برنامه استراتژیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
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آشنایی با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،در راستای اجرای سیاست تعمیم و گسترش دانشگاه ها  ،هیات تخصصی
پزشکی اعزامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منطقه مازندران ،شهر بابل موافقت خود را به ایجاد مرکز
علوم پزشکی در این شهر اعالم کرد .تالش مسئوالن و مردم متدین و ایثارگر بابل که با تمام امکانات خود از
بذل سرمایه های مادی و معنوی و با تالش شبانه روزی و بی وقفه راه اندازی دانشگاه را تسریع نمودند ،سبب
گردید تا سرانجام در سال  1615دانشگاه تاسیس شد .پس از تالش گسترده در تاریخ  55بهمن سال 1614
اولین دوره دانشجوی پزشکی به تعداد  51نفر از طریق آزمون سراسری پذیرش شده و دانشکده با حضور
وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت عمالٌ کار خود را آغاز نمود .با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکی و انتزاع دانشکده های گروه پزشکی از وزرات فرهنگ و آموزش عالی و الحاق به
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در محوطه دانشگاه
استقرار یافت .پس از چند سال سازمان مرکزی به ساری منتقل و بعداز پیگیریهای متعدد در سال 1671
دانشگاه علوم پزشکی بابل استقالل یافت .هم اکنون در نیم سال دوم سال تحصیلی  ،1654 -55دانشگاه
علوم

پزشکی

بابل

در

مساحتی

حدود

411111

مترمربع

دارای

5

دانشکده

(پزشکی،

دندانپزشکی ،پیراپزشکی ،طب ایرانی  ،پرستاری رامسر ،پردیس بین الملل  ،دانشکده توانبخشی ،بهداشت و
پرستاری و مامایی بابل) ،شش مرکز آموزشی درمانی  ،دو مرکز تخصصی و فوق تخصصی ناباروری و چشم
5،مرکز تحقیقات مصوب وزارت متبوع و  1مرکز تحقیقات مصوب دانشگاه،یک پژوهشکده سالمت،یک مرکز
رشد و یک آزمایشگاه جامع تحقیقاتی  645 ،عضو هیات علمی  ،بیش از  4111دانشجو و سایر حوزه های
پشتیبانی میباشد.

4

برنامه استراتژیک
معاونت توسعه مدیریت و منابع
سال 4911-4141
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بیانیه رسالت /ماموریت ()Mission Statement
این معاونت از طریق ارتقاء و توسعه تحول اداری ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت منابع فیزیکی و مدیریت
بودجه و منابع مالی ،ریاست و سایر معاونتهای دانشگاه را در ارائه خدمات آموزشی ،بهداشتی و درمانی،
پژوهشی ،فرهنگی و سایر امور در راستای تحقق اهداف دانشگاه پشتیبانی مینماید .با نظارت های وسیع و
مستمر تالش مینماید کلیه منابع و ظرفیتهای سازمانی با توزیع عادالنه به صورت بهینه مورد استفاده قرار
گیرد .با بکار گیری تکنیک های نوین مدیریتی برنامه ریزی در راستای اهداف عالیه وزارتی ،ساماندهی و
مناسب سازی و متناسب سازی نیروهای انسانی و منابع مالی و فیزیکی ،توانمند سازی کارکنان ،هدایت،
پشتیبانی ،پایش ،ارزشیابی و نظارت در جهت بهبود شاخصهای هزینه – فایده ،هزینه – اثربخشی و هزینه –
مطلوبیت درنهایت بهره وری کلیه واحدهای تابعه دانشگاه تالش می نماید.

بیانیه چشم انداز (دورنما) ()Vision Statement
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مطابق با برنامه ریزیهای کالن وزارتی و در راستای نیل به اهداف
عالیه خویش بر پایهی سرمایه های انسانی ،مادی و معنوی موجود به ویژه بر منابع جاریه و توان کارکنان خود
و تاکید بر حفظ ارزشهای اسالمی و انسانی ،در تحقق ،حفظ و ارتقاء سالمت جامعه هدف اقدام نموده و بدین
ترتیب درردیف برترین معاونت توسعه در بین دانشگاههای علوم پزشکی منطقه شمال کشور گردد.

اصول و ارزشها:
این معاونت به مدد برنامه ریزی ،تدبیر و تدوین معیارهای سازمانی و شاخصهای وزارتی تفویض شده و با
رعایت اصول انسانی ،اخالقی و ارزشی تالش خواهد نمود تا در جهت بهبود کمیت و کیفیت مستمر و دستیابی
به اهداف خرد و کالن دانشگاه به ارزشهای زیر پای بند باشد:
تاکید بر مبانی اعتقادی و فرهنگی با مالحظات اسناد باالدستی
قانونمندی و پایبندی به رعایت قوانین و رعایت اخالق حرفه ای؛
پاسخگو بودن در قبال تقاضاهای مراجعین برون و درون سازمانی
توسعه شایسته ساالری با تاکید توامان بر تخصص و تعهد منابع انسانی
مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع مبتنی بر شان و کرامت انسانی؛
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رعایت اصل عدالت اجتماعی با توزیع عادالنه منابع؛
توجه به مدیریت سبز(تاکید بر فعالیت های حافظ محیط زیست با مدیریت بهینه منابع سوختی ،کاهش
مصرف انرژی ناپاک و ظروف یکبار مصرف پالستیکی و جایگزینی تدریجی انرژی خورشیدی)؛
احترام و استقبال از مشارکتهای مردمی و خیرین؛

ذینفعان( )Stakeholdersمعاونت توسعه مدیریت و منابع
ذینفعان درونی
 هیات امناء
 ریاست دانشگاه و واحدهای زیر مجموعه
 هیات رئیسه
 معاونت ها ،مدیریت ها و واحدهای تابعه
 دانشکده ها ( رؤسا ،معاونین ،مدیریت ها )
 گروه های آموزشی


اعضای هیات علمی

 کارکنان غیر هیات علمی
 دانشجویان
 مراکز علمی و تحقیقاتی وابسته
 مراکز آموزشی و بیمارستان های وابسته
 شوراهای دانشکده ها و دانشکاه
 تشکل دانشجویی
 مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی
 دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه

ذینفعان بیرونی
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 اشخاص حقیقی و حقوقی
 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان های وابسته ( هالل احمر ،سازمان انتقال خون،
بهزیستی )
 سازمان های خیریه  ،نیمه دولتی و غیر دولتی دخیل در سالمت ( کمیته ی امداد امام ،سازمان های بیمه
گر ،مراکز بازتوانی و مشاوره غیر دانشگاهی ،پزشکان بخش خصوصی ( مطبها ،داروخانه ها ،بیمارستان
ها و درمانگاهها) کار گروه بهداشت و درمان تامین اجتماعی ،مجامع و سازمان های علمی داخلی و بین
المللی سمنها و NGO
 سازمان ها و گروه های پشتیبانی یا ناظر سالمت )استانداری ،فرمانداری ،شهرداری ،شورای شهر،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،نظام پزشکی ،پزشکی قانونی ،رسانه های گروهی ،آموزش و پرورش،
اداره اقتصاد و دارایی ،امام جمعه ،سازمان آب و فاضالب ،مخابرات ،شرکت گاز ،سازمان برق ،دادگستری و
سازمان های قضایی و پزشکی ،سازمان بازرسی کشور ،دیوان محاسبات ،مشاوران ساختمان و پیمانکاران،
وزارت بازرگانی ،بانک های طرف قرارداد دانشگاه ،شورای برنامه ریزی استان و شهرستان ،شورای فنی
استان ،سازمان بازنشتگی کشور ،اداره محیط زیست ،بهزیستی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری ،
سازمان اوقاف ،اداره جهاد کشاورزی ،شورای انقالب فرهنگی ،سازمان تربیت بدنی(

تحلیل محیط /نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای معاونت توسعه ()SWOT
الف) تحلیل محیط درونی
 .1نقاط قوت:
 وجود قوانین و بستر مناسب جهت واگذاری امور به بخش غیردولتی به منظور کاهش تصدی گری؛
 امکان تصویب قوانین اختصاصی توسط هیات امنا؛
 وجود بستر مناسب برای اعمال نظارت بر واحدهای تابعه؛
 یکپارچه سازی سامانهها ،استقرار نرم افزار جامع  HISو اتوماسیون اداری؛
 امکان استفاده از خدمات شبکه اینترنت دانشگاه در تمامی واحدهای تابعه؛
 وجود زیرساختهای الزم جهت توسعه توانمندسازی کارکنان و مدیران؛
 وجود شرح وظایف کارکنان و بازنگری آن؛
 وجود آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها
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 مدون بودن تفاهم نامه داخلی
 وجود نگرش مثبت جهت پشتیبانی و حمایت از اجرای برنامه های کشوری همچون پزشک خانواده
شهری و روستایی و طرح تحول حوزههای درمانی ،بهداشتی وآموزشی
 استقرار نظام نوین مالی از جمله استقرار برنامه حسابداری تعهدی و استفاده از سامانه سجاد جهت
گزارش گیری واحدهای تابعه؛
 امکان بازبینی و اصالح چارت سازمانی دانشگاه؛
 استقرار نظام پیشنهادات و مدیریتدانش و استقبال از مشارکت کلیهکارکنان در اشتراکگذاری
تجربیات و دانشها؛
 مستندسازی و تدوین فرآیندها؛
 امکان برگزاری مناقصات مورد درخواست واحدها؛
 بهره برداری از سامانه مدیریت سوخت؛
 استفاده از نیروهای طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان و تعهدی قانونی؛
 تشکیل کارگروههای تخصصی ،توسعه مدیریت ،نظارتی و پایش عملکرد؛
 تشکیل تیمهای ورزشی کارکنان؛
 تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی مشترک و اختصاصی ،راه اندازی دبیرخانه برنامه عملیاتی و
ارزیابی عملکرد؛
 بهره برداری از بانک اطالعات مدیران و اجرای آیین نامه انتصاب مدیران بر اساس شایستگی؛
 وجود کمیتههای تخصصی درمناسب سازی منابع انسانی ،مالی ،فیزیکی ؛
 تشکیل مدیریت سبز و اجرای قوانین بهبود محیط زیست؛
 استفاده از تیمهای کارمندی در حل مسائل و مدیریت بحران

 .5نقاط ضعف:
 oعدم محاسبه قیمت تمام شده؛
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 oناکافی بودن اعتبارات پیش بینی شده به ویژه به دلیل افزایش چشمگیر هزینههای جاری و جریان
درحین انجام پروژه؛
 oانجام پروژه های عمرانی قبل از تامین اعتبار کامل؛
 oعدم نظارت کافی بر پروژههای واگذار شده به دلیل کمبود کارشناس خبره؛
 oکمبود نیروی کارشناس خبره در زمینه نظارت ،اجرا و برنامه ریزی؛
 oعدم تناسب ساختار تشکیالتی با وظایف و فعالیتهای فعلی؛
 oناکارآمدی نظام ارزشیابی کارکنان به شیوه فعلی؛
 oعدم وجود سیستم تشویق و تنبیه مناسب (مشکالت انگیزشی)؛
 oنامناسب بودن فضای فیزیکی بعضی از واحدها؛
 oنبود اعتبارات تخصیصی مناسب جهت تامین خدمات رفاهی کارکنان؛
 oعدم تناسب درآمد و هزینه کرد برخی از واحدها؛
 oعدم انسجام ارزشی و تصمیم سازی مستمر درون سازمانی؛
 oشفاف نبودن برخی از فرایندهای انجام کار؛
 oتغییرات زودهنگام در ساختار مدیریتی؛
 oعدم دسترسی مدیران و کارشناسان ستادی به  HISبیمارستانی؛
 oتوزیع نامتقارن و نامناسب نیروها در برخی از واحدها؛
 oمناسب نبودن امکانات و فضای فیزیکی برای معلولین؛
 oعدم دسترسی شرح وظایف برای کلیه کارکنان؛
 oفقدان کارایی و اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت؛
 oعدم توجه به موقع برخی از مدیران و کارکنان به موضوعات حاد دانشگاه

ب) تحلیل محیط بیرونی
 .1فرصتها:
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 تحقق سیاست آمایش سرزمین و ایجاد بستر مناسب جهت همکاری و مساعدتهای بین دانشگاهی؛
 اعمال تدریجی سیاستهای رتبه بندی دانشگاه ها ،دانشکده ها و مراکز درمانی و ایجاد فضای سالم
رقابتی؛
 استقرار اداره کل مخابرات در شهرستان بابل و امکان توسعه بهره برداری فناوریهای اطالعاتی؛
 وجود قوانین متعدد در راستای واگذاری خدمات و استفاده از خدمات بخش خصوصی؛
 اداره دانشگاه به شکل هیات امنائی؛
 وجود مصوبات پشتبانی کننده سفرهای هیات محترم دولت و مقام معظم رهبری؛
 امکان اجرای خلع ید پیمانکاران در راستای طرحهای عمرانی؛
 صدور مجوز بازبینی چارت تشکیالت دانشگاه؛
 وجود اصل  44قانون اساسی در پشتیانی از برنامه های سالمت؛
 تصویب ماده  54برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور؛
 تدوین و ابالغ نقشه جامع علمی سالمت کشور؛
 عضویت در شورای فنی استان و کمیته پیمان؛
 موقیعیت جغرافیایی شهرستان بابل و دسترسی مناسب به مراکز استانی و کشوری؛
 جذب نیروهای جدید در جایگزینی نیروهای بازنشسته؛
 همکاری و مساعدت خیرین سالمت در حوزه های بهداشتی درمانی و آموزشی؛
 . 5تهدیدها:
 oنبود بستر مناسب جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی؛
 oناکافی بودن تعداد شرکتهای کارآمد و توانمند خصوصی جهت تقبل پروژههای عمرانی و خدماتی؛
 oدرخواستها و انتظارات فراقانونی برخی افراد و ادارات از دانشگاه؛
 oعدد منابع اعتبارات یک پروژه عمرانی؛
 oعدم شفافیت برخی از قانونین کشوری؛

11

 oتغییرات سریع دستورالعملهای جاری ابالغ شده و وجود قوانین و مقررات متععد عمومی و بعضا
متعارض با همدیگر؛
 oتعدد سازمانهای نظارتی و گاها دخالت در امور اجرائی؛
 oعدم تعیین تکلیف دانشگاه از نظر شمول قوانین حاکم؛
 oتاخیر در ابالغ به موقع تخصیص ها؛
 oغلبه جو/فضای چانه زنی بر استداللهای منطقی توزیع و تحقق اعتبارات؛
 oعدم ثبات در برنامه ریزی و اجرای طرحهای ملی و منطقهای؛
 oصدور بخشنامه ها و مصوبات باالدستی با بار مالی زیاد بدون تامین منابع؛
 oوضعیت نامطلوب اقتصاد سالمت؛
 oعدم هماهنگی سازمانهای بیمه گر و تاخیر در پرداختها به دانشگاه و مراکز درمانی؛
 oشناخت کم سایر حوزه ها از روال امور در معاونت توسعه؛
 oناکافی بودن اعتبارات؛
 oآموزش ناکافی سطح رضایتمندی و تعهد سازمانی کارکنان
مسائل استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و منابع
 عدم تناسب ماموریت و وظایف واحدها با تشکیالت سازمانی موجود؛
 روند رو به رشد حجم و وسعت سازمانی دانشگاه ؛
 ناکافی بودن اعتبارات ؛
 تاخیر در وصول اعتبارات تخصیص داده شده؛
 نامناسب بودن فضای فیزیکی بعضی از واحدهای دانشگاه ؛
 فقدان اطالعات جامع ساختمانی و تسهیالت مرتبط ؛
 نهادینه نشدن نظام برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک؛
 پایین بودن درصد برنامه ها و فعالیتهای واگذاری شده؛
 نامشخص بودن قیمت تمام شده خدمات؛
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 سنتی بودن برخی از فرایندهای کاری؛
 به روز نبودن دانش و مهارت منابع انسانی و اثربخشی پایین دورههای آموزشی؛
 عدم گسترش مدیریت مبتنی بر فرآیندها در واحدهای تابعه دانشگاه؛
 ناکافی بودن خدمات رفاهی کارکنان؛
 پایین بودن انگیزش کارکنان؛
 پایین بودن سطح خالقیت و نوآوری در کارکنان؛
 پایین بودن سرانه پیشنهادات کارکنان به کمیته مربوطه؛
 ناکارآمد بودن نظام سنجش رضایت مشتریان داخلی و خارجی؛
 ناقص بودن بانک اطالعاتی مدیران؛
 ناکافی بودن تسهیالت ورزشی برای کارکنان و فرزندان؛
 کنترل سنتی (غیرعلمی) پروژه های ساختمانی؛
 عدم توجه کافی مسئولین به اجرای برنامهها بر اساس اهداف کلی و کمی

اهداف( )Goalsمعاونت توسعه مدیریت و منابع
 .1-1اهداف کلی G1
 افزایش بهرهوری منابع مالی ،فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی
 .5-1اهداف عینی
 کاهش انحراف درآمد
 مدیریت هزینه ،کاهش انحراف هزینه و حذف هزینههای غیرضرور
 کاهش انحراف بودجه از عملکرد
 افزایش سهم درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی از کل درآمدهای اختصاصی
 کاهش هزینه های جاری به نسبت رشد واحدهای عملیاتی
 افزایش شفافیت ،دقت و صحت اجرای فرآیندهای مالی و بودجهای
 ارتقاء مدیریت منابع و مصارف
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 ساماندهی و افزایش بهره برداری بهینه از دارایی های ثابت
 ساماندهی دارایی های منقول و غیر منقول
 تامین و تخصیص بهینه منابع مالی از طریق بودجه ریزی عملیاتی
 تعیین قیمت تمام شده خدمات
 افزایش اصالح فرآیندهای حسابداری بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی
 توسعه و تقویت زیرساخت ها و فضاهای فیزیکی
 توسعه نظام نگهداشت تجهیزات در بیمارستان های کشور
 ارتقاء و بهینه سازی داراییها و فضاهای فیزیکی
 افزایش سطح ایمنی ،استانداردسازی فضای اداری و تجهیزات پزشکی با رعایت اصول HSE
 افزایش سرانه فضاهای درمانی
 افزایش سرانه فضاهای بهداشتی
 افزایش سرانه فضاهای آموزشی و پژوهشی
 ارتقا و استانداردسازی فضاهای آموزشی و پژوهشی
 ارتقا و استانداردسازی فضاهای بهداشتی و درمانی
 توسعه و استفاده مطلوب از نظام نگهداشت تجهیزات و فضاهای فیزیکی با تأکید بر پوشش کامل CMMS
 استقرار نظام کنترل پروژه جهت پروژه های عمرانی واحدهای دانشگاه و نظارت بر اجرای پروژه ها
 ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی از طریق بهره برداری از توان بخش خصوصی و خیریه ها
 تدوین و به روز رسانی استانداردهای فضاهای فیزیکی واحدهای ستادی و محیطی
 ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی از طریق بهره برداری از توان بخش خصوصی و خیریه ها
 کاهش تصدی گری دولت و اصالح ساختار سازمانی از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات
پشتیبانی به بخش خصوصی
 واگذاری فعالیت ها به مدیریت های محلی و بخش غیر دولتی
 توسعه ارائه خدمات در حوزه نرم افزاری امور اداری
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 یکپارچه سازی سامانه ها و تبادل اطالعات
 کمک در ارتقاء هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در تنظیم و اجرا قوانین
 تقویت ساز و کارهای موجود به منظور نظارت بر نحوه اجرای قانون برقراری در عدالت نظام پرداخت
 ارتقا و توسعه سامانه جامع اداری و کاهش مراجعات غیرضروری
 افزایش بهره وری منابع انسانی
 ساماندهی نظام مدیریت منابع انسانی
 افزایش نسبت کارکنان ارزیابی شده به کل کارکنان
 توسعه سامانه های نرم افزاری یکپارچه هوشمند در حوزه مدیریت ،سازماندهی و منابع
 افزایش استقالل و تفویض اختیار به سطوح پایین تر
 افزایش شفافیت ،سرعت ،دقت ،صحت و کیفیت اطالعات منابع انسانی در سطح کشور
 افزایش میزان تحقق برنامه های اصالح نظام اداری
 افزایش شفافیت ،سرعت ،دقت ،صحت و کیفیت اجرای فرآیندهای اداری
 بازطراحی و بازمهندسی فرایندها و روش های انجام کار اولویت گذاری شده
 برنامهریزی و پایش مستمر برنامه های دانشگاه
 برنامهریزی و پایش مستمر برنامه های معاونت توسعه
 پایش مستمر برنامه ها و عملکرد از طریق شاخص های خروجی و اجرای طرح جشنواره شهید رجائی
 ارائه پیشنهادات و نظرات در تدوین شاخصهای اختصاصی -عملکردی و تدوین برنامهها به ستاد وزارت
 استمرار نظام برنامه ریزی و مدیریت عملکرد در چارچوب برنامه های وزارتی
 منطقی نمودن ساختار ،تشکیالت و پست های سازمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متناسب
با ماموریت ها
 افزایش بهره وری منابع مالی ،فیزیکی و انسانی و ساختار سازمانی بر اساس تشکیالت تفضیلی سازمان
 بازطراحی و بازمهندسی فرایندها و روش های انجام کار اولویت گذاری شده
 افزایش سرانه آموزشهای ویژه کارکنان و مدیران
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 ارتقاء سطح آگاهی کارکنان و مدیران
 توسعه فرهنگ یادگیری و مشارکت سازمانی ،ایجاد شبکه های دانش و حافظه سازمانی در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 بسترسازی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
 اجرای برنامه آموزش مدیران حرفه ای مبتنی بر مدل شایستگی
 استقرار بهینه نظام انتخاب و انتصاب مدیران
 افزایش رضایت مندی مشتریان داخلی وخارجی
 طراحی و استقرار نظام نوین آموزش کارکنان و مدیران به سمت سازمان دانش مدار و افزایش اثربخشی
دورههای توانمندسازی
 مطلوب سازی نظام یکپارچه اطالعات پرسنلی
 ارتقای رضایت شغلی کارکنان /بهبود و افزایش انگیزش منابع انسانی
 ساماندهی و بهینه سازی تامین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه
 در دسترس بودن شرح وظایف برای کلیه کارکنان
 افزایش رضایت گیرندگان خدمات
 افزایش سهم خدمات ارائه شده از طریق میز خدمت حضوری و الکترونیک
 افزایش سهم مشارکت های مردمی و نهاد های عمومی غیردولتی در هزینه های سالمت و ایجاد اشتغال
مولد و درون زا
 اصالح الگوی و کاهش مصرف انرژی با تأکید بر طراحی و اجرای برنامه های مدیریت سبز
 مناسب نبودن امکانات و فضای فیزیکی برای معلولین
 متمرکزسازی ارائه خدمات رفاهی در سطح دانشگاه
 گسترش تامین خدمات رفاهی برای کل کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه
 توسعه واحد سازمانی امور رفاهی کارکنان دانشگاه
 توسعه تربیت بدنی و نظام ورزش کارکنان
 .1-5اهداف کلی G2
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 تامین نیازهای رفاهی و ارتقا سالمت کارکنان و دانشجویان در دانشگاههای علوم پزشکی
 .5-5اهداف عینی
 ارتقاء خدمات رفاهی کارکنان و دانشجویان
 افزایش سرانه خدمات رفاهی ورزشی کارکنان
 افزایش سطح سالمت کارکنان
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برنامه استراتژیک
معاونت آموزشی دانشگاه
سال 4911-11
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بیانیه ماموریت و چشم انداز  15ساله دانشگاه علوم پزشکی بابل ()1635-1414
بر مبنای نقشه جامع علمی سالمت دانشگاه
ماموریت نظام علم ،فن آوری و نوآوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی بابل
 -1ارائه خدمات سالمت (در حیطه تشخیص و درمان بیماری ها  ،برخورداری مردم از زندگی سالم و توانمندی
مردم در تامین و ارتقای سالمت خویش )
 -5ظرفیت سازی نیروی انسانی مورد نیاز نظام سالمت
 -6تامین ،تولید و توزیع عادالنه منابع مالی مرتبط با نظام سالمت
 -4تعالی تولید دانش در حیطه های مرتبط با سالمت
 -5تعالی بهره برداری از دانش در حیطه های مرتبط با سالمت

چشم انداز نظام سالمت
در سال  1414شهرستان بابل  ،از جمله شهرستانهای برخوردار از باالترین سطح سالمت در کشور است که
دارای نظام سالمت با توسعه مطلوب و توزیع عادالنه میباشد.
چشم انداز علم و فن آوری سالمت
قرار گرفتن در بین سه دانشگاه برتر در علم  ،فناوری و نوآوری سالمت در میان دانشگاههای حاشیه دریای
خزر تا سال 1414
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جهت گیریهای کلی دانشگاه
 -1اولویت دادن به علم و فن آوری پاسخگو به نیازهای سالمت جامعه
 1-1بسیج منابع برای توسعه علم و فناوری سالمت
 1-5برنامه ریزی بلند مدت و سرمایه گذاری در برنامه هایی که به نیااز جامعاه پاساخ مایدهناد ،از جملاه
پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سالمت
 1-6پایش علوم و فن آوری و الگو برداری از برنامه های موفق کشوری و منطقه ای
 1-4تخصیص منابع منطبق با اولویتهای نظام سالمت

 -5حضور موثر در عرصه کشوری و منطقه ای و بین المللی
 5-1استاندارد سازی فعالیت ها
 5-5ارتقاء کیفیت و تحقق شاخص های هدف (بر اساس تراز کشوری)
 5-6ارائه خدمات مطلوب سالمت

 -6تکمیل چرخه نوآوری سالمت
 6-1کاهش تصدی گری در بخش دولتی
 6-5تمام وقت کردن سرمایههای انسانی مرتبط
 6-6توانمند سازی و تسهیل حضور بخش غیر دولتی در راستای نیل به اهداف سالمت
 6-4تقویت مشارکت های مردمی در جهت ارتقای سالمت آحاد جامعه
 6-5سرمایه گذاری خطر پذیر
 6-1تصویب قوانین الزم به منظور تولید و بهره برداری خردمندانه از دانش و فن آوری های سالمت

 -4صیانت از منابع ،شفافیت و پاسخگویی
 4-1ایجاد رویکرد رقابتی بین مجریان
 4-5شفافیت در بهره برداری از منابع موجود
 4-6تقویت فرآیندهای نظارت بر بهره برداری هزینه ،اثر بخش و عادالنه از فنآوریها
 4-4تقویت پژوهشهای کاربردی
 4-5کنترل کیفیت برنامه ها و ارزیابی اثرات و بازدهی آنها (در حیطههای آموزش ،پژوهش و فنآوری)
 4-1ارائه گزارشهای دورهای به منظور حفظ و تقویت نقاط قوت و کاهش و حذف نقاط ضعف
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 -5ارتقاء نظام آموزش سالمت
 5-1تعالی سرمایه انسانی
 5-5حمایت از نخبگان و نوآوران

 -1توسعه عمومی فرهنگ سالمت در مردم
 1-1جلب مشارکت مردم در تعیین اولویت ها
 1-5مشخص کردن انتظارات از جامعه
 1-6ارتقای سواد سالمت و افزایش مهارتهای جامعه در مراقبت از خود و خانواده
 1-4بهره برداری از فنآوری اطالعات در سطح عمومی

بیانیه ارزش های دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی بابل با مددجوئی از ذات اقدس الهی و اعتقاد و پایبندی به رعایت کامل موازین شرعی
و اخالقی تالش خواهد نمود تا در راستای ارتقای مستمر کمیت و کیفیت خدمات و دستیابی به اهداف خود به
ارزشهای زیر پای بند باشد:
 خدا محوری با تاکید بر حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد
 شفافیت و پاسخگویی در قبال جامعه ،اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان
 حفظ و رعایت مالکیت معنوی در تراز ملی و جهانی
 رعایت اخالق پزشکی در خدمات آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی
 گسترش کار گروهی ( )Team workدر تمامی سطوح دانشگاهی
 توسعه شایسته ساالری با تاکید توامان بر تخصص و تعهد منابع انسانی
 مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع مبتنی بر شان و کرامت انسانی؛
 رعایت اصل عدالت اجتماعی با توزیع عادالنه منابع؛
 احترام و استقبال از مشارکتهای مردمی ،خیرین و سازمانهای مردم نهاد؛
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بیانیه رسالت معاونت آموزشی دانشگاه (:)Mission Statement
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بهره گیری از اعضای هیات علمی و کارکنان شایسته و توانمند
نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص ،کارآمد ،متعهد و با انگیزه بهمنظور رفع نیاز استان و کشور به نیروی
ماهر و متخصص برای ایجاد ،حفظ و ارتقاء سالمت اقدام می نماید.
رسالت معاونت آموزشی دانشگاه به شرح ذیل میباشد:
 -1سیاستگذاری ،برنامه ریزی  ،نظارت و ارزشیابی در خصوص فرایندهای آموزشی دانشکده ها و آموزش
بالینی بیمارستانها ،دوره ها و برنامههای آموزشی (اعم از برنامههای آموزش مداوم ،آموزش ضمن خدمت
کارکنان مرتبط و  ،) ...گزینش ،جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص،
کارآمد و پاسخگو
 -5نوآوری در رویکردها ،روشها و محتواهای آموزشی
 -6پشتیبانی و تسهیل فرآیند ارائه «خدمات سالمتی » مطابق با دانش روز و استانداردهای بین المللی به
جامعه ،در کنار فعالیتهای آموزشی
 -4ارتباط و همکاری مشاورهای و علمی با وزارت متبوع برای شناخت راهکارهای مناسب برای توسعه کمی و
کیفی آموزش
 -5ارتاباط با دانشگااههای داخل و خاارج کشاور برای ایجاد همکاری و حمایتهای علمی ،برگزاری دوره-
های باز آموزی  ،نقل و انتقال دانشجو و ایجاد فرصتهای مطالعاتی
 -1ارایاه خادمات آموزشی به فراگیران
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بیانیه دورنمای معاونت آموزشی دانشگاه (:)Vision Statement
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد از طریق بهره گیری از فن آوری های نوین ،ایجاد
توسعه فضای تعالی توام با خالقیت و نوآوری و با همکاری و حمایت کلیه دانشگاهیان (اعضای هیات علمی،
کارکنان و دانشجویان) ،ضمن برطرف نمودن مشکالت و نیازهای آموزشی دانشگاه طی پنج سال آینده جزو
ده دانشگاه برتر علوم پزشکی در کشور باشد .در زیر به دور نمای معاونت آموزشی دانشگاه اشاره می گردد.
.1گرایش به ارایه دوره های تخصصی ( ، )specialtyفوق تخصصی ( ،)subspecialtyتکمیلی ( post
 )graduateو  PhDبه منظور تامین نیازهای دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مراکز تحقیقاتی
 . 5تالش در جهت حفظ و ارتقاء در کسب رتبه های برتر و تبدیل شدن به مرکز بین المللی معتبر جهت
پذیرش دانشجو
 .6تاکید بر ارتقاء مهارتهای عملی دانش آموختگان و تربیت نیروهایی که در سطح کشورهای منطقه قابلیت
ارایه خدمات را داشته باشند.
 .4ارتقاء شاخص های آموزشی از قبیل  :نسبت استاد به دانشجو ،فضای آموزشی به دانشجو ،تجهیزات کمک
آموزشی به دانشجو ،کوتاه کردن متوسط زمان ارتقاء استاد و ....
 .5بهره گیری بیش از پیش از تکنولوژی اطالعات در آموزش
 .1افزایش میزان رضایت فراگیران – هیات علمی –دانش آموختگان – کارکنان  -مدیران و .....
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اصول و ارزش های معاونت آموزشی دانشگاه :
با توجه به ارزش های تبیین شده در بیانیه ماموریت سازمانی دانشگاه ،معاونت آموزشی به مقوالت زیر توجه
ویژه دارد:
 خدا محوری با تاکید بر حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد
 شفافیت و پاسخگویی دانشگاه در قبال جامعه ،اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان
 رعایت اخالق حرفه ای ،پژوهشی و آموزشی
 انجام کار گروهی ) (team workدر تمامی سطوح دانشگاهی
 تقویت تعامالت آموزشی در سطح ملی
 تفکر استراتژیک در حل مسایل
 نوگرایی و پرورش استعدادها و خالقیت ها
 پاسخ گویی به نیازهای جامعه
 توانمند سازی کارکنان و تقویت و توسعه مشارکت های آنان
 تسهیل در ایجادجوی مناسب ،آرام و بدون تنش در جهت شکوفایی خالقیت های فردی دانشجویان
 فراهم آوردن بستر مشارکت هیات علمی در امور آموزشی
 در نظر گرفتن نیازهای اساسی افراد شامل دانشجویان و کارکنان
 آموزش مداوم جهت حفظ مهارت های کسب شده
 آموزش همگانی به منظور ارتقای دانش و مهارت جامعه در خصوص خود مراقبتی و ارتقای سالمت
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تبیین وضعیت موجود رشتههای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی بابل
جدول شماره )1رشته ،مقطع و تعداد دانشجویان در حال تحصیل
دانشگاه علوم پزشکی بابل در نیمسال دوم سال تحصیلی .1654-55
ردیف

رشته

مقطع

تعداد

1

ارتودانتیکس دندانپزشکی

دستیار تخصصی

10

2

اندو دانتیکس دندانپزشکی

دستیار تخصصی

11

3

بیماریهای دهان و فک و صورت

دستیار تخصصی

10

4

پاتولوژی دهان و فک

دستیار تخصصی

10

5

پروتز دندانی

دستیار تخصصی

13

6

پریودانتیکس دندانپزشکی

دستیار تخصصی

10

7

ترمیمی دندانپزشکی

دستیار تخصصی

9

8

جراحی دهان فک و صورت

دستیار تخصصی

13

9

دندانپزشکی کودکان

دستیار تخصصی

13

10

رادیولوژی دهان و فک و صورت

دستیار تخصصی

10

11

آسیب شناسی

دستیاری تخصص بالینی

17

12

بیماریهای اطفال

دستیاری تخصص بالینی

21

13

بیماریهای داخلی

دستیاری تخصص بالینی

27

14

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دستیاری تخصص بالینی

13

15

بیماریهای قلب و عروق

دستیاری تخصص بالینی

14

16

بیهوشی

دستیاری تخصص بالینی

22

17

جراحی استخوان و مفاصل

دستیاری تخصص بالینی

13

25

18

جراحی عمومی

دستیاری تخصص بالینی

17

19

جراحی و بیماریهای زنان و زایمان

دستیاری تخصص بالینی

22

20

رادیولوژی بالینی

دستیاری تخصص بالینی

11

21

روانپزشکی

دستیاری تخصص بالینی

10

22

طب سنتی ایرانی

دکتری تخصصی PhD

10

23

بیوشیمی بالینی

دکتری تخصصی PhD

4

23

باروری و ناباروری

دکتری تخصصی پژوهشی

6

25

بیماریهای عفونی و گرمسیری

26

سلولی و مولکولی

27

عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

28

غیر واگیر کودکان

29

مواد دندانی

(Ph.D.by re
دکتری تخصصی پژوهشی

3

(Ph.D.by re
دکتری تخصصی پژوهشی

6

(Ph.D.by re
دکتری تخصصی پژوهشی

4

(Ph.D.by re
دکتری تخصصی پژوهشی

2

(Ph.D.by re
دکتری تخصصی پژوهشی

3

(Ph.D.by re
30

پزشکی

دکتری عمومی

628

31

پزشکی بین الملل

دکتری عمومی

145

32

دندانپزشکی

دکتری عمومی

283

33

دندانپزشکی بین الملل

دکتری عمومی

90

34

طب نوزادی و پیرامون تولد

فوق تخصص

4

35

بیو شیمی بالینی تکمیل ظرفیت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

10

36

ایمنی شناسی تکمیل ظرفیت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

5

37

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد ناپیوسته

25

26

38

کارشناسی ارشد ناپیوسته

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

5

تکمیل ظرفیت
39

تاریخ علوم پزشکی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

9

40

سالمت سالمندی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

10

41

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

14

پزشکی
42

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

31

43

کارشناسی ارشد پرستاری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

10

سالمندی
44

کارشناسی ارشد علوم تشریحی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

15

45

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

14

پزشکی
46

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک

15

انسانی
47

میکروب شناسی تکمیل ظرفیت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

4

48

ناپیوسته رادیوبیولوژی و حفاظت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

26

پرتویی
49

اتاق عمل

کارشناسی پیوسته

111

50

پرستاری

کارشناسی پیوسته

239

51

پرستاری رامسر

کارشناسی پیوسته

179

52

پیوسته علوم آزمایشگاهی

کارشناسی پیوسته

145

53

رادیولوژی

کارشناسی پیوسته

136

54

شنوایی سنجی

کارشناسی پیوسته

50

55

فیزیوتراپی بین الملل

کارشناسی پیوسته

49

56

کارشناسی بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

111

57

کارشناسی بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

54

27

58

کارشناسی پزشکی هسته ای

کارشناسی پیوسته

36

59

کارشناسی پیوسته رادیوتراپی

کارشناسی پیوسته

86

60

کارشناسی پیوسته فیزیوتراپی

کارشناسی پیوسته

93

گفتار درمانی

کارشناسی پیوسته

68

62

مامایی

کارشناسی پیوسته

141

63

هوشبری

کارشناسی پیوسته

112

64

کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی

کارشناسی ناپیوسته

2

65

مهندسی بهداشت محیط ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته

50

66

ناپیوسته پزشکی هسته ای

کارشناسی ناپیوسته

7

67

هوشبری ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته

56

جمع کل

کلیه مقاطع

3425

61
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ذینفعان)(Stakeholders
معاونت آموزشی دانشگاه :
ذینفعان بیرونی

ذینفعان درونی

جامعه
کارکنان دخیل در امر آموزش
سیاستگذاران ( در سطح وزارتی ،استانی و شیرستانی)
دانشجویان
نمایندگان مجلس شورای اسالمی
اعضای هیات علمی
سازمان نظام پزشکی
دانشکده پزشکی
دانش آموختگان حرف پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
ستتازمان هتتا و ادارات شیرستتتانی (اعتتم از دویتتتی و
دانشکده دندانپزشکی
خصوصی)
دانشکده های پرستاری و مامایی
 NGOها
دانشکده طب سنتی
بیمارستتتانیای دویتتتی ودرمانگاهیتتای دویتتتی واب تتته بتته گروهیای علمی سایر دانشگاهیای شیرستان و کشور
صنایع
دانشگاه
مراکز تحقیقاتی غیر واب ته به دانشگاه
معاونت دانشجویی و فرهنگی
سازمان های بین ایمللی مرتبط
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
کانونیای مذهبی
امور مایی دانشگاه
معاونت دارو و غذا
معاونت تحقیقات و فن آوری
معاونت درمان
معاونت بیداشتی (مشتمل بر مراکز بیداشتی درمانی ،خانه
های بیداشت و واحدهای ستادی)
مراکز تحقیقات ،پژوهشکده ها و مرکز رشددانشگاه
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توصیف اجمالی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
در طی برنامههای چهارم و پنجم توسعه( )1631 -54
 -4ارتقای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
براساس رأی صادره در دویست و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت متبوع
مورخ  ،1651/15/53دانشگاه علوم پزشکی بابل به تیپ یک ارتقا یافت.
 -2گ ترش رشتههای تحصیالت تکمیلی علوم پایه
سال 6831

مقطع

ردیف

رشته

سال 6831
رشته

ردی

سال 6831
ردیف

رشته

ف
Ph.D

-

-

1

طب سنتی

1

بیوشیمی بالینی

کارشناسی
ارشد

1

بیوشیمی

1

بیوشیمی بالینی

6

سالمت سالمندی

بالینی
5

ژنتیک انسانی

5

6

رادیوبیولوژی و

6

تاریخ علوم
پزشکی
پرستاری سالمندی

حفاظت پرتوی
4

پرستاریNICU

5

ایمنی شناسی
پزشکی

1

میکروب شناسی

7

علوم تشریح

31

4

سم شناسی

 -9گ ترش رشتههای تحصیالت تکمیلی تخصصی بایینی

تعداد رشته های تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل
به تفکیک در سالهای  1631و 1654

سال 6831

سال 6831

سال 6838

ردیف

رشته

ردیف

رشته

ردیف

رشته

6

داخلی

1

داخلی

1

فوق تخصصی مراقبتهای

1

زنان

5

زنان

8

کودکان

6

کودکان

1

آسیب شناسی

4

آسیب شناسی

5

بیهوشی

5

بیهوشی

1

فوق تخصصی

1

بیماریهای عفونی و

ویژه بزرگسال

گرمسیری

نوزادان
7

جراحی عمومی

3

جراحی استخوان و
مفاصل

5

روانپزشکی

11

بیماریهای قلب و
عروق

11

رادیولوژی

31

 -1گسترش رشته های تحصیالت تکمیلی دندانپزشکی
تعداد رشته های تکمیلی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل به تفکیک در سالهای  1631و 1654

سال 6831

سال 6834

ردیف

رشته

ردیف

رشته

6

پریودانتیکس

1

پریودانتیکس

5

اندودانتیکس

6

رادیولوژی دهان و فک و صورت

4

دندانپزشکی ترمیمی

5

بیماریهای دهان

1

پروتزهای دندانی

7

دندانپزشکی کودکان

3

ارتودانتیکس

5

جراحی دهان و فک وصورت

11

پاتولوژی دهان و فک

32

 -1راهاندازی و توسعه رشتههای دکترای تخصصی پژوهشی
تعداد رشته های تکمیلی دکترای تخصصی-پژوهشی
)  (BY Researchدانشگاه علوم پزشکی بابل به تفکیک در سالهای  1631و 1654
سال 6831

مقطع
ردیف

سال 6834

رشته

دکتری تخصصی –
پژوهشی

33

ردیف

رشته

1

بیولوژی سلولی و مولکولی

5

بیماریهای غیر واگیر کودکان

6

بهداشت باروری و ناباروری

4

بیماریهای عفونی و گرمسیری

5

عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

1

مواد دندانی

 -6گسترش رشته های کارشناسی و کاردانی رشته های حد واسط
تعداد رشته های مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل
به تفکیک در سالهای  1631و 1654

سال

مقاطع

تعداد
رشته

نام رشته

روزانه

6831

کارشناسی

 5رشته

پرستاری و مامایی

*

کاردانی

 3رشته

6831

کارشناسی

16

پرستاری /مامایی /شنوایی شناسی /فیزیوتراپی/

رشته

گفتار درمانی /اتاق عمل /پرتوشناسی /علوم

6831

کاردانی

پرستاری و مامایی
اتاق عمل/رادیولوژی /علوم آزمایشگاهی/

شبانه

*
*

هوشبری /پزشکی هسته ای /بهداشت محیط/
بهداشت خانواده /بهداشت دهان
*

اتاق عمل/رادیولوژی /هوشبری  /علوم
آزمایشگاهی
*

آزمایشگاهی /هوشبری /بهداشت عمومی/
پزشکی هسته ای /بهداشت محیط( /پرتودرمانی)
رادیوتراپی/
یک

تکنیسین سالمت دهان

رشته
حد
واسط

34

*

 -7توسعه جذب و ارتقای اعضای هیات علمی
تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالهای  1631و 1654
6831

تعداد اعضای هیات علمی

6831

استاد

4

17

دانشیار

11

17

استادیار

155

517

مربی

11

51

جمع

516

645

( یغایت )6831/61/6
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موفقیت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
 -1احراز درجه «سطح یک» با تحقق کلیه استاندارهای اصلی و فرعی در اعتبار بخشی مراکز
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور در سال .1655
 -5کسب رتبه چهارم (امتیاز  54/15از  )111توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه در بین  51دانشگاه کشور در طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی (طرح
راد) در سال 1655
 -6هدایت و مشاوره پایان نامه های دانشجویان رشته آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد در
دانشگاههای مادر از سال 1655
 -4طراحی و اجرای کارگاههای آموزش پزشکی در سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سال
1651
 -5انتشار تنها دو فصلنامه آموزش پزشکی در استان مازندران از سال 1651
 -1تالیف و انتشار کتاب ( اصول سخنرانی /سیاستگذاری مبتنی بر شواهد /روشهای ارزشیابی
مهارتهای بالینی در آموزش علوم پزشکی ) در طی سالهای 1635 -56
 -7کسب مدالهای طال ،نقره ،برنز در المپیاد علمی دانشجویان و کسب رتبه های ارزشمند تیمی در
حیطه های المپیاد در سالهای 1651-56
 -3هدایت و مشاوره پایان نامه های دانشجویان دندانپزشکی در حیطه آموزش پزشکی از سال
1633
 -5انتشار فصلنامه کمیته مشورتی دانشجویان ( EDCپویش)
 -11برگزاری کارگاه آشنایی با اصول آموزش پزشکی ویژه دستیاران جدیدالورود از سال 1635
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نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای معاونت آموزشی دانشگاه ()SWOT
نقاط قوت:
 .1بهره مندی از اعضای هیات علمی مجرب و کارآمد.
 .5کسب رتبه های برتر کشوری در برخی دروس علوم پایه پزشکی.
 .6کسب رتبه های برتر کشوری در برخی دروس علوم پایه دندانپزشکی
 .4وجود مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی فعال و موفق.
 .5داشتن مجله علمی در آموزش پزشکی.
 .1وجود روحیه دقت ،سرعت و پیگیری اعضای هیات علمی و کارشناساان معاونات در جهات ارتقاای
فرایندها.
 .7برگزاری منظم و مداوم شوراهای آموزشی در دانشگاه و تاکید بر رعایت آیین نامه های آموزشی.
 .3فعالیت در جهت اخذ مجوز رشته های علمی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا.
 .5تعدد و فعالیت بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی.
 .11وجود بیمارستان کودکان فوق تخصصی مرجع در شمال کشور
 .11وجود بیمارستان آموزشی استاندارد مطرح در سطح استان ( بیمارستان آیت ا ...روحانی)
 .15فعالیت در جهت اخذ مجوز رشته های علمی در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی بالینی.
 .16وجود مرکز پرتو درمانی مطرح در سطح استان.
 .14وجود تنها مرکز آموزشی فوق تخصص نوزادان در شمال کشور باا امکاناات و تجهیازات پیشارفته از
جمله سیستم انتقال و .....
 .15گستردگی و تنوع رشته های تحصیلی.
 .11وجود بستر مناسب جهت ارتقای فعالیتهای آموزشی و ارزشیابی.
 .17وجود بستر مناسب در راستای استفاده از توانایی دانشجویان استعداد درخشان.
 .13وجود زمینه های مثبت برای انجام پژوهش در آموزش.
 .15فعال بودن هسته پیشرفت تحصیلی و فرایند اساتید مشاور در دانشکده ها.
 .51وجود دفاتر  EDOدر راستای ارتقاء و حمایت اهداف آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی.
 .51وجود وسایل کمک آموزشی و تجهیزات رایانه ای در سطح نسبتا مطلوب.
 .55وجود اولین دانشکده دندانپزشکی در سطح شمال کشور.
 .56وجود اولین دانشکده طب سنتی در سطح شمال کشور.
 .54وجود اولین مرکز دولتی تشخیص بیماریهای ژنتیک بهخصوص تشخیص پیش از تولد.
 .55وجود چهارمین مرکز پیوند مغز استخوان کشور.
 .51وجود اولین مرکز پیوند کلیه در استان مازندران و گلستان.
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 .57وجود بستر برقراری ارتباط علمی با دانشگاههای معتبر کشور.
 .53وجود مراکز تحقیقاتی فعال در سطح دانشگاه.
 .55تاسیس پژوهشکده سالمت در دانشگاه.
 .61وجود زمینه مناسب برای گذراندن دوره های آموزشی به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی.
 .61برگزاری منظم کمیتههای تخصیص امتیاز و شورای آموزش مداوم
 .65وجود سامانه یکپارچه آموزش مداوم در دانشگاه که هر یک از مشمولین در هر زمان ،امکان بهره-
برداری از برنامه های سراسر کشور را داراست.
.66

استفاده از اساتید توانمند درون دانشگاهی و خارج از دانشگاه جهت برگزاری برنامه های

آموزش مداوم مشمولین
 .64همکاری مطلوب با سازمانهای علمی و صنفی مانند نظام پزشکی و مشابه آن
.65

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاههای داخل و خارج کشور

 .61استقرار و اجرای برنامه پزشک خانواده
.67

استقرار و اجرای طرح تحول نظام سالمت از جمله تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

38

نقاط ضعف:
 -1ناکافی بودن میزان اعتبارات.
 -5نهادینه نشدن تفکر برنامه ریزی دراز مدت.
 -6ناکافی بودن تسلط رده های مختلف نیروی انسانی به زبانهای بین المللی.
 -4ناکامل بودن چارت نیروی انسانی ،هم در بعد غیر هیات علمی و هم از جهت تعداد اعضاای هیاات
علمی.
 -5ناکافی بودن پوشش اینترنتی در واحدهای تابعه.
 -1ارتباط ناکافی با دیگر بخشهای توسعه شهری.
 -7ناکافی بودن وسایل و تسهیالت الزم و ضروری جهت ارتقای سالمت شهری.
 -3ناکافی بودن بانک های اطالعاتی.
 -5ناکافی بودن امکانات جهت ایجاد پرونده های الکترونیک سالمت فراگیران.
 -11عدم راه اندازی برخی رشته های تخصصی علیرغم امکانات نسبتا مناسب.
 -11ردیف ناکافی برای جذب اعضای هیات علمی.
 -15کمبود فضای فیزیکی
 -16نبود یک ساختمان مرکزی به عنوان ستاد دانشگاه
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فرصتها:
 .1حمایت و تشویق ریاست دانشگاه از طرح های ارائه شده معاونت آموزشی.
 .5حضور فعال و پررنگ معاونت آموزشی در شورای دانشگاه.
 .6وجود هیات امنای فعال و هماهنگ با معاونت.
 .4ارتباط مناسب معاونت با ریاست و معاونت های دیگر دانشگاه.
 .5قدمت فعالیت سازمان نظام پزشکی شهرستان
 .1برخورداری از بنیه علمی مناسب در شهرستان .
 .7همکاری خوب معاونت آموزشی با معاونت آموزشی وزارت متبوع.
 .3وجود متقاضیان خدمات بهداشتی درمانی از جمعیت خارج از محدوده تحت پوشش دانشگاه.
 .5امکان جذب توریست از کشورهای حاشیه دریای خزر به دلیل داشتن مراکز فوق تخصصی.
 .11امکان تبادل استاد و دانشجو به کشورهای حاشیه دریای خزر.
 .11امکان ایجاد و توسعه ارتباطات علمی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عاالی متعادد در ساطح داخال و
خارج کشور.
 .15پوشش مناسب بیمهای (به خصوص در مناطق روستایی).
 .16حضور و مشارکت گسترده خیرین در منطقه.
 .14استقبال و حضور اعضاء هیات علمی سایر دانشگاههای تیپ یک آموزشای جهات همکااری باا ایان
دانشگاه (به جهت شرایط مناسب آب و هوایی و نزدیکی به پایتخت کشور).
 .15تعدد رسانه های جمعی و سازمانها.
 .11تمایل دانشجویان سایر دانشگاهها جهت تحقیق و اجرای پروژه هاای تحقیقااتی مشاترک در حاوزه
سالمت.
 .17استقرار و اجرای برنامه پزشک خانواده
 .13استقرار و اجرای طرح تحول نظام سالمت
 .15استقرار سازمان مخابرات استان در شهرستان بابل
 .51وجود فرمانداری ویژه در شهرستان بابل
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تهدیدها:

 .1ضعف فعالیتهای تیمی و مشارکتی در بین ادارات دولتی در سطح استان و شهرستان.
 .2کمبود و عدم تخصیص به موقع اعتبارات.

 .3عدم تخصیص سرانه آموزشی براساس رشته و مقاطع مختلف تحصیلی.

 .4کمبود امکانات رفاهی و معیشتی دانشجویان در سطح شهرستان.

 .5توجه و تاکید بیش از حد آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی به امر پژوهش در برابر آموزش.
 .6عدم تناسب درآمدهای متخصصین بالینی و علوم پایه

 .7عدم تناسب درآمدهای متخصصین بالینی بین بخش دولتی با بخش خصوصی.

 .8تغییر در سبک زندگی مردم و فراوانی عوامل خطر ( از جمله اضافه وزن ،کم تحرکی ،فشار خون بااال،
عادات نامناسب غذایی و  )...و بیماریهای ناشی از این تغییر

 .9فراوانی اختالالت رفتاری ،سوء مصرف مواد و ....
 .11عدم ثبات مدیریتی.

 .11وضعیت اشتغال نامناسب و ناکافی برای فارغ التحصیالن رشته های پزشکی و پیراپزشکی.
 .12نبودن صنایع فعال در حیطه های مرتبط با سالمت در شهرستان.

 .31نگاه وزارت متبوع به تک شهرستانی بودن دانشگاه که بسیاری از برنامه های توسعه ای را علی رغام
وجود ظرفیت های الزم در محدودیت قرار می دهد.
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اهداف استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه
.G1آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
.G2حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم
.G3آموزش پاسخگو و عدالت محور
 .G4توسعه راهبردی ،هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سالمت
.G5آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی ،تمرکز زدایی و توانمند سازی واحدهای آموزشی
 .G6اعتالی اخالق حرفه ای
 .G7بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
 .G8توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
 .G9ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی
 .G10اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی و سایر مراکز آموزشی ( ستاد دانشگاه ،مرکز آموزش
مداوم و )....
 .G11توسعه و ارتقای زیر ساختهای آموزش علوم پزشکی
 .G12ارتقای مستمر فرایندها در راستای اهداف کالن آموزشی و اولویتهای ابالغی وزارت در برنامه
ششم  .G13توسعه کشور و برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
 .G14پایش فعالیت های مرتبط با اهداف آموزشی
 .G15توسعه دانش و مطالعات سرطان
 .G16توسعه دانش علوم گیاهان دارویی
 .G17توسعه برنامه آموزش پزشک خانواده
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سند ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم پزشکی بابل برای ده سال آینده درکلیه مقاطع تحصیلی
دبیر خانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی
جدول ظرفیت پذیرش پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی بابل برای ده سال آینده درکلیه
مقاطع تحصیلی
ردیف

سال تحصیلی

مقطع
تحصیلی

1

کاردانی ( با
تاکید بر رشته
های حد
واسط)

2

کارشناسی
پیوسته

3

دکتری
عمومی

96 95 94
97 96 95
51 51 55

97
98
75

 140 1402 1401 1400 1399- 98جمع
 -403 -402 -401 1400 3کل404
99
051 111
111
111
111
75 75

65 66 64 65 65

611

611

811
1

141

611
1

65

61

55

51

111

75

31

31

011

13

13

611

71

111
811
1

611

611

611

1

1

1

1

1

14

14

14

14

14

1

1

1

1

1

4

کارشناسی نا
پیوسته

11

45 51 55 11
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5

کارشناسی
ارشد

11

71 15 15 11

71

75

6

دکترای
تخصصی(
).PH.D

1

5

5

15

15

15

15

7

تخصص
پزشکی بایینی

11 55 55

11

11

11

15

15

71

8

تخصص
دندانپزشکی

61

61 61 61 61

61

61

61

61

61

9

تخصصی
داروسازی
()PhD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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141

141

141

141

10

فوق تخصص

5

5

4

4

4

4

1

1

1

1

11

11

دوره های
تکمیلی
تخصصی
(فلوشیپ)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

M.P.H.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

M.B.A.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

دکترای
تخصصی
پژوهشی(
by .ph.d
)Research

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

611

755

731

775

736

77

013
1

جمع کل

77 77 71 71 74
5

7

7

7

1

3

 -1سیاست کلی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،کاهش تدریجی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی
پیوسته ظرف مدت  11سال آینده می باشد.
 -5دکتری عمومی مشتمل بر 55 :نفر برای پزشکی عمومی روزانه 55 ،نفر دندانپزشکی عمومی
روزانه 65 ،نفر پزشکی عمومی واحد پردیس خودگردان و  55نفر دندانپزشکی عمومی واحد پردیس
خودگردان (مجموعا"  141نفر در سال می باشد).
 -6سیاست کلی این دانشگاه ،کاهش تدریجی پذیرش دانشجو و حذف تدریجی رشته های
کارشناسی ناپیوسته ظرف ده سال آینده می باشد (از  6رشته ناپیوسته موجود)
 -4سیاست کلی این دانشگاه ،در جهت راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد حداقل هر دو سال یک
رشته جدید می باشد(در طی ده سال راه اندازی حداقل چهار رشته جدید کارشناسی ارشد)
 -5سیاست کلی این دانشگاه ،در جهت راه اندازی مقطع دکتری تخصصی ( )PHDحداقل هر دو سال
یک رشته جدید می باشد (در طی ده سال راه اندازی حداقل چهار رشته جدید )PHD
 -1سیاست کلی این دانشگاه ،در جهت راه اندازی حداقل سه رشته تخصصی بالینی در ده سال
آینده می باشد.
 -7سیاست کلی این دانشگاه ،در جهت راه اندازی حداقل سه رشته فوق تخصصی در ده سال آینده
می باشد.
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برنامه استراتژیک
معاونت تحقیقات و فناوری
سال 4917-4141
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بیانیه ماموریت و چشم انداز  15ساله دانشگاه علوم پزشکی بابل) ) 1404-1389
بر مبنای نقشه جامع علمی سالمت دانشگاه
ماموریت نظام علم ،فن آوری و نوآوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی بابل
 .1ارائه خدمات سالمت) در حیطه تشخیص و درمان بیما ری ها  ،برخورداری مردم از زندگی سالم و
 .5توانمندی مردم در تامین و ارتقای سالمت خویش(
 .6ظرفیت سازی نیروی انسانی مورد نیاز نظام سالمت
 .4تامین ،تولید و توزیع عادالنه منابع مالی مرتبط با نظام سالمت
 .5تعالی تولید دانش در حیطه های مرتبط با سالمت
 .1تعالی بهره برداری از دانش در حیطه های مرتبط با سالمت
چشم انداز نظام سالمت
در سال  1404شهرستان بابل  ،از جمله شهرستانهای برخوردار از باالترین سطح سالمت در کشور
است که دارای نظام سالمت با توسعه مطلوب و توزیع عادالنه م یباشد.
چشم انداز علم و فن آوری سالمت
قرار گرفتن در بین سه دانشگاه برتر در علم  ،فناوری و نوآوری سالمت در میان دانشگاههای
حاشیه دریای خزر تا سال1404
جهت گیریهای کلی دانشگاه
 -1اولویت دادن به علم و فن آوری پاسخگو به نیازهای سالمت جامعه
 1-1بسیج منابع برای توسعه علم و فناوری سالمت
 1-5برنامه ریزی بلند مدت و سرمایه گذاری در برنامه هایی که به نیاز جامعه پاسخ می دهند ،از
جمله
پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سالمت
1-6پایش علوم و فن آوری و الگو برداری از برنامه های موفق کشوری و منطقه ای
 1-4تخصیص منابع منطبق با اولویتهای نظام سالمت
 -5حضور موثر در عرصه کشوری و منطقه ای و بین المللی
 5-1استاندارد سازی فعالیت ها
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 5-5ارتقاء کیفیت و تحقق شاخص های هدف) بر اساس تراز کشوری(
 5-6ارائه خدمات مطلوب سالمت
-6تکمیل چرخه نوآوری سالمت
 6-1کاهش تصدی گری در بخش دولتی
 6-5تمام وقت کردن سرمایههای انسانی مرتبط
 6-6توانمند سازی و تسهیل حضور بخش غیر دولتی در راستای نیل به اهداف سالمت
6-4تقویت مشارکت های مردمی در جهت ارتقای سالمت آحاد جامعه
 6-5سرمایه گذاری خطر پذیر
 6-1تصویب قوانین الزم به منظور تولید و بهره برداری خردمندانه از دانش و فن آوری های سالمت
 -4صیانت از منابع ،شفا فیت و پاسخگویی
 4-1ایجاد رویکرد رقابتی بین مجریان
 4-5شفافیت در بهره برداری از منابع موجود
4-6تقویت فرآیندهای نظارت بر بهره برداری هزینه ،اثر بخش و عادالنه از فنآوریها
 4-4تقویت پژوهشهای کاربردی
 4-5کنترل کیفیت برنامه ها و ارزیابی اثرات و بازدهی آنها) در حیطههای آموزش ،پژوهش و
فنآوری(
 4-1ارائه گزارشهای دورهای به منظور حفظ و تقویت نقاط قوت و کاهش و حذف نقاط ضعف
 -5ارتقاء نظام آموزش سالمت
 5-1تعالی سرمایه انسانی
 5-5حمایت از نخبگان و نوآوران
-1توسعه عمومی فرهنگ سالمت در مردم
 1-1جلب مشارکت مردم در تعیین اولویت ها
1-5مشخص کردن انتظارات از جامعه
 1-6ارتقای سواد سالمت و افزایش مهارتهای جامعه در مراقبت از خود و خانواده
1-4بهره برداری از فنآوری اطالعات در سطح عمومی
بیانیه ارزش های دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی بابل با مددجوئی از ذات اقدس اله ی و اعتقاد و پایبندی به رعایت کامل
موازین
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شرعی و اخالقی تالش خواهد نمود تا در راستای ارتقای مستمر کمیت و کیفیت خدمات و دستیابی
به
اهداف خود به ارزش های زیر پای بند باشد:
✓خدا محوری با تاکید بر حفظ کرامت انسان ی و نقش محوری نیروی انسان ی در تمام ی ابعاد
✓شفافیت و پاسخگوی ی در قبال جامعه ،اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان
✓حفظ و رعایت مالکیت معنوی در تراز مل ی و جهانی
✓رعایت اخالق پزشکی در خدمات آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی
✓گسترش کار گروهی (  ) Team workدر تمام ی سطوح دانشگاهی
✓توسعه شایسته ساالری با تاکید توامان بر تخصص و تعهد منابع انسان ی
✓مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع مبتنی بر شان و کرامت انسانی؛
✓رعایت اصل عدالت اجتماعی با توزیع عادالنه منابع ؛
✓احترام و استقبال از مشارکتهای مردمی ،خیرین و سازمانهای مردم نهاد؛

بیانیه رسالت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه Mission Statement :
معاونت تحقیقات و فناو ری دانشگاه علوم پزشکی بابل با بهره گیری از اعضای هیات علمی ،
کارکنان شایسته و فراگیران توانمند نسبت به تعالی تولید و بهره برداری از دانش در حیطه های
مرتبط با سالمت اقدام می نماید.
رسالت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به شرح ذیل میباشد:
•حمایت از انجام انواع طرحهای پژوهشی و توسعه کمی و کیفی تحقیقات در حوزه سالمت
•کمک به تولید و انتشار علوم از طریق چاپ کتب ،مقاالت و مجالت علمی
•تامین منابع علمی و اطالع رسانی به رو ز
•توانمندسازی در زمینه پژوهش با برگزاری دوره ها و کارگاههای مورد نیاز
•ایجاد مراکز ،آزمایشگاهها و پایگاههای تحقیقاتی در زمینه های خاص جهت گسترش پژوهش
•ایجاد و تسهیل استفاده از فرصتهای مطالعاتی و شرکت در کنگره های کشوری و بین المللی
•جذب و تامین اعتبارات الزم برای طرح های تحقیقاتی و سایر امور پژوهشی
•نظارت و ارزشیابی کلیه امور پژوهشی دانشگاه ،اعضای هیات علمی ،محققین و کارکنان و
دانشجویان
بیانیه دورنمای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه Vision Statement :
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد از طریق بهره گیری از فن آوری
48

های نوین ،ایجاد و توسعه فضای تعالی توام با خالقیت و نوآوری و با همکاری و حمایت کلیه
دانشگاهیان) اعضای هی ات علمی ،کارکنان و دانشجویان( ،طی پن ج سال آینده جزو سه دانشگاه
برتر علوم پزشکی در میان دانشگاههای همتراز در کشور باشد.
اصول و ارزش های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه:
منطبق با ارزش های تعیین شده در بیانیه ماموریت سازمانی دانشگاه ،معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگا ه به مقوالت زیر توجه ویژه دارد:
•خدا محوری با تاکید بر حفظ کرامت انسانی و نق ش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد
•شفافیت و پاسخگویی دانشگا ه در قبال جامعه  ،اعضای هیات علمی  ،دانشجویان و کارکن ن
•رعایت اخالق حرفهای و اخالق در پژوه ش
•انجام کار گروهی ) (team workدر تمامی سطوح دانشگاهی
•تقویت تعامالت علمی در سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی
•تفکر استراتژیک در حل مسایل
•نوگرایی و پرورش استعدادها و خالقیت ها
•حمایت همه جانبه از پژوهش و پژوهشگران
ذینفعان) (Stakeholdersمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه:
ذینفعان درونی ذینفعان بیرونی
کارکنان
دانشجویان
اعضای هیات علمی
دانشکد هها
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه
معاونتهای دانشگا ه
مراکز تحقیقاتی ،پژوهشکده و مرکز رشخد فناوری
دانشگا ه
جامعه
سیاستگذاران ) در سطح وزارتی ،استانی و شهرستانی(
نمایندگان مجلس شورای اسالمی
دانش آموختگان حرف پزشکی
سازمان ها و ادارات شهرستانی) اعم از دولتی و خصوصی(
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NGOها
مراکز و گروههای علمی سایر دانشگاههای
منطقه ای ،ملی و بین المللی
صنایع
مراکز تحقیقاتی غیر وابسته به دانشگاه
سازمان های بین المللی مرتبط
کانونهای مذهبی

نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه SWOT
نقاط قوت:
 وجود منابع علمی نسبتا کافی در کتابخانه مرکزی و کتابخانه واحدهای تابعه دانشگا ه و
 قابلیت نسبی دسترسی به منابع و بانکهای اطالعاتی الکترونی ک
 چاپ مجالت علمی پژوهشی به روز در دانشگا ه
 برگزاری دوره های مختلف توانمندسازی برای اعضاء هیات علمی  ،کارکنان و دانشجویا ن
 وجود کمیته تحقیقات دانشجویی فعا ل
 چاپ مقاالت علمی متعدد در مجالت معتبر توسط اعضای هیات علمی و محققین دانشگا ه
 وجود مراکز تحقیقاتی مصوب
نقاط ضعف:
 منابع مالی محدود دانشگاه در تأمین نیازهای پژوهشی
 کم بودن دور هها و برنامههای آموزشی رقابتی در عرصه بینالملل ی
 کم بودن فرص تهای مطالعاتی برای اعضاء هیات علمی
 تجاری نشدن نتایج پژوهشها
 پایین بودن انگیزه محققین به علت کم بودن هزینه طرحها
 کمبود امکانات و تسهیالت تحقیقاتی در دانشگا ه
 کمبود نیروی انسانی در حوزه معاونت تحقیقات و فناور ی
 طوالنی بودن روند تصویب برخی از طرحهای تحقیقاتی
 عدم اجرای برخی از طرحهای پژوهشی در زمان تعیین شد ه
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فرصت ها:
 بهره مندی از اعض ای هیات علمی مجرب و کارآمد
 عالقه مندی کارکنان و کارشناسان دانشگاه به پژوهش
 وجود فضای فیزیکی و آزمایشگاههای مناسب برای انجام تحقیقات در برخی از زمینه ها
 حضور فراگیران عالقه مند به تحقیق
 توجه و حمایت مسئولین دانشگاه از فعالیتهای پژوهشی
 امکان استفاده از محققین خارج از دانشگاه جهت اجرای پژوهش
 امکان برقراری ارتباط پژوهشی با سایر دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی داخل و
 خارج کشو ر
 حمایت مادی و معنوی وزارت بهداشت از طرحهای پژوهشی مناسب
تهدیدها:
 فعال نبودن برخی از اعضاء هیات علمی در زمینه پژوهش
 ضعف نظام مالی برای پرداخت براساس شایستگی ها و توانمندیها
 پایین بودن حق الزحمه و هزینه طرح های تحقیقاتی
 کمبود امکانات و تسهیالت تحقیقاتی در برخی زمینه ها
 درگیر بودن اعضای هیات علمی بالینی در امور غیر پژوهشی) به ویژه ارائه خدمات
 درمانی(
با توجه به چشم انداز بیست ساله کشور و اهداف کالن و سیاستهای وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و رسالت  ،ماموریت و سیاستهای پژوهشی این دانشگاه  ،می توان مهمترین
استراتژیهای معاونت تحقیقات و فناوری را تا پایان سال  1404به شرح زیر بر شمرد:
S1 .ارتقای کیفیت تولیدات علمی دانشگا ه
S2 .افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و محققین در تولید علم و انتشارات علم ی
S3 .ترجمان دانش به منظور کاربرد نتایج پژوهشها در سطوح مختلف جامع ه
S4 .اصالح و تکامل فن آوریهای علمی متناسب با نیاز رو ز
S5 .برگزاری همایش ها و نشستهای علمی دانشگاهی ،منطقه ای و بین الملل ی به منظور ایجاد
تحرک علمی
S6 .تامین امکانات تحقیقاتی مناسب برای انجام انواع پژوهشهای بنیادی و کاربردی در علوم پایه
و بالین ی
S7 .توانمندسازی محققین به منظور استفاده بهینه از امکانات موجو د
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اولویتهای استراتژ یک
 oافزایش تعداد طرحهای پژوهشی
 oافزایش کیفیت مقاال ت
 oتوسعه ارتباط با بخش صنعت
 oفراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان در
 oامور پژوهشی
 oفراهم کردن بستر مناسب برای انجام امور پژوهشی) دسترسی به منابع ،تسهیل
 oروند انجام طرحهای تحقیقی ،پرداخت حق تشویق چاپ مقاالت و(.. .
 oارتقاء سطح پژوهشی دانشگاه و امتیاز مربوطه در رتبه بندی کشوری
اهداف استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
G1 .ارتق ای کمی و کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سالمت متناسب با اولویت های
تحقیقاتی منطقه
G2 .گسترش ارتباطات منطقهای  ،ملی و بین المللی در حوزه پژوه ش
. G3ایجاد بستر مناسب برای بهره گیری از فناوری های نوین در حوزه پژوهش
.G4جذب و توسعه منابع ) انسانی و مالی(
G5 .بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگا ه
G6 .جهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم و ارتباط با صنعت و بخش خدمات
G7 .توانمندسازی گروههای هدف) اعضای هیات علمی ،کارکنان و فراگیران__(
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برنامه استراتژیک
معاونت دانشجویی و فرهنگی
سال 4916-4144
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معاونت فرهنگی و دانشجویی
حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی در حال حاضر مشغول به ارائه خدمت به حدود  6511دانشجو می
باشد که این خدمات در  7دانشکده و سه خوابگاه دانشجویی به دانشجویان ارائه می گردد .همچنین
اداره تربیت بدنی این معاونت عالوه بر ارائه خدمت به دانشجویان به حدود  4111پرسنل دانشگاه و
واحدهای تابعه و خانواده های آنان خدمات دهی می نماید.قابل ذکر است که ظرفیت سه خوابگاه
تحت پوشش این معاونت بصورت  1151تخت برای دانشجویان دختر غیر بومی و  631تخت برای
دانشجویان پسر غیر بومی می باشد.با توجه به اینکه هر ساله به تعداد ورودیهای جدید به دانشگاه
اضافه می گردد توجه به توسعه فضای خوابگاهی و امکانات موجود ضروری به نظر می رسد.
اداره تغذیه این معاونت روزانه به حدود  5/111نفر دانشجویان ،کارکنان ،اساتید و اعضای هیئت علمی
ارائه خدمات می دهد .همچنین میزبانی همایش های علمی و مناسبت ها ملی مذهبی از وظایف و
مشخصه این اداره می باشد .لذا با توجه به افزایش تعداد متقاضیان تعداد غذاخوریهای دانشگاه،
افزودن تدریجی تعداد سالن های غذاخوری و افزایش سرانه تغذیه دانشجویی بطور قطع ضروری
خواهد شد .و نیز با توجه به سیاست وزارت متبوع در رابطه با رویکرد تجهیز هر چه بیشتر سلف
سرویس های دانشجویی بسوی مکانیزه شدن افزایش تجهیزات ارائه و طبخ و توزیع غذا از اهداف
کلی بوده و مدنظر می باشد.
اداره رفا این معاونت در راستای توسعه شیوه های جدید اعطای تسهیالت به دانشجویان با هدف
افزایش کیفیت خدمات ،تالش در جهت کسب منابع مالی برای استمرار ارائه خدمات با کیفیت به
دانشجویان با حمایت مالی مستقیم صندوق رفاه دانشجویان و همچنین هماهنگی با موسسه بنیاد
علوی که وابسته به بنیاد مستضعفان بوده و در جهت حمایت مالی از دانشجویان محروم و مستعد
فعالیت می نماید ،درصدد آن است تا با ارائه انواع تسهیالت دانشجویی (وامهای تحصیلی ،مسکن،
ضروری ،ودیعه مسکن ،شهریه و تحصیلی بنیاد) به کلیه متقاضیان وام دانشجویی پرداخت نماید.
دانشگاه علوم پزشکی بابل سعی در فراهم کردن زمینه های جذب دانشجویان و اساتید در فعالیتهای
فرهنگی نموده و در صدد ایجاد فضای معنوی و فرهنگی و آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان این
معاونت به خصوص دانشجویان با تعالیم روح بخش اسالمی می باشد که کسب رتبه های ممتاز
کشوری و منطقه ای در مسابقات قرآنی و فرهنگی و ورزشی توسط دانشجویان  ،اساتید و کارکنان
شاهد این مدعاست.
معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل با همدلی و همکاری کلیه پرسنل و مدیران خدوم خود
سعی در افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود در جهت جلب رضایت دانشجویان و کلیه
مخاطبان خود داشته است .همچنین این معاونت در تالش است تا با لطف خداوند متعال و همیاری و
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هماهنگی ستاد معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت متبوع یکی از قطبهای فعالیت فرهنگی در کلیه
مباحث دینی و ورزشی در منطقه باشد.
بیانیه رسالت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم علوم پزشکی بابل
 آماده سازی بستر مناسب رشد و تعالی معنوی با توجه به بافت مذهبی شهرستان بابل
 فرهنگ سازی و ارتقای سطح نوع دوستی و ایثار گری و حفظ کرامت انسانی در دانشجویان ،
اساتید و کادراداری و درمانی
 ارتقاء نشاط معنوی ،حفظ آرامش روحی و جسمی و ایجاد فضای مناسب برای گذران اوقات
فراغت دانشجویان
 کشف و پرورش استعداد های خالق
 تالش در جهت حرکت به سمت دانشگاه اسالمی
 تامین نیازهای تغذیه ای ،معیشتی  ،فرهنگی و رفاهی دانشجویان به منظور تسهیل و بهبود
کیفیت زندگی در خوابگاه های دانشجویی
 تقویت روحیه مسئولیت پذیری ،خودباوری و رعایت حقوق فردی و جمعی دانشجویان
 ایجاد فضای سالم اسالمی پر نشاط و پویا برای دانشجویان  ،اساتید و کارکنان
 معرفی الگوهای اسالمی ایرانی و بومی پیشرفت به دانشجویان
 ایجاد انگیزه مناسب به ارائه دهندگان خدمات سالمت بر اساس ارزشهای اسالمی به مردم
 فراهم نمودن بستر مناسب برای تقویت زمینه های همفکری و مشارکت دانشجویان ( در
غالب تشکیل کانونهای دانشجویی و شورای صنفی دانشجویان)
بیانیه چشم انداز
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل با توکل بر خداوند متعال و بهره گیری
بهینه از همکاری کارکنان خدوم این معاونت بر اساس اهداف کلی دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر
دارد در جهت ایجاد محیطی سالم  ،معنوی و پرنشاط در دانشگاه و فراهم کردن امکانات رفاهی
مناسب و مطلوب برای دانشجویان و حرکت دادن دانشگاه به سوی دانشگاهی مبتنی بر آموزه های
دینی با دانشجویان و اساتیدی ممتاز در سطوح علمی مختلف و متخلق به اخالق حسنه اسالمی تا
پایان سال 1653جزو سه دانشگاه برتر در حاشیه دریای خزر باشد.
اصول و ارزشهای حاکم بر معاونت دانشجویی و فرهنگی
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 خدامحوری با تاکید بر رعایت و حفظ کرامت انسانی
 التزام به رعایت اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی و سرلوحه قرار دادن منویات مقام
معظم رهبری
 استفاده از کلیه ظرفیتهای فیزیکی و معنوی معاونت جهت دستیابی به دانشگاه مطرح
اسالمی
 پاسخگو بودن معاونت در قبال کلیه فعالیتهای در حال انجام
 رعایت اصول اخالق حرفه ای توسط کلیه پرسنل معاونت
 در دسترس بودن مسئولین معاونت در زمان نیاز به ارائه خدمت
 تقویت تعامالت فرهنگی و دانشجویی با سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 داشتن نقشه راه و دیدگاه استراتژیک در کلیه فعالیتهای معاونت
فهرست ذی نفعان دانشگاه علوم پزشکی بابل
ذی نفعان درونی

ذی نفعان بیرونی

دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه علوم جامعه
پزشکی بابل

بیماران بستری و سر پایی در بیمارستانها و

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم مراکز بهداشتی سازمانهای ورزشی و فرهنگی
پزشکی بابل
کارکنان و پرسنل دانشگاه و واحدهای تابعه
سایر معاونتهای دانشگاه
دانشکده های تابعه
مراکز آموزشی درمانی تابعه

شهرستان ( اداره ورزش و جوانان  ،اداره ارشاد
اسالمی  ،سازمان تبلیغات اسالمی و ) ...
سازمانهای مردم نهاد (  NGOها) ( هالل احمر ،
انجمن های نیکوکاری و) ...
خانواده های پرسنل  ،هیات علمی و دانشجویان
رسانه ها و کانونهای مذهبی

نقاط قوت و ضعف  ،تهدیدها و فرصتها  SWOTدر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم
پزشکی بابل
نقاط قوت
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 .1باال بودن رتبه علمی و فرهنگی دانشگاه
 .5همکاری های بین بخشی مطلوب با سایر معاونتها و واحدهای تابعه
 .6باال بودن سطح علمی و توانمندی مدیران معاونت دانشجویی
 .4وجود همکاران صادق و خدوم در معاونت
 .5وجود دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان بابل به عنوان یکی از مذهبی ترین شهرهای
استان مازندران
 .1وجود بقاع متبرکه امامزادگان و اولیای الهی در سطح شهرستان
 .7حمایت مسئولین محترم استانی و شهرستانی از دانشگاه علوم پزشکی بابل
 .3دسترسی آسان به اماکن و منابع طبیعی جهت برگزاری برنامه های اردویی و تفریحی برای
دانشجویان
 .5وجود مناظر زیبای فضای سبز در دانشگاه و آثارو ابنیه تاریخی
 .11فعالیت کانونهای دانشجویی و شورای صنفی در دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی
 .11برخورداری صد در صدی دانشجویان واجد شرایط در یافت خوابگاه از امکانات اسکان
 .15تجمیع اکثریت دانشکده های تابعه در پردیس دانشگاه به جهت استفاده بهینه و صرفه جویی
در وقت و هزینه ارائه خدمات
 .16وجود خوابگاه خواهران در پردیس دانشگاه از نظر حفظ امنیت
 .14برخورداری مناسب خوابگاههای دانشجویی از امکانات رفاهی و ارائه خدمات مطلوب تغذیه
نسبت به سایر دانشگاههای همتراز
 .15وجود سالن غذاخوری  411نفره برای آقایان 511 ،نفره برای خواهران با امکانات و تجهیزات
کامل و همچنین جهت میزبانی همایش های علمی و فرهنگی
 .11استفاده از سیستم اتوماسیون رزرو غذای دانشجویان و همچنین امکان رزرو اینترنتی غذا
توسط آنان جهت تسریع و سهولت کار
 .17توزیع شام در خوابگاه ها و نیز ارائه بسته بندی هفتگی صبحانه دانشجویان
 .13وجود نانوایی در داخل دانسگاه و امکان دستیابی دانشجویان و کارکنان و ارائه نان گرم
مصرفی در سلف و تریا
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 .15اضافه شدن مجتمع ورزشی – فرهنگی غدیر به فضای ورزشی دانشگاه
نقاط ضعف
 .1افزایش ساالنه ورودیهای جدید و امکانات محدود رفاهی
 .5عدم وجود فضای کافی جهت برگزاری همایشها و کارگاهها
 .6پایین بودن سرانه ورزشی برای هریک از دانشجویان
 .4کمبود پرسنل تحصصی با پست کارشناس فرهنگی
 .5کمبود نیروی مشاور جهت ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان
 .1سپری شدن نیمی از زمان تحصیل اکثر دانشجویان در بیمارستانها و در نتیجه کاهش
زمانهای فراغت و محدودیت های برنامه ریزی فرهنگی
 .7عدم وجود امکانات کافی جهت ارائه خوابگاه به دانشجویان ساکن شرق و غرب استان
 .3عدم وجود خوابگاه پسران در دانشکده های رامسر و پردیس بین الملل برای دانشجویان
غیربومی
 .5کمبود فضای خوابگاهی برای اسکان دانشجویان دختر غیر بومی
 .11کمبود اعتبارات مالی الزم برای تعمیر و تجهیزخوابگاهها با توجه به قدمت باالی  15ساله آن
 .11کمبود بودجه جهت تأمین امکانات ضروری سلف سرویس مانند میز و صندلی و  ...و تجهیز
بیشتر مکانیزه طبخ و توزیع غذا با توجه به افزایش ساالنه پذیرش دانشجو
 .15عدم وجود ( IPTVتلویزیون تعاملی) در محوطه دانشگاه ،سلف سرویس و خوابگاه های
دانشجویی
 .16عدم پهنای باند الزم برای استفاده از اینترنت پرسرعت در دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی
تهدیدها
 .1تک شهر بودن دانشگاه علوم پزشکی بابل
 .5خارج بودن خوابگاه برادران دانشکده های رامسر و بین الملل از پردیس دانشگاه
 .6فرهنگ نامناسب در استفاده از فضاهای مجازی و تاثیرات مخرب درسی و فرهنگی بر روی
دانشجویان
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 .4وجود دانشگاه در منطقه توریستی کشور و مواجهه دانشجویان با گروههای مختلف اجتماعی
و در نتیجه در معرض خطر بودن دانشجویان در خصوص آسیب های اجتماعی و فرهنگی
 .5ضعف آگاهی و دانش خانواده ها و دانشجویان در خصوص مهارتهای زندگی
 .1محفوظ نبودن دانشجویان از لطمات حاصل از تهاجم فرهنگی دشمن
فرصتها
 .1وجود مزار دوشهید دوران دفاع مقدس در مجموعه دانشگاه
 .5حضور شخصیتهای فرهنگی  ،ورزشی و علمی دارای افتخارات کشوری در شهرستان بابل
 .6بهره مندی از حضور مفاخر علمی و فرهنگی کشور در شهرستان بابل به واسطه جنبه
توریستی شهرستان
 .4وجود خیرین بی شمار با نگاه مثبت فرهنگی در شهرستان بابل
 .5ظرفیت باالی شهرستان جهت جذب کمکها ی خیرین در زمینه احداث فضاهای فرهنگی
دانشگاه
مسائل استراتژیک
•سالمت جسمی و روانی دانشجویان  ،اعضای هیات علمی  ،کارکنان و در نهایت جامعه
•امور رفاهی دانشجویان  ،اعضای هیات علمی  ،کارکنان
•مبانی اعتقادی و فرهنگی با تکیه بر اصول ناب اسالمی
•هدفمند سازی کاربرد فناوری اطالعات در امور رفاهی و فرهنگی
اهداف کلی
 :G1قرار گرفتن معاونت فرهنگی دانشگاه در رده های برتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
منطقه
 :G2ایجاد بستری با نشاط در پرتو آموزه های دینی و اسالمی جهت افزایش سالمت جسمی و
روانی دانشجویان  ،اعضای هیات علمی  ،کارکنان و در نهایت جامعه
 :G3تبلور مسولیت پذیری اجتماعی و ارتقاء اخالق حرفه ای در دانشجویان  ،هیات علمی و
کارکنان
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اهداف اختصاصی برای هریک از اهداف کلی
 : G1قرار گرفتن معاونت فرهنگی دانشگاه در رده های برتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی منطقه
 :O1حمایت از تشکل های دانشجویی قانونمند به منظور رصد و پیگیری تحقق مطالبات
حضرت امام خمینی)ره (و مقام معظّم رهبری از دانشگاه و دانشگاهیان
 : O2ارتقاء سطح کمی و کیفی ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان
 : O3فراهم کردن زمینه های مناسب جهت حضور دانشجویان  ،اساتید و کارکنان در رقابتهای
فرهنگی و ورزشی و کسب رتبه های ممتاز
 : O4فراهم کردن زمینه های تسهیل در امر ازدواج موفق دانشجویان
 :G2ایجاد بستری با نشاط در پرتو آموزه های دینی و اسالمی جهت افزایش سالمت جسمی و روانی
دانشجویان  ،اعضای هیات علمی  ،کارکنان و در نهایت جامعه
 :O1ترویج فرهنگ انتظار و تعمیق آموزه های مهدویت
 :O2تقویت باورهای مذهبی دانشجویان نسبت به اصول اعتقادات و فروع دین با محوریت
قرآن کریم و سیره اهل بیت) ع(
 :O3تبیین اندیشه های اسالمی و گفتمان انقالب اسالمی با مد نظر قرار دادن اصل والیت فقیه
 :O4بهره گیری از ظرفیت باالی حماسه و دفاع مقدس در فضای دانشگاه جهت افزایش روحیه ایثار
گری و جهاد
 :O5افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مبانی ،شیوه ها و آثار جنگ نرم و راهکار های
مواجهه صحیح
جامعه دانشجویی با آن
 :O6آموزش و حمایت از دانشجویان عمل کننده به فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر الگو
سازی رفتاری در فضای دانشجویی و اداری
 : O7ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانشجویان  ،اساتید و کارکنان
 :O8افزایش مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی در سطح دانشگاه و خوابگاههای
دانشجویی
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 :O9توسعه فضا و فعالیت های ورزشی در سطح خوابگاه و دانشگاه
 :O10افزایش سطح سرانه رفاهی و ورزشی و فرهنگی دانشجویان
 :O11ساماندهی و افزایش فضای فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان در سطح دانشگاه و
خوابگاههای دانشجویی و تجمیع آنها
 :O12افزایش فضا و تجمیع فضای فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان دانشگاه
 :O13ساماندهی امکانات و فضاهای تبلیغاتی و فرهنگی دانشجویان در سطح دانشگاه و
خوابگاههای دانشجویی
 :O14بسط و گسترش فعالیت های فوق برنامه در اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاه های
دانشجویی
:G3تبلور مسولیت پذیری اجتماعی و ارتقاء اخالق حرفه ای در دانشجویان  ،هیات علمی و پرسنل
 :O1پرورش حس تعهد و مسئولیت پذیری حرفه ای و اجتماعی در دانشجویان  ،اساتید و کارکنان
 :O2تربیت دانشجویان متخلق به اخالق حسنه و اصول اخالق حرفه ای
 :O3افزایش رشد حرفه ای کارکنان و آگاهی بخشی مؤثر به همکاران از طریق برگزاری کارگاه ها و
دوره های آموزشی تخصصی در رابطه با رده ها یا رسته های مختلف ،در حوزه معاونت دانشجویی
فرهنگی
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عنوان هدف کلی

عنوان هدف کمی

افزایش امید زندگی

کاهش ن بت مرگ مادران به کمتر از 65در صد هزار توید زنده
کاهش مرگ نوزادان به کمتر از  7در هزار توید زنده
کاهش میزان مرگ کودکان زیر  5سال به کمتر از  61در هزار توید زنده
کاهش ن بی احتمال مرگیای زودرس ( 30تا  70سال) ناشی از بیمارییای
غیرواگیر به میزان  %10تا پایان برنامه ششم

کاهش میزان مرگ  30تا  70سال به مقدار  %10تا پایان برنامه ششم
کاهش ن بی بار ناشی از عوامل خطر و بیمارییای غیرواگیر به میزان  %5تا
پایان برنامه
کاهش بار بیماری های واگیر به میزان  5درصد تا پایان برنامه

کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر

کاهش مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به میزان  0%تا پایان برنامه ششم
کاهش بار ناشی از حوادث ترافیکی حداقل به میزان  %5سال پایه تا پایان
برنامه ششم
کاهش میزان صدمات زایمانی نوزاد به کمتر از  10در هزار توید زنده
افزایش توان مقابله با حوادث و باالیای ان ان ساخت به میزان  11درصد تا
پایان برنامه
کاهش بروز بیمارییای ارثی ،ژنتیکی و ناهنجارییای مادرزادی اویویتدار به
میزان  10درصدن بت به سال قبل

کاهش درصد بیمارییای شایع واگیر و غیر واگیر در سایمندان به میزان 5%
سال پایه
ارتقای توان تابآوری در مقابله با حوادث غیر مترقبه ( سیل ،زیزیه ،رانش،
طوفانیای گردو غبار و  )...طبیعی در سطح  6به میزان  11%تا پایان برنامه
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ارتقای توان تابآوری در مقابله با حوادث غیرمترقبه ( سیل ،زیزیه ،رانش،
طوفانیای گردو غبار و  )...طبیعی در سطح  1و  8به میزان  81%تا پایان برنامه
حفاظت در برابر تشعشعات یونیزان و غیریونیزان (رادون ،مراکز پرتوپزشکی،
پرتوهای فرابنفش خورشیدی ،ارتباطات ایکترونیکی ،فرکان یای به شدت
پایین) به میزان  %66تا پایان برنامه

افزایش میزان پوشش بازرسی بیداشت حرفیای از کارگاه
توسعه مراقبتیای پزشکی شاغلین در مشاغل سخت و زیانآور
توسعه ارائه خدمات بیداشت حرفیای از طریق بخش خصوصی به  11%تا
پایان برنامه
کاهش مواجیه مخاطرهآمیز با آالیندهیای محیط کار به  11%تا پایان برنامه
افزایش ارائه خدمات بیداشت حرفیای به مشاغل خاص به  %53تا پایان
برنامه
افزایش میزان بازرسی بیداشت حرفه ای از کارگاهیای درجه  1و  1و  8به
میزان  %10تا پایان برنامه

افزایش میزان بازرسی بیداشت حرفیای از کارگاهیای درجه  1به میزان
%10سال پایه تا پایان برنامه

افزایش میزان بازرسی بیداشت حرفیای از کارگاهیای درجه1به میزان 5
%سال پایه تا پایان برنامه
افزایش دسترسی کارفرمایان به خدمات بیداشت حرفیای از طریق شرکت
های خصوصی بیداشت حرفیای
اعتباربخشی خدمات بیداشت حرفهای ارائه شده به کارگاهها و واحدهای شغلی
از طریق آزمایشگاه های بیداشت حرفیای منطقیای و استانی
کاهش مواجیه شاغلین با ری ک فاکتورهای ارگونومیکی به میزان  %20سال
پایه تا پایان برنامه
حذف و یا کاهش آالیندهیای شیمیایی محیط کار در  % 7از کارگاهیای
مشمول تا پایان برنامه
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کاهش ن بت شاغلین در مواجیه با صدای مخاطرهآمیز محیط کار به میزان
 %5تا پایان برنامه

افزایش درصد شاغلین دارای پرونده پزشکی به  %55تا پایان برنامه
حذف کامل آزب ت از محیط کار در راستای کنواسیون روتردام
حذف کامل جیوه از محیط کار تا سال  2020در راستای کنواسیون میناماتا
ارتقاء شاخصیای منت ب به عوامل محیطی موثر بر سالمت در محیطیای
جامعه ،خانواده ،آموزشی و جمعی به میزان  % 10تا پایان برنامه

ارتقاء سی تم نظارت و بازرسی بیداشتی بر محیطهای جامعه و مکانهای

عمومی و مراکز توزیع ،نگیداری و فروش مواد غذایی به میزان  % 30تا پایان
برنامه
کاهش  15درصدی مصرف دخانیات در تمام گروهیای سنی مختلف ن بت
به سال پایه تا پایان برنامه
ارتقاء وضعیت دفع فاضالب بیمارستانیا تا  50%تا پایان برنامه
افزایش نظارت بر بیداشت آب آشامیدنی به میزان  %25ن بت به سال پایه

ارتقای سالمت همه جانبه در ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی

توسعه و تقویت پیوست سالمت به میزان  60درصد برای طرحیای کالن
توسعیای مشمول
ارتقای شاخص  DMFکودکان  12سایه
افزایش ن بت کودکان  12سایه فاقد پوسیدگی دندان
بیبود مراقبت تکاملی در بخشیای مراقبت نوزادان به میزان  70درصد
ارتقا رشد و تکامل همیجانبه کودکان ()ECD
افزایش کودکانی که در بدو ورود به مدرسه درجه تکاملی مطلوب دارند حداقل
 %1.7ن بت به سال پایه تا پایان برنامه

افزایش درصد زایمان طبیعی به میزان  65درصد سال پایه در پایان برنامه
افزایش باردارییای برنامیریزی شده
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افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سالمت باروری و جن ی
به میزان  10درصد سال پایه تا پایان برنامه

کاهش شیوع ناباروری های اکت ابی به میزان  5درصد در مقای ه با سال اول
برنامه
کاهش عوارض ناشی از بارداری ،سقط و زایمان به میزان  5درصد تا پایان
برنامه (درصد ثبت اطالعات مادران نزدیک به مرگ)
افزایش درصد خانییای بیداشت ارائیدهنده خدمات تایید شده طب سنتی
افزایش تعداد مراکز ارائه فرآوردهیای طبیعی ،سنتی و گیاهی دارویی
افزایش درصد مطبیا و موس ات پزشکی بخش خصوصی ارائیدهنده خدمات
طب سنتی
افزایش تعداد کلینیکیای دویتی ارائیدهنده خدمات طب سنتی
کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن مصرفی با کاربرد فرموالسیون مواد
غذائی
تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف فرآوردههای سالمت

کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن دارای مصرف م تقیم خوراکی
کاهش درصد نمک در فرموالسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزان
61%
افزایش درصد پوشش برنامه غنی ازی آرد با آهن و اسید فوییک
کاهش درصد قندهای ساده در فرموالسیون پروانه ساخت محصوالت غذایی با
ارزیابی خطر باال
پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم آفتکش و کودهای شیمیایی در
محصوالت پرمصرف و پرخطر
افزایش تعداد واحدهای تویید کننده فرآوردهیای یبنی و گوشتی و دریایی
دارای نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی
افزایش تعداد اقالم مواد غذایی و آشامیدنی با ارزیابی خطر باال تحت پوشش
برنامه کنترل در سطح عرضه PMS
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درصد عدم انطباق محصوالت غذایی و آشامیدنی در برنامه پایش محصوالت در
سطح عرصه (PMSدرصد)

ن بت واحدهای تویید کننده مواد غذایی با درجه عایی و ب یار خوب به کل
واحدهای توییدکننده بر مبنی درجه بندی ( PRPsدرصد)

تعداد محصوالت غذایی و آشامیدنی که از طریق تجزیه و تحلیل خطرحد مجاز
آن براساس شرایط بومی ایران تعیین شده است
افزایش ن بت واحدهای تویید کننده مواد آرایشی و بیداشتی با درجه عایی و
ب یار خوب به کل واحدهای توییدکننده بر مبنی درجه بندی PRPs
(درصد)
استقرار کامل سامانه شناسه گذاری و کنترل اصایت فرآورده ها
افزایش تعداد اقالم موادآرایشی و بیداشتی با ارزیابی خطر باال تحت پوشش

کاهش زمان رسیدین آمبوالنس بر بایین بیمار در شیرها
کاهش زمان رسیدین آمبوالن یا بر بایین بیمار در کالن شیرها

دستیابی سیم ریایی داروهای تویید داخل به 72درصد کل بازار دارویی کشور
دارو و

توسعه کمی و کیفی تولید داخلی

افزایش ن بت کل نیروی ان انی به هر تخت

کاهش زمان رسیدین آمبوالن یا بر بایین بیمار در جاده

فراوردههای سالمت

حفاظت مالی مردم

کاهش درصد مواجیه با هزینییای کمرشکن سالمت
افزایش ن بت تخت به  1000نفر جعیت

سالمت با کیفیت

دسترسی عادالنه و همگانی به خدمات

کاهش پرداخت از جیب مردم
سالمت

در برابر هزینههای

برنامه کنترل در سطح عرضه PMS

دستیابی سیم ریایی تجییزات پزشکی تویید داخل به  40درصد کل بازار
دارویی کشور
افزایش سیم سرمایه گذاری خارجی در صنایع دارویی به میزان حداقل 10
درصد کل سرمایه گذاری
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افزایش تویید داروهای معتبر بین ایمللی تویید داخل به 6%کل بازار
انطباق با ضوابط بازرسی  PIC/sبرای حداقل  65%صنایع دارویی کشور
ک ب استانداردها و تاییدیه های کیفی بین ایمللی توسط حداقل  10درصد
صنایع دارویی کشور
ثبت حداقل  25مویکول جدید دارویی دارای فناوری باال و بیویوژیک
شکل گیری حداقل  25شرکت دارویی دانشبنیان خصوصی در حوزه واک ن
و داروهای بیویوژیک
تاسیس  3پایگاه تویید دارو با برند ایرانی در سایر کشورها

انجام مطایعات  PMQCبرای  50قلم فرآورده مکمل ،طبیعی و سنتی در
بازار کشور
درصد تجویز داروهای خارج از فیرست رسمی ایران
انطباق با ضوابط بازرسی  PIC/sبرای حداقل  %5تویید کنندهیای
فراوردهیای مکمل ،طبیعی و سنتی در بازار کشور

توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو ،جامعهنگر،

عادالنه و ادغام یافته در ارائه مراقبتهای سالمت

دستیابی به شاخص نیروی ان انی (بازرس وکارشناس فنی و نظارت و بررسی
و ثبت) یک نفر برای هرصد فرآورده در بازار
افزایش تعداد دانشگاهیایی که برنامه توسعه رشتییای خود را مبتنی بر
مزیتیای منطقیای و ماموریتشان ارائه نمودهاند
افزایش تعداد برنامه های بازنگریشده گروه پزشکی مبتنی بر نیازهای نظام
سالمت
افزایش تعداد اعضای هیات علمی که دوره آموزشی استفاده از مدییای جدید
رشته آموزش پزشکی را سپری میکنند
افزایش رشته و یا برنامه آموزشی (بین رشتیای ) جدید هدفمند و مبتنی بر
اسنادباالدستی که راه اندازی می شوند
درصد تحقق سیاستیای اجرایی آمایش سرزمین و برنامه ارتقاء اختیارات
دانشگاهیا
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افزایش تعداد مراکز آموزشی و مجتمعیای آموزش عایی سالمت تاسیس شده
ن بت به کل تعداد موردنظر
افزایش ن بت سرمایه گذاری بخش غیردویتی در حوزه آموزش عایی سالمت
به بخش دویتی
افزایش برنامه های آموزش میارتی وحرفه ای اعتباربخشی
افزایش برنامه های آموزش مداوم اعتباربخشی شده
افزایش مراکز اعتبار بخشی شده و مجری آموزش های میارتی و حرفیای
افزایش فراگیران فعال در مراکز مجری آموزشیای میارتی وحرفیای و تربیت
نیروهای حدواسط
افزایش ن بت تعداد دانشگاهیایی که برنامییای بینایمللی ازی آموزش را
انجام دادهاند به کل دانشگاه های هدف
افزایش ن بت تعدادکوریکویومیای ترجمه شده به کل کوریکویومیای مصوب
افزایش تعداد برنامییای مشترک در حال اجرا با دانشگاهیای خارجی
افزایش درصد پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاهیای علوم پزشکی به کل
دانشجویان پذیرفته شده در هر سال
افزایش دانشگاهیای علوم پزشکی ثبت شده در پورتال Education
 Iranبه کل تعداد دانشگاهیای هدف برنامه

افزایش تعداد دانشگاهیایی که اعتباربخشی بینایمللی آنیا مورد تایید قرار
میگیرد
افزایش تعداد دانشکدهیای آموزش مجازی یا مراکز آموزش مجازی راهاندازی
شده با مصوبه شورای گ ترش
افزایش رشتییای آموزشی تخصصی و فوقتخصصی متصل شده به شبکه
ایکترونیک کارپوشه و کارنما
افزایش ن بت اعضای هیات علمی آموزش دیده در زمینه ارزیابی صالحیت
حرفیای به کل
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افزایش ن بت دانش آموختگان پزشکی عمومی در هر سال که گواهی قبویی
آزمون صالحیت حرفیای دریافت کردهاند به کل
افزایش درصد دانشگاهیا و موس ات آموزش علوم پزشکی اعتباربخشی شده به
کل مراکز در کشور
افزایش ن بت مراکز آموزشی درمانی اعتباربخشی شده در هر استان و کشور
افزایش ن بت برنامییای آموزشی اعتباربخشی شده در کشور به کل برنامییا
افزایش آزمایشگاهیای مرجع آموزشی راهاندازی شده در کالن منطقیای
کشور

دستیابی به توسعه علوم و فناوریهای نوین و نافع ،متناسب با اولویتها،

نیازها و مزیتهای نسبی کشور و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای

افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه بندی یک درصد برترین
دانشمندان جیان توسط ()ESI

افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص hمعادل  15و باالتر
براساس Scopus

افزایش تعداد مقاالت پر استناد در حوزه سالمت بر اساس ESI
نسل سوم)

مختلف آموزشی ،صنعتی و خدماتی ،به ویژه نظام سالمت (تحقق دانشگاه

افزایش پورتاییای راهاندازی شده و یا ارتقاء یافته معاونت آموزشی و یا
دانشگاه/دانشکدهیای علوم پزشکی به هدف

افزایش تعداد مجالت علوم پزشکی نمایه شده در  PubMedو Scopus
افزایش تعداد مقاالت منتشر شده توسط دانشگاهیای علوم پزشکی در پایگاه
استنادی  Scopusکه در  %25مجالت برتر هر رشته براساس شاخص
 SJRیافت میشود به کل مقاالت دانشگاه های علوم پزشکی

افزایش پژوهشیای بینایمللی حوزه سالمت ن بت به کل پژوهشیای سالمت
(براساس شاخص  Int. Collaborationدر گزارش ساییانه
)SCImage
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تامین نیازهای رفاهی و توسعه
ظرفیتهای فرهنگی در
دانشگاههای علوم پزشکی

افزایش بهرهوری منابع مالی،
فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ
سازمانی

اجتماعیسازی سالمت در جهت
مشارکت ساختارمند و فعال فرد ،خانواده وجامعه
و جلب مشارکت بین بخشی در تامین ،حفظ و
ارتقای سالمت

اهداف کمی این هدف کلی توسط حوزه های تخصصی در سامانه ()HOP
قابل تعریف است.

اهداف کمی این هدف کلی توسط حوزهیای تخصصی در سامانه ()HOP
قابل تعریف است.

اهداف کمی این هدف کلی توسط حوزهیای تخصصی در سامانه ()HOP
قابل تعریف است.
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حوزه

هدف کلی

هدف کمی

پرستاری

اهداف پیشنهادی حوزه های تخصصی

دسترسی عادالنه و همگانی به

افزایش تعداد مراکز فعال ارایه مراقبت در منزل

خدمات سالمت با کیفیت

تاسیس کلینیک های پرستاری مراقبت ت کینی
افزایش ن بت کلی کادر پرستاری به تخت
اعتالی ارزش های اخالقی و اجتماعی در
دانشگاه ها
ارتقا سطح مشارکت دانشجویان در نیادهای
فرهنگی

تامین نیازهای رفاهی و توسعه
ظرفیتهای فرهنگی در

توسعه و بیبود فعاییت های فرهنگی دانشگاه ها
توسعه و بیبود فعاییتهای رسانهای در امور
فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی

دانشگاههای علوم پزشکی

فرهنگی دانشجویی

اعتالی ارزش های اخالقی و اجتماعی در
دانشگاهها
توسعه و بیبود فعاییت های فرهنگی و
دانشجویی دانشگاه ها
ارتقای سطح مشارکت دانشجویان در نیاد های
فرهنگی و دانشجویی
افزایش مشارکت اجرایی دانشجویان در اداره
امور رفاهی و خوابگاهی دانشجویان
استانداردسازی تغذیه دانشجویان
تامین و ارتقاء معیشت ،رفاه و
سالمت دانشجویان

افزایش سرانه فضای ساین غذاخوری
افزایش سرانه فضای فیزیکی خوابگاه ها
استانداردسازی صنعتی آشپزخانه و فرایند تییه
غذا و ساین های غذاخوری دانشگاهیان
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افزایش مشارکت دانشجویان در فعاییت های
ورزشی
افزایش سرانه فضای ورزشی سرپوشیده
ارتقای سالمت روان با افزایش پوشش غربایگری
و برنامه های پیشگیرانه و درمانی
افزایش مشارکت دانشجویان در ارتقای سالمت
روان دانشجویی در قایب طرح همتایاران سالمت
روان دانشجویان
افزایش سرانه آموزشی مدیران و کارشناسان
حوزه دانشجویی
افزایش بهرهوری منابع مالی،

افزایش سرانه آموزش مدیران و کارشناسان
حوزه فرهنگی

فرهنگ سازمانی

توسعه فضا و امکانات نیادهای فرهنگی در
دانشگاه ها

فیزیکی و انسانی و ارتقای

افزایش طرحهای تحقیقاتی کاربردی از طریق
ارتقای شاخصهای ترجمان و کارسازی دانش
توسعه و تکمیل  11آزمایشگاه تحقیقات جامع

دستیابی به توسعه علوم و

موجود و راهاندازی و تکمیل  10آزمایشگاه
تحقیقات جامع جدید

تحقیقات و فناوری

فناوریهای نوین و نافع،
متناسب با اولویتها ،نیازها و

افزایش طرحهای پژوهشی ملی ،بین بخشی و
فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی

مزیتهای نسبی کشور و
انتشار و به کارگیری آنها در

افزایش تحقیقات دانشجویی غیرپایاننامهای

نهادهای مختلف آموزشی،

(منجر به چاپ مقایه نمایه شده در ISI:

صنعتی و خدماتی ،به ویژه

 WOSو یا )MEDLINE

نظام سالمت (تحقق دانشگاه

افزایش تعداد واحدهای توسعه تحقیقات بایینی

نسل سوم)

توسعه و تقویت مراکز رشد فناوری دانشگاههای
علوم پزشکی (بر اساس تعداد واحدهای فناور
دارای محصول تجاری در مراکز رشد به تعداد
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کل شرکتهای م تقر در مراکز رشد حوزه
سالمت)
توسعه محصوالت دانشبنیان تجاریشده حوزه
سالمت (بر اساس تعداد محصول دانشبنیان
دارای مجوز)
افزایش قرارداد پارکهای فناوری سالمت (تعداد
شرکت م تقر)
افزایش تعداد اختراع ثبت شده در حوزه سالمت
(تعداد ثبت اختراعات حوزه سالمت به تعداد کل
اختراعات ثبت شده)
افزایش طرحهای فناورانه محصولمحور (تعداد
طرحهای فناوری مصوب به تعداد طرحهای
پژوهشی مصوب)
کاهش میزان حاملگی های چندقلوئی با استفاده
از تدوین دستورایعمل درمان ناباروری جیت

افزایش امید زندگی

مدیریت حاملگی چندقلویی به میزان 5%

توسعه پرونده ایکترونیک سالمت (درمان) در 51
درصد استانیای دارای زیرساخت مرتبط
ساماندهی نظام ارائه خدمات اورژانس
بیمارستانی به میزان  50درصد

درمان

افزایش حضور پزشکان مقیم در  95درصد
بیمارستان های دویتی واجد شرایط اجرای
دستورایعمل
دسترسی عادالنه و همگانی به

ارتقاء استقرار استانداردهای ایمنی بیمار به
میزان  50درصد وضع موجود

خدمات سالمت با کیفیت

استقرار نظام ارجاع ایکترونیک در  %10مراکز
درمانی دانشگاهی
ارتقا کارآیی کلینیکیای ویژه به میزان 30
درصد
سطح بندی خدمات تخصصی و فوق تخصصی

سالمت در بخش درمان به میزان  100درصد
توزیع عادالنه  100درصد پزشکان متخصص
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مشمول تعیدات قانونی درمانی
"پوشش  80درصدی به خدمات آزمایشگاهی
با کیفیت ،اقتصادی و به هنگام
افزایش نظارت بر موس ات پزشکی به میزان 5
درصد سال پایه
بیبود فرایند صدور پروانه های موس ات پزشکی
به میزان  12درصد

توسعه نظام اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکز

جراحی محدود به میزان  100درصد سال پایه
ارتقاء فرآیند ثبت اطالعات کمی یونیای پزشکی
کشور به میزان  50درصد

افزایش تعداد محصوالت دانشی به میزان 100
محصول
افزایش ظرفیت سازی در سطح کالن کشور به
منظور سیاستگذاری یکپارچه در زمینه مدیریت
فناوری های نو ظیور در عرصه سالمت به میزان
80درصد

افزایش  10%ارائه خدمات استاندارد
توانبخشی به بیماران سکته قلبی در بیمارستان
های منتخب ن بت به سال پایه
افزایش  10%ارائه خدمات استاندارد
توانبخشی به بیماران ضایعات نخاعی در
بیمارستان های منتخب ن بت به سال پایه
ارتقاء کیفیت ارائه خدمات تغذیه ای بیماران
ب تری به میزان ( % 10فاز دوم)

راه اندازی  40مرکز مراقبت جامع بیماران
خاص
راه اندازی  10بخش توانبخشی تخصصی
بیماران ام اس
توسعه و نوسازی  % 40دستگاه های دیاییز
فرسوده
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استاندارد سازی دستگاه های تصفیه آب بخش
های دیاییز به میزان % 15

توانمندسازی  10بخش غیرتخصصی جیت ارائه
مراقبت های مورد نیاز بیماران CF

افزایش پوشش خدمات دندانپزشکی در
دانشگاهیای علوم پزشکی کشور
افزایش  %10اهدا عضو ن بت به سال پایه
افزایش  10%پیوند ن بت به سال پایه
راه اندازی 7بخش پزشکی باز ساختی و سلول
درمانی
تجییز 3بخش پزشکی بازساختی و سلول
درمانی در بیمارستان های دویتی
افزایش تعداد پیوند مغز استخوان به میزان 10
%
راه اندازی  2بخش پیوند مغز استخوان
افزایش دسترسی به خدمات درمان ناباروری به
میزان %20

راه اندازی  6مرکز سطح سه درمان ناباروری
راه اندازی  6مرکز سطح دو درمان ناباروری
افزایش دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی
در مراکز درمانی
ارتقای سالمت همه جانبه در
ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی

افزایش  10%خدمات توانبخشی ب تری (تحت
حاد) و سرپایی
افزایش  10%ارائه خدمات استاندارد
توانبخشی به بیماران سکته قلبی در بیمارستان
های منتخب ن بت به سال پایه
افزایش سرانه آموزشیای ویژه مدیران و کارکنان

افزایش بهرهوری منابع مالی،

درمان (به میزان  30درصد پرسنل مددکاری
اجتماعی تا پایان برنامه در حیطه وظایف شغلی)

فیزیکی و انسانی و ارتقای
76

افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران

فرهنگ سازمانی

بیمارستانی به میزان  10درصد (درمان)
افزایش صدور کد شباد به 100درصد استعالم
های انجام شده (اعم از مجیول اییویه ،نوزادان و
اتباع بیگانه)
تبادل ایکترونیکی اسناد ب تری به سازمانیای
بیمه گر به صورت 100درصد

افزایش سرانه بیمارستانیا و مرکز جراحی محدود
دارای IPDمجوز به میزان 10درصد سال
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افزایش جذب بیماران خارجی از طریق شرکت
های ت ییل گر دارای مجوز وزارت بیداشت
اجتماعیسازی سالمت در
جهت

افزایش خدمات مددکاری اجتماعی و
همکارییای بین بخشی با محوریت داوطلبین و
سازمانیای غیردویتی در دانشگاه ها و مرکزی

مشارکت ساختارمند و فعال
فرد ،خانواده وجامعه و جلب
مشارکت بین بخشی در تامین،

درمانی به میزان  15درصد دانشگاهیای علوم
پزشکی

کاهش بار ناشی از بیماری ها و

کاهش عوامل مخاطره آمیز سالمت در نوجوانان

حفظ و ارتقای سالمت

به میزان  %5ن بت به سال پایه

عوامل خطر

بهداشت

کاهش مرگ کودکان  1تا  59ماه
افزایش پوشش گروه های سنی به میزان %5
سال پایه
افزایش پوشش آموزش های  6ساعته هنگام
ازدواج

افزایش امید زندگی

افزایش تشخیص زودهنگام زوجین نابارور به
میزان  %5سال پایه

افزایش پوشش مراقبت سایمندان
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غذا و دارو

افزایش فراهمی داروهای ضروری بیماری
توسعه کمی و کیفی تولید

های غیرواگیر جدید به میزان  3قلم در

داخلی دارو و فرآورده های

فهرست داروهای ضروری کشور

سالمت

انجام مطالعات  PMQCبرای  15قلم
فرآورده دارویی در بازار کشور
میزان انطباق شاخص های ایمنی در مواد

تامین ایمنی و اصالح الگوی

غذایی و آشامیدنی مرتبط با  NCDدر

مصرف فرآورده های سالمت

محصوالت هدف گذاری شده
انجام مطالعات کنترل در سطح عرضه
 ))PMSمواد غذایی و آشامیدنی با
ارزیابی خطر باال

تامین ایمنی و اصالح الگوی

پوشش تولید صنعتی فراورده های غذایی و

مصرف فرآورده های سالمت

آشامیدنی بومی و سنتی ایران
توسعه و بهبود سامانه های اداره کل امور
غذایی و آشامیدنی
افزایش سهم بخش غیر دولتی در زیر

توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی

ساخت های سالمت بر اساس مدل مشارکت
عمومی –خصوصی
افزایش بهره برداری بهینه از دارایی های
ثابت

افزایش بهرهوری منابع مالی،

افزایش سطح سالمت کارکنان

فیزیکی و انسانی و ارتقای

کاهش مصرف انرژی (آب ،برق و سوخت

فرهنگ سازمانی

های فسیلی)
کاهش هزینه های جاری
افزایش سرانه و ارتقاء خدمات رفاهی و
ورزشی کارکنان
افزایش شفافیت ،سرعت ،دقت ،صحت و
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کیفیت اجرای فرآیندهای اداری (توسعه)
افزایش رضایت گیرندگان خدمات
کاهش بار مراجعات حضوری گیرندگان
خدمات اداری
افزایش سهم خدمات ارائه شده از طریق
میز خدمت حضوری و الکترونیک
افزایش دانش فنی و توانمندی سازی
کارکنان و مدیران هسته های گزینش
ارتقاء کیفیت فرآیندهای گزینشی
داوطلبان استخدامی
توسعه نظام اداری الکترونیک در انجام
فرآیندهای اداری گزینش
افزایش میزان تحقق برنامه های اصالح
نظام اداری
برنامه ریزی و پایش برنامه های هسته های
گزینش دانشگاههای علوم پزشکی تابعه
افزایش تولید شواهد جهت تصمیم گیری
مبتنی بر شواهد
افزایش سرانه تخت های درمانی از 2.03
به  2.2تخت به ازای هر  1000نفر
افزایش سرانه فضاهای آموزشی و پژوهشی
از  12.67مترمربع به  15مترمربع برای
هر دانشجو
افزایش سرانه فضاهای بهداشتی از 83
مترمربع به  95متر مربع به ازای هر
 1000نفر
توسعه و ارتقاء نظام نگهداشت تجهیزات و
فضاهای فیزیکی( )CMMSدر بیمارستان
های کشور
ارتقاء و استاندارد سازی فضاهای درمانی و
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بهداشتی
بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز
درمانی و بهداشتی
توسعه برنامه های آموزش مهارتی و حرفه
ای
افزایش سهم درآمدهای غیر عملیاتی از کل
درآمدهای اختصاصی
افزایش شفافیت ،دقت و صحت اجرای
فرآیندهای مالی و بودجهای
افزایش جذب  ،تخصیص و توزیع بهینه
منابع مالی
ارتقای مدیریت هزینهها و کاهش
هزینههای غیرضرور
کاهش انحراف بودجه از عملکرد
افزایش نسبت کارکنان ارزیابی شده به کل
کارکنان
ارتقای رضایت شغلی کارکنان
افزایش شفافیت ،سرعت ،دقت ،صحت و
کیفیت اطالعات منابع انسانی در سطح
کشور
افزایش نسبت خوداظهاری فعالیت های
ستادی و دانشگاهی به  %80در بازه های
سه ماهه
افزایش نسبت ارزیابی انطباق فعالیت های
خوداظهاری شده توسط واحدهای ستادی
به  100%در بازه های سه ماهه
افزایش گزارش دهی ماهانه ستادهای
دانشگاهی طرح تحول به 80%
افزایش احکام باالدستی پوشش داده شده
در برنامه عملیاتی ساالنه به 50%
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تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی
عملیاتی حداقل  6نوبت در سال
کاهش انحراف درآمد
ارتقاء مدیریت منابع و مصارف
ساماندهی دارایی های منقول و غیر منقول
افزایش بهره برداری بهینه از دارایی های
ثابت
منطقی نمودن ساختار ،تشکیالت و پست
های سازمانی وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی متناسب با ماموریت ها
بازطراحی و بازمهندسی فرایندها و روش
های انجام کار اولویت گذاری شده
توسعه فرهنگ یادگیری و مشارکت
سازمانی و پیاده سازی کلیه فرآیند های
نظام مدیریت دانش بخش سالمت
توسعه سامانه های نرم افزاری یکپارچه
هوشمند در حوزه مدیریت ،سازماندهی و
منابع
تامین نیازهای لجستیکی نظام سالمت
دسترسی عادالنه و همگانی به

کشور

خدمات سالمت با کیفیت

کاهش زمان رسیدن آمبوالنس ها بر بالین
بیمار
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