علمي  تبديل شدن ) 5

 مرتبط به طب گياهي هاي ايجاد رشته •

 علوم ميان رشته اي حوزه سالمت و ساير علومايجاد  •

  
  :افزايش سهم دانشگاه در توليد عالم و محقق در حوزه علوم پزشكي) 6

 تأكيد بر مقاطع تحصيالت تكميلي •

 هاي نوين آموزشي و پژوهشي برنامهطراحي  •

 نوآوري در روش و محتواي آموزشي •

 هاي نوين در فرآيند آموزش آوري گسترش استفاده از فن •

 هاي عملي دانش آموختگان ارتقاء مهارت •

هاي  گسترش فضاي بدون تنش و ايجاد زمينه شكوفايي خالقيت •
 دانشجويان

 ارتقاء شاخصهاي پژوهشي •

 گسترش پژوهشهاي كاربردي •

 افزايش انتشار مقاالت •

  
 :درمانيو  بهداشتي ،پژوهشي ،حضور در عرصه بين المللي ارائه خدمات آموزشي) 7

هاي پاسخگو به نيازهاي  بكارگيري هرچه بيشتر علوم و فنون و نوآوري •
 سالمت منطقه

 آوريهاي نوين سالمت دستيابي به فن •
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 افزايش كميت و كيفيت خدمات درماني تخصصي و فوق تخصصي •

 هاي توريسم سالمت جاد و توسعه برنامهاي •

 پژوهشي با مراكز علمي داخل و خارج كشور و علمي ستد و داد گسترش •

  
 :هاي كالن نظام سالمت كشور گذاري تأثيرگذاري بر مديريت و سياست) 8

 ارائه روشهاي جديد آموزشي، پژوهشي و بهداشتي درماني •

 هاي محصوالت و خدمات سالمتتعيين استاندارد •

 وري و كارآيي در استفاده از منابع افزايش بهره •

 افزايش درآمدهاي اختصاصي •

 خدمات تمركز زدايي و برون سپاري •

  
 :تأمين و توسعه منابع جهت بكارگيري موثر در نظام سالمت )9

 صيانت از منابع، شفافيت و پاسخگويي  •

  بكارگيري نظام اطالعاتي مناسب •
 هاي نوين مديريتي استقرار نظام •

 وري فعاليتها ارتقاء اثربخشي و بهره •
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  :ها سياست
  Evidence and management( گذاري و مديريت مبتني بر شواهد سياست .1

Based Policy Making ( در راستاي نيل به اهداف سالمت 

 ارتقاء مداوم كيفيت كليه فعاليتها و وظايف دانشگاهپايش و  .2

گذاري  و افزايش سرمايه) تجهيزاتمالي، انساني، فيزيكي و (توسعه منابع  .3
 متناسب با نيازها و اهداف

 تسهيل و افزايش جذب مشاركت خيرين   .4

  پژوهش و ظرفيت توليد دانش توسعه .5

  )توليد،  انتشار و به كارگيري(توسعه مديريت دانش  .6
  بهبود كيفي منابع انساني در بعد توانمندي و انگيزه .7

 توسعه ظرفيتهاي آموزشي دانشگاه  .8

 خدمات و محصوالت سالمت  توسعه .9

  ارتقاي فرهنگ عمومي سالمت جامعه .10

 هاي روز وريآ وري اطالعات مبتني بر فنآ گسترش و تسهيل ارتباطات و فن .11
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  : راهبردها
 Evidence and management(گذاري و مديريت مبتني بر شواهد  سياست -1

Based Policy Making (در راستاي نيل به اهداف سالمت: 
  شواهدبر گذاري مبتني  سازي مديران دانشگاه در زمينه سياستتوانمند .1

  هاي آماري توانمندسازي كاركنان دانشگاه در زمينه تهيه داده .2

 ها   طراحي و اجراي نظام يكپارچه و هدفمند گردآوري داده .3

تعامل با ارگانها و سازمانهاي منطقه در جهت تبادل اطالعات الزم براي تصميم .4
 اي دانشگاهي و منطقهسازيهاي 

هيئت رئيسه  ،شوراي دانشگاه، هيئت امنا بر اساس مستندات درگيري  تصميم .5
 و ساير اركان 

 بهره گيري از نظامهاي نوين مديريتي در تمامي سطوح  .6

 استقالل دانشگاه  جهت هاي قانوني برنامه پنجم توسعه در استفاده از ظرفيت .7

  توسعه امور حاكميتي .8

  
 :ارتقاء مداوم كيفيت كليه فعاليتها و وظايف دانشگاهپايش و  -2

 توسعه نظام مشتري محوري .1

 توسعه نظام خالقيت .2

 توسعه نظام پايش و ارزشيابي .3

 بهره گيري از الگوها و مدلهاي ارتقاي كيفيت .4
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گذاري  و افزايش سرمايه) مالي، انساني، فيزيكي و  تجهيزات(توسعه منابع  -3
 :اهدافمتناسب با نيازها و 

توسعه منابع مالي از طريق افزايش درآمد و كاهش هزينه در حوزه سالمت  .1
  براساس ضوابط و ابزارهاي قانوني

  جذب منابع مالي از طريق اخذ تسهيالت و اعتبارات .2
  در سطح دانشگاه  يكاهش تصدي گري دولت .3
  تغيير نظام مالي دانشگاه .4
جهت ارتقاء سطح  توسعه تجهيزات و امكانات بهداشتي درماني و آموزشي .5

  حوزه سالمت با استانداردهاي موجود
 تدوين برنامه جامع نيروي انساني .6

  

  :تسهيل و افزايش جذب مشاركت خيرين -4
 امور خيريه  گسترش فرهنگ وقف و .1

 هاي ساليانه  برگزاري همايش .2

 گيري از روش هاي نوين اطالع رساني بهره .3

 بروز رساني نياز هاي دانشگاه  .4

 جذب خيرين ايراني خارج از كشور  .5

هاي  هاي مردم نهاد به منظور استفاده از ظرفيت تعامل گسترده با انجمن .6
 موجود آنان 

 دهي به كمك هاي خيرين  جهت .7

 ايجاد تنوع در روش هاي ارائه كمك خيرين  .8

 هاي حوزه سالمت ريزي مشاركت و تعامل خيرين در برنامه .9
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   :دانشتوسعه پژوهش و ظرفيت توليد  -5
 هاي كاربردي توسعه و تقويت پژوهش .1

 هاي بين رشته اي توسعه پژوهش .2

 هاي مشترك داخلي و خارجي توسعه طرح .3

 تكميلي تحصيالت هاي دوره بخصوص دانشجويان پژوهشهاي كيفي و كمي توسعه .4

 )بستر پژوهش( توسعه ظرفيت نظام مديريت اطالعات و دانش سالمت .5
  
   :)انتشار و به كارگيريتوليد،  (توسعه مديريت دانش  -6

هاي  توسعه پژوهش واحدهاي - تحقيقاتي مراكز( دانش توليد مراكز ارتقا و توسعه .1
 )باليني در بيمارستانها

 پژوهشي تسهيل دسترسي به آمار و اطالعات علمي و .2

 ترويج  اخالق در پژوهش .3

وري به آ اندازي شركت هاي غيردولتي انتقال دانش و فن تسهيل و تشويق راه .4
 هاي اولويت دار خصوص در حيطه

 پژوهشي دانشگاه  ‐ تسهيل ترجمان دانش توسط مجالت علمي .5

  

  :بهبود كيفي منابع انساني در بعد توانمندي و انگيزه -7
  تاكيد براجراي نظام شايسته ساالري به منظور افزايش انگيزه  .1
 ارتقاء سطح معيشتي و امكانات رفاهي پرسنل دانشگاه .2

حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان و نخبگان و استفاده شناسايي، حفظ،  .3
  از توان و ظرفيت آنان در توسعه دانشگاه
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  پاسخگويي به نيازهاي نظام سالمت آموزي و آموزش ضمن خدمت به منظورتوسعه باز .4

  دانش روز افزايش دسترسي سرمايه هاي انساني به اطالعات و .5

  سنجي دانشگاهم ارزيابي و اعتباردولتي در انجااستفاده از ظرفيت بخش غير  .6

خارج از كشور از طريق تبادل  توسعه همكاريهاي بين دانشگاههاي داخل و .7
  اطالعات، تجربيات و مهارتها

 ) HSR(اي  تاكيد برانجام تحقيقات كاربردي، توسعه .8
 هاي كاركنان گسترش پوشش بيمه .9

  مديران دانشگاهرساني مسير ارتقاء شغلي جهت كليه كارشناسان و تبيين و بروز .10

  هاي بدو خدمت توسعه آموزش .11

  
  :توسعه ظرفيتهاي آموزشي دانشگاه -8

 تمركز آموزش پزشكي بر پيشگيري  .1

 تعميق اخالق در آموزش پزشكي  .2

 گسترش طب جايگزين  .3

 توسعه و گسترش طب سالمندي  .4

 هاي در عرصه ارتقاء كيفيت آموزش .5

 هاي بين رشته اي  تدوين وپيگيري ايجاد تخصص .6

 دانشگاه هاي آموزشي  ايجاد، توسعه وگسترش ظرفيت .7

 
 

  



  نقشه جامع علمي سالمت 

27 

 

   :توسعه خدمات و محصوالت سالمت -9
 توزيع عادالنه خدمات .1

 دانش محوري .2

 توسعه پژوهش .3

 بهره وري  از منابع .4

 

  :ارتقاي فرهنگ عمومي سالمت جامعه -10
  نهادينه كردن مدلهاي رفتاري درآموزشهاي جامعه .1

 جلب همكاريهاي بين بخشي .2

 آوريهاي روز از فن استفاده .3

 ارزيابي فعاليتهاي آموزشي جامعه به منظور اثربخشي .4

 
  :وريهاي روزآ وري اطالعات مبتني بر فنآ و تسهيل ارتباطات و فن گسترش-11

شبكه سازي ميان پژوهشگران دانشگاه با پژوهشگران ساير مراكز علمي  .1
  داخلي و خارجي در حيطه هاي اولويت دار

 ها و همكاري ارتباطات جهت تسهيل دانشگاه پورتال و اطالعات آوري فن توسعه .2

و انجام  پژوهشي آموزشي، امور ارتباط صنايع با دانشگاه در از حمايت گسترش .3
 هاي مشترك پروژه

تسهيل ارتباطات متقابل متخصصان و دانشمندان ايراني مقيم خارج از كشور  .4
 راستاي ارائه خدمات  آموزشي، پژوهشي و سالمت در
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  :اقدامات
 Evidence and management Based(گذاري و مديريت مبتني بر شواهد  سياست -1

Policy Making (در راستاي نيل به اهداف سالمت:   
 گذاري  آموزش ساليانه به مديران در زمينه سياست .1

 هاي آماري  آموزش ساليانه به كاركنان در زمينه تهيه داده .2

 ها  نظام يكپارچه و هدفمند گردآوري داده مطالعه همه جانبه بمنظور طراحي .3

 اجراي نظام يكپارچه و هدفمند گردآوري داده ها  .4

 ايجاد مكانيسم تبادل اطالعات با سازمان هاي منطقه  .5

 اصالح فرايندهاي مرتبط با تصميم گيري در ارتباط با بهره گيري از مستندات .6

 هاي نوين مديريتي بر اساس برنامه جامع تحول اداري ساليانه  استفاده از نظام .7

 عملياتي نمودن مواد قانوني مرتبط با استقالل دانشگاه  .8

 شناسايي امور حاكميتي و واگذاري امور غيرحاكميتي  .9

 
  :ارتقاء مداوم كيفيت كليه فعاليتها و وظايف دانشگاهپايش و  -2

رجوع و  مداخله  هاي طرح تكريم ارباب ارزيابي عملكرد واحدها بر اساس يافته .1
 بصورت ساليانه  الزم

 اساس رضايت مشتري بصورت ساليانه ارزيابي كيفي مديران بر .2

 سئولين با مشتريان داخلي و خارجيتسهيل ارتباط مستقيم م .3

  طراحي و تدوين نظام مديريت شكايات .4

 فرآيند ارائه خدمات بصورت مستمر اصالح و كوتاه كردن .5

 اوردهاي نظام پيشنهادات دانشگاه ارگيري دستتقويت و بك .6

 تشويق دستاوردهاي موفق واحدهاي ذيربط در زمينه ارتقاء كيفيت خدمات .7
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 عملكرد كمي و كيفي واحدهاي تابعهرتبه بندي  .8

 عيين شاخصهاي كيفي واحدهاي تابعهت .9

 نظارتي  هاي تدوين چك ليست .10

 هاي نظارتي تقويت برنامه .11

 كار شفاف سازي مراحل انجام .12

 استانداردسازي فعاليتها  .13

 تبيين شرح وظايف نيروي انساني .14

 
گذاري  و افزايش سرمايه) مالي، انساني، فيزيكي و  تجهيزات(توسعه منابع  -3

  :متناسب با نيازها و اهداف
  شناسايي راههاي جديد ايجاد درآمد .1
  وري در راستاي كاهش هزينه  افزايش بهره .2
  در راستاي برنامه مدون تجاري سازي برخي از خدمات ارائه شده .3
جلب همكاري و هماهنگي بين بخشي بين نهادهاي شهرستان در استفاده از  .4

  امكانات فيزيكي و تجهيزاتي دستگاههاي اداري در راستاي اهداف دانشگاه 
  هاي بخش سالمت جلب حمايت بخش خصوصي در انجام پژوهش .5
  يسازمانهاي مردم نهاد و بخش خصوص جذب منابع مالي از طريق .6
  جذب منابع مالي از طريق اخذ تسهيالت از سيستم بانكي .7
  جذب منابع مالي از طريق بخش دولتي  .8
  مراكز و فضاهاي بالاستفاده دانشگاه و اجاره واگذاري  .9

  واگذاري مديريتي و مشاركت بخش خصوصي در حوزه سالمت  .10
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 5هيئت امنايي كردن مديريت بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني سـاليانه   .11
  درصد از ساختار تشكيالتي حوزه سالمت

  واگذاري امور خدمات و پشتيباني به بخش خصوصي .12
  استقرارسيستم حسابداري بهاي تمام شده در كليه مراكز .13
  ريزي عملياتي استقرارسيستم بودجه .14
  ها دركليه بيمارستان HIS استقرارسيستم  .15
مشاركت بخش خصوصي و ساير سـازمانها در تهيـه و تجهيـز و نگهداشـت      .16

  تجهيزات مراكز 
  استفاده از تجهيزات به روز و پيشرفته جهان در حوزه سالمت  .17
ــين  .18 ــزات و ماش ــداري تجهي ــر و نگه ــاس   تعمي ــالمت براس ــوزه س آالت ح

  استانداردهاي موجود دستگاه بصورت ساليانه
به منظور استفاده بهينه  TPM١ تجهيزاتاستقرار سيستم مديريت نگهداشت  .19

   از امكانات و تجهيزات 
 شناسايي و جذب نخبگان  .20

  تدوين نيازهاي نيروي انساني دانشگاه در حوزه هاي حاكميتي .21
 

4- رينتسهيل و افزايش جذب مشاركت خي:   
هاي  مردم، چهره اعتماد مورد پزشكان روحانيون، حضور با ساليانه همايش برگزاري .1

 .به منظور گسترش فرهنگ وقف و امور خيريهمحبوب 
  تعامل با مراجع در جلب محيطهاي حامي سالمت از منابع مالياتي و خمس .2

                                                            
١ - Total Productivity management 
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 درج مستمر آگهي در ارتباط با خيرين  .3

 بر گزاري يك همايش ساليانه با حضور خيرين  .4

 ايجاد سايت اينترنتي به منظور استفاده از فضاهاي مجازي  .5

تعامل مستمر مسئولين دانشگاه با خيرين از طريق برگزاري جلسات بصورت  .6
 فصلي 

آالت  حوزه منابع فيزيكي، تجهيزاتي، ماشين بروزرساني نيازهاي دانشگاه در .7
 بصورت ساليانه

بصورت ) هاي روزمره هزينه(حوزه منابع جاري  بروزرساني نيازهاي دانشگاه در .8
 ساليانه

 خارج از كشور مقيم  فراد توانمند بوميابرقراري ارتباط موثر با  .9

منتخب مقيم خارج از كشور جهت بازديد از دانشگاه  افراد بوميدعوت از  .10
  ساالنه بصورت دو

هاي  جهت تسهيل در انجام ماموريت هاي مردم نهاد برقراري ارتباط با انجمن .11
هاي بهداشتي، درماني نظير گسترش ورزش، تغيير شيوه  دانشگاه در حوزه

 طريق برگزاري جلسات فصلي از سازي فرهنگ اي، مشاوره خدمات ارائه ي،زندگ

 خيرين در راستاي نيازهاي اصلي دانشگاه هاي  كمكجهت دهي به  .12

 خيرين به منظور جانمايي صحيح مكان ارائه خدمات هاي  كمكجهت دهي به  .13

 از نيازهاي جاري دانشگاه از طريق كمك خيرين% 5تامين  .14

 از بيماران خاص و نيازمند از طريق كمك خيرين% 10تحت پوشش قرار دادن  .15

 برگزاري جلسات منظم مجمع خيرين سالمت در طي سال .16

  هاي ارائه خدمات انجام بازديدهاي فصلي توسط خيرين از حوزه .17
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  : توسعه پژوهش و ظرفيت توليد دانش -5
 نيروهاي-كاركنان -دانشجويان – علمي  هيئت اعضاء( پژوهشگران سازيتوانمند .1

 )مردمي
 اي پژوهش تشكيل مراكز خدمات مشاوره .2

 تعيين اولويتهاي پژوهشي منطقه متناسب با نيازها .3

  افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي درراستاي اولويتهاي پژوهشي .4

 ها  تفويض اختياربيشتر به شوراي پژوهشي دانشكده .5

 ...و تاطالعا آوري فن ساختهاي پژوهش اعم از آزمايشگاه، كتابخانه، توسعه زير .6

 اي  تحقيقات بين رشته گذاري در تهيه مواد و تجهيزات مورد نياز سرمايه .7

 هاي تحقيقاتي تسهيل مراحل تصويب پروژه .8

  هاي كشوري سمينارها و كنگره ،هاي علمي افزايش تعداد كنفرانس .9

 )PhD by Research ( افزايش پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي  پژوهشي .10

پژوهشي قابل قبولي دارند در  رزومهاستفاده از دانشجويان بويژه افرادي كه  .11
 مراكز تحقيقاتي

هاي  هاطالعاتي معتبر و روزآمد در حوز هاي تسهيل دسترسي به بانك .12
گذاري و اقتصاد  وري سالمت به ويژه مديريت، سياستآ دار علم و فن اولويت

 هاي مرتبط دانشگاه سالمت براي گروه

 بانك هاي اطالعاتي  براي كليه فعاليت هاي حوزه آموزش سالمتايجاد  .13

 كوتاه سازي فرايند تهيه مواد اوليه طرح هاي تحقيقاتي .14
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  : )توليد،  انتشار و به كارگيري(توسعه مديريت دانش  -6
 تحقيقاتي براي اعضاي هيئت علمي Lineبرقراري  .1

  هاي آموزشي بيمارستان اري در راستاي انتخاب معاون پژوهشي در كليهذگ سياست .2

 بندي حفظ و نگهداري دانش  يكپارچه سازي نظام طبقه .3

سرقت و  گسترش فعاليت كميته اخالق در زمينه آگاهي رساني و برخورد با .4
  Plagiarism ادبي -جعل علمي

گذاري  در سياستو ترويج آن  شواهد بر مبتني گيري تصميم دستورالعمل تدوين .5
 سطحو مديريت متناسب با هر 

 حمايت از بخش خصوصي جهت انتشار مقاالت حوزه سالمت .6

 گسترش نشريات علمي دانشگاه .7

  تالش در جهت نمايه نمودن نشريات دانشگاه  .8

 تسهيل انتقال محتوي مجالت دانشگاه بر اساس جامعه هدف  .9

  حمايت و تشويق انتشار مجالت به صورت الكترونيك .10
  

  :توانمندي و انگيزهبهبود كيفي منابع انساني در بعد  -7
 جهت انتصاب مديران و كاركنان بر اساس صالحيت و شايستگي ها  تالش در .1

 انتخاب صحيح مديران و كاركنان نمونه  .2

  تدوين و بروزرساني مسير ارتقاء شغلي كاركنان، كارشناسان و مديران .3

 ارتقاء سطح معيشتي كاركنان  .4

 ها  سازمانساير پرسنل از طريق تعامل با  رفاهي سطح ارتقاء .5

 ايجاد عدالت در پرداخت هاي در اختيار دانشگاه .6

 شناسايي نيروهاي نخبه با استفاده از روش هاي ارزشيابي به صورت ساالنه  .7
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 برگزاري جشنواره ساليانه جهت معرفي برترين نخبگان دانشگاه  .8

 هاي ملي اي در جشنواره هاي ميان رشته تعيين جوايز ملي براي نوآوري .9

 استفاده از نخبگان در شوراهاي تخصصي و امور پژوهشي  .10

  هاي مادي و معنوي از نخبگان انجام حمايت .11

  سازي نيازسنجي آموزشي بصورت ساالنه بهنگام .12

 هاي آموزشي تخصصي شغلي بصورت مجازي و حضوري در طي سال  برگزاري دوره .13

 پايش و ارزيابي و سنجش اثربخشي آموزشهاي ارائه شده در پايان هر دوره  .14

 وري روز آ توانمندسازي كاركنان در زمينه استفاده از دانش و فن .15

 هاي كشوري و بين المللي  هاي شركت پرسنل در همايش فراهم كردن زمينه .16

 ايجاد بانكهاي اطالعاتي تخصصي .17

 در جشنواره هاي ملي  و بين المللي حضور دانشگاه  .18

 هاي مشاور در ارزيابي عملكرد  استفاده از خدمات شركت .19

 كشور جهت خارج و داخل هاي دانشگاه با دانشگاه بين همكاري نامه تفاهم انعقاد .20

 نيروي انساني توانمندسازي منظور به ها مهارت و اطالعات تجربيات، تبادل

 گسترش تحقيقات كاربردي و توسعه اي نظام سالمت  .21

 به منظور بهبود كيفي منابعاستفاده از نتايج تحقيقات انجام شده  .22

 افزايش سقف بيمه هاي تكميلي  .23

 افزايش سقف بيمه هاي عمر .24

 تدوين مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و مديران دانشگاه  .25

 دانشگاه بروز رساني مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و مديران  .26

 هاي آموزشي متناسب با نياز جهت كاركنان جديداالستخدام  طراحي دوره .27

  هاي برگزار شده اجراي دوره آموزشي و پايش و ارزيابي و تعيين اثربخشي دوره .28
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   :توسعه ظرفيتهاي آموزشي دانشگاه -8
هاي  تهديدكننده از پيشگيري پايه بر آموزش تقويت جهت ريزي برنامه و متون بازنگري .1

 سالمت  در گروههاي آموزشي 

 هاي علمي در سطح دانشگاه  تبادل تجربيات از طريق برگزاري همايش .2

 دهي آموزش پزشكي در راستاي كاربردي كردن و حل مشكالت جامعه  جهت .3

هاي آموزشي پيشرفته در راستاي اثر بخش نمودن تعميق  استفاده از روش .4
 اخالق در آموزش پزشكي 

 طب سنتي  توانبخشي، طب سالمندي و جهت ايجاد رشته هايريزي در  برنامه .5

 هاي آموزشي  ههاي آموزش درعرصه در تعامل با گرو بازنگري روش .6

هاي آموزشي  نامه آئين تدوين و پيگيري طريق از عرصه در آموزش اهميت بر تاكيد .7
 جديد 

 اعمال نظارت اثر بخش بر آموزش بيمارستاني  .8

 بين رشته اي  هاي  دورهراه اندازي  .9

 هاي مجازي  راه اندازي رشته .10

 تحصيالت تكميلي  و خارجي دانشجويان افزايش رويكرد دانشجو با در پذيرش تحول .11

  خارج از كشور و  افزايش ارتباطات آموزشي دانشگاه با ساير دانشگاههاي داخل .12
 

   :توسعه خدمات و محصوالت سالمت -9
 هاي آسيب پذير شناسايي گروه .1

 منابع بر اساس نياز گروههاي آسيب پذيرتوزيع  .2

 تقويت برنامه پزشك خانواده .3

 تقويت نظام جبران خدمات .4
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 امع سالمت با معيارهاي علمي جديدهاي ج تطبيق برنامه .5

 هاي آموزشي پرسنل و تقويت برنامهاستمرار  .6

 هاي آموزش مجازي تقويت برنامه .7

 گيري از نرم افزارها گسترش بهره .8

 پژوهشي در برنامه عملياتي واحدهانهادينه كردن فعاليتهاي  .9

 هاي كاربردي تشويق پژوهش .10

 زي و تشويق پرسنل به انجام پژوهشسابستر .11

 خدمات به بخش خصوصيارائه واگذاري  .12

 وركارياستفاده از د .13

 آوري اطالعات استفاده از فن .14

  

  :ارتقاي فرهنگ عمومي سالمت جامعه -10
 هاي رفتاري اساس مدل هاي گروهي برانجام آموزش .1

 ها خدمات رابطين بهداشتي در آموزشتقويت برنامه  .2

 هاي حامي سالمت استفاده از محيط .3

 رابطين تخصصي تقويت رابطين ادارات و .4

 )چند رسانه اي(گيري از محصوالت آموزشي مولتي مديا  بهره .5
شده و مبتني كردن ارائه آموزشهاي جديد بر  دادههاي  اثربخشي آموزشش سنج .6

 نتايجاساس 
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هاي  وريآ وري اطالعات مبتني بر فنآ و فن گسترش و تسهيل ارتباطات-11
 :روز

 ايجاد دفاتر شبكه هاي علمي پژوهشگران  •

 عضويت و مشاركت اعضاء هيأت علمي در شبكه هاي داخلي  •

 دانشگاهدر تمام مراكز تحت پوشش  LANراه اندازي شبكه  •

 تأمين پهناي باند مناسب اينترنت جهت تسهيل ارتباطات اينترنتي •

 طراحي و راه اندازي صفحات پورتال براي تمام مراكز تحت پوشش دانشگاه  •

 ايجاد ارتباط شبكه مراكز علمي آموزشي و تحقيقاتي  با شبكه دانشگاه •

 تسهيل خريداري و نصب نرم افزارهاي كاربردي •

 كاري اعضاء هيأت علمي با صنايع هاي هم معرفي زمينه •

از طريق ويدئو كنفرانس و ساير  تسهيل برگزاري جلسات مشترك با صنايع •
 وسايل ارتباطي

 فراهم سازي بستر مناسب براي كارآموزي و كارورزي دانشجويان  •

 انجام طرح هاي پژوهشي مرتبط با صنعت •

   دانشگاه تهيه بانك اطالعات جامع از توانمندي هاي پژوهشي و امكانات •

شناسايي و دعوت از متخصصين و دانشمندان ايراني مقيم خارج از كشور  •
 جهت حضور در دانشگاه 

 مقيم خارج از كشور ايرانيبا متخصصين و دانشمندان  مستمر جلسات برگزاري •

خارج از كشور در امور آموزشي،  مقيم ايراني دانشمندان و متخصصين از استفاده •
 پژوهشي و خدمات سالمت
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  : الزامات
هاي  هاي ارتباط جمعي از جمله راديو و تلويزيون استان و روزنامه همكاري رسانه .1

محلي براي انتشار آموزشهاي حوزه سالمت به منظور ارتقاي سطح دانش سالمت 
  جامعه تحت پوشش

هاي كشوري و وزارتي به منظور  نامه بازبيني قوانين و مقررات دولتي و آئين .2
  سهم مشاركت بخش خصوصي در حوزه آموزشي و پژوهشيتسهيل و افزايش 

هاي همكاري براي ايجاد روابط و  نامه دوين تفاهمتهمكاري ادارات ذيربط جهت  .3
  كشورخارج از  سسات ؤجذب پژوهشگران و م

همكاري ادارات دولتي و غير دولتي منطقه در جهت ارائه خدمات آموزشي و  .4
  و موازي كاري كاري ه پژوهشي سالمت و اجتناب از دوبار

منطقه به منظور تحقق اهداف نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي همكاري  .5
  نظام آموزشي و پژوهشي سالمت

ي داخل و شگاه به ديگر دانشگاههاآمد اساتيد و دانشجويان دان و تسهيل رفت .6
  كشور از يا خارج

  پژوهشي سالمتاعطاي تسهيالت الزم جهت واگذاري وام به نوآوران حوزه آموزشي و  .7
هاي مطالعاتي و  جهت فرصت به خارج از كشورهمكاري جهت اعزام دانشجويان  .8

   شركت در سمينارها
مديريت، توسعه ساختارهاي پژوهشي و  ي،گذار استقالل دانشگاه در سياست .9

 پذيرش دانشجو 

  ايجاد رديف بودجه مستقل كيفيت بخشي آموزش پزشكي و سالمت در دانشگاه  .10
  اصالح قوانين و مقرراتافزايش سهم مشاركت بخش غيردولتي در آموزش از طريق  .11
  واگذار شده توانمندسازي نيروي انساني مراكز  .12
اعطاي تسهيالت و اعتبارات كم بهره بانكي جهت بخش غيردولتي فعال در  .13

  سالمتآموزش، پژوهش و 
  نظارت اثربخش توسط ادارات و سازمان ها در مراكز واگذار شده .14
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  :نهادها
  ها شگاهاندي ايجاد .1
 گاهدانشسازي در  تجاري و نمودن  يبردكارايجاد دفتر  .2

  هاي اولويت دار ها در حوزه ها و همايش مي كنگرهئادهاي  يرخانهبايجاد د  .3
  منطقه شهر سالم در نايجاد سازما .4
  گاه دانش ايجاد دفتر حمايت از بخش خصوصي در .5
  سالمت وريآ و فن پژوهش صندوق حمايت از  ايجاد .6
  تحقيق و توسعهاي حدهواايجاد  .7
   ي كاربرديآموزش اكزرمايجاد  .8
  ايجاد مراكز اطالع رساني تخصصي .9
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  : شاخص هاي پايش و ارزيابي
 طرح ها و مقاالت شركت داده شده در جشنواره ها تعداد  .1

 تعداد جوايز كسب شده  .2

 تعداد شبكه هاي پژوهشي به ويژه در حوزه هاي اولويت دار .3

 ضريب تأثير مقاالت منتشر شده درمجالت معتبر بين المللي  .4

 تعداد كتب علمي تخصصي علوم پزشكي انتشار يافته با تأييد دانشگاه .5

 تعداد پژوهشهاي دانشگاه با مشاركت بين المللي .6

مقاالت فارسي چاپ شده در مجالت معتبر علمي پژوهشي به اعضاء  نسبت .7
 هيأت علمي

مقاالت خارجي چاپ شده در مجالت معتبر علمي پژوهشي به اعضاء  نسبت .8
 هيأت علمي

 چاپ شده به اعضاء هيأت علمي ISIدرصد مقاالت  .9

 هاي تحقيقاتي انجام شده به اعضاي هيأت علمي  طرح نسبت .10

 سرانه اعتبار تحقيق به پژوهشگر .11

 نسبت اعتبار پژوهشي به كل اعتبارات دانشگاه .12

 و خارجي ها و سمينارهاي داخلي همايش ،ها در كنگره مقاالت ارائه شده درصد .13
 به اعضاء هيأت علمي

 تعداد مراكز تحقيقاتي تأسيس شده در دانشگاه .14

 هاي انجام شده دانشگاه با مشاركت بين المللي تعداد پژوهش .15

دانشگاه با مشاركت ساير مراكز علمي و پژوهشي  شده هاي انجام پژوهش تعداد .16
 داخلي 
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تعداد مراكز آموزشي، پژوهشي دانشگاه كه سطح علمي و پژوهشي آنها در  .17
 . سطح استانداردهاي بين المللي ارزيابي شده است

 المللي  تعداد طرحهاي پژوهشي داراي گرانت از مراكز بين .18

 نسبت دانشجو به عضو هيأت علمي به تفكيك رشته تحصيلي .19

 اي حوزه سالمت  تهقطب شدن در يكي از علوم ميان رشميزان دسترسي  .20

  هاي تحصيلي جديد به كل رشتههاي تحصيالت تكميلي  رشتهنسبت  .21
 هاي آموزشي بازنگري شده  تعداد كاريكولوم .22

خارجي پذيرفته شده دانشگاه به كل دانشجويان به تفكيك  دانشجويان نسبت .23
 رشته و مقطع تحصيلي 

هاي  و دانشگاه الملل هاي آموزشي و پژوهشي مشترك با مراكز بين تعداد دوره .24
 خارجي

 اندازي شده  تعداد رشته هاي مجازي راه .25

 درصد دانشجويان استفاده كننده از خوابگاه به كل متقاضيان خوابگاه .26

 دانشگاههاي كشور در بين رتبه دانشگاه  .27

 دانشگاههاي جهان اسالم در بين رتبه دانشگاه  .28

 به روز نمودن نقشه جامع علمي سالمت دانشگاه هر دو سال يكبار  .29

 ميزان تحقق اهداف .30

 نسبت نيروهاي نخبه جذب شده به كل نيروهاي جذب شده  .31

 نسبت امور غيرحاكميتي واگذار شده  .32

 درصد كمك خيرين به كل اعتبارات دانشگاه  .33
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 دانشگاه به كل شكايات هاي مختلف  شكايات مراجعين از حوزه درصد و تعداد  .34

 كليه مراكز خدمات در ارائه درصد رضايت مراجعين از .35

خارج در مراكز درماني دانشگاه به كل بيماران  درصد بيماران پذيرش شده از .36
 به تفكيك سرپائي و بستري 

 دار هاي اولويت تعداد برنامه هاي مشخص موجود جهت توسعه حوزه .37

 استاندارد تعداد محصوالت و خدمات سالمتي داراي .38

 درصد اشغال تخت بيمارستانها  .39

 ميانگين مدت اقامت بيماران .40

 فاصله خالي ماندن تخت بيمارستانها .41

 چرخه اشغال تخت بيمارستانها  .42

 نسبت تخت به جمعيت .43

 اي  درصد مراكز بهداشتي درماني داراي سيستم جامع اطالعات رايانه .44

 اي تاني رايانهدرصد بيمارستانهاي داراي سيستم اطالعات جامع بيمارس  .45

مراكز آموزشي، پژوهشي، درماني و بهداشتي متصل به شبكه اينترنت  نسبت .46
 كل مراكزبه 

هاي  هاي آماري و اطالعاتي موجود جهت بكارگيري در نظام تعداد سيستم .47
 تصميم گيري و مديريتي

جهت  LANتعداد مراكز آموزشي، پژوهشي، درماني و بهداشتي داراي شبكه   .48
 هاي اطالعاتي به تفكيك سامانهبكارگيري 

 هاي اطالعاتي مورد نياز محققان ميزان پهناي باند دانشگاه جهت بكارگيري سامانه  .49
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آوري اطالعات از كل ]ميزان هزينه صرف شده جهت پشتيباني و توسعه فن .50
 اعتبارات دانشگاه در هر سال

 اميد به زندگي  .51

 اميد به زندگي در بدو تولد .52

  DALYsشاخص  .53
 مير نوزادانمرگ و  .54

 مرگ و مير اطفال زير پنج سال  .55

 مرگ و مير مادران باردار به علل عوارض حاملگي و زايمان .56

 )سالگي 70تا  60در سن (ميزان مرگ زود رس سالمندان  .57
 ميزان مرگ و مير ناشي از سوانح و حوادث ترافيكي .58

 ...)التور، , تاالسمي, قلبي, هپاتيت, ايدز(ميزان بروز بيماري ها  .59

 جمعيت تحت پوشش برنامه غربالگري ديابت و فشارخون باال درصد .60

 درصد بيماران مبتال به ديابت و فشارخون باال كه تحت مراقبت مي باشند .61

 ميزان شيوع اختالالت روان پزشكي .62

و تعداد  برحسب موضوع( توسط پرسنل مراكز جامعه گروهي هاي تعداد آموزش .63
 )افراد شركت كننده

 كه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند درصد خانوارهاي روستائي .64
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