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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

  سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه

  

1 

کیاستراتژ برنامه

  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  برنامه استراتژیک

   1398الی  1394

   1394فروردین سال 

 :  

  رئیس دانشگاه - اسماعیلمیرحاجی 

سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه –رضا پازکی طرودي 

  درمانمعاون 

  معاون بهداشتی -دکتر احمد جنیدي جعفري 

  معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع -دکتر سید عباس رضوي 

  معاون آموزشی -دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی 

  معاون دانشجویی و فرهنگی-دکتر فربد عبادي فرد آذر 

  الملل بینمعاون  -دکتر محمد صادق قاسمی 

  معاون تحقیقات و فن آوري -موسوي دکتر سید علی جواد 

  معاون غذا و دارو - والیی 

 

 

  سند شناسنامه

برنامه استراتژیکسند  :عنوان

1394 :دوره زمانی

فروردین سال  :زمان تدوین

: کمیته راهبردي

حاجی دکتر سید جواد 

رضا پازکی طرودي ددکتر حمی

معاون  -دکتر رضا پایدار 

دکتر احمد جنیدي جعفري 

دکتر سید عباس رضوي 

دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی 

دکتر فربد عبادي فرد آذر 

دکتر محمد صادق قاسمی 

دکتر سید علی جواد 

والیی دکتر مهران 
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  عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 و اطالع رسانی پزشکی

  و اطالع رسانی پزشکی

  و اطالع رسانی پزشکی

  و اطالع رسانی پزشکی

  و اطالع رسانی پزشکی

  و اطالع رسانی پزشکی

  استراتژیک دانشگاه علوم پرشکی ایران

  عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

2 

کیاستراتژ برنامه

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی –لقاسم گرجی 

و اطالع رسانی پزشکی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت - دکتر پروین ابراهیمی 

و اطالع رسانی پزشکی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت - خصال 

و اطالع رسانی پزشکی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت -دکتر سیروس پناهی 

و اطالع رسانی پزشکی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت -دکتر عزیز رضاپور 

و اطالع رسانی پزشکی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت -دکتر حسین شعبانی نژاد 

و اطالع رسانی پزشکی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت -دکتر شهرام صدقی 

استراتژیک دانشگاه علوم پرشکی ایران ریزي برنامه

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی –لقاسم گرجی 

 

 

  

  :کمیته علمی

لقاسم گرجی ادکتر حسن ابو

دکتر پروین ابراهیمی خانم 

خصال دکتر آیدین آرین 

دکتر سیروس پناهی 

دکتر عزیز رضاپور  

دکتر حسین شعبانی نژاد 

دکتر شهرام صدقی  

  

  

برنامهرئیس کمیته 

لقاسم گرجی ادکتر حسن ابو
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، به روش علمی ها به منظور اداره سازمان

 ها که بدین طریق جهت و مسیر فعالیت

دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یکی از 

با تکیه بر ، ي خود در همه ابعادها

  . ت و تولیدات بهتر به جامعه خواهد داشت

ي دانشگاه و با نظارت و مشاوره گروه علمی دانشکده 

مختلف  يها با هدف ایجاد همدلی و همزبانی در بین گروه

ماي دانشگاه تدوین رسالت دانشگاه و دستیابی به دورن

امید است که مجموعه حاضر به عنوان ابزار مهمی در طی مسیر واالي خدمت رسانی چراغ راهی 

  میراسماعیلحاجی دکتر سید جواد 

  دانشگاه علوم پزشکی ایرانرئیس 

3 

کیاستراتژ برنامه

  مقدمه ریاست محترم دانشگاه

به منظور اداره سازمان. ستها رشد و تعالی و یا افول سازمان، مدیریت مهم ترین عامل حیات

که بدین طریق جهت و مسیر فعالیت، برنامه استراتژیک به عنوان مهم ترین ابزار مدیران معرفی شده است

دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یکی از . گردد می ي مختلف هماهنگی ایجادها گردد و بین برنامه

ها برتر علوم پزشکی کشور با چشم انداز ارتقا و توسعه فعالیت

ت و تولیدات بهتر به جامعه خواهد داشتتوانمندي مدیران و کارکنان شایسته نقش مهمی در ارائه خدما

ي دانشگاه و با نظارت و مشاوره گروه علمی دانشکده ها سند برنامه استراتژیک دانشگاه که با همکاري معاونت

با هدف ایجاد همدلی و همزبانی در بین گروه، ت و اطالع رسانی پزشکی تنظیم گردیده است

رسالت دانشگاه و دستیابی به دورن در جهت حرکت قوي تر در راستاي

امید است که مجموعه حاضر به عنوان ابزار مهمی در طی مسیر واالي خدمت رسانی چراغ راهی 

  . فمان گرددابرایمان باشد و باعث تسهیل دسترسی به اهد

دکتر سید جواد 

رئیس 

 

  

 

مقدمه ریاست محترم دانشگاه

مدیریت مهم ترین عامل حیات

برنامه استراتژیک به عنوان مهم ترین ابزار مدیران معرفی شده است

گردد و بین برنامه می مشخص

برتر علوم پزشکی کشور با چشم انداز ارتقا و توسعه فعالیت يها دانشگاه

توانمندي مدیران و کارکنان شایسته نقش مهمی در ارائه خدما

سند برنامه استراتژیک دانشگاه که با همکاري معاونت

ت و اطالع رسانی پزشکی تنظیم گردیده استیمدیر

در جهت حرکت قوي تر در راستاي، خدمتگذار در دانشگاه

امید است که مجموعه حاضر به عنوان ابزار مهمی در طی مسیر واالي خدمت رسانی چراغ راهی . شده است

برایمان باشد و باعث تسهیل دسترسی به اهد
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نیست و به منظور داشتن مزیت رقابتی در عصر حاضر نیاز 

ي ها در حوزه مدر این مجموعه که نتیجه زحمات فراوان همکاران

سعی شد تا با همفکري یکدیگر بتوانیم به زبان مشترك در تعریف و تعیین اهدف دانشگاه 

لذا در گام اول با برگزاري جلسات متعدد و 

دید و با برگزاري جلسات و چارچوب کلی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه مشخص گر

ي مختلف سعی شد ابهامات مرتبط با فرآیند تدوین برنامه 

ي اصلی برنامه استراتژیک ها آیتم، 

و  ها فرصت، نقاط ضعف، نقاط قوت، 

ي تشکیل شده در ها در این مرحله تیم

ي شناخته شده علمی نظیر پانل خبرگان و 

با ، ها مرتبط با هر یک از معاونت ي

سند برنامه ، ي مستمرها در گام نهایی و با انجام بررسی و ارزیابی

تشکر و ، همه عزیزان که در این راه همراهمان بودند و زحمت فراوانی کشیدند

ي مختلف مورد استفاده قرار ها امید است که سند حاضر به عنوان ابزاري ارزشمند در اجراي برنامه

  دکتر حسن ابوالقاسم گرجی

  دانشگاه علوم پزشکی ایران استراتژیک

4 

کیاستراتژ برنامه

نیست و به منظور داشتن مزیت رقابتی در عصر حاضر نیاز  هبر کسی پوشید ریزي برنامهبی شک اهمیت مدیریت و 

در این مجموعه که نتیجه زحمات فراوان همکاران. به داشتن برنامه استراتژیک اجتناب ناپذیر است

سعی شد تا با همفکري یکدیگر بتوانیم به زبان مشترك در تعریف و تعیین اهدف دانشگاه 

لذا در گام اول با برگزاري جلسات متعدد و . برسیم و با توکل به خداي متعال فرداي بهتري از امروز داشته باشیم

چارچوب کلی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه مشخص گر

ي مختلف سعی شد ابهامات مرتبط با فرآیند تدوین برنامه ها معاونت يها سمینارهاي آموزشی با کارگروه

، در گام بعدي و با استفاده از فرمت تعیین شده

، ذینفعان، ها ارزش، اهداف، چشم انداز، ي دانشگاه که شامل رسالت

در این مرحله تیم. تعریف و تدوین گردید، ي دانشگاه می باشد

ي شناخته شده علمی نظیر پانل خبرگان و ها از روش، با کمک گروه علمی دانشکده مدیریت

يها به ارزیابی وضعیت کلی معاونت مربوطه پرداختند و استراتژي

در گام نهایی و با انجام بررسی و ارزیابی. توجه به ابعاد مختلف هر معاونت تدوین شد

  . استراتژیک دانشگاه نهایی گردید

همه عزیزان که در این راه همراهمان بودند و زحمت فراوانی کشیدند در اینجا الزم می دانم از همکاري

امید است که سند حاضر به عنوان ابزاري ارزشمند در اجراي برنامه

  .گیرد و نقش موثري در دستیابی به اهداف دانشگاه داشته باشد

دکتر حسن ابوالقاسم گرجی

استراتژیک ریزي برنامهیس کمیته رئ

 

  

 

 پیشگفتار

بی شک اهمیت مدیریت و 

به داشتن برنامه استراتژیک اجتناب ناپذیر است

سعی شد تا با همفکري یکدیگر بتوانیم به زبان مشترك در تعریف و تعیین اهدف دانشگاه ، استمختلف دانشگاه 

برسیم و با توکل به خداي متعال فرداي بهتري از امروز داشته باشیم

چارچوب کلی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه مشخص گر، بررسی اسناد مرتبط

سمینارهاي آموزشی با کارگروه

در گام بعدي و با استفاده از فرمت تعیین شده. استراتژیک رفع گردد

ي دانشگاه که شامل رسالتها معاونت

ي دانشگاه می باشدها تهدیدهاي معاونت

با کمک گروه علمی دانشکده مدیریت، ي مختلفها معاونت

به ارزیابی وضعیت کلی معاونت مربوطه پرداختند و استراتژيگروه اسمی 

توجه به ابعاد مختلف هر معاونت تدوین شد

استراتژیک دانشگاه نهایی گردید

در اینجا الزم می دانم از همکاري

امید است که سند حاضر به عنوان ابزاري ارزشمند در اجراي برنامه. قدردانی کنم

گیرد و نقش موثري در دستیابی به اهداف دانشگاه داشته باشد
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 ایران المللی بین پزشکی مرکز عنوان

 اولین و آغاز 1353 سال اواسط مرکز

 چندین آوري جمع با سال دو از کمتر

 مرکز با ماهواره طریق از مستقیم 

 .گرفت قرار المللی

 مدیترانه وسیع منطقه اطالعات مرکز

 گسترش شوراي نشست سومین صدو

 علوم دانشکده و پزشکی دانشکده تاسیس

 و ارشد کارشناسی، کارشناسی سطوح

 .گردید

 و آموزشی يها ریزي برنامه "عمال، وکرنل

 در ایران پزشکی مرکز گرفت صورت

 دکتر شهید بیمارستان( ایرانشهر کلینک

 و کارشناسی تحصیلی مقاطع تاسیس

 در .نمود اقدام کارشناسی سطح در 

5 

کیاستراتژ برنامه

عنوان با بار اولین براي ایران درمانی بهداشتی و خدمات

مرکز کار نحوه مورد در اولیه ریزي برنامه .شد تشکیل

کمتر مدت و در شروع را خود فعالیت که بود مرکز کتابخانه

 ارتباط و پزشکی علوم يها شاخه در مختلف يها

المللی بین سطح در پزشکی اطالعات مهم مراکز ردیف 

مرکز و کتابخانه عنوان به جهانی بهداشت سازمان توسط

صدو یک منتخب کمیسیون تصمیمات براساس همچنین

تاسیس به مجاز ایران) المللی بین( پزشکی مرکز، 54

سطوح در پرستاري دانشکده و پزشکی پایه علوم مختلف

گردید بهداشتی و پزشکی موسسات مدیریت و پزشکی پیرا

وکرنل کلمبیا، رواردها  هاي دانشگاه همکاري آغاز با همزمان

صورت الزم انسانی نیروهاي و تجهیزات تامین، فضاها تعیین

کلینک نام به وابسته بیمارستان تنها با، را درمانی و بالینی

تاسیس براي، پیراپزشکی و پرستاري يها دانشکده تشکیل

 آزمایشگاه و رادیولوژي، خون بانک رشته سه نیز و 

 

  

 

  دانشگاهمعرفی 

 :تاریخچه

و خدمات پزشکی علوم دانشگاه

تشکیل 1352 سال ماه مرداد در

کتابخانه، پزشکی مرکز واحد

ها و کتاب علمی مجله هزار

 در آمریکا پزشکی اطالعات

توسط "متعاقبا مرکز این

همچنین گردید تعیین شرقی

5/6/54 مورخ عالی آموزش

مختلف يها رشته در پزشکی

پیرا علوم دانشکده و دکتري

همزمان 1355 سال در

تعیین، عمرانی يها فعالیت

بالینی يها فعالیت 1354سال

تشکیل از پس و آغاز) رهمنون

 پرستاري ارشد کارشناسی
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 شمار به خود زمان در ایران درمانی

 طول در ایران پزشکی مرکز يها فعالیت

 يها دانشگاه تاسیس تصویب و فترت

 و دانشکده چند ادغام از، 1365سال

 از و داد ادامه را خود فعالیت ایران پزشکی

 و کرده طی سرعت به را تکامل سیر 

 که باشد می دانشجو 6000 حدود داراي

، پیراپزشکی، مامائی و پرستاري، پزشکی

 سطح در پراکنده بطور( تهران روانپزشکی

 .باشد می

 درمانی و بهداشتی خدمات ارائه و فرهنگی

 درمانی کادر تربیت و جامعه سطح در

6 

کیاستراتژ برنامه

درمانی يها واحد بهترین از یکی که گردید تاسیس پزشکی

فعالیت فرهنگی انقالب نیز و اسالمی شکوهمند انقالب

فترت کوتاه دوره شدن سپري با" نهایتا و تداوم محدود طور

سال در پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت پوشش

پزشکی علوم دانشگاه عنوان تحت "رسما پزشکی مراکز

 و کیفی و کمی گسترش و توسعه يها پله مدت کوتاه

داراي اینک آموزشی کمک و آموزشی تجهیزات و امکانات

پزشکی دانشکده شش در پیراپزشکی و پزشکی علوم

روانپزشکی انستیتو و پزشکی رسانی اطالع و مدیریت، 

می علمی هیات عضو 750 از بیش داراي و داشته اشتغال

فرهنگی، علمی يها سازمان بزرگترین از یکی عنوان 

در پزشکی دانش ارتقا جهت در و باشد می مطرح 

 .دارد فعالیت عزیز ایران اسالمی کشور

 

  

 

پزشکی دانشکده 1356 سال

 .رفت می

انقالب پیروزي از پس

طور به 1361-63 يها سال

پوشش تحت پزشکی علوم

مراکز در عالی آموزش موسسه

کوتاه در دانشگاه تاسیس بدو

امکانات، علمی کادر تکمیل با

علوم مختلف يها رشته در

، توانبخشی علوم، بهداشت

اشتغال تحصیل به )تهران شهر

 به دانشگاه این امروزه

 ایران اسالمی جمهوري در

کشور در نگر جامعه و متخصص
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 درمان و بهداشتی مسائل زمینه

 موجود امکانات از استفاده

 پیراپزشکی

 پزشکی

 دانشگاهی و فرهنگی قراردادهاي

 پیراپزشکی و پزشکی

 رقابتی کردن فضاي پژوهشی با رویکرد خلق دانش، فن آوري، محصول، خدمت و ثروت

7 

کیاستراتژ برنامه

 دانشگاه اساسی

  کشور در متخصص نیروهاي تامین جهت مستعد نیروهاي

زمینه در علمی توان رشد جهت در پژوهشی امکانات ایجاد

استفاده با جامعه سطوح تمامی در درمانی و بهداشتی امکانات

پیراپزشکی و پزشکی علوم مختلف يها رشته در دانشجویان

  بهداشتی و درمانی

پزشکی علوم مختلف يها زمینه در نشریات و کتب تالیف

 آموزشی يها کنفراس و سمینارها

قراردادهاي طریق از کشور از خارج و داخل يها دانشگاه

پزشکی علوم مختلف يها زمینه در بالینی و علمی يها

  کلی دانشگاه

 تقویت مدیریت و رهبري دانشگاهی 

 توسعه و تقویت نظام آموزش، پژوهش و سالمت پاسخگو به جامعه

 پژوهشی راهبرنده و کاربردي تقویت محیط آموزشی،

رقابتی کردن فضاي پژوهشی با رویکرد خلق دانش، فن آوري، محصول، خدمت و ثروت

 

  

 

اساسی وظایف و اهداف

 :اهداف - 1

نیروهاي تعلیم .1

ایجاد و توسعه .2

امکانات توسعه .3

 

 :کلی وظایف -  2

دانشجویان آموزش .1

درمانی خدمات ارائه .2

تالیف و ترجمه .3

سمینارها تشکیل .4

دانشگاه روابط ایجاد .5

ها پژوهش انجام .6

  

کلی دانشگاهسیاست هاي 

تقویت مدیریت و رهبري دانشگاهی  .1

توسعه و تقویت نظام آموزش، پژوهش و سالمت پاسخگو به جامعه .2

تقویت محیط آموزشی، .3

رقابتی کردن فضاي پژوهشی با رویکرد خلق دانش، فن آوري، محصول، خدمت و ثروت .4
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 کاهش شکاف بین نظام آموزش، جامعه و عرصه سالمت از طریق تقویت و توسعه ارتباط مابین آنها

 تحقیقاتی

 هدفمندکردن موسسات دانش بنیان با محوریت پژوهش، فن آوري و نوآوري

، به منظور حمایت از روحیه نوآوري

 گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیري، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع 

8 

کیاستراتژ برنامه

 ایرانی در دانشگاه-توسعه فرهنگ اسالمی

 یند جهانی شدن و مدیریت صحیح آن

 توسعه حاکمیت بالینی در نظام سالمت

 ارتقاي خدمات بهداشتی و درمان بر مبناي عدالت در سالمت

 کاهش تصدي گري در ارائه خدمات

 تخصیص هدفمند منابع

 شایسته ساالري و استقرار نظام هاي نوین مدیریتی

  رمایه انسانیارتقاي بهره وري و تغییر رویکرد به س

  کلی دانشگاه

کاهش شکاف بین نظام آموزش، جامعه و عرصه سالمت از طریق تقویت و توسعه ارتباط مابین آنها

 تالش در جهت خلق ثروت از راه ارائه خدمات آموزشی

 توسعه قطب هاي آموزشی

تحقیقاتیتقویت روند جذب پژوهشگران و ایجاد عالقمندي به انجام امور 

هدفمندکردن موسسات دانش بنیان با محوریت پژوهش، فن آوري و نوآوري

به منظور حمایت از روحیه نوآوري کردن فضاي پژوهشی یرقابت بسط و توسعه ارتباط با صنعت و

 و خلق دانش

گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیري، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع 

 

  

 

توسعه فرهنگ اسالمی .5

یند جهانی شدن و مدیریت صحیح آنتوسعه فرآ .6

توسعه حاکمیت بالینی در نظام سالمت .7

ارتقاي خدمات بهداشتی و درمان بر مبناي عدالت در سالمت .8

کاهش تصدي گري در ارائه خدمات .9

تخصیص هدفمند منابع .10

شایسته ساالري و استقرار نظام هاي نوین مدیریتی .11

ارتقاي بهره وري و تغییر رویکرد به س .12

 

 

کلی دانشگاه هاي استراتژي

کاهش شکاف بین نظام آموزش، جامعه و عرصه سالمت از طریق تقویت و توسعه ارتباط مابین آنها .1

تالش در جهت خلق ثروت از راه ارائه خدمات آموزشی .2

توسعه قطب هاي آموزشی .3

تقویت روند جذب پژوهشگران و ایجاد عالقمندي به انجام امور  .4

هدفمندکردن موسسات دانش بنیان با محوریت پژوهش، فن آوري و نوآوري .5

بسط و توسعه ارتباط با صنعت و .6

و خلق دانش ابتکار

گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیري، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع  قانون .7
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 فرهنگ مبتنی بر ارزش هاي اسالمی و ایرانی وارج نهادن به کرامت انسانی

 تعامل فرهنگی با دانشگاه هاي کشورهاي اسالمی در راستاي اجراي طرح هاي پژوهشی اسالمی و قرآنی

توسعه و تقویت نظام آموزش، پژوهش و سالمت در جهت ارتقاي جایگاه دانشگاه در عرصه هاي ملی و 

 وسعه ارتباط فعالیت هاي دانشگاه با ارگان ها و مراکز علمی و اجرایی در عرصه بین المللی

 تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و الگو هاي مدیریت کیفیت

 زمینه سازي براي جلب حمایت و بهره گیري از ظرفیت هاي مردمی، نهادها و خیرین سالمت

 

 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

 کاهش تصدي گري و عدم تمرکز با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت ارائه خدمات 

 فن آوري اطالعات در راستاي مدیریت بهینه منابع 

 دانش گرایی و شایسته ساالري مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقاي مدیران

ات، با دانش بنیان کردن نظام اداري از طریق بکارگیري اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازي اطالع

بع انسانی و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان به 

9 

کیاستراتژ برنامه

فرهنگ مبتنی بر ارزش هاي اسالمی و ایرانی وارج نهادن به کرامت انسانی

تعامل فرهنگی با دانشگاه هاي کشورهاي اسالمی در راستاي اجراي طرح هاي پژوهشی اسالمی و قرآنی

توسعه و تقویت نظام آموزش، پژوهش و سالمت در جهت ارتقاي جایگاه دانشگاه در عرصه هاي ملی و 

وسعه ارتباط فعالیت هاي دانشگاه با ارگان ها و مراکز علمی و اجرایی در عرصه بین المللی

تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و الگو هاي مدیریت کیفیت

زمینه سازي براي جلب حمایت و بهره گیري از ظرفیت هاي مردمی، نهادها و خیرین سالمت

 دي عملکرد در نظام سالمت دانشگاهایش اثربخشی و کارایی اقتصا

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بسط و توسعه عدالت محوري در عرصه

کاهش تصدي گري و عدم تمرکز با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت ارائه خدمات 

 تقویت و توسعه مدیریت بهینه منابع

فن آوري اطالعات در راستاي مدیریت بهینه منابع  یندهاي مبتنی برآتوسعه خدمات و فر

دانش گرایی و شایسته ساالري مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقاي مدیران

دانش بنیان کردن نظام اداري از طریق بکارگیري اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازي اطالع

 ابتناء بر ارزشهاي اسالمی

بع انسانی و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان به ایجاد زمینه رشد معنوي منا

  منظور ارتقاي بهره وري

 

  

 

فرهنگ مبتنی بر ارزش هاي اسالمی و ایرانی وارج نهادن به کرامت انسانی نهادینه سازي .8

تعامل فرهنگی با دانشگاه هاي کشورهاي اسالمی در راستاي اجراي طرح هاي پژوهشی اسالمی و قرآنی .9

توسعه و تقویت نظام آموزش، پژوهش و سالمت در جهت ارتقاي جایگاه دانشگاه در عرصه هاي ملی و  .10

 بین المللی

وسعه ارتباط فعالیت هاي دانشگاه با ارگان ها و مراکز علمی و اجرایی در عرصه بین المللیت .11

تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و الگو هاي مدیریت کیفیت .12

زمینه سازي براي جلب حمایت و بهره گیري از ظرفیت هاي مردمی، نهادها و خیرین سالمت .13

ایش اثربخشی و کارایی اقتصاافز .14

بسط و توسعه عدالت محوري در عرصه .15

کاهش تصدي گري و عدم تمرکز با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت ارائه خدمات  .16

تقویت و توسعه مدیریت بهینه منابع .17

توسعه خدمات و فر .18

دانش گرایی و شایسته ساالري مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقاي مدیران .19

دانش بنیان کردن نظام اداري از طریق بکارگیري اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازي اطالع .20

ابتناء بر ارزشهاي اسالمی

ایجاد زمینه رشد معنوي منا .21

منظور ارتقاي بهره وري
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 آموزش و درمان، بهداشت، فعال در حوزه سالمت

 رییتغ حال در ازهايینبه شرایط و  یپاسخگوی

 يها تصمیم اتخاذ براي هدفمند است کوششی

. می بخشد جهت و داده شکل را سازمان 

 می دنبال را سازمان يها مأموریت انجام طرق

 منابع ي دستیابیبرا يریگ میتصم و سازمان

 به بداند سازمان آنکه يبرا. شود یم شامل 

 و کرده فیتعر یدرست به را باشد خواهد

 سازمان کی پالن کردن ریتصو منظور به موثر

 رخ یاتفاقات چه کینزد ندهیآ در و بود خواهد

 یطراح سخت طیشرا در ماندن زنده اساس

 يراهبرد يزیر برنامه، سخن گرید به. نامند

 هر ای( سازمان کی نکهیا، آن موجب به که

 با يزیر برنامه نوع نیا از، مختلف متون در

10 

کیاستراتژ برنامه

  برنامه استراتژیک دانشگاه روش شناسی

فعال در حوزه سالمت يها امروزي به ویژه سازمان يها استراتژیک از مفروضات سازمان

پاسخگویخدمات رسانی و ، و مدون، مدکارآ، صحیح ریزي برنامهی شک بدون 

کوششی استراتژیک ریزي برنامه. به راحتی میسر نخواهد بود

 توسط ها فعالیت آن انجام و دلیل فعالیتها نوع، سازمان ماهیت

طرق نیز استراتژیک ریزي برنامه، است جنگ در نظامی راه پیروزي

سازمان راهبرد فیتعر يبرا یسازمان است يندیآفر کیاستراتژ ي

 زین را منابع و افراد ندیآفر نیا. ردیگ یم صورت، ياستراتژ مقصود

خواهد یم آنچه دیبا آن از پس. است گرفته قرار کجا قاًیدق اکنون

موثر يزیر برنامه يبرا يراهبرد يزیر برنامه.. نماید مشخص را

خواهد چگونه قاًیدق ندهیآ در جامعه کند ینیب شیپ مشخصاً تواند

اساس بر را سازمان يها  ياستراتژ دیبا یم سازمان در ياستراتژ 

  . است سازمان ندهیآ یرسم ریتصو ینوع به يراهبرد

نامند یم سازمان يراهبرد برنامه برنامه ریزي استراتژیک را ند

که است يادیبن اقدامات به مبادرت و ها میتصم اتخاذ جهت

در. شد خواهد مشخص دهد یم انجام را يامور چرا و کند یم

  .شود یم ادی يراهبرد و کیاستراتژ

 :کیاستراتژ

 

  

 

  

روش شناسی :فصل اول

استراتژیک از مفروضات سازمان ریزي برنامه 

ی شک بدون ب. باشد می یپزشک

به راحتی میسر نخواهد بود مشتریان و ذینفعان سازمان

ماهیت که اعمالی انجام و اساسی

نظامی راه پیروزي استراتژي که همانطور

   .کند

يزیر برنامه، از نگاهی دیگر 

مقصود به دنیرس يبرا ازین مورد

اکنون بداند دیبا رفت خواهد کجا

را گاهیجا آن به دنیرس یچگونگ

تواند ینم هرگز اما، رود یم بکار

 متفکران، رو هر به. داد خواهد

راهبرد يزیر برنامه واقع در. کنند

ندیآفر از حاصل مستندات

جهت افتهی سازمان و منظم یتالش

م چه، ستیچ) گرید تیموجود

استراتژ، جامع يزیر برنامه: نیعناو

  

استراتژ ریزي برنامه ايیمزا
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 کمک به مدیران در داشتن درك روشن تري از اهداف و اتخاذ تصمیمات مناسب

 ییها فرصت نییتع و آن یخارج يها فرصت

. به سازمان است درون از ستنینگر ندیآفر

 نیا. موجود يها فرصت با سازمان يها ت

. رندیگ یم قرار یبررس مورد، ها آن روي سازمان

 اهداف) 3( و سازمان مأموریت) 2(، سازمان

 نیا با سازگار کیاستراتژ هاي گزینه نشیگز

 ریزي برنامه ندیآفر هر که داشت توجه د

 ریزي برنامه. کنند عمل و کرده فکر کیاستراتژ

 استفاده ها گیري تصمیم در رانیمد به کمک

11 
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 :نمود اشاره ریز موارد به توان می کیاستراتژ ریزي

 ضعفآینده نگري و پیش بینی نقاط قوت و 

 ایجاد انگیزه در مدیران 

 ایجاد بستر مناسب جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده 

کمک به مدیران در داشتن درك روشن تري از اهداف و اتخاذ تصمیمات مناسب

 ي سازمان ها و کنترل فعالیت ها ایجاد زمینه و الگو براي اجراي برنامه

 ها ید بر اولویتتخصیص منابع بصورت موثر و اثربخش با تاک

 ها ایجاد بستر مناسب جهت اجراي برنامه

 دیگر  يها ایجاد فضاي رقابتی در سازمان

 افزایش انگیزه و تفکر آینده نگر

 کیاستراتژ

فرصت و سازمان یداخل منابع نیب کننده هماهنگ نديیآفر اساساً

فر نیا هدف. باشد میکنند  می یاد» کیاستراتژ پنجره«به عنوان 

تیقابل یهماهنگ شامل است یتیریمد ندآیفر کی، کیاستراتژ

سازمان منابع يگذار هیسرما عدم ای يگذار هیسرما براي و شده

سازمان یاتیعمل طیمح) 1( شامل گردند می اتخاذ کیاستراتژ مات

گز و گرفته نظر در گریکدی با را عناصر نیا که است نديیآفر

دیبا .کند می یابیارز و گرفته بکار را ها گزینه نیا سپس 

استراتژ صورت به که کند کمک یاصل گیرندگان تصمیم به که است

کمک براي که است میمفاه از اي مجموعه تنها بلکه ستین هدف

 

  

 

ریزي برنامه ايیمزا جملهاز 

  آینده نگري و پیش بینی نقاط قوت و

  ایجاد انگیزه در مدیران

  ایجاد بستر مناسب جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

 کمک به مدیران در داشتن درك روشن تري از اهداف و اتخاذ تصمیمات مناسب

 ایجاد زمینه و الگو براي اجراي برنامه

 تخصیص منابع بصورت موثر و اثربخش با تاک

 ایجاد بستر مناسب جهت اجراي برنامه

 ایجاد فضاي رقابتی در سازمان

 افزایش انگیزه و تفکر آینده نگر

  

استراتژ ریزي برنامه يها  ویژگی

اساساً کیاستراتژ ریزي برنامه 

به عنوان  ها آن از سازمان که است

استراتژ ریزي برنامه ندیآفر نیبنابرا

شده تعیین زمان طول در ها فرصت

ماتیتصم آن در که ییها حوزه

 .باشد می سازمان جامع

فر کیاستراتژ ریزي برنامه 

 و سازد می آسان را عنصر سه

است ارزش با یزمان کیاستراتژ

هدف خود خودي به کیاستراتژ
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 آنگاه، دیدرآ عادت صورت به کیاستراتژ 

 کیاستراتژ يزیر برنامه کردهايیرو که است

 تا ندینما کمک نهادها گرید و جوامع نیچن

 همه که ستین معنا آن به نیا البته. کنند

 .باشند داشته کاربرد اندازه ک

 مورد یرانتفاعیغ و یعموم هاي بخش در را

مدلی که براي . باشد کاربرد قابل یرانتفاع

 .باشد می مدل برایسون، و بخش آموزشی

 با تا گرفته برعهده جامعه در دانشگاه) مانند

 به که زمانی، سازمان وضعیت از است تصویري

 سازمان از انتظاري چه و چرا اینکه از دفاع

 طرف از. شد خواهد تر محتمل آورند می به دست

 فراهم مجموعه اعضا بین را مشترکی آرمان
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 ریزي برنامه ندیآفر در کردن عمل و کردن فکر کیاستراتژ 

  .شود

 یدولت بخش در 

است آن نیمب ریاخ تجارب. است یافته توسعه یخصوص بخش در

چن هم و یرانتفاعیغ و یعموم هاي سازمان به توانند می اند شده

کنند عمل کارسازتر اي شیوه به و داشته مناسب برخوردي، ر

کی به یرانتفاعیغ و یعموم هاي بخش در یخصوص بخش کی

را ها آن يریکارگ به طیشرا و کرده یبررس را کیاستراتژ ریزي

رانتفاعیغ و یعموم هاي بخش در که دهد می ارائه کرديیرو خود ت

و بخش آموزشی دولتی يها سازمان تدوین این برنامه در نظر گرفته شده است نیز بدلیل سازگاري با

 استراتژیک 

مانند( مجموعه یک که نقشی یا و وجودي فلسفه از است عبارت

 .سازد برآورده را جامعه نیازهاي و دهد ارائه

تصویري، دیگر عبارت به و سازمان آینده شرایط از است توصیفی

دفاع قابل و مشخص، روشن توجیهی ترتیب بدین. باشد یافته دست

به دست آن آینده از که روشنی تصویر با سازمان موفقیت امکان

آرمان، ساخته جهت هم و همسو را مجموعه نیروهاي همه، 

 

  

 

 اگر که گفت توان می. شود می

شود گذاشته کنار تواند می ندیآفر

 

  

 کیاستراتژ ریزي برنامه

در کیاستراتژ ریزي برنامه 

شده نیتدو یخصوص بخش در که

رییتغ خوش دست هاي محیط با

یاستراتژ ریزي برنامه کردهايیرو

ریزي برنامه يها مدل سونیبرا 

تینها در و دهد می قرار لیتحل

تدوین این برنامه در نظر گرفته شده است نیز بدلیل سازگاري با

 ریزي برنامه فرآیند اجزا

 :رسالت/  مأموریت

عبارت رسالت، تعریف به بنا

ارائه را نظر مورد خدمات، آن ایفاي

 :انداز چشم

توصیفی، دورنما یا انداز چشم 

دست خود يها استراتژي و اهداف

امکان و شود می حاصل رود می

، سازمان آینده به توافق دیگر

 .سازد می
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 و اصول دیگر عبارت به و است سازمان رشد

 همان ها ارزش. رندیگ یم قرار توجه مورد 

 این در سازمان مطلوب انداز چشم و شوند می

  .سازمان هاي ارزش

 به باالتر  رده مدیریت استراتژي عناصر شوند

 اهداف بندي اولویت، است محدود منابع و زمان

 در را سازمان استراتژیک موقعیت محیطی 

 به بتواندتا  بوده سازمان ضعف و قوت نقاط

استراتژیک توسط کمیته  ریزي برنامهي معروف 

در نهایت مدل برایسون به ، استراتژیک ریزي

نشادن داده شده است بعد از  1همان گونه که در شکل 

، )نقات قوت و ضعف(ي عوامل اثرگذار داخلی 

و اهداف کلی سازمان آماده گردید و  ها ارزش
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رشد و بقا شرط که چیزي یعنی. باشند یم یسازمان فرهنگ زیربناهاي

 سازمان در رفتار و ها يریگ میتصم جهت رهنمودهایی عنوان

می تدوین ها آن مبناي بر سازمان مأموریت و ها آرمان که هستند

ارزش نه باشد یم سازمان مأموریت کند یم تغییر آنچه متغیر شرایط

شوند می ناشی محیطی بررسی و مأموریت از که هستند تري مشخص

زمان چون که است ضروري نکته این بیان، اهداف مورد در .شوند

 ها استراتژي تدوین براي

 تهدیدات و ها فرصت، ضعف، قوت نقاط تحلیل و تجزیه از با استفاده

نقاط شناسایی راستاي در SWOT تحلیل و تجزیهدر واقع  .کشد

  .برساند حداقل به را تهدیدات اثر و کند گذاري سرمایه 

ي معروف ها تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران با مرور و بررسی مدل

ریزي برنامهي متعدد ها بعد از بررسی مدل. علمی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آغاز گردید

همان گونه که در شکل . عمومی و دولتی انتخاب گردید يها لحاظ متناسب بودن آن براي سازمان

ي عوامل اثرگذار داخلی ها فرم، ي مربوط به تحلیل ذینفعانها فرم، ها پایه ریزي طرح و توافق اولیه بر روي آن

ارزش، دورنما، ي تدوین رسالتها و فرم، )و تهدیدات ها فرصت(ي عوامل اثرگذار خارجی 

  . استراتژیک قرار داده شد ریزي برنامه

  

  

 

  

 

 :ها ارزش

زیربناهاي سازمانی هاي ارزش 

عنوان به و بوده ها سازمان راهنماي

هستند سازمان نبایدهاي و بایدها

شرایط در لذا. گیرد می شکل راستا

  اهداف

مشخص هاي خواسته اهداف 

شوند می تبدیل تر پایین اهداف

  .یابد می بسیاري اهمیت

برايSWOT مدل از استفاده

با استفاده SWOTدرمدل  

کشد می تصویر به معین زمان یک

 محیطی يها فرصت در درستی

تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران با مرور و بررسی مدل

علمی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آغاز گردید

لحاظ متناسب بودن آن براي سازمان

پایه ریزي طرح و توافق اولیه بر روي آن

ي عوامل اثرگذار خارجی ها فرم

برنامهي فنی ها در اختیار کمیته
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  )بر گرفته شده از مدل برایسون

  

و شرح شیوه نامه ر آشنایی و هماهنگی در خصوص نحوه گردآوري اطالعات 

ي فنی با برگزاري جلسات متعدد و با ها سپس کمیته

و نهایی کرده و در اختیار کمیته راهبردي قرار 

14 

کیاستراتژ برنامه

بر گرفته شده از مدل برایسون(استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران  ریزي برنامهمدل کلی 

ر آشنایی و هماهنگی در خصوص نحوه گردآوري اطالعات سمینارهاي آموزشی و جلسات متعددي نیز به منظو

سپس کمیته. برگزار گردید ها ي فنی معاونتها تدوین برنامه استراتژیک با اعضاي کمیته

و نهایی کرده و در اختیار کمیته راهبردي قرار ي مذکور را تکمیل ها فرم، ها همراهی و مشورت با مدیران و کارشناسان خبره معاونت

پایه ریزي طرح و توافق اولیه

تحلیل ذینفعان-

ارزیابی محیط داخلی و خارجی  -

)SWOT(

تعیین رسالت، دورنما، ارزش ها و اهداف کلی 

سازمان

تحلیل موضوعات استراتژیک

تدوین استراتژي ها، سیاست و اهداف کالن

 

  

 

مدل کلی 1 - 1نمودار

  

  

  

سمینارهاي آموزشی و جلسات متعددي نیز به منظو

تدوین برنامه استراتژیک با اعضاي کمیته

همراهی و مشورت با مدیران و کارشناسان خبره معاونت

 . دادند
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شامل (و تحلیل عوامل خارجی  )نقاط قوت و ضعف

  :بررسی و با دقت عمل و ژرف نگري به شرح زیر وزن دهی شد

  .نمره داده شد )بسیار با اهمیت 10

اختصاص داده  4تا  1باشد امتیازي از  می به هر عامل بر اساس اینکه وضعیت فعلی هر معاونت در خصوص آن عامل چگونه

قوت اساسی و در = 4قوت نسبی= 3ضعف نسبی 

   .واکنش عالی اختصاص داده شد= 4واکنش خوب 

و  ها فرصت، ضعف، عه نقاط قوتا توجه به امتیازات بدست آمده از مجمو

   ي دانشگاهها معاونتموقعیت استراتژیک 

1  

 

WO  

 

WT 

  

  استراتژي محافظه کارانه

  استراتژي تدافعی

W 

15 
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نقاط قوت و ضعف شامل(گانه تحلیل عوامل داخلی در مرحله بعد جداول امتیازدهی چهار

بررسی و با دقت عمل و ژرف نگري به شرح زیر وزن دهی شد ها توسط کمیته

10، کم اهمیت 1( 10تا1عامل بر اساس میزان اهمیت آن براي معاونت از 

به هر عامل بر اساس اینکه وضعیت فعلی هر معاونت در خصوص آن عامل چگونه

ضعف نسبی = 2ضعف اساسی  =1ترتیب  این امتیاز دهی در خصوص عوامل اثرگذار داخلی به

واکنش خوب = 3واکنش متوسط = 2واکنش ضعیف  =1خصوص عوامل اثرگذار خارجی به ترتیب 

ا توجه به امتیازات بدست آمده از مجموب، و موقعیت استراتژیک هر معاونت

  . تعیین گردید SWOTاز ماتریس چهارخانه اي با استفاده 

موقعیت استراتژیک جهت تعیین  SWOTاي  ماتریس چهارخانه

2 3   

  

  

WO
  

 

SO 
 

WT ST 

 

   

 استراتژي رقابتی

استراتژي محافظه کارانه استراتژي تهاجمی

استراتژي تدافعی

O 

T 

 

  

 

در مرحله بعد جداول امتیازدهی چهار

توسط کمیته) ها و تهدید ها فرصت

عامل بر اساس میزان اهمیت آن براي معاونت از به هر : اهمیت

به هر عامل بر اساس اینکه وضعیت فعلی هر معاونت در خصوص آن عامل چگونه: رتبه

این امتیاز دهی در خصوص عوامل اثرگذار داخلی به. شد

خصوص عوامل اثرگذار خارجی به ترتیب 

و موقعیت استراتژیک هر معاونت ها استراتژيدر انتها 

با استفاده  و ها تهدیدهاي معاونت

  

ماتریس چهارخانه 2 - 1نمودار

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  

3 

2 

1 

S 
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 اسناد باالدستی مورد استفاده جهت تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه

 و اسالمی  - انسانی هاي ارزش و اصول بر 

 دانشگاهی و علمی هاي محیط در تحول و

 براي سالمت هاي مراقبت ارائه هاي محیط 

 : رعایت با مقررات و اجرایی

 .علمی

 .غربی

 صحیح اجراي و بیماران و مردم حقوق 

 زندگی در آفرین تنش موانع رفع، خانواده

 و ملزومات و زیستی محصوالت، واکسن، دارویی

16 

کیاستراتژ برنامه

اسناد باالدستی مورد استفاده جهت تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه

 ھای کلی سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رھبری

 مبتنی سالمت توانبخشی و درمانی، بهداشتی، پژوهشی، 

و مدیران و دانشجویان و اساتید تربیت و تعلیم و ارزشیابی، 

 .اي حرفه آداب و پزشکی اخالق

 ظرفیت از استفاده و خود اجتماعی هاي مسؤولیت و حقوق

 .جامعه در

اجرایی هاي سیاست، قوانین همه در سالم انسان و جانبه همه

 .درمان 

 .درمانی و بهداشتی هاي برنامه

علمی معتبر شواهد بر مبتنی سالمت کننده تهدید هاي آلودگی

 .اي توسعه کالن هاي طرح براي سالمت

غربی جنوب آسیاي منطقه در اول جایگاه به دستیابی براي سالمت

 از قانونمند صیانت براي ارزیابی و نظارت، پایش هاي نظام

خانواده بنیان تحکیم، ایرانی -  اسالمی زندگی سبک ترویج با جامعه

 .روانی سالمت هاي شاخص ارتقا و معنوي و اخالقی هاي آموزش

دارویی اولیه مواد و ها فرآورده تولید براي نیاز مورد هاي زیرساخت

 .المللی بین استاندارد و 

 

  

 

اسناد باالدستی مورد استفاده جهت تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه: فصل دوم

ھای کلی سالمت ابالغی از سوی مقام معظم رھبری سیاست

، آموزشی خدمات رائها - 1

 .جامعه در آن سازي نهادینه

، انتخاب نظام ارتقا - 1-1

اخالق، اسالمی هاي ارزش با متناسب

حقوق از مردم سازي آگاه - 2-1

در اسالمی اخالق و معنویت رشد

همه سالمت رویکرد تحقق -2

 بر پیشگیري اولویت - 1-2

برنامه نمودن روزآمد - 2-2

آلودگی و مخاطرات کاهش - 3-2

سالمت پیوست تهیه - 4-2

سالمت هاي شاخص ارتقا - 5-2

نظام تکمیل و اصالح -2- 6

 .کلی هاي سیاست

جامعه روانی سالمت ارتقا -3

آموزش ترویج، اجتماعی و فردي

زیرساخت تقویت و ایجاد -  4

 کیفیت داراي پزشکی تجهیزات
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 ژنریک طرح، بالینی راهنماهاي و بندي سطح

 تجهیزات و زیستی محصوالت، واکسن، دارو

 ورزشی امکانات، پاك هواي و آب، کافی و

 .جهانی و اي

 خدمات ارائه و عدالت تحقق، پاسخگویی 

، بهداشت وزارت توسط نظارت و ارزشیابی، 

 و مراکز سایر همکاري و پزشکی آموزش و

 .خصوصی

 .کرد خواهد

، پاسخگویی بر تأکید و عدالت محوریت با 

 :طریق از ارجاع و بندي سطح برنظام 

 تدوین با خدمات و آموزش، سالمت هاي

 ها آن ادغام و پیشگیري و سالمت ارتقا خدمات

 .استانداردها تعیین و بالینی حاکمیت 

 .آنان توانمندسازي و سالمت ارتقا هدف

17 

کیاستراتژ برنامه

سطح نظام اساس بر صرفاً تجویز اجازه و القائی تقاضاي از ممانعت

دارو واردات و مصرف، تولید بر کارآمد نظارت و گذاري سیاست

 .صادرات توسعه و داخلی تولید

و مطلوب، سالم غذایی سبد از مردم آحاد عادالنه مندي بهره 

اي منطقه معیارهاي و ملی استانداردهاي رعایت با همراه ایمن بهداشتی

 هدف با سالمت حوزه در خدمات تدارك و مالی تأمین، تولیت

 : ذیل شرح

، راهبردي هاي ریزي برنامه، اجرایی هاي گذاري سیاست شامل 

و درمان، بهداشت وزارت محوریت با بیمه نظام طریق از سالمت

خصوصی و عمومی، دولتی هاي بخش در خدمت کنندگان ارائه توسط

خواهد تعیین قانون که است کاري و ساز مطابق فوق امور ساماندهی

 سالمت یکپارچه و جامع هاي مراقبت و خدمات ایمنی و کیفیت

 منطبق درمانی و بهداشتی شبکه قالب در وري بهره و کارآیی، 

هاي مراقبت در علمی و متقن هاي یافته بر مبتنی اقدام و گیري

خدمات اولویت با بندي سطح نظام استقرار، سالمت هاي فناوري 

 

 نظام ترویج و استقرار با سالمت هاي مراقبت و خدمات ایمنی

هدف با کشور معلوالن جامعه و جانبازان براي حمایتی، مراقبتی

 : هدف با درمانی و بهداشتی هاي بیمه

 

  

 

ممانعت و تقاضا ساماندهی - 5

سیاست و کشور ملی دارویی نظام و

تولید از حمایت هدف با پزشکی

 و غذایی امنیت تأمین - 6

بهداشتی هاي فرآورده و همگانی

تولیت وظایف تفکیک -7

شرح به مردم به مطلوب درمانی

 سالمت نظام تولیت - 1-7

 .پزشکی آموزش و درمان

سالمت منابع مدیریت - 2-7

 .نهادها

توسط خدمات تدارك - 3-7

ساماندهی و هماهنگی - 4-7

کیفیت بهبود و افزایش -8

کارآیی، اثربخشی، شفاف رسانی اطالع

گیري تصمیم ترویج - 1-8

 ارزیابی، راهنماها و استانداردها

 .پزشکی علوم آموزش نظام در

 

ایمنی و کیفیت افزایش - 8-  2

مراقبتی جامع برنامه تدوین - 3-8

بیمه کیفی و کمی توسعه -9
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 بیمار که آنجا تا درمان يها هزینه از مردم 

 کیفیت که اي گونه به شفاف و قانونی هاي

 خرید و درمان و بهداشت وزارت توسط تکمیلی

، معاینه چرخه در غیرضروري هاي هزینه و 

 بخش براي یکسان واقعی فنی حق با افزوده

 ارائه مثبت هاي انگیزه ترغیب و عادالنه درآمد

 

 بودجه و داخلی ناخالص تولید از، درمانی

 .یابد تحقق 

 بویژه سالمت ارتقا و عدالت تأمین هدف با

18 
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 .درمان پایه بیمه

 سهم کاهش و جامعه آحاد براي ها بیمه توسط درمان پایه نیازهاي

 .باشد نداشته دیگري

هاي دستورالعمل چارچوب در تکمیلی بیمه توسط پایه بیمه از

 .باشد برخوردار الزم مطلوبیت از همواره

تکمیلی و پایه هاي بیمه سطح در درمانی و بهداشتی جامع خدمات

 زاید اقدامات حذف با ها بسته دقیق اجراي بر تولیت مؤثر نظارت

 .درمانی بیمه خدمات ارائه براي

افزوده ارزش اساس بر و شواهد بر مبتنی سالمت هاي مراقبت و خدمات

درآمد ایجاد، کارآیی افزایش، عملکرد کیفیت بر مبتنی پرداخت

 .محروم مناطق در پیشگیري و سالمت ارتقا هاي فعالیت به خاص

 :بر تأکید با سالمت بخش در پایدار

 .ها فعالیت و ها هزینه، درآمدها قانونمند

درمانی و بهداشتی خدمات ارائه در کیفیت ارتقا با متناسب، سالمت

 انداز چشم سند اهداف و باشد منطقه کشورهاي میانگین از باالتر

 .سالمت آور زیان خدمات و مواد و محصوالت

با درمان و بهداشت هاي یارانه هدفمندسازي و سالمت بخش

 .درآمدي پایین هاي دهک و نیازمند اقشار به اختصاصی 

 

  

 

بیمه ساختن همگانی - 1-9

نیازهاي کامل پوشش - 2-9

دیگري رنج و دغدغه، بیماري رنج جز

از فراتر خدمات ارائه - 3-9

همواره درمانی پایه خدمات ارائه

خدمات بسته تعیین - 4-9

نظارت و اي بیمه نظام توسط ها آن

 .درمان تا بیماري تشخیص

براي رقابتی بازار تقویت - 5-9

خدمات تعرفه تدوین -9- 6

 .غیردولتی و دولتی

پرداخت نظام اصالح - 7-9

خاص توجه و خدمات کنندگان

پایدار مالی منابع تأمین -10

قانونمند سازي شفاف - 1-10

سالمت سهم افزایش - 2-10

باالتر که نحوي به دولت عمومی

محصوالت بر عوارض وضع - 3-10

بخش به یارانه پرداخت - 4-10

 کمک و غیربرخوردار مناطق در
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 ارتقا و حفظ، تأمین در جامعه و خانواده، 

 آموزش و درمان، بهداشت وزارت نظارت تحت

 و تولید در فنی و علمی هاي نوآوري توسعه

 .آن با مرتبط هاي فرآورده

 .گیاهی داروهاي

 .درمانی هاي روش و تجربیات

 و پاسخگو، جامعه نیازهاي بر مبتنی، محور

 مناطق نیازهاي با متناسب هاي شایستگی 

 فنون، علوم در علمی مرجعیت به دستیابی

  .اسالم

19 
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، فرد فعاالنه و ساختارمند مشارکت و توانمندي، پذیري مسؤولیت

تحت کشور اي رسانه و آموزشی، فرهنگی هاي سازمان و نهادها

 .ایران سنتی طب نمودن نهادینه و توسعه، ترویج

توسعه از حمایت و کشاورزي جهاد وزارت نظر تحت دارویی گیاهان

 .پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت نظر تحت سنتی

فرآورده و سنتی طب درمانی و تشخیصی هاي روش کردن روزآمد

 .سنتی طب زمینه در کشورها سایر

داروهاي و سنتی طب خدمات ارائه بر پزشکی آموزش و درمان، بهداشت

تجربیات افزایی هم براي نوین طب و سنتی طب میان منطقی تبادل

 .تغذیه عرصه در زندگی

محور سالمت، هدفمند صورت به پزشکی علوم آموزش نظام کمی

 و مهارت داراي و اي حرفه اسالمی اخالق به متعهد، کارآمد انسانی

دستیابی براي ریزي برنامه و نوآوري نظام رویکرد با پزشکی علوم پژوهش

اسالم جهان و غربی جنوب آسیاي منطقه پزشکی قطب به ایران 

    

 

  

 

مسؤولیت، آگاهی افزایش -11

نهادها ظرفیت از استفاده با سالمت

 .پزشکی

ترویج، تبیین، بازشناسی -12

گیاهان کشت ترویج - 1-12

سنتی دارویی هاي فرآورده عرضه

 و سازي استاندارد - 2-12

سایر با تجربیات تبادل - 3-12

بهداشت وزارت نظارت - 4-12

تبادل و تعامل برقراري - 5-12

زندگی سبک اصالح -12- 6

کمی و کیفی توسعه -13

انسانی نیروي تربیت با و عادالنه

 .کشور مختلف

پژوهش راهبردي تحول -14

 تبدیل و پزشکی خدمات ارائه و
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و خصوصی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش 

تمرکز و ، رشد و توسعۀ اقتصادي و جلوگیري از زیان جامعه

تصویب  ي کلی زیر بهها سیاست، شدن دولت به کارفرماي بزرگ و انحصار غیرضروري

، قانون اساسی) 44(هاي اقتصادي مذکور در بخش دولتی اصل

اي تنظیم نماید که موجب افزایش مشارکت بخش 

  .و کاهش تصدي دولتی گردد و حاکمیت دولت مخدوش نشود

مقررات کشور از مشروعیت قانونی برخوردار 

دولت موظف است لوایح الزم را تهیه و تقدیم مجلس 

  .ي قانونی و مشروع

سازي براي عدالت اقتصادي و ازبین بردن فقر در 

ۀ الزامی دولت و مجلس وظیف، کند وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموري که به آن هدف کمک می

  .ي اجرائی و مقررات باید داراي سازگاري و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشد

  .نظارت و رسیدگی و قضاوت درمورد جرائم و مسائل اقتصادي باید دقیق و روشن و تخصصی باشد

هاي اقتصادي و برخورداري از امتیازات  آزادانۀ اشخاص در فعالیت

  .در شرایط عادي باید یکسان و عادالنه باشد
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  ي كلي نظام جمھوري اسالمي ایران

و خصوصی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش  هاي تعاونی ي کلی نظام در بخش مشارکت بخش

رشد و توسعۀ اقتصادي و جلوگیري از زیان جامعهمنظور تحقق  به، قانون اساسی جمهوري اسالمی

شدن دولت به کارفرماي بزرگ و انحصار غیرضروري تبدیل، تداول ثروت در دست عدة خاص

هاي اقتصادي مذکور در بخش دولتی اصل قانون اساسی در حیطۀ فعالیت) 44(باتوجه به ذیل اصل 

اي تنظیم نماید که موجب افزایش مشارکت بخش  گونه تصدي و نظارت را به، مقررات، دولت موظف است سیاستگذاري

و کاهش تصدي دولتی گردد و حاکمیت دولت مخدوش نشود) خصوصی و تعاونی

مقررات کشور از مشروعیت قانونی برخوردار  الذکر با رعایت قوانین و در حیطۀ فوق) خصوصی و تعاونی

دولت موظف است لوایح الزم را تهیه و تقدیم مجلس ، خأل قانونی وجود دارد، الذکر ي فوقها درمواردي که براي اجرا سیاست

 ي کلی نظام درخصوص امنیت اقتصادي

ي قانونی و مشروعها گذاري و کارآفرینی از راه و سرمایهحمایت از ایجاد ارزش افزوده 

سازي براي عدالت اقتصادي و ازبین بردن فقر در  ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادي و زمینه، گذاري هدف از امنیت سرمایه

وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموري که به آن هدف کمک می

ي اجرائی و مقررات باید داراي سازگاري و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشد

نظارت و رسیدگی و قضاوت درمورد جرائم و مسائل اقتصادي باید دقیق و روشن و تخصصی باشد

آزادانۀ اشخاص در فعالیتمشارکت ، دسترسی به اطالعات(شرایط فعالیت اقتصادي

در شرایط عادي باید یکسان و عادالنه باشد، تعاونی و خصوصی، هاي دولتی

 

  

 

ي كلي نظام جمھوري اسالمي ایرانھا سیاست

ي کلی نظام در بخش مشارکت بخشها سیاست ـ  1 ـ1

  دولتی

قانون اساسی جمهوري اسالمی) 44(در اجرا اصل 

تداول ثروت در دست عدة خاص

 :رسید

باتوجه به ذیل اصل  -1

دولت موظف است سیاستگذاري

خصوصی و تعاونی(غیردولتی

خصوصی و تعاونی(مالکیت غیردولتی -2

 .است

درمواردي که براي اجرا سیاست -3

  .شوراي اسالمی نماید

ي کلی نظام درخصوص امنیت اقتصاديها سیاست ـ 1ـ2 

حمایت از ایجاد ارزش افزوده  -1

هدف از امنیت سرمایه -2

وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموري که به آن هدف کمک می. کشور است

  .است

ي اجرائی و مقررات باید داراي سازگاري و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشدها قوانین و سیاست -3

نظارت و رسیدگی و قضاوت درمورد جرائم و مسائل اقتصادي باید دقیق و روشن و تخصصی باشد -4

شرایط فعالیت اقتصادي -5

هاي دولتی براي بخش) قانونی
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  .ش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور

شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداري کشور از افزایش قدرت اقتصادي و امنیتی و 

هاي  با فرآوردهمنظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی 

 -اي و تربیت نیروي انسانی و تالش براي ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی

  .هاي منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ي ها در امر نفت و گاز در بخش) داخلی و خارجی

اي و جغرافیایی کشور براي خرید و فروش و فرآوري و پاالیش و معاوضه و انتقال نفت و گاز 

  .جاي صدور نفت خام و گاز طبیعی

ي ها ایجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تالش براي افزایش سهم انرژي

منظور تأمین سهمی از انرژي کشور و تربیت 

ی در اي و مشارکت و همکاري علمی و تخصص
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  ي کلی نظام درخصوص انرژي

  ي کلی نفت و گاز

ش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشوراتخاذ تدابیر و راهکارهاي مناسب براي گستر

شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداري کشور از افزایش قدرت اقتصادي و امنیتی و  افزایش ظرفیت تولید صیانت

منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی  متناسب با حجم ذخایر کشور به، افزایش ظرفیت تولید گاز

اي و تربیت نیروي انسانی و تالش براي ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی گسترش تحقیقات بنیادي و توسعه

هاي منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی الملل و ارتقا فناوري درزمینه مهندسی انرژي در سطح بین

داخلی و خارجی(ونمند براي جذب منابع مالی موردنیازتالش الزم و ایجاد سازماندهی قان

اي و جغرافیایی کشور براي خرید و فروش و فرآوري و پاالیش و معاوضه و انتقال نفت و گاز  برداري از موقعیت منطقه

  .به بازارهاي داخلی و جهانی

  .مصرف و کاهش شدت انرژي

جاي صدور نفت خام و گاز طبیعی هاي نفت و گاز و پتروشیمی به جایگزینی صادرات فرآورده

  ي کلی سایر منابع انرژي

ایجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تالش براي افزایش سهم انرژي

  .ي آبیها دیدپذیر با اولویت انرژي

منظور تأمین سهمی از انرژي کشور و تربیت  اي به ي هستهها اي و ایجاد نیروگاه تالش براي کسب فناوري و دانش هسته

اي و مشارکت و همکاري علمی و تخصص ي گداخت هستهها ي پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژي

 

  

 

ي کلی نظام درخصوص انرژيها ـ سیاست1ـ3 

ي کلی نفت و گازها سیاست - الف 

اتخاذ تدابیر و راهکارهاي مناسب براي گستر -1

افزایش ظرفیت تولید صیانت -2

  .سیاسی

افزایش ظرفیت تولید گاز -3

  .نفتی

گسترش تحقیقات بنیادي و توسعه -4

مهندسی انرژي در سطح بین

تالش الزم و ایجاد سازماندهی قان -5

  .مجاز قانونی

برداري از موقعیت منطقه بهره - 6

به بازارهاي داخلی و جهانی  منطقه

مصرف و کاهش شدت انرژيسازي  بهینه - 7 

جایگزینی صادرات فرآورده - 8 

ي کلی سایر منابع انرژيها سیاست -ب 

ایجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تالش براي افزایش سهم انرژي - 1 

دیدپذیر با اولویت انرژيتج

تالش براي کسب فناوري و دانش هسته -2

  .نیروهاي متخصص

ي پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژيها گسترش فعالیت -3

 .این زمینه
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ي سوختی و ها ازقبیل بادي و خورشیدي و پیل

  .ي آبریز کشورها  آمایش سرزمین در حوضه

 .وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن

  .افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هرطریق ممکن

هاي آبیاري و تجهیز و  داري و شبکه ي سد و آبخیزداري و آبخوان

ي غیرمتعارف و ها تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیري از سیالب و بازچرخانی و استفاده از آب

  .ي مشترك

آموزش و تربیت نیروي انسانی و تعمیق پژوهش و 

  .برداري مناسب از ذخایر معدنی کشور

ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و 

، فنی، علمی(المللی ي بینها شناسی ایران و گسترش همکاري

جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی درزمینۀ اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهاي فرآوري و 

هاي مناسب براي رشد صنایع معدنی و فلزي در بخش آلیاژها 
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ازقبیل بادي و خورشیدي و پیل ها ي نو و ایجاد نیروگاهها تالش براي کسب فناوري و دانش فنی انرژي

  ي کلی نظام درخصوص منابع آب

آمایش سرزمین در حوضهایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخۀ آب براساس اصول توسعۀ پایدار و 

وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن

افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هرطریق ممکن

ي سد و آبخیزداري و آبخوانها منظور رعایت تناسب در اجرا طرح به

تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیري از سیالب و بازچرخانی و استفاده از آب

  .برداري ارتقا دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره

ي مشتركها شود و اولویت استفاده از منابع آب یی که از کشور خارج می

  ي کلی نظام درخصوص معدن

  .رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین سیاستگذاري و اطالع

آموزش و تربیت نیروي انسانی و تعمیق پژوهش و ي نوین و ارتقا سطح ها تقویت خالقیت و ابتکار و دستیابی به فناوري

برداري مناسب از ذخایر معدنی کشور محیطی و دریایی براي بهره، مهندسی، اقتصادي، شناسی بنیادي

ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و 

شناسی ایران و گسترش همکاري رات مواد معدنی فرآوري شده و استفاده از موقعیت ویژة زمین

جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی درزمینۀ اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهاي فرآوري و 

  .تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی

هاي مناسب براي رشد صنایع معدنی و فلزي در بخش آلیاژها  ي مناطق داراي ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه

  .و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته

 

  

 

تالش براي کسب فناوري و دانش فنی انرژي -4

  .گرمایی در کشور زمین

ي کلی نظام درخصوص منابع آبها ـ سیاست1ـ4 

ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخۀ آب براساس اصول توسعۀ پایدار و  -1

وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن ارتقا بهره -2

افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هرطریق ممکن -3

بهتدوین برنامۀ جامع  -4

تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیري از سیالب و بازچرخانی و استفاده از آب

ارتقا دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره

یی که از کشور خارج میها مهار آب -5

  

ي کلی نظام درخصوص معدنها ـ سیاست1ـ5 

سیاستگذاري و اطالع -1

تقویت خالقیت و ابتکار و دستیابی به فناوري -2

شناسی بنیادي گسترش زمین

ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و  -3

رات مواد معدنی فرآوري شده و استفاده از موقعیت ویژة زمینصاد

جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی درزمینۀ اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهاي فرآوري و ) اقتصادي

تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی

ي مناطق داراي ظرفیت معدنی و ایجاد زمینهها تعیین اولویت -4

و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته هاو فلزات گرانب
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وري مناسب و  و توسعۀ پوشش گیاهی براي حفاظت و افزایش بهره

  .سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه

داري بهینه بر و بهره ها جانوري و باالبردن غناي حیاتی خاك

  .برداري از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداري این منابع و تالش براي حفظ و توسعۀ آن

انی متناسب با شرایط هاي گیاهی و حیو محیطی و ژنتیکی و اصالح گونه

ي آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و باتوجه به 

ل و مدیریت و منابع انسانی و ي حمل و نق
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  ي کلی نظام درخصوص منابع طبیعی

و توسعۀ پوشش گیاهی براي حفاظت و افزایش بهره ایجاد عزم ملی بر احیا منابع طبیعی تجدیدشونده

سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه

جانوري و باالبردن غناي حیاتی خاك - شناسایی و حفاظت منابع آب و خاك و ذخایر ژنتیکی گیاهی

  .گذاري در آن براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه

برداري از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداري این منابع و تالش براي حفظ و توسعۀ آن

محیطی و ژنتیکی و اصالح گونه ي زیستها گسترش تحقیقات کاربردي و فناوري

  .رسانی ي اطالعاتی و تقویت آموزش و نظام اطالعها محیطی ایران و ایجاد پایگاه

  ي کلی نظام درخصوص حمل و نقل

ي آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و باتوجه به ها ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هریک از زیربخش

  .مالحظات اقتصادي و دفاعی و امنیتی

  .کاهش شدت مصرف انرژي

  .محیطی

  .و ناوگان و تجهیزات ناوبري و تقاضا ها برقراري تعادل و تناسب بین زیرساخت

ي حمل و نقها وري تا رسیدن به سطح عالی ازطریق پیشرفت و بهبود روش

  :توسعه و اصالح شبکۀ حمل و نقل باتوجه به نکات زیر

  .اي به توسعۀ محورها

  .امنیتی

 

  

 

ي کلی نظام درخصوص منابع طبیعیها ـ سیاست1ـ6 

ایجاد عزم ملی بر احیا منابع طبیعی تجدیدشونده -1

سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه

شناسایی و حفاظت منابع آب و خاك و ذخایر ژنتیکی گیاهی -2

براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه

برداري از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداري این منابع و تالش براي حفظ و توسعۀ آن اصالح نظام بهره -3

گسترش تحقیقات کاربردي و فناوري -4

محیطی ایران و ایجاد پایگاه

ي کلی نظام درخصوص حمل و نقلها ـ سیاست1ـ7 

ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هریک از زیربخش -1

  :جهات زیر

مالحظات اقتصادي و دفاعی و امنیتی - 

کاهش شدت مصرف انرژي - 

محیطی کاهش آلودگی زیست - 

  .افزایش ایمنی - 

برقراري تعادل و تناسب بین زیرساخت -  

وري تا رسیدن به سطح عالی ازطریق پیشرفت و بهبود روش افزایش بهره -2

  .اطالعات

توسعه و اصالح شبکۀ حمل و نقل باتوجه به نکات زیر -3

اي به توسعۀ محورها نگرش شبکه - 

  .آمایش سرزمین - 

امنیتی - مالحظات دفاعی - 
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ي ها و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همۀ فعالیت

سازي مسؤوالن و مردم براي رویارویی با عوارض ناشی از سوانح 

گونه  منظور شناسایی و کاستن از خطرات این

  .جمهور براي آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران

، ي اجرائی مسؤولها پژوهشی و سازمان -هاي اطالعاتی مراکز علمی

امداد و اسکان ، ها و امکانات الزم براي اجرا سریع و مؤثر عملیات جست و جو و نجات در ساعات اولیه

 .هاي فوق هاي داخلی و خارجی درزمینه

هاي موردنیاز اعم از دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و نیروهاي مسلح در 

  .دیده دیدگان و بازسازي اصولی و فنی مناطق آسیب

ي ها تسهیالت ویژه و صندوق، ي مالی و تشویقی
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  .موقعیت ترانزیتی کشور

و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همۀ فعالیت هاي داخلی فراهم کردن زمینۀ جذب سرمایه

  .المللی دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین

  ي کلی پیشگیري و کاهش خطرات ناشی

 از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه

سازي مسؤوالن و مردم براي رویارویی با عوارض ناشی از سوانح  آمادهافزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و 

  .هاي جوي و اقلیمی ویژه خطر زلزله و پدیده طبیعی و حوادث غیرمترقبه به

منظور شناسایی و کاستن از خطرات این به، گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود

  .زلزله

جمهور براي آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس

هاي اطالعاتی مراکز علمی ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکه

  .هنگام در زمان وقوع حادثه به رسانی دقیق و موقع و اطالع

ها و امکانات الزم براي اجرا سریع و مؤثر عملیات جست و جو و نجات در ساعات اولیه

هاي داخلی و خارجی درزمینه رسانی و سازماندهی کمک ي تبلیغاتی و اطالعها تنظیم سیاست

هاي موردنیاز اعم از دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و نیروهاي مسلح در  اختیار گرفتن کلیۀ امکانات و توانمندي

دیدگان و بازسازي اصولی و فنی مناطق آسیب منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب هاي جامع علمی به

ي مالی و تشویقیها حمایت، ها ر جبران خسارت نظیر انواع بیمهگسترش نظامات مؤث

 

  

 

  .سودآوري ملی - 

موقعیت ترانزیتی کشور - 

  .تقاضا - 

فراهم کردن زمینۀ جذب سرمایه -4

  .این بخش

دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین -5

ي کلی پیشگیري و کاهش خطرات ناشیها ـ سیاست1ـ8 

از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه 

افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و  -1

طبیعی و حوادث غیرمترقبه به

گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود -2

زلزله حوادث با اولویت خطر

ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس -3

ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکه - 1-3

موقع و اطالع منظور هشدار به به

ها و امکانات الزم براي اجرا سریع و مؤثر عملیات جست و جو و نجات در ساعات اولیه تقویت آمادگی - 2-3

تنظیم سیاست، دیدگان موقت آسیب

اختیار گرفتن کلیۀ امکانات و توانمنديدر - 3-3

  .طول زمان بحران

هاي جامع علمی به تدوین برنامه -4

گسترش نظامات مؤث -5

  .حمایتی
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پیشگیري و کاهش خطرپذیري ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهاي جدید 

شهري و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با 

کارگیري نیروهاي متخصص و تربیت نیروي کار ماهر در کلیۀ سطوح و 

  .خیز کشورهاي پیشرفتۀ زلزله

ممنوعیت و جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه 

با کیفیت و مقاوم و ترویج و ، اندارداي و الزامی کردن استفاده از مصالح است

  .تهیه و تصویب قوانین و مقررات الزم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهاي غیرفنی

  :ازطریق ها پذیري وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان

بندي خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف 

ي حیاتی و تأسیسات زیربنایی و بازسازي و 

هاي  اي ساختمان سازي و بهسازي لرزه منظور ایمن

ق تهیۀ اطلس ازطری ها هاي جوي و اقلیمی و نحوة پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آن

آگاهی بلندمدت با استفاده از  ي هشدار سریع و پیش
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پیشگیري و کاهش خطرپذیري ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهاي جدید 

شهري و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با در مراکز جمعیتی  ها سازي کاربري یابی و مناسب

  .بندي خطر نسبی زلزله در کشور

کارگیري نیروهاي متخصص و تربیت نیروي کار ماهر در کلیۀ سطوح و  بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به

کشورهاي پیشرفتۀ زلزله هاي موفق اي و استفاده از تجربه ي فنی و حرفهها تقویت نظام مهندسی و تشکل

ممنوعیت و جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه 

  .استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا

اي و الزامی کردن استفاده از مصالح است استانداردسازي مصالح پایه و اصلی سازه

 .هاي سبک ي نوین و پایدار و ساخت سازه

تهیه و تصویب قوانین و مقررات الزم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهاي غیرفنی

پذیري وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان

بندي خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف  ي توسعه و عمران شهري و روستایی متناسب با پهنهها تدوین و اصالح طرح

ي حیاتی و تأسیسات زیربنایی و بازسازي و ها شریان، عمومی و مهم، ي دولتیها اي ساختمان سازي و بهسازي لرزه

  .تا مدت ده سالهاي فرسوده حداکثر 

منظور ایمن به) بیمه و نظایر آن(ي تشویقیها ارائه تسهیالت ویژه و حمایت

  .خدماتی و تولیدي غیردولتی

هاي جوي و اقلیمی و نحوة پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آن

ي هشدار سریع و پیشها پایش و بهبود نظام، پیوسته ملی هم ایجاد نظام به

 

  

 

پیشگیري و کاهش خطرپذیري ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهاي جدید  - 6

  :ازطریق

یابی و مناسب مکان -1-6

بندي خطر نسبی زلزله در کشور پهنه

بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به -2-6

تقویت نظام مهندسی و تشکل

ممنوعیت و جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه  -3-6

استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا

استانداردسازي مصالح پایه و اصلی سازه -4-6

ي نوین و پایدار و ساخت سازهها تشویق فناوري

تهیه و تصویب قوانین و مقررات الزم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهاي غیرفنی -5-6

پذیري وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان کاهش آسیب -7

تدوین و اصالح طرح - 7- 1 

 .کشور

سازي و بهسازي لرزه ایمن - 7- 2 

هاي فرسوده حداکثر  بهسازي بافت

ارائه تسهیالت ویژه و حمایت - 7- 3 

خدماتی و تولیدي غیردولتی، مسکونی

هاي جوي و اقلیمی و نحوة پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آن شناسایی پدیده -8

ایجاد نظام به، هاي طبیعی ملی پدیده

  .ي پیشرفتهها فناوري
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حظه و مال» سازگاري با اقلیم«رویکرد ، ي آن در همۀ سطوح

  .عنوان یکی از محورهاي اساسی آمایش سرزمین

  .پهنۀ سرزمین و اتخاذ راهکارهاي مناسب

اصالح ساختار نظام قضائی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردي و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با 

تمرکز دادن کلیۀ امور داراي ماهیت قضائی در قوة قضائیه با تعریف ماهیت قضائی و اصالح قوانین و مقررات مربوط براساس 

 .ي اجرائی و قضائی و نهادها

تقویت امور ، باالبردن دانش حقوقی قضات

  .هاي قضائی

اخالقی و توان عملی ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمینه براي استفاده بهینه از 
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ي آن در همۀ سطوحها اي که در همۀ فعالیت گونه هاي توسعۀ ملی به

  :بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد

عنوان یکی از محورهاي اساسی آمایش سرزمین شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به

  .ي جامع مدیریت بالیاي جوي و اقلیمیها تدوین و ساماندهی نظام

پهنۀ سرزمین و اتخاذ راهکارهاي مناسبشناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهاي آن در 

  ي کلی نظام درخصوص امنیت قضائی

اصالح ساختار نظام قضائی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردي و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با 

  .ي مذکور در بندهاي بعدي

  .ها ه و یمین در دادگاهمند کردن استفاده از بین

  .هاي مهم استفاده از تعدد قضات در پرونده

  .تخصصی کردن رسیدگی به دعاوي در سطوح موردنیاز

تمرکز دادن کلیۀ امور داراي ماهیت قضائی در قوة قضائیه با تعریف ماهیت قضائی و اصالح قوانین و مقررات مربوط براساس 

  .و تظلمات ها همۀ دادخواهیآن و رسیدگی ماهوي قضائی به 

  .منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب کاستن مراحل دادرسی به

 .سازي آئین دادرسی در نظام قضائی کشور با رعایت قانون اساسی

ي اجرائی و قضائی و نهادهاها اصالح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوة قضائیه بر دستگاه

  .اده از روش داوري و حکمیت در حل و فصل دعاوي

باالبردن دانش حقوقی قضات. باالبردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضائی کشور

هاي قضائی پژوهشی قوة قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادي و معنوي متصدیان سمت

اخالقی و توان عملی ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمینه براي استفاده بهینه از باالبردن سطح علمی و شایستگی 

 

  

 

هاي توسعۀ ملی به تنظیم برنامه -9

بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد. نهادینه شود

شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به - 

تدوین و ساماندهی نظام، تهیه - 

شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهاي آن در  - 

ي کلی نظام درخصوص امنیت قضائیها ـ سیاست1ـ9 

اصالح ساختار نظام قضائی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردي و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با  -1

ي مذکور در بندهاي بعديها اهتمام به سیاست

مند کردن استفاده از بین نظام -2

استفاده از تعدد قضات در پرونده -3

تخصصی کردن رسیدگی به دعاوي در سطوح موردنیاز -4

تمرکز دادن کلیۀ امور داراي ماهیت قضائی در قوة قضائیه با تعریف ماهیت قضائی و اصالح قوانین و مقررات مربوط براساس  -5

آن و رسیدگی ماهوي قضائی به 

کاستن مراحل دادرسی به - 6

سازي آئین دادرسی در نظام قضائی کشور با رعایت قانون اساسی یکسان -7

اصالح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوة قضائیه بر دستگاه -8

اده از روش داوري و حکمیت در حل و فصل دعاوياستف-9

باالبردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضائی کشور -10

پژوهشی قوة قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادي و معنوي متصدیان سمت

باالبردن سطح علمی و شایستگی  -11

  .قواي انتظامی



1394- 1398 رانیا یپزشک علوم دانشگاه ک

قانون ) 158(و ) 157(، )156(تشکیالتی و استخدامی باتوجه به اصول

کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و ، 

  .بازنگري در قوانین درجهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان

ازقبیل  ها سازهاي آن و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش

انتظامی و قضائی براي شناسایی و تعقیب و انهدام 

  .ها سازهاي آن المللی مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پیش

منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي  تمرکز اطالعات به

و تقویت ساختار تخصصی مبارزه  ها سازهاي آن

گیري از امکانات دولتی  هاي ناشی از موادمخدر و روانگردان با بهره

، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، ورزشی

هاي مصوب  صنعتی و برنامه، پزشکی، جز درموارد علمی

  :بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف
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تشکیالتی و استخدامی باتوجه به اصول، هاي مالی تأمین نیازهاي قوة قضائیه در زمینه

، وکالت، ازقبیل قضاوت تعیین ضوابط اسالمی مناسب براي کلیۀ امور قضائی

  .ها قضائیه برحسن اجرا آن

بازنگري در قوانین درجهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان

  .تنقیح قوانین قضائی

  .گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضائی در جامعه

  .ام معاضدت و مشاورت قضائی

  ي کلی مبارزه با مواد مخدر

و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش ها مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیۀ فعالیت

  .نگهداري و عرضۀ مواد، صدور

انتظامی و قضائی براي شناسایی و تعقیب و انهدام ، نظامی، استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتی تجهیز و

المللی مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پیش ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین

تمرکز اطالعات به هاي کنترلی و کردن سامانه و مکانیزه ها تجهیز و توسعۀ یگان

سازهاي آن کشور و جلوگیري از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش

 .ربط ي ذيها با مواد مخدر در نیروي انتظامی و سایر دستگاه

هاي ناشی از موادمخدر و روانگردان با بهره له با تهدیدات و آسیباتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقاب

ورزشی، هنري، و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات فرهنگی

  .آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی

جز درموارد علمی ها سازهاي آن مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش

بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف، درمان، ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص

 

  

 

تأمین نیازهاي قوة قضائیه در زمینه -12

  .اساسی

تعیین ضوابط اسالمی مناسب براي کلیۀ امور قضائی -13

قضائیه برحسن اجرا آن پیگیري قوة

بازنگري در قوانین درجهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان -14

تنقیح قوانین قضائی -15

گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضائی در جامعه - 16

ام معاضدت و مشاورت قضائیگسترش دادن نظ -17

ي کلی مبارزه با مواد مخدرها ـ سیاست1ـ10

مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیۀ فعالیت -1

صدور، ورود، تولید، کشت

تجهیز و، توسعه، تقویت -2

ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین شبکه

تجهیز و توسعۀ یگان، تقویت -3

کشور و جلوگیري از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش

با مواد مخدر در نیروي انتظامی و سایر دستگاه

اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در مقاب -4

و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهاي دینی مردم و اقدامات فرهنگی

آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی، کار

مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیشانگاري  جرم -5

  .درمان و کاهش آسیب

ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص - 6
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اوقات ، ي اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینۀ اشتغال

  .ها هاي آن شده و خانواده فراد بازتوانی

  :اي و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان درجهت

  .و اقدامات مربوط

  .المللی ي بینها و اقتصادي کشورهاي دیگر و سازمان

  .فراهم کردن زمینۀ اقدام مشترك در جلوگیري از ترانزیت مواد مخدر

  .کاهش آسیب و درمان معتادان، هاي پیشگیري

اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیشگیري و درمان 

  .ربط در کشور

ی نظام و سرعت بخشیدن ي کلها منظور تحقق سیاست

  .ي عملیاتی و کلیۀ اقدامات اجرائی و قضائی و حقوقی

منظور صیانت از امنیت  ي الزم بهها اي و اعمال تدابیر و نظارت

  .رسانی هاي اطالع

رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه براي کلیۀ 

  .رسانی جهانی صرفاً ازطریق نهادها و مؤسسات مجاز
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  .کنندگان درمان و بازتوانی مصرف

  .خطر به مواد پرخطر جلوگیري از تغییر الگوي مصرف ازمواد کم

ي اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینۀ اشتغالها اتخاذ تدابیر الزم براي حمایت

فراد بازتوانیهاي حقوقی و اجتماعی براي ا ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت

اي و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان درجهت تقویت و ارتقا دیپلماسی منطقه

  .هدفمند کردن مناسبات

و اقدامات مربوط ها گیري تصمیم، ها سازي مشارکت فعال در تصمیم

و اقتصادي کشورهاي دیگر و سازمانپشتیبانی ، برداري از تجارب و امکانات فنی بهره

فراهم کردن زمینۀ اقدام مشترك در جلوگیري از ترانزیت مواد مخدر

هاي پیشگیري ها درزمینه اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي مردم و خانواده

اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیشگیري و درمان  کاربردي و توسعه، اديي بنیها توسعۀ مطالعات و پژوهش

ربط در کشور ي علمی و تخصصی ذيها معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت

منظور تحقق سیاست ارتقا و اصالح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به

ي عملیاتی و کلیۀ اقدامات اجرائی و قضائی و حقوقیها و هماهنگی در اتخاذ سیاست

 اي رسانی رایانه هاي اطالع ي کلی نظام درخصوص شبکه

اي و اعمال تدابیر و نظارت رسانی رایانه ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالع

هاي اطالع ها و پیامدهاي منفی شبکه اجتماعی و جلوگیري از جنبه، اقتصادي

رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه براي کلیۀ  توسعۀ کمی و کیفی شبکۀ اطالع

  .و مصالح ملی ها و با رعایت اولویتتناسب نیاز آنان 

رسانی جهانی صرفاً ازطریق نهادها و مؤسسات مجاز هاي اطالع ایجاد دسترسی به شبکه

 

  

 

درمان و بازتوانی مصرف -1  

 .ها سیبکاهش آ -2  

جلوگیري از تغییر الگوي مصرف ازمواد کم -3  

اتخاذ تدابیر الزم براي حمایت -7

ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت، فراغت

تقویت و ارتقا دیپلماسی منطقه -8

هدفمند کردن مناسبات -1

مشارکت فعال در تصمیم -2

بهره -3

فراهم کردن زمینۀ اقدام مشترك در جلوگیري از ترانزیت مواد مخدر -4

اتخاذ تدابیر الزم براي حضور و مشارکت جدي مردم و خانواده -9

توسعۀ مطالعات و پژوهش -10

معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت

ارتقا و اصالح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به -11

و هماهنگی در اتخاذ سیاست ها به فعالیت

ي کلی نظام درخصوص شبکهها ـ سیاست1ـ11 

ساماندهی و تقویت نظام ملی اطالع، ایجاد -1

اقتصادي، فرهنگی، سیاسی

توسعۀ کمی و کیفی شبکۀ اطالع -2

تناسب نیاز آنان  متقاضیان به

ایجاد دسترسی به شبکه -3



1394- 1398 رانیا یپزشک علوم دانشگاه ک

ي دولتی و غیردولتی درزمینۀ تولید و عرضۀ اطالعات و 

ویژه در جهت مقابلۀ کارآمد با جرائم  رسانی به

در سطح ملی و  نگري درخصوص آثار تحوالت فناوري اطالعات

  .جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروي انسانی متخصص در این زمینه

ویژه  رسانی با سایر کشورها به هاي اطالع

المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با 

  :شدن بخش دولتی
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ي دولتی و غیردولتی درزمینۀ تولید و عرضۀ اطالعات و ها هاي جهانی و حمایت از بخش حضور فعال و اثرگذار در شبکه

  .ویج فرهنگ و اندیشۀ اسالمیخدمات ضروري و مفید با تأکید بر تر

رسانی به هاي اطالع ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضائی متناسب با توسعۀ شبکه

  

نگري درخصوص آثار تحوالت فناوري اطالعات و آینده) ویژه حفاظت از اطالعات(توسعۀ فناوري اطالعات

جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروي انسانی متخصص در این زمینه

هاي اطالع المللی و ایجاد اتحادیه و مقررات بین ها اقدام مناسب براي دستیابی به میثاق

المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با  ی بینرسان منظور ایجاد توازن در عرصۀ اطالع

  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) 44(ي کلی اصل

 :منظور و به) 43(قانون اساسی و مفاد اصل

  .شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

  .منظور تأمین عدالت اجتماعی بهگسترش مالکیت در سطح عموم مردم 

  .وري منابع مادي و انسانی و فناوري ي اقتصادي و بهره

  .پذیري در اقتصاد ملی

  .ي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

  .اقتصاديي ها کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدي فعالیت

  .افزایش سطح عمومی اشتغال

  .گذاري و بهبود درآمد خانوارها انداز و سرمایه تشویق اقشار مردم به پس

شدن بخش دولتی ي غیردولتی و جلوگیري از بزرگها ي کلی توسعۀ بخش

 

  

 

حضور فعال و اثرگذار در شبکه -4

خدمات ضروري و مفید با تأکید بر تر

ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضائی متناسب با توسعۀ شبکه -5

  .یافتۀ الکترونیکی سازمان

توسعۀ فناوري اطالعات - 6

جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروي انسانی متخصص در این زمینه

اقدام مناسب براي دستیابی به میثاق -7

منظور ایجاد توازن در عرصۀ اطالع کشورهاي اسالمی به

  .سلطۀ جهانی

ي کلی اصلها سیاست ـ 2 

قانون اساسی و مفاد اصل) 44(باتوجه به اصل 

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی - 

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم  - 

ي اقتصادي و بهرهها ارتقا کارآیی بنگاه - 

پذیري در اقتصاد ملی افزایش رقابت - 

ي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیها افزایش سهم بخش - 

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدي فعالیت - 

افزایش سطح عمومی اشتغال - 

تشویق اقشار مردم به پس - 

  :گردد مقرر می - 

ي کلی توسعۀ بخشها سیاست - الف 
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شامل تداوم (را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت

سالۀ  حداکثر تا پایان برنامۀ پنج، نباشد) 

  .ي تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند

بنا ، توسط دولت) 44(تداوم و شروع فعالیت ضروري خارج از عناوین صدر اصل

  .وزیران و تصویب مجلس شوراي اسالمی براي مدت معین مجاز است

  .مشمول این حکم نیست، جنبۀ محرمانه دارد

و  ها شرح ذیل توسط بنگاه قانون اساسی به

  ).استثنا نفت و گاز  به( و معادن بزرگ

مشروط  ي سهامی عامها ي تعاونی سهامی عام و شرکت

هاي اصلی  امور واگذاري فرکانس و شبکه

باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقالل ، 

  .شود

  .سالۀ پنجم تا آخر برنامۀ پنج
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را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت) 44(دولت حق فعالیت اقتصادي جدید خارج از موارد صدر اصل

) 44(را که مشمول عناوین صدر اصل) برداري از آن ي قبلی و بهره

ي تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کندها به بخش) کاهش فعالیت%) 20(سالیانه حداقل بیست درصد

تداوم و شروع فعالیت ضروري خارج از عناوین صدر اصل، باتوجه به مسؤولیت نظام در حسن ادارة کشور

وزیران و تصویب مجلس شوراي اسالمی براي مدت معین مجاز است

جنبۀ محرمانه دارد انتظامی و اطالعاتی نیروهاي مسلح و امنیتی که، اداره و تولید محصوالت نظامی

قانون اساسی به) 44(هاي مذکور در صدر اصل مالکیت و مدیریت در زمینه

  :ي تعاونی و خصوصی مجاز استها نهادهاي عمومی غیردولتی و بخش

و معادن بزرگ) دستی نفت و گاز ازجمله صنایع بزرگ پایین(صنایع مادر

  .ي تجاري و ارزي کشورها فعالیت بازرگانی خارجی در چهارچوب سیاست

ي تعاونی سهامی عام و شرکتها و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکت ها بانکداري توسط بنگاه

  .سهامداران با تصویب قانون به تعیین سقف سهام هریک از

 .تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق براي مصارف داخلی و صادرات

امور واگذاري فرکانس و شبکه، هاي مادر مخابراتی استثنا شبکه  کلیۀ امور پست و مخابرات به

  .تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایۀ پستی

  ).حمل و نقل دریایی(و کشتیرانی) حمل و نقل هوایی

، )44(ي صدر اصلها ي دولتی و غیردولتی در فعالیتها سهم بهینۀ بخش

شود طبق قانون تعیین می، و عدالت اجتماعی و رشد و توسعۀ اقتصادي

  :ي کلی بخش تعاونی

تا آخر برنامۀ پنج%) 25(وپنج درصد افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به بیست

 

  

 

دولت حق فعالیت اقتصادي جدید خارج از موارد صدر اصل -1

ي قبلی و بهرهها فعالیت

سالیانه حداقل بیست درصد(چهارم

باتوجه به مسؤولیت نظام در حسن ادارة کشور

وزیران و تصویب مجلس شوراي اسالمی براي مدت معین مجاز است به پیشنهاد هیأت

اداره و تولید محصوالت نظامی

مالکیت و مدیریت در زمینه، گذاري سرمایه -2

نهادهاي عمومی غیردولتی و بخش

صنایع مادر، صنایع بزرگ - 1-2 

فعالیت بازرگانی خارجی در چهارچوب سیاست - 2-2 

بانکداري توسط بنگاه - 3-2 

به تعیین سقف سهام هریک از

  .بیمه - 4-2 

تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق براي مصارف داخلی و صادرات - 5-2 

کلیۀ امور پست و مخابرات به -6-2 

تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایۀ پستی

  .آهن راه و راه - 7-2 

حمل و نقل هوایی(هواپیمایی - 8-2 

سهم بهینۀ بخش

و عدالت اجتماعی و رشد و توسعۀ اقتصادي کشور

ي کلی بخش تعاونیها سیاست -ب 

افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به بیست -1 
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ارائه تسهیالت اعتباري ، تخفیف مالیاتییی ازجمله 

نسبت به بخش  ها وسیلۀ کلیۀ مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی

  .هاي اقتصادي ازجمله بانکداري و بیمه

  .سرمایۀ دولت با هدف ارتقا سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور

  .رسانی جامع و عادالنه به این بخش

اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاري و نظارت بر اجرا قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در 

  .ها منظور افزایش کارآمدي و توانمندسازي تعاونی

نحوي که عالوه  هاي افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر الزم به

ي جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از 

  .فراهم شود

  .منظور فقرزدایی سه دهک اول جامعه به

  :ي دولتیها و بنگاه ها

عدالت اجتماعی و فقرزدایی در  يشتاب گرفتن رشد و توسعۀ اقتصادي کشور مبنی بر اجرا

  .تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاري و هدایت و نظارت

  .المللی ي بینها در بازار ها ي خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کاال

  .ر یک فرایند تدریجی و هدفمند
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  .براي بیکاران در جهت اشتغال مولد ها اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی

یی ازجمله ها ازطریق روش ها حمایت دولت از تشکیل و توسعۀ تعاونی

وسیلۀ کلیۀ مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی

هاي اقتصادي ازجمله بانکداري و بیمه در تمامی عرصه ها رفع محدودیت از حضور تعاونی

سرمایۀ دولت با هدف ارتقا سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور تشکیل بانک توسعۀ تعاون با

رسانی جامع و عادالنه به این بخش به بازار نهایی و اطالع ها حمایت دولت از دستیابی تعاونی

اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاري و نظارت بر اجرا قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در 

  .ها جرائی و مدیریتی تعاونی

منظور افزایش کارآمدي و توانمندسازي تعاونی ي الزم بهها اي و سایر حمایت ي فنی و حرفه

هاي افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر الزم به انعطاف و تنوع در شیوه

ي جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از ها ارف امکان تأسیس تعاونیي متع

فراهم شود، کند سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می

  .متناسب با تعداد اعضا ها حمایت دولت از تعاونی

سه دهک اول جامعه بهي فراگیر ملی براي تحت پوشش قراردادن 

ها ي غیردولتی ازطریق واگذاري فعالیتها ي کلی توسعۀ بخش

شتاب گرفتن رشد و توسعۀ اقتصادي کشور مبنی بر اجرا: باتوجه به ضرورت

  .ساله کشور انداز بیست چهارچوب چشم

تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاري و هدایت و نظارت

ي خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کاال

ر یک فرایند تدریجی و هدفمندي داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی د

  .توسعۀ سرمایۀ انسانی دانش پایه و متخصص

 

  

 

اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی -2 

حمایت دولت از تشکیل و توسعۀ تعاونی -3

وسیلۀ کلیۀ مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی حمایتی به

  .خصوصی

رفع محدودیت از حضور تعاونی -4 

تشکیل بانک توسعۀ تعاون با -5 

حمایت دولت از دستیابی تعاونی - 6 

اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاري و نظارت بر اجرا قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در  -7

جرائی و مدیریتی تعاونیامور ا

ي فنی و حرفهها توسعۀ آموزش -8 

انعطاف و تنوع در شیوه -9

ي متعها بر تعاونی

سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می

حمایت دولت از تعاونی -10 

ي فراگیر ملی براي تحت پوشش قراردادن ها تأسیس تعاونی -11 

ي کلی توسعۀ بخشها سیاست - ج 

باتوجه به ضرورت

چهارچوب چشم

تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاري و هدایت و نظارت - 

ي خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کاالها توانمندسازي بخش - 

ي داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی دها سازي بنگاه آماده - 

توسعۀ سرمایۀ انسانی دانش پایه و متخصص - 



1394- 1398 رانیا یپزشک علوم دانشگاه ک

  .المللی ي بین

پیشنهاد پذیري و گسترش مالکیت عمومی و بنابر 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مطابق 

ي تعاونی ها شرکت، ي خصوصیها به بخش

ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و (

  .ي استخراج و تولید نفت خام و گاز

بانک ، بانک صنعت و معدن، بانک سپه، بانک ملی ایران

  .و کشتیرانی استثنا سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر

هاي اصلی تجزیه  امور واگذاري فرکانس و شبکه

  .تشخیص فرمانده کل قوا

رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیري از ایجاد انحصار و 

گذاري  قیمت، اصالحات الزم درخصوص بازار
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ي بینها ي ارزیابی کیفیت با استانداردها توسعه و ارتقا استانداردهاي ملی و انطباق نظام

پذیري و گسترش مالکیت عمومی و بنابر  سازي در راستاي افزایش کارایی و رقابت گیري خصوصی

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مطابق ) 44(ي کلی اصلها سیاست) ج(مجمع تشخیص مصلحت نظام بند

  .گردد ابالغ می) 110

به بخش) 44(ي دولتی مشمول صدر اصلها از سهام بنگاه%) 80

  :شرح ذیل مجاز است غیردولتی به ي عمومیها سهامی عام و بنگاه

(صنایع بزرگ و صنایع مادر، ي دولتی که درزمینۀ معادن بزرگ

ي استخراج و تولید نفت خام و گازها استثنا شرکت ملی نفت ایران و شرکت به، فعال هستند

بانک ملی ایران، مرکزي جمهوري اسالمی ایراناستثنا بانک 

  .بانک مسکن و بانک توسعۀ صادرات

  .استثنا بیمۀ مرکزي و بیمۀ ایران هاي بیمۀ دولتی به

استثنا سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر ي هواپیمایی و کشتیرانی به

  .هاي اصلی انتقال برق استثنا شبکه ي تأمین نیرو به

امور واگذاري فرکانس و شبکه، هاي مادر مخابراتی استثنا شبکه ي پستی و مخابراتی به

  .و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایۀ پستی

تشخیص فرمانده کل قوا استثنا تولیدات دفاعی و امنیتی ضروري به بهصنایع وابسته به نیروهاي مسلح 

  .شود گذاري سهام ازطریق بازار بورس انجام می

رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیري از ایجاد انحصار و  فراخوان عمومی با اطالع

  .ردرانت اطالعاتی صورت پذی

اصالحات الزم درخصوص بازار، ي مشمول واگذاريها جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت

  .محصوالت و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد

 

  

 

توسعه و ارتقا استانداردهاي ملی و انطباق نظام - 

گیري خصوصی جهت -

مجمع تشخیص مصلحت نظام بند

110(اصل) 1(بند

80(واگذاري هشتاد درصد 

سهامی عام و بنگاه

ي دولتی که درزمینۀ معادن بزرگها بنگاه -1

فعال هستند) گاز

استثنا بانک  ي دولتی بهها بانک -2 

بانک مسکن و بانک توسعۀ صادرات، کشاورزي

هاي بیمۀ دولتی به شرکت -3 

ي هواپیمایی و کشتیرانی بهها شرکت -4 

ي تأمین نیرو بهها بنگاه -5 

ي پستی و مخابراتی بهها بنگاه - 6

و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایۀ پستی

صنایع وابسته به نیروهاي مسلح  -7 

  :الزامات واگذاري 

گذاري سهام ازطریق بازار بورس انجام می قیمت) الف 

فراخوان عمومی با اطالع)ب

رانت اطالعاتی صورت پذی

جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت)ج

محصوالت و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد
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ي زیرمجموعه با ها ي مادر تخصصی و شرکت

ي مدیریتی کشور ها ي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفیت

  

ي فوق ها کارکنان شرکتبه مدیران و ) ج

دولت موظف است نقش جدید ، و تغییر وظایف حاکمیتی

  .هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید

یشرفته در راستاي وظایف حاکمیتی مجاز 

  .ي اقتصادي بزرگها ي گسترده و اداره بنگاه

  

برقراري جریان ، تقویت تشکیالت واگذاري

ي بزرگ در بورس ها گیري از عرضۀ تدریجی سهام شرکت

  .ها

و  ها داري کل کشور واریز و در قالب برنامه

33 
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ي مادر تخصصی و شرکتها ي مشمول طرح در قالب شرکتها واگذاري سهام شرکت

  .صورت گیردجانبه  کارشناسی همه

ي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفیتها وري بنگاه منظور اصالح مدیریت و افزایش بهره

  .متخصص و کارآمد انجام پذیرد، اقدامات الزم جهت جذب مدیران باتجربه

ج(ي مشمول بندها از سهام شرکت%) 5(فروش اقساطی حداکثر پنج درصد

و تغییر وظایف حاکمیتی) 44(ي کلی اصلها سیاست) ج(باتوجه به ابالغ بند

هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید، خود در سیاستگذاري

یشرفته در راستاي وظایف حاکمیتی مجاز هاي نوین با فناوري پ تخصیص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه

  :ي کلی واگذاري

ي گسترده و اداره بنگاهها ي خصوصی و تعاونی بر ایفا فعالیتها توانمندسازي بخش

  .واگذاريربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف  نظارت و پشتیبانی مراجع ذي

تقویت تشکیالت واگذاري، ي معتبر و سالم واگذاري با تأکید بر بورسها استفاده از روش

گیري از عرضۀ تدریجی سهام شرکت بهره، ي برابر براي همهها فرصتایجاد ، رسانی

  .منظور دستیابی به قیمت پایۀ سهام

ها گیرندگان دولتی در واگذاري اندرکاران واگذاري و تصمیم نفع نبودن دست

  .ها ي کلی بخش تعاونی در واگذاري

  .مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري

داري کل کشور واریز و در قالب برنامه ي دولتی به حساب خاصی نزد خزانهها وجوه حاصل از سهام بنگاه

  :شود ترتیب زیر مصرف می هاي مصوب به

 

  

 

واگذاري سهام شرکت) د

کارشناسی همه

منظور اصالح مدیریت و افزایش بهره به) هـ

اقدامات الزم جهت جذب مدیران باتجربه

فروش اقساطی حداکثر پنج درصد

  .مجاز است

باتوجه به ابالغ بند) و

خود در سیاستگذاري

تخصیص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه) ز

  .است

ي کلی واگذاريها سیاست -د 

  .الزامات واگذاري -1 

توانمندسازي بخش - 1-1 

نظارت و پشتیبانی مراجع ذي - 2-1 

استفاده از روش - 3-1

رسانی شفاف اطالع

منظور دستیابی به قیمت پایۀ سهام به

نفع نبودن دست ذي - 4-1 

ي کلی بخش تعاونی در واگذاريها رعایت سیاست - 5-1 

مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري -2 

وجوه حاصل از سهام بنگاه

هاي مصوب به بودجه
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  .هاي مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی

  .منظور فقرزدایی ي فراگیر ملی به

ي اقتصادي غیردولتی بااولویت ها و نوسازي و بهسازي بنگاه

  .یافته ي غیردولتی در توسعۀ مناطق کمتر توسعه

منظور توسعۀ اقتصادي مناطق کمتر  به%) 49

  .ها

ي غیردولتی ازطریق سیاستگذاري و اجراء قوانین و 

  .ي غیردولتی

  .غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات

   اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  .ي مربوط به خدمات دولتی و قوه قضائیه

34 

کیاستراتژ برنامه

هاي مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی ایجاد خوداتکایی براي خانواده

ي فراگیر ملی بهها از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی%) 30(اختصاص سی درصد

  .یافته یت مناطق کمتر توسعهایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولو

و نوسازي و بهسازي بنگاه ها براي تقویت تعاونی) شده وجوه اداره

ي غیردولتی در توسعۀ مناطق کمتر توسعهها گذاري بخش ي واگذارشده و نیز براي سرمایه

49(ونه درصد ي غیردولتی تا سقف چهلها دولتی با بخشي ها

ها این سیاست) الف(ي دولتی با رعایت بندها تمام شرکت ي نیمه

  :ي کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

ي غیردولتی ازطریق سیاستگذاري و اجراء قوانین و ها عمومی دولت پس از ورود بخشتداوم اعمال حاکمیت 

ي غیردولتیها اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک ویژه درمورد مقررات و نظارت به

  .جلوگیري از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی

غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات ي اقتصاديها توسط بنگاه، جلوگیري از ایجاد انحصار

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، ي کلی برنامه دوم توسعه اقتصادي

  :رعایت عدالت اجتماعی در

  .تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی

  .دریافت مالیات بر حسب برخورداري از درآمد

ي مربوط به خدمات دولتی و قوه قضائیهها  جدي و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه

 

  

 

ایجاد خوداتکایی براي خانواده - 1-2 

اختصاص سی درصد - 2-2 

ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولو - 3-2 

وجوه اداره(اعطاء تسهیالت - 4-2 

ي واگذارشده و نیز براي سرمایهها بنگاه

ها مشارکت شرکت - 5-2 

  .یافته توسعه

ي نیمهها تکمیل طرح -2- 6 

  

   

ي کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصارها  سیاست -هـ 

تداوم اعمال حاکمیت  -1

مقررات و نظارت به

جلوگیري از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی -2 

جلوگیري از ایجاد انحصار -3 

  

  

ي کلی برنامه دوم توسعه اقتصاديها  سیاست

رعایت عدالت اجتماعی در -1 

تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی - الف 

دریافت مالیات بر حسب برخورداري از درآمد - ب  

جدي و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینهحمایت  - ج  
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توسعه فضاهاي ، بهداشت، ایجاد اشتغال: هاي مختلف خاصه

  .شود

ي انقالبی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را 

برند و کسانی که در راه تحکیم انقالب و نظام 

  

اجناس مصرفی و  گسترش تولید داخلی به ویژه در زمینه کشاورزي و تأمین نیازهاي اساسی جامعه و کاهش واردات

  .ها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی

به ، یش به درستی اجراء کندها تصحیح و اصالح نظام اداري و قضائی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدف

تنظیم قوانین مورد ، امین و متعهد، کارگیري مدیران الیق

تفاوتی در انجام وظایف و  بی، خواري رشوه

، آموزش همگانی، فرهنگ، امنیت عمومی و قضائی

  .حفظ محیط زیست و تربیت بدنی

تعمیق و گسترش ، ي اجرائی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخالقی در جامعه

پذیري و روحیه کار و  ایجاد نظم و قانون، 

  .گرایی و پرداختن به زواید

ي نیمه تمام و تأمین حداقل نیازهاي ها ي زیربنایی و غیرزیربنایی با هدف تکمیل طرح

ها و یا  ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایه
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هاي مختلف خاصه بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه

  .آموزشی و فرهنگی

شود چه منجر به درآمدهاي بادآورده میاتخاذ تدابیر مناسب براي جلوگیري از هرآن

 .اي ي منطقهها هاي اشتغال با رعایت استعدادها و اولویت

  .گسترش و بهبود نظام آموزشی

ي انقالبی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را ها تقویت و ترجیح ارزش

برند و کسانی که در راه تحکیم انقالب و نظام  ي انقالبی و اسالمی به کار میها راه توسعه کشور و رشد آرمان

  .اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان اسالمی تالش بزرگی کرده

گسترش تولید داخلی به ویژه در زمینه کشاورزي و تأمین نیازهاي اساسی جامعه و کاهش واردات

ها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی همراه با افزایش کیفیت فرآورده

تصحیح و اصالح نظام اداري و قضائی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدف

کارگیري مدیران الیقبه ، افزودن بر تحرك و کارآیی، وسیله کاستن از حجم

رشوه، کاري تعبیه نظام نظارت و پیراستن از عیوب اخالقی مانند کم

  .کاغذبازي در هر گوشه معیوب از آن

امنیت عمومی و قضائی :ي اجتماعی و توسعه سهم آن در برنامه از قبیلها اهتمام الزم به بخش

حفظ محیط زیست و تربیت بدنی، آموزش عالی و تحقیقات، بهداشت و درمان

ي اجرائی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخالقی در جامعهها جهت دادن کلیه فعالیت

، حفظ کرامت انسانی، ي انقالبیها گسترش ارزش، و باور دینی

گرایی و پرداختن به زواید از اسراف و مصرف تالش و خوداتکایی و قناعت و جلوگیري

ي زیربنایی و غیرزیربنایی با هدف تکمیل طرحها گذاري رعایت اولویت در سرمایه

ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایه ها که با این هدف گذاري در اموري کشور و جلوگیري ازسرمایه

  .تضییع منابع می گردد

 

  

 

بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه -د  

آموزشی و فرهنگی

اتخاذ تدابیر مناسب براي جلوگیري از هرآن -هـ 

هاي اشتغال با رعایت استعدادها و اولویت ایجاد زمینه -و  

گسترش و بهبود نظام آموزشی -ز 

تقویت و ترجیح ارزش -2 

راه توسعه کشور و رشد آرماندر 

اسالمی تالش بزرگی کرده

گسترش تولید داخلی به ویژه در زمینه کشاورزي و تأمین نیازهاي اساسی جامعه و کاهش واردات -3 

همراه با افزایش کیفیت فرآورده، غیرضروري

تصحیح و اصالح نظام اداري و قضائی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدف -4 

وسیله کاستن از حجم

تعبیه نظام نظارت و پیراستن از عیوب اخالقی مانند کم، نیاز

کاغذبازي در هر گوشه معیوب از آن

اهتمام الزم به بخش -5 

بهداشت و درمان

جهت دادن کلیه فعالیت - 6 

و باور دینی ها حساسیت

تالش و خوداتکایی و قناعت و جلوگیري

رعایت اولویت در سرمایه -7 

کشور و جلوگیري ازسرمایهدفاعی 

تضییع منابع می گردد
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توجه و عنایت جدي در مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به 

  

  

  .هاي فردي و بخشی اتخاذ تدابیر الزم براي نظارت شایسته و پیوسته بر اجراء برنامه و جلوگیري از اعمال سلیقه

. 

  .ي کاري و فکري و فنی برخوردارند

  .تالش براي رهایی تدریجی از تعهدات فعلی

رعایت اصول اعالم شده جمهوري اسالمی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزت و حکمت و مصلحت در این 

  و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

و کاهش فاصله میان » عدالت اجتماعی«ي مربوط به رشد و توسعۀ اقتصادي به سمت و سوي 
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توجه و عنایت جدي در مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به 

  .هت تحقق برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد

  .در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد

  .ي اسالمی و انقالبی نگرددها موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش

  .به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد

  .م و اداره درست کار توجه شود

اتخاذ تدابیر الزم براي نظارت شایسته و پیوسته بر اجراء برنامه و جلوگیري از اعمال سلیقه

.گردد یی که اعالم میها تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز ودر محدوده سیاست

  .نکیي پولی و باها رعایت نکات زیر در سیاست

  .امحاء تدریجی استقراض داخلی

  .الحسنه در مجموعه بانکی کشور اتخاذ تدابیر الزم براي احیاء سنت قرض

ي کاري و فکري و فنی برخوردارندها تسهیل دریافت اعتبار براي کسانی که از توانایی

تالش براي رهایی تدریجی از تعهدات فعلیاتخاذ تدابیرالزم براي دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و 

رعایت اصول اعالم شده جمهوري اسالمی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزت و حکمت و مصلحت در این 

و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران  اجتماعی، ي کلی برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادي

ي مربوط به رشد و توسعۀ اقتصادي به سمت و سوي ها همۀ فعالیت

  .درآمد رفع محرومیت از قشرهاي کم

 

  

 

توجه و عنایت جدي در مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به  -8 

  :مردم

هت تحقق برنامه باشد و خود هدف قرار نگیردامر واگذاري در ج - الف 

در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد - ب  

موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش - ج  

به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد -د  

م و اداره درست کار توجه شودبه مدیریت سال - هـ  

اتخاذ تدابیر الزم براي نظارت شایسته و پیوسته بر اجراء برنامه و جلوگیري از اعمال سلیقه -9 

تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز ودر محدوده سیاست -10 

رعایت نکات زیر در سیاست -11 

امحاء تدریجی استقراض داخلی - الف 

اتخاذ تدابیر الزم براي احیاء سنت قرض - ب  

تسهیل دریافت اعتبار براي کسانی که از توانایی - ج  

اتخاذ تدابیرالزم براي دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و  -د  

رعایت اصول اعالم شده جمهوري اسالمی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزت و حکمت و مصلحت در این  -12 

  .روابط

   

ي کلی برنامۀ سوم توسعۀ اقتصاديها سیاست

  :اقتصادي - 

همۀ فعالیتتمرکز دادن  -1

رفع محرومیت از قشرهاي کم، درآمدهاي طبقات
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ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی براي حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاي عمومی 

گذاري و ایجاد اشتغال  درآمد جامعه و کمک به سرمایه

ي تولیدي و ایجاد ها گذاري رمایهتوجه به ضرورت تولید و س

  

گذاري و کارآفرینی و توسعۀ  مایههاي مناسب و حمایت و تشویق سر

ي متوسط و ها ي کشاورزي و صنایع تبدیلی و کارگاه

بینی شده در قانون  ي اقتصادي بوجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش

ي خصوصی و تعاونی در برخورداري از ها ي دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادي دارند نسبت به بخش

ی و ي تعاونها ي برنامۀ دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخش

ي قانونی و ها ي ناشی از راهها گذاري و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت دارایی

  .ریزي جامع براي دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و کاستن از تکیه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام

 .ویژه در زمینۀ کشاورزي وسیلۀ افزایش تولید داخلی به
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ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی براي حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاي عمومی 

  .هاي مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی

درآمد جامعه و کمک به سرمایه ي متوسط و کمها تالش براي مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه

توجه به ضرورت تولید و س، اصالح نظام مالیاتی درجهت برقراري عدالت در گرفتن مالیات

  .هاي مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهاي دولت

  .اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستانشینان

هاي مناسب و حمایت و تشویق سر هاي اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه

ي کشاورزي و صنایع تبدیلی و کارگاهها بخصوص در بخش، ي اشتغالزا درجهت کاهش بیکاري

ي اقتصادي بوجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیشها اصالح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت

  

ي دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادي دارند نسبت به بخشها

  .امتیازات و دسترسی به اطالعات

ي برنامۀ دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشها از سیاست) 8(رعایت مندرجات بند

گذاري و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت دارایی حفظ امنیت سرمایه

ریزي جامع براي دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و کاستن از تکیه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام

  .ویژه در امر بازرگانی از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور به

وسیلۀ افزایش تولید داخلی به به، فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کاالهاي اساسی

 

  

 

ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی براي حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاي عمومی  -2

هاي مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی سات و خیریهو مؤس

تالش براي مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه -3

  .براي آنان

اصالح نظام مالیاتی درجهت برقراري عدالت در گرفتن مالیات -4

هاي مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهاي دولت انگیزه

اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستانشینان -5

هاي اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه آوردن زمینه فراهم - 6

ي اشتغالزا درجهت کاهش بیکاريها فعالیت

  .کوچک

اصالح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت -7

  .اساسی و مصالح کشور

ها عدم ترجیح بخش - 8 

امتیازات و دسترسی به اطالعات

رعایت مندرجات بند -9

  .خصوصی

حفظ امنیت سرمایه -10

  .مشروع

ریزي جامع براي دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و کاستن از تکیه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام برنامه -11

از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور بهاستفادة مطلوب  -12

فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کاالهاي اساسی -13
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منابع مالی براي اصالح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهاي مالی کشور درجهت حفظ ارزش پول ملی و تجهیز 

  .رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطۀ بیگانگان در جذب منابع خارجی

ي اقتصادي و فراهم ساختن ها براي پاسخگویی به نیاز بنگاه

ي انقالب اسالمی و مقابلۀ با ها اعتالء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی و تحکیم فکري و عملی ارزش

و  ها ریزي و برنامه ها در همۀ سیاستگذاري

  .ي اسالمی و انقالبی

و فضائل اخالقی و  ها سازي فضاي عمومی و رشد آگاهی

تشویق خالقیت و نوآوري علمی و تقویت امر پژوهش و باالبردن توان علمی و 

سیاسی و فکري  ي واالي اسالم و ایران اسالمی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی

در برنامۀ توسعه  - ویژه کشورهایی که مشترکات بیشتري با مادارند 

  .ي عظیم مردمها مندساختن دولت از همدلی و توانایی

پذیري و تالش براي رفع  هاي مساعد براي پیشرفت معنوي و علمی و مسؤولیت
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اصالح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهاي مالی کشور درجهت حفظ ارزش پول ملی و تجهیز 

  .آفرین گذاري مولد و اشتغال

رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطۀ بیگانگان در جذب منابع خارجی

براي پاسخگویی به نیاز بنگاه، آموزش و بازآموزي نیروي انسانی در سطوح گوناگون

  .ي الزم در همۀ سطوح

اعتالء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی و تحکیم فکري و عملی ارزش

در همۀ سیاستگذاري) ره(زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشۀ دینی و سیاسی حضرت امام خمینی

  .عنوان یک معیار اساسی

ي اسالمی و انقالبیها رعایت آراستگی سیماي جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزش

سازي فضاي عمومی و رشد آگاهی خصوص صدا و سیما به سمت سالم ها به

  .ي کلی برنامۀ توسعهها ی صحیح و تحقق سیاست

تشویق خالقیت و نوآوري علمی و تقویت امر پژوهش و باالبردن توان علمی و ، توجه به پرورش و شکوفایی استعدادها

ي واالي اسالم و ایران اسالمی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانیها معرفی و ترویج فرهنگ و ارزش

ویژه کشورهایی که مشترکات بیشتري با مادارند  به -به آنان و توجه به تجربۀ دیگر کشورها 

  .و شناسایی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است

  :امنیتی، دفاعی

مندساختن دولت از همدلی و توانایی تعاون و مشارکت عمومی و بهرهگسترش و عمق بخشیدن روحیۀ 

هاي مساعد براي پیشرفت معنوي و علمی و مسؤولیت ایجاد زمینه، »جوانان«

  .هایی ازقبیل ازدواج و آیندة شغلی و علمی آنان

 

  

 

اصالح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهاي مالی کشور درجهت حفظ ارزش پول ملی و تجهیز  -14

گذاري مولد و اشتغال سرمایه

رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطۀ بیگانگان در جذب منابع خارجی -15

آموزش و بازآموزي نیروي انسانی در سطوح گوناگون - 16

ي الزم در همۀ سطوحها خصصو ت ها مهارت

  :فرهنگی - 

اعتالء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی و تحکیم فکري و عملی ارزش -17

  .تهاجم فرهنگی بیگانه

زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشۀ دینی و سیاسی حضرت امام خمینی -18

عنوان یک معیار اساسی برجسته کردن نقش آن به

رعایت آراستگی سیماي جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزش -19

ها به دهی رسانه جهت -20

ی صحیح و تحقق سیاسترسان اطالع

توجه به پرورش و شکوفایی استعدادها -21

  .فناوري کشور

معرفی و ترویج فرهنگ و ارزش -22

به آنان و توجه به تجربۀ دیگر کشورها ) ره(امام خمینی

و شناسایی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است

دفاعی، سیاسی، اجتماعی - 

گسترش و عمق بخشیدن روحیۀ  -23

«اهتمام به موضوع  -24

هایی ازقبیل ازدواج و آیندة شغلی و علمی آنان دغدغه
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ها و توجه  هاي اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همۀ عرصه

هاي مختلف فرهنگی و  و امکانات دولتی در صحنه

ویژه در کارگزاران و  به، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه

کارگیري  به، کارکنانتأمین کرامت و معیشت 

، هاي اداري و اجرائی تأکید بر تمرکززدایی درحوزه

ن و مقررات درجهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاي نظارتی و 
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هاي اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همۀ عرصه اده و جایگاه زن در آن و در صحنه

  .ویژه به نقش سازندة آنان

و امکانات دولتی در صحنه ها فرصتاولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرضۀ منابع مالی و 

قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، خوداتکایی، روحیۀ کار و تالش

  .مسؤوالن نظام و مبارزه با فساد

تأمین کرامت و معیشت ، رسانی به مردم بهبود خدمت، اصالح نظام اداري در جهت افزایش تحرك و کارآیی

تأکید بر تمرکززدایی درحوزه، هاي موازي حذف یا ادغام مدیریت، مدیران الیق و امین و تأمین شغلی آنان

  .پیشگیري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز

ن و مقررات درجهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاي نظارتی و تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت و اصالح قوانی

  :مبتنی بر اصول ذیل ها ریزي عنوان چهارچوب بلندمدت در برنامه

  .اي ي منطقهها گسترش عدالت اجتماعی و تعادل

  .حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی

  .ایرانی و حراست از میراث فرهنگی

  .تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور

  .خصوصاً در مناطق روستایی کشور ها توجه به توسعۀ متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت

  :ي زیرها حکمت و مصلحت و تعقیب هدف، یاست خارجی براساس اصول عزت

  .المللی اي و بین ي دوجانبه و منطقه

 

  

 

اده و جایگاه زن در آن و در صحنهتقویت نهاد خانو -25 

ویژه به نقش سازندة آنان

اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرضۀ منابع مالی و  - 26 

  .اقتصادي

روحیۀ کار و تالش، قانونگرایی، اهتمام به نظم -27 

مسؤوالن نظام و مبارزه با فساد

اصالح نظام اداري در جهت افزایش تحرك و کارآیی -28 

مدیران الیق و امین و تأمین شغلی آنان

پیشگیري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز

تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت و اصالح قوانی -29 

  .بازرسی

عنوان چهارچوب بلندمدت در برنامه آمایش سرزمینی به -30 

  .مالحظات امنیتی و دفاعی - 

  .کارآیی و بازدهی اقتصادي - 

  .وحدت و یکپارچگی سرزمین - 

گسترش عدالت اجتماعی و تعادل - 

حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی - 

ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، حفظ هویت اسالمی - 

تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور - 

توجه به توسعۀ متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت - 

یاست خارجی براساس اصول عزتثبات در س -31 

ي دوجانبه و منطقهها گسترش همکاري - 
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منظور بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر به تهدیدها و تأمین منافع ملی و امنیت عمومی و 

  .گیري از همۀ امکانات

بهبود امنیت عمومی و پیشگیري و مقابلۀ مؤثر با جرائم و 

  .انتظامی

  .متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمینی

  .ي پیشرفتهها توسعه و نوسازي صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوري

  .توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین

  اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  ).السالم
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  .ادامۀ پرهیز از تشنج در روابط با کشورهاي غیرمتخاصم

  .گیري از روابط براي افزایش توان ملی

  .در روابط خارجیخواهی و اقدام متجاوزانه 

  .تالش براي رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان

  .قطبی شدن جهان

  .ي مظلوم و مستضعفها حمایت از مسلمانان و ملت

  .تالش براي ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهاي اسالمی

  .تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل

منظور بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر به تهدیدها و تأمین منافع ملی و امنیت عمومی و  عی و امنیتی و انتظامی به

گیري از همۀ امکانات پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره

بهبود امنیت عمومی و پیشگیري و مقابلۀ مؤثر با جرائم و . تبه وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دول، 

انتظامی، امنیتی، ي قضائیها مفاسد اجتماعی و امنیتی ازطریق تقویت و هماهنگی دستگاه

متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمینی، بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهاي مسلح

توسعه و نوسازي صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوري

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، اقتصاديي کلی برنامۀ چهارم توسعۀ 

  :علمی و فناوري

السالم علیهم(اعتالء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایۀ قرآن و مکتب اهل بیت

  .ي انقالب اسالمی در اندیشه و عمل

  .روحیۀ ایثار و امید به آینده

  .ریزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعی

 

  

 

ادامۀ پرهیز از تشنج در روابط با کشورهاي غیرمتخاصم - 

گیري از روابط براي افزایش توان ملی بهره - 

خواهی و اقدام متجاوزانه  مقابله با افزون - 

تالش براي رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان - 

قطبی شدن جهان مقابله با تک - 

حمایت از مسلمانان و ملت - 

تالش براي ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهاي اسالمی - 

تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل - 

عی و امنیتی و انتظامی بهافزایش اقتدار دفا -32 

پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره

، توجه جدي در تخصیص منابع -33 

مفاسد اجتماعی و امنیتی ازطریق تقویت و هماهنگی دستگاه

بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهاي مسلح -34 

توسعه و نوسازي صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوري تقویت و -35 

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین - 36 

  

ي کلی برنامۀ چهارم توسعۀ ها سیاست

علمی و فناوري، امور فرهنگی - 

اعتالء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایۀ قرآن و مکتب اهل بیت -1 

ي انقالب اسالمی در اندیشه و عملها استوار کردن ارزش - 

روحیۀ ایثار و امید به آینده، تقویت فضائل اخالقی و ایمان - 

ریزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعی برنامه - 
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عنوان یک معیار اساسی در تمام  و برجسته کردن نقش آن به

  .درستکاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید

، فرهنگ، تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی و آگاهی کافی دربارة تاریخ ایران

ستیزي و  ترویج روحیۀ ظلم، افع ملیهاي دشمنان علیه انقالب اسالمی و من

  .ها و فضائل اخالقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر

  .هاي ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهاي ایران اسالمی براي جهانیان

  .ي کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان

  .اي هوافضا و هسته، محیطی زیست، اطالعات و ارتباطات

عالی و کارآمدکردن آن براي تأمین منابع انسانی 

بخشی و  آگاهی، ي مشروع ازطریق آموزش
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و برجسته کردن نقش آن به) ره(داشتن اندیشۀ دینی و سیاسی حضرت امام خمینی

  .ها ریزي

درستکاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید، کارآفرینی، انضباط اجتماعی و روحیۀ کار و ابتکار

  .افزایش تولید و صادرات کاال و خدمات، سازي براي استفاده از تولیدات داخلی

  .انداز ایجاد انگیزه و عزم ملی براي دستیابی به اهداف موردنظر در افق چشم

تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی و آگاهی کافی دربارة تاریخ ایران

  .اسالمی و اهتمام جدي به زبان فارسی

هاي دشمنان علیه انقالب اسالمی و من شناسی و شناخت ترفندها و توطئه

  .گري استکبار جهانی

ها و فضائل اخالقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر رشد آگاهی

  .انداز ي موردنظر در افق چشمها رسانی مناسب براي تحقق ویژگی

هاي ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهاي ایران اسالمی براي جهانیان

ي کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهانها سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت

  .ترویج پژوهش

اطالعات و ارتباطات، ي زیستیها شامل ریزفناوري و فناوري ي نو

عالی و کارآمدکردن آن براي تأمین منابع انسانی  آموزش، اي آموزش فنی و حرفه، شامل آموزش و پرورش

  .انداز موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم

ي مشروع ازطریق آموزشها کردن آزادي ساالري دینی و نهادینه ر جهت تبیین و استحکام مبانی مردم

 

  

 

داشتن اندیشۀ دینی و سیاسی حضرت امام خمینی زنده و نمایان نگاه -2 

هاریزي و برنامه ها سیاستگذاري

انضباط اجتماعی و روحیۀ کار و ابتکار تقویت وجدان کاري و -3 

سازي براي استفاده از تولیدات داخلی فرهنگ - 

ایجاد انگیزه و عزم ملی براي دستیابی به اهداف موردنظر در افق چشم -4 

تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی و آگاهی کافی دربارة تاریخ ایران -5 

اسالمی و اهتمام جدي به زبان فارسی -تمدن و هنر ایرانی

شناسی و شناخت ترفندها و توطئه تعمیق روحیۀ دشمن - 6 

گري استکبار جهانی مخالفت با سلطه

رشد آگاهی، سازي فضاي فرهنگی سالم -7 

رسانی مناسب براي تحقق ویژگی اطالع - 

  .مقابله با تهاجم فرهنگی -8 

هاي ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهاي ایران اسالمی براي جهانیان گسترش فعالیت رسانه - 

سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت -9 

ترویج پژوهش، افزاري تقویت نهضت نرم - 

ي نوها ویژه فناوري به، کسب فناوري - 

شامل آموزش و پرورش، اصالح نظام آموزشی کشور -10 

موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم

ر جهت تبیین و استحکام مبانی مردمتالش د -11 

 .قانونمند کردن آن
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، تأمین غذا، سالمت، یی ازقبیل آموزشها

ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی براي حمایت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاي عمومی و مؤسسات و 

ها و توجه  هاي اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همۀ عرصه

  .ي اجتماعی آنانها آسیب مسکن و

به ، مت و معیشت کارکنانتأمین کرا، رسانی به مردم

هاي  تأکید بر تمرکززدایی در حوزه، ي موازي

  .هاي عظیم مردم مند ساختن دولت از همدلی و توانایی
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  :سیاسی دفاعی و امنیتی

ها ي برابر و ارتقاء سطح شاخصها فرصتتالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد 

  .افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد

ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی براي حمایت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاي عمومی و مؤسسات و 

  .هاي مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی

هاي اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همۀ عرصه در آن و در صحنهتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن 

  .ي انقالب اسالمیها تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان

مسکن و، ازدواج، هاي شغلی فراهم کردن محیط رشد فکري و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه

  .هاي آنان توجه به مقتضیات دورة جوانی و نیازها و توانایی

  .انداز قضائی و اداري براي تحقق اهداف چشم، ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی

رسانی به مردم بهبود خدمات، اصالح نظام اداري و قضائی درجهت افزایش تحرك و کارایی

ي موازيها حذف یا ادغام مدیریت، کارگیري مدیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلی آنان

  .پیشگیري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز

مند ساختن دولت از همدلی و توانایی و مشارکت عمومی و بهرهگسترش و عمق بخشیدن به روحیۀ تعاون 

  :آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل

  .اي ي منطقهها

  .احیاء منابع طبیعی

  .ایرانی و حراست از میراث فرهنگی

 

  

 

سیاسی دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی - 

تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد  -12 

افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد

ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی براي حمایت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاي عمومی و مؤسسات و  -13 

هاي مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی خیریه

تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن  -14 

  .ویژه به نقش سازنده آنان

تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان -15 

فراهم کردن محیط رشد فکري و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه - 

توجه به مقتضیات دورة جوانی و نیازها و توانایی - 

ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی - 16 

اصالح نظام اداري و قضائی درجهت افزایش تحرك و کارایی -17 

کارگیري مدیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلی آنان

پیشگیري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز، اداري و اجرائی

گسترش و عمق بخشیدن به روحیۀ تعاون  -18 

آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل -19 

  .مالحظات امنیتی و دفاعی - 

  .کارآیی و بازدهی اقتصادي - 

  .وحدت و یکپارچگی سرزمین - 

ها گسترش عدالت اجتماعی و تعادل - 

احیاء منابع طبیعی حفاظت محیط زیست و - 

ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، حفظ هویت اسالمی - 
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، اد تعادل میان مناطق مختلف کشورایج، 

هاي مختلف  ي دولتی در صحنهها و امکانات و مسؤولیت

ابتکار عمل و مقابلۀ مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقالب 

  .ی و کیفی بسیج مستضعفینتوجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کم

  .ي پیشرفتهها دادن به انتقال فناوري

 يها توسعۀ نظم و امنیت عمومی و پیشگیري و مقابلۀ مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی ازطریق تقویت و هماهنگی دستگاه

  .امنیتی و نظامی و توجه جدي در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت

  :حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی ازطریق

43 
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  .تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور

  .خصوصاً در مناطق روستایی کشور

، مشارکت و ثبات سیاسی، تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فناوري

  .قدرت اقتصادي و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران

  .هویت بخشی به سیماي شهر و روستا

  .اسالمی -بازآفرینی و روزآمدسازي معماري ایرانی

  .رعایت معیارهاي پیشرفته براي ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها

  .تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت

  .اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاي نظارتی و بازرسی

و امکانات و مسؤولیت ها فرصتاولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرضه منابع مالی و 

ابتکار عمل و مقابلۀ مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقالب ، ارتقاء توان دفاعی نیروهاي مسلح براي بازدارندگی

  .اسالمی و منابع حیاتی کشور

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کم

دادن به انتقال فناوري توسعه و نوسازي صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت

توسعۀ نظم و امنیت عمومی و پیشگیري و مقابلۀ مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی ازطریق تقویت و هماهنگی دستگاه

امنیتی و نظامی و توجه جدي در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت

  :امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی

حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی ازطریق، ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت

  .المللی اي و بین منطقه

  .ادامۀ پرهیز از تشنج در روابط با کشورها

  .تقویت روابط سازنده با کشورهاي غیرمتخاصم

 

  

 

تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور - 

خصوصاً در مناطق روستایی کشور ها رفع محرومیت - 

تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فناوري -20 

قدرت اقتصادي و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران، وحدت و هویت ملی

هویت بخشی به سیماي شهر و روستا -21 

بازآفرینی و روزآمدسازي معماري ایرانی - 

رعایت معیارهاي پیشرفته براي ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها - 

تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت -22 

اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاي نظارتی و بازرسی - 

اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در عرضه منابع مالی و  -23 

  .اقتصاديفرهنگی و 

ارتقاء توان دفاعی نیروهاي مسلح براي بازدارندگی -24 

اسالمی و منابع حیاتی کشور

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کم -25 

توسعه و نوسازي صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت، تقویت - 26 

توسعۀ نظم و امنیت عمومی و پیشگیري و مقابلۀ مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی ازطریق تقویت و هماهنگی دستگاه -27 

امنیتی و نظامی و توجه جدي در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، قضائی

امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی - 

ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت -28 

منطقه، هي دوجانبها گسترش همکاري - 

ادامۀ پرهیز از تشنج در روابط با کشورها - 

تقویت روابط سازنده با کشورهاي غیرمتخاصم - 
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گذاري خارجی و فناوري پیشرفته  افزایش جذب منابع و سرمایه

  .انداز و گسترش بازارهاي صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادي موردنظر در چشم

فرهنگی و اقتصادي ، ا و تجربیات سیاسی

  .فناوري و صنعتی، علمی، اي اقتصادي تالش براي تبدیل مجموعۀ کشورهاي اسالمی و کشورهاي دوست منطقه به یک قطب منطقه

  .المللی ي فرهنگی بین

حمایت از حقوق آنان و تسهیل ، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان

پذیري کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلی و خارجی و ایجاد ساز و 

  .سرمایۀ انسانی و فناوري نوین

  ...).خاك و

44 
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  .گیري از روابط براي افزایش توان ملی

  .خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی

  .بیگانگانتالش براي رهایی منطقه از حضور نظامی 

  .ویژه ملت فلسطین ي مظلوم و مستضعف به

  .تالش براي همگرایی بیشتر میان کشورهاي اسالمی

  .تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل

افزایش جذب منابع و سرمایه. اقتصاديکردن روابط  گیري از روابط سیاسی با کشورها و نهادینه

و گسترش بازارهاي صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادي موردنظر در چشم

ا و تجربیات سیاسیآورده تحکیم روابط با جهان اسالم و ارائۀ تصویر روشن از انقالب اسالمی و تبیین دست

  .ساالري دینی جمهوري اسالمی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم

تالش براي تبدیل مجموعۀ کشورهاي اسالمی و کشورهاي دوست منطقه به یک قطب منطقه

ي فرهنگی بینها وري اسالمی ایران در مجامع جهانی و سازمانتقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمه

کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور

.  

  .انداز با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم

  .ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاري

پذیري کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلی و خارجی و ایجاد ساز و  هاي الزم براي تحقق رقابت

  .مناسب براي رفع موانع توسعۀ صادرات غیرنفتی

سرمایۀ انسانی و فناوري نوین، تالش براي دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی

خاك و، آب، نیروي کار، سرمایه، انرژي(وري عوامل تولید ایجاد سازوکار مناسب براي رشد بهره

 

  

 

گیري از روابط براي افزایش توان ملی بهره - 

خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی مقابله با افزون - 

تالش براي رهایی منطقه از حضور نظامی  - 

  .شدن جهان قطبی مقابله با تک - 

ي مظلوم و مستضعف بهها حمایت از مسلمانان و ملت - 

تالش براي همگرایی بیشتر میان کشورهاي اسالمی - 

تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل - 

گیري از روابط سیاسی با کشورها و نهادینه بهره -29 

و گسترش بازارهاي صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادي موردنظر در چشم

تحکیم روابط با جهان اسالم و ارائۀ تصویر روشن از انقالب اسالمی و تبیین دست -30 

جمهوري اسالمی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم

تالش براي تبدیل مجموعۀ کشورهاي اسالمی و کشورهاي دوست منطقه به یک قطب منطقه -31 

تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمه -32 

تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور -33 

.مشارکت آنان در توسعۀ ملی

  :امور اقتصادي - 

با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم، تحقق رشد اقتصادي پیوسته -34 

ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاري - 

هاي الزم براي تحقق رقابت فراهم نمودن زمینه -35 

مناسب براي رفع موانع توسعۀ صادرات غیرنفتی کارهاي

تالش براي دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی - 36 

ایجاد سازوکار مناسب براي رشد بهره -37 
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  .تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزي

ي باال و پایین درآمدي جامعه ها ي کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک

  .نگهداري و مصرف آن

برداري بهینه از  منظور پایدارسازي فرایند توسعه و تخصیص و بهره

بخشی و گسترش  ي مناسب تولید و تنوع

  .با تأکید بر اصالح نظام قیمتگذاري محصوالت

حمل ، مخابرات، تجارت، معدن، یی که داراي مزیت نسبی هستند ازجمله صنعت

دستی  بر و زنجیرة پایین صنایع انرژي، خدمات مهندسی پشتیبان آن

ي موردنیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در 

ي جدید و ها ي نسبی و رقابتی و خلق مزیت

  .ي نوینها مند از فناوري سالمت و بهره، 

45 
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  .نوآوري و استعدادهاي فنی و پژوهشی

تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزي

ي کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهکها مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه

  .نیي مناسب جبرا

نگهداري و مصرف آن، عرضه، محیطی آب در استحصال سیاسی و زیست، امنیتی

  .ي مشتركها شود و اولویت استفاده از منابع آب یی که از کشور خارج می

  .درآمد و نیازمند ي کمها

منظور پایدارسازي فرایند توسعه و تخصیص و بهره ي مولد بهها درآمد نفت و گاز به دارایی

ي مناسب تولید و تنوعها با تقویت زیرساخت، ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر

با تأکید بر اصالح نظام قیمتگذاري محصوالت، ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین

یی که داراي مزیت نسبی هستند ازجمله صنعتها  ي اقتصادي درزمینه

خدمات مهندسی پشتیبان آنگاز و پتروشیمی و ، ویژه صنایع نفت

ي موردنیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در ها و زیرساخت ها گذاري در ایجاد زیربنا

  .ي آمایش سرزمین

ي نسبی و رقابتی و خلق مزیتها گذاران با اتکاء به مزیت و سرمایه بخش براي فعاالن اقتصادي

  .حمایت از مالکیت و کلیۀ حقوق ناشی از آن

، شفافیت، اي کشور با تأکید بر کارآیی ارتقاء بازار سرمایۀ ایران و اصالح ساختار بانکی و بیمه

  .پذیري آنان گذاران با حفظ مسؤولیت

  .ي مالیها و مقابله با جرم ها تشویق رقابت و پیشگیري از وقوع بحران

 

  

 

نوآوري و استعدادهاي فنی و پژوهشی، پشتیبانی از کارآفرینی - 

تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزي -38 

مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه -39 

ي مناسب جبراها و اجراء سیاست

امنیتی، توجه به ارزش اقتصادي -40 

یی که از کشور خارج میها مهار آب - 

ها حمایت از تأمین مسکن گروه -41 

درآمد نفت و گاز به داراییحرکت در جهت تبدیل  -42 

  .منابع

  .توسعۀ روستاها -43 

ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر - 

ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین هي مکمل بها فعالیت

ي اقتصادي درزمینهها افزایی و گسترش فعالیت هم -44 

ویژه صنایع نفت به، و نقل و گردشگري

گذاري در ایجاد زیربنا با اولویت سرمایه، ها آن

ي آمایش سرزمینها چهارچوب سیاست

بخش براي فعاالن اقتصادي تثبیت فضاي اطمینان -45 

حمایت از مالکیت و کلیۀ حقوق ناشی از آن

ارتقاء بازار سرمایۀ ایران و اصالح ساختار بانکی و بیمه - 46 

گذاران با حفظ مسؤولیت عتماد و حمایت از سرمایهایجاد ا - 

تشویق رقابت و پیشگیري از وقوع بحران - 
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عنوان محرك اصلی رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت همراه با حضور کارآمد آن در 

  .قانون اساسی که ابالغ خواهد شد

ي ها ارتباطات و توسعۀ پیوند، فناوري، اطالعات

عامۀ مردم در فعالیت اقتصادي کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت 

ه نفت و تأمین آن از محل درآمدهاي مالیاتی و اختصاص عواید نفت براي توسعۀ 

  

ي کلی برنامۀ چهارم تهیه و ارائه ها ي ساالنه متناسب با سیاست

موجب تفویض اختیار ازسوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخیص مصلحت 

46 
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عنوان محرك اصلی رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت همراه با حضور کارآمد آن در  ي خصوصی و تعاونی به

قانون اساسی که ابالغ خواهد شد) 44(ي کلی اصل ها حاکمیتی در چهارچوب سیاست

اطالعات، ي بخش تعاونی ازطریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع

عامۀ مردم در فعالیت اقتصادي کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت توجه و عنایت جدي بر مشارکت 

  .امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد

  .در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد

  .و انقالبی نگردد ي اسالمیها موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش

  .دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد

  .به مدیریت سالم و ادارة درست کار توجه شود

  .اي و تعادل بین منابع و مصارف دولت اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه

ه نفت و تأمین آن از محل درآمدهاي مالیاتی و اختصاص عواید نفت براي توسعۀ هاي جاري ب تالش براي قطع اتکاء هزینه

  .گذاري براساس کارآیی و بازدهی

  .مالی و ارزي با هدف دستیابی به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات

ي ساالنه متناسب با سیاستها  و بودجه ها  ي کمی و نحوة انطباق محتواي برنامه

  ي کلی نظامها  مقررات نظارت بر حسن اجراء سیاست

موجب تفویض اختیار ازسوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخیص مصلحت  ي کلی نظام بهها نظارت بر حسن اجراء سیاست

  .گیرد مقررات صورت می

 

  

 

ي خصوصی و تعاونی بهها توانمندسازي بخش -47 

حاکمیتی در چهارچوب سیاستي امور ها قلمرو

ي بخش تعاونی ازطریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابعها ارتقاء ظرفیت و توانمندي -48 

  .اقتصادي و مالی آن، فنی

توجه و عنایت جدي بر مشارکت  -49 

  :به مردم

امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد - 

در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد - 

موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش - 

دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد به خدشه - 

به مدیریت سالم و ادارة درست کار توجه شود - 

اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه -50 

تالش براي قطع اتکاء هزینه -51 

گذاري براساس کارآیی و بازدهی سرمایه

مالی و ارزي با هدف دستیابی به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات، ي پولیها تنظیم سیاست -52 

ي کمی و نحوة انطباق محتواي برنامهها شاخص :مالحظه 

  .شود 

  

  

مقررات نظارت بر حسن اجراء سیاست ـ  6 

نظارت بر حسن اجراء سیاست - 1ماده  

مقررات صورت مینظام مطابق با این 
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قانون اساسی تعیین ) 110(از اصل) 1(موجب بند

مقررات در این . ي کلی مرتبط با آن تنظیم شود

ي مربوط ها ي کلی نظام در دستگاهها نیروهاي مسلح و صدا و سیما مسؤول اجراء سیاست

  .اندهی کل نیروهاي مسلح تعیین خواهد شد

ي کلی ها نگري موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجراي سیاست

 ي موضوعی مجمع تشخیصها با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضاء هریک از کمیسیون

ربط براي شرکت در جلسات کمیسیون دعوت 

ي کلی و ها ي ادواري شامل سالیانه و پنجساله خود را از نحوه اجراء سیاست

. شود ي تخصصی در مجمع ارسال میها ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون

  .شود در جلسۀ کمیسیون نظارت مطرح می

ي کلی ها اي از نحوة اجراء و پیشرفت سیاست

  .شود براي اظهارنظر به مجمع ارائه می
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موجب بند یی است که ازسوي مقام معظم رهبري بهها سیاست

ي کلی مرتبط با آن تنظیم شودها قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چهارچوب سیاست

  .ي کلی مربوط باشدها هیچ موردي نباید مغایر سیاست

نیروهاي مسلح و صدا و سیما مسؤول اجراء سیاست، گانه باالترین مقام مسؤول در قواي سه

اندهی کل نیروهاي مسلح تعیین خواهد شدباتصویب و ابالغ فرم، شیوة اعمال نظارت درمورد نیروهاي مسلح

نگري موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجراي سیاست تلفیق و جامع، 

با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضاء هریک از کمیسیون

  .شود تشکیل می ها مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیون

  .توانند با حق رأي در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند

ربط براي شرکت در جلسات کمیسیون دعوت  از وزیر یا رئیس دستگاه ذي، ي رسیدهها کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش

ي ادواري شامل سالیانه و پنجساله خود را از نحوه اجراء سیاستها موظفند گزارش) 3(ي مندرج در ماده

  .تهیه و به مجمع ارسال کنند ها و نماگر ها براساس شاخص

ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون، و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت

در جلسۀ کمیسیون نظارت مطرح می ها همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیون

اي از نحوة اجراء و پیشرفت سیاست گزارش ساالنه، ي تخصصی مجمع در حوزة فعالیت خود

براي اظهارنظر به مجمع ارائه می، پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت 

  .عهدة دبیرخانۀ مجمع است به، پیگیري امور و کارشناسی نظارت

 

  

 

سیاست، ي کلی نظامها سیاست -تبصره 

  .شود می

قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چهارچوب سیاست - 2ماده  

هیچ موردي نباید مغایر سیاست

باالترین مقام مسؤول در قواي سه -3ماده  

  .باشند می

شیوة اعمال نظارت درمورد نیروهاي مسلح -تبصره 

، ارزیابی، منظور بررسی به -4ماده  

با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضاء هریک از کمیسیون» کمیسیون نظارت«

مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیون

توانند با حق رأي در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند رؤساي سه قوه می -1تبصره  

کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش - 2تبصره  

  .آورد میعمل  به

ي مندرج در مادهها دستگاه -5ماده  

براساس شاخص ها میزان تحقق آن

و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت ها کلیۀ گزارش - 6ماده  

همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیون سپس موضوع به

ي تخصصی مجمع در حوزة فعالیت خودها هریک از کمیسیون - 1تبصره  

 ها این گزارش. کنند تهیه می

پیگیري امور و کارشناسی نظارت -2تبصره  
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کمیسیون نظارت مجمع هم ، شوراي اسالمی

کمیسیون نظارت مواردي را که مغایر با . نماید

ع موارد نمایندگان مجم، که مجمع هم مغایرت را پذیرفت

شوراي ، کنند و نهایتاً اگر در مصوبۀ نهایی مجلس مغایرت باقی ماند

  .نماید نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می

.  

  .ي نظارتیها ي مصوب و تلفیق گزارش

  .و تصمیمات ازسوي کمیسیون نظارت به شوراي مجمع جهت اطالع و تصویب

شوراي نظارت بر صدا و ، تي نظارتی ازقبیل دیوان محاسبا

، ها سازمان، ها بانک، نهادها، سازمان بازرسی کل کشور

و کلیۀ  ها شهرداري، قانون محاسبات عمومی

مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع ازطریق باالترین مقام 

تشخیص و اعالم مغایرت یا عدم ، در هر حال

شده به مقام معظم رهبري  همراه اقدامات انجام
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شوراي اسالمیي پنجساله و اصالحات بعدي آن در دولت و مجلس ها

نماید ي کلی مصوب بررسی میها محتواي برنامه را ازنظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست

که مجمع هم مغایرت را پذیرفت درصورتی. نماید به شوراي مجمع گزارش می

کنند و نهایتاً اگر در مصوبۀ نهایی مجلس مغایرت باقی ماند ربط دولت و مجلس مطرح می ي ذي

نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می

  :وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از

  .ربط ي ذيها هاي اعمال نظارت با همکاري کمیسیون و شیوه

  .و سایر موارد ارجاعی) 9(و 

.هاي توسعه در دولت و مجلس تعیین نمایندگان براي حضور در جلسات تنظیم وتصویب برنامه

ي مصوب و تلفیق گزارشها برمبناي شاخص ها ي کلی و حسن اجراء آنها ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست

و تصمیمات ازسوي کمیسیون نظارت به شوراي مجمع جهت اطالع و تصویب

ي نظارتی ازقبیل دیوان محاسباها صدا و سیما و دستگاه، ستاد کل نیروهاي مسلح

سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداري، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود

قانون محاسبات عمومی) 5(ي دولتی و همچنین نهادهاي عمومی موضوع تبصرة ذیل ماده

مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع ازطریق باالترین مقام  ها شمول قانون بر آن

در هر حال. عمل خواهند آورد هر دستگاه همکاري الزم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به

  .د بودي کلی برعهدة مجمع خواه

همراه اقدامات انجام، ي کلیها ي انجام شده درخصوص نحوة رعایت و اجراء سیاست

    

 

  

 

ها  همزمان با بررسی برنامه - 7ماده  

محتواي برنامه را ازنظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست

به شوراي مجمع گزارش می، بیند ي کلی میها سیاست

ي ذيها مغایرت را در کمیسیون

نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می

وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از -8ماده  

و شیوه ها شاخص، ها تدوین خط مشی - 

و ) 7(اجراء وظایف مندرج در مواد - 

تعیین نمایندگان براي حضور در جلسات تنظیم وتصویب برنامه - 

ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست - 

و تصمیمات ازسوي کمیسیون نظارت به شوراي مجمع جهت اطالع و تصویب ها ارائه کلیه گزارش - 

ستاد کل نیروهاي مسلح، گانه قواي سه -9ماده  

سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، سیما

ي دولتی و همچنین نهادهاي عمومی موضوع تبصرة ذیل مادهها شرکت

شمول قانون بر آنیی که ها سازمان

هر دستگاه همکاري الزم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به

ي کلی برعهدة مجمع خواهها مغایرت با سیاست

ي انجام شده درخصوص نحوة رعایت و اجراء سیاستها  نتایج بررسی -10ماده  

   شود گزارش می
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١۴٠۴  

و  ها شدن و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان

علمی و فناوري در سطح ، ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول اقتضادي

  .  الملل بیندر جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط 

، ملی و انقالبی، ي اسالمیها جغرافیایی و تاریخی خود متکی براصول اخالقی و ارزش

و بهره مند از امنیت اجتماعی  ها حفظ کرامت و حقوق انسان

   .متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی

  . مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت 

، فساد، به دور از فقر، نهاد مستحکم خانواده

متعهد ، روحیه تعاون و سازگاري اجتماعی

، قفقاز، شامل آسیاي میانه( علمی و فن آوري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی 

ارتقاي نسبی ، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي

نو اندیشی و پویایی ، اخالقیجامعه ، توسعه کارآمد

  ) ره (ي امام خمینی ها

ي کمی ها شاخص: این نکته مورد توجه قرار گیرد 

کاهش فاصله درآمد میان ، نرخ اشتغال و تورم
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١۴٠۴سالھ جمھوری اسالمی ایران در افق  ٢٠سند نھائی چشم انداز 

شدن و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ریزي برنامهالیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش 

ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول اقتضادي، ساله 20در چشم انداز 

در جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط  الهام بخش، با هویت اسالمی و انقالبی

  :یی خواهد داشت ها چنین ویژگی، جامعه ایرانی در افق این چشم انداز

جغرافیایی و تاریخی خود متکی براصول اخالقی و ارزش، متناسب با مقتضیات فرهنگی

حفظ کرامت و حقوق انسان، ي مشروعها آزادي، عدالت اجتماعی، ي دینی

متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، توانا در تولید علم و فن آوري، 

مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت 

نهاد مستحکم خانواده، توزیع مناسب درآمد، ي برابرها فرصت، امنیت اجتماعی، 

  . تبعیض و بهره مند از محیط مطلوب 

روحیه تعاون و سازگاري اجتماعی، انضباط، برخوردار از وجدان کاري، رضایت مند، مومن، ایثارگر

  . به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن 

علمی و فن آوري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی ، دست یافته به جایگاه اول اقتصادي

رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، با تأکید بر جنبش نرم افزاري و تولید علم) ي همسایه 

  . سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل 

توسعه کارآمد، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوي مردم اسالمی دینی

ها فکري و اجتماعی تأثیر گذار بر همگرایی اسالمی و منطقه اي بر اساس تعالیم واندیشه

  . حکمت و مصلحت ، داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت

این نکته مورد توجه قرار گیرد ، سالیانه يها ي توسعه و بودجهها تدوین و تصویب برنامه

نرخ اشتغال و تورم، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، نرخ سرمایه گذاري

 

  

 

سند نھائی چشم انداز 

الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش  با اتکال به قدرت

در چشم انداز ، اصول قانون اساسی

با هویت اسالمی و انقالبی، منطقه

جامعه ایرانی در افق این چشم انداز

متناسب با مقتضیات فرهنگی، توسعه یافته

ي دینیبا تأکید بر مردم ساالر

  . و قضایی 

، برخورداراز دانش پیشرفته

مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت ، امن

، رفاه، برخوردار از سالمت

تبعیض و بهره مند از محیط مطلوب 

ایثارگر، مسئولیت پذیر، فعال

به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن 

دست یافته به جایگاه اول اقتصادي

ي همسایه ها خاورمیانه و کشورهاي

سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل 

فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوي مردم اسالمی دینی، الهام بخش

فکري و اجتماعی تأثیر گذار بر همگرایی اسالمی و منطقه اي بر اساس تعالیم واندیشه

داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت

تدوین و تصویب برنامه، مالحظه ـ در تهیه 

نرخ سرمایه گذاري، از قبیل ها کالن آن
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ي توسعه ها سب با سیاستباید متنا، ي دفاعی وامنیتی

  . به صورت کامل مراعات شود

گیري کلی  بود و افق جهت ي کلی چهار برنامه پنج ساله آینده خواهد

  ). ع 

و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی 

  . درستکاري و قناعت و اهتمام به ارتقاي کیفیت تولید

  

تمدن ، تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی و آگاهی کافی درباره تاریخ فرهنگ

ترویج روحیه ظلم ، می و منافع ملیي دشمنان علیه انقالب اسال

  . رشد آگاهی و فضایل اخالقی واهتمام به امر معروف و نهی از منکر
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ي دفاعی وامنیتیها رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی، ي باال و پایین جامعه

به صورت کامل مراعات شود ها و هدف ها تنظیم و تعیین گردد و این سیاست، و اهداف و الزمات چشم انداز

ي کلی چهار برنامه پنج ساله آینده خواهدها این چشم انداز مبناي تنظیم سیاست

  . کند می سال آینده مشخص 20د مختلف در هاي کشور را در ابعا

  .ي کلی برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایران

  . علمی و فن آوري

ع (اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت 

  .ي انقالب اسالمی در اندیشه و عمل 

  .روحیه ایثار و امید به آینده ، تقویت فضایل اخالقی و ایمان

  .رفتارهاي فردي و اجتماعی 

و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی ) ره (زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی 

  .  ها ریزي برنامه

درستکاري و قناعت و اهتمام به ارتقاي کیفیت تولید، کار آفرینی، تقویت وجدان کاري و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار

  . افزایش تولید و صادرات کاال و خدمات، فرهنگ سازي براي استفاده از تولیدات داخلی

  . ر افق چشم اندازایجاد انگیزه و عزم ملی براي دستیابی به اهداف مورد نظر د

تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی و آگاهی کافی درباره تاریخ فرهنگ

  . و هنر ایرانی ـ اسالمی و اهتمام جدي به زبان فارسی 

ي دشمنان علیه انقالب اسالها تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه

  . ستیزي و مخالفت با سلطه گري استکبار جهانی 

رشد آگاهی و فضایل اخالقی واهتمام به امر معروف و نهی از منکر، 

  . ي مورد نظر در افق چشم انداز ها اطالع رسانی مناسب براي تحقق ویژگی

 

  

 

ي باال و پایین جامعهها دهک

و اهداف و الزمات چشم انداز

این چشم انداز مبناي تنظیم سیاست، شایان ذکر است

هاي کشور را در ابعا فعالیت

ي کلی برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایرانها سیاست

علمی و فن آوري، امور فرهنگی

اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت 

ي انقالب اسالمی در اندیشه و عمل ها استوار کردن ارزش

تقویت فضایل اخالقی و ایمان

رفتارهاي فردي و اجتماعی  براي بهبود ریزي برنامه

زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی 

برنامهو  ها در تمام سیاستگذاري

تقویت وجدان کاري و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار

فرهنگ سازي براي استفاده از تولیدات داخلی

ایجاد انگیزه و عزم ملی براي دستیابی به اهداف مورد نظر د

تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی و آگاهی کافی درباره تاریخ فرهنگ

و هنر ایرانی ـ اسالمی و اهتمام جدي به زبان فارسی 

تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه

ستیزي و مخالفت با سلطه گري استکبار جهانی 

سالم سازي فضاي فرهنگی

اطالع رسانی مناسب براي تحقق ویژگی

  مقابله با تهاجم فرهنگی 
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  . ي ملی در جهت تبیین اهدف و دستاوردهاي ایران اسالمی براي جهانیان 

  . ي کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان 

هوا ، زیست محیطی، اطالعات و ارتباطات، 

منابع  تأمینآموزش عالی و کارآمد کردن آن براي 

آگاهی بخشی و ، و نهادینه کردن آزادي مشروع از طریق آموزش

، غذا تأمین، سالمت، یی از قبیل آموزشها

اجتماعی براي حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاي عمومی و 

و  ها ي اجتماعی و استیفاي حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه

  . ي اجتماعی آنان ها مسکن و آسیب، ازدواج
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ي ملی در جهت تبیین اهدف و دستاوردهاي ایران اسالمی براي جهانیان 

ي کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان ها سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت

  . تقویت نهضت نرم افزاري و ترویج پژوهش 

، ي زیستیها فن آوري و فن آوري ریز: شامل ، ي نوها بویژه فن آوري

آموزش عالی و کارآمد کردن آن براي ، آموزش فنی و حرفه اي، آموزش و پرورش: شامل ، 

  . انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز 

و نهادینه کردن آزادي مشروع از طریق آموزش ن و استحکام مبانی مردم ساالري دینی

  . دفاعی و امنیتی

ها ي برابر و ارتقاي سطح شاخصها فرصتتالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد 

  .افزایش درآمد سرانه و مبارز با فساد 

اجتماعی براي حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاي عمومی و 

  .ي مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی 

ي اجتماعی و استیفاي حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه

  . توجه ویژه به نقش سازنده آنان

  . ي انقالب اسالمی ها تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان

ازدواج، ي شغلیها فراهم کردن محیط رشد فکري و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه

  . ي آنان ها توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی

  . قضایی و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز ، ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی

 

  

 

ي ملی در جهت تبیین اهدف و دستاوردهاي ایران اسالمی براي جهانیان ها ش فعالیت رسانهگستر

سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت

تقویت نهضت نرم افزاري و ترویج پژوهش 

بویژه فن آوري، کسب فن آوري

  . یی ههست فضا

، اصالح نظام آموزشی کشور

انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز 

ن و استحکام مبانی مردم ساالري دینیتالش در جهت تبیی

  . قانونمند کردن آن 

دفاعی و امنیتی، سیاسی، امور اجتماعی

تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد 

افزایش درآمد سرانه و مبارز با فساد 

اجتماعی براي حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهاي عمومی و  تأمینایجاد نظام جامع 

ي مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی ها موسسات و خیریه

تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه

توجه ویژه به نقش سازنده آنان

تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان

فراهم کردن محیط رشد فکري و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه

توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی

ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی
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، کرامت و معیشت کارکنان تأمین، بهبود خدمت رسانی به مردم

تأکید بر تمرکز زدایی در ، ي موازيها حذف یا ادغام مدیریت

  تعاون و مشارکت عمومی و بهره مندي ساختن دولت از همدلی و توانایی اي عظیم مردم 

، مناطق مختلف کشورایجاد تعادل میان ، تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فن آوري ؛ مشارکت و ثبات سیاسی
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بهبود خدمت رسانی به مردم، افزایش تحرك و کارایی: اصالح نظام اداري و قضایی در جهت 

حذف یا ادغام مدیریت، شغلی آنان  تأمینبه کارگیري مدیران و قضاوت الیق و امین و 

  

  . پیشگیري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز 

تعاون و مشارکت عمومی و بهره مندي ساختن دولت از همدلی و توانایی اي عظیم مردم گسترش و عمق بخشیدن به روحیه 

  : آزمایش سرزمینی مبتنی بر اصول زیر 

  مالحظات امنیتی و دفاعی 

  کارآیی و بازدهی اقتصادي 

  وحدت و یکپارچگی سرزمین 

  . ی ی هي منطقها گسترش عدالت اجتماعی و تعادل

  .ابع طبیعی حفاظت محیط زیست و احیاي من

  ایرانی و حراست از میراث فرهنگی 

  . تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور

  . خصوصاً در مناطق روستایی کشور 

تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فن آوري ؛ مشارکت و ثبات سیاسی

  . قدرت اقتصادي و دفاعی و ارتقاي جایگاه جهانی ایران

  هویت بخشی به سیماي شهر و روستا 

  بازآفرینی و روز آمد سازي معمار ي ایرانی ـ اسالمی 

  رعایت معیارهاي پیشرفته براي ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها 

 بازرسی و نظارت  تقویت و کارآمد کردن نظام

  اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاي نظارتی و بازرسی 

 

  

 

اصالح نظام اداري و قضایی در جهت 

به کارگیري مدیران و قضاوت الیق و امین و 

  . ي اداري و اجراییها حوزه

پیشگیري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز 

گسترش و عمق بخشیدن به روحیه 

آزمایش سرزمینی مبتنی بر اصول زیر 

مالحظات امنیتی و دفاعی 

کارآیی و بازدهی اقتصادي 

وحدت و یکپارچگی سرزمین 

گسترش عدالت اجتماعی و تعادل

حفاظت محیط زیست و احیاي من

ایرانی و حراست از میراث فرهنگی ، حفظ هویت اسالمی

تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور

خصوصاً در مناطق روستایی کشور ، ها رفع محرومیت

تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فن آوري ؛ مشارکت و ثبات سیاسی

قدرت اقتصادي و دفاعی و ارتقاي جایگاه جهانی ایران، وحدت و هویت ملی

هویت بخشی به سیماي شهر و روستا 

بازآفرینی و روز آمد سازي معمار ي ایرانی ـ اسالمی 

رعایت معیارهاي پیشرفته براي ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها 

تقویت و کارآمد کردن نظام

اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاي نظارتی و بازرسی 
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ي مختلف ها ي دولتی در صحنهها و امکانات و مسئولیت

و حفاظت از منابع ملی و انقالب اسالمی  بازدارندگی ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین 

  ي پیشرفته ها فاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فن آوري

توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیري و مقابله مؤثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی را از طریق تقویت و هماهنگی 

  .مربوط به اعمال حاکمیت دولت 

  :حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق
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و امکانات و مسئولیت ها فرصتبه ایثارگران انقالب اسالمی در عرضه منافع مالی و 

بازدارندگی ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها ارتقاي توان دفاعی نیروهاي مسلح

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین 

فاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فن آوريتوسعه و نوسازي صنایع د

توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیري و مقابله مؤثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی را از طریق تقویت و هماهنگی 

مربوط به اعمال حاکمیت دولت امنیتی و نظامی و توجه جدي در تخصیص منابع به وظایف 

  امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی 

حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق، ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت

  .ی الملل بینمنطقه اي و ، ي دو جانبه

  . ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها

  تقویت روابط سازنده با کشورهاي غیر متخاصم 

  .بهره گیري از روابط براي افزایش توان ملی 

  مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی 

  . تالش براي رهایی منطقه از حضور نظامی بیگاگان

 .مقابله با تک قطبی شدن جهان 

  .به ویژه ملت فلسطین ، ي مظلوم و مستضعفها

  .تالش براي همگرایی بیشتر میان کشورهاي اسالمی 

  . تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل 

 

  

 

به ایثارگران انقالب اسالمی در عرضه منافع مالی و  اولویت دادن

  .فرهنگی و اقصادي 

ارتقاي توان دفاعی نیروهاي مسلح

  . و منابع حیاتی کشور

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهاي مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین 

.  

توسعه و نوسازي صنایع د، تقویت

توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیري و مقابله مؤثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی را از طریق تقویت و هماهنگی 

امنیتی و نظامی و توجه جدي در تخصیص منابع به وظایف ، ي قضاییها دستگاه

امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی 

ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت

ي دو جانبهها گسترش همکاري

ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها

تقویت روابط سازنده با کشورهاي غیر متخاصم 

بهره گیري از روابط براي افزایش توان ملی 

مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی 

تالش براي رهایی منطقه از حضور نظامی بیگاگان

مقابله با تک قطبی شدن جهان 

ها حمایت از مسلمانان و ملت

تالش براي همگرایی بیشتر میان کشورهاي اسالمی 

تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل 
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ي بهره گیري از روابط سیاسی با کشورهاي براي نهادینه کردن اقتصادي افزایش جذب منابع و سرمایه گذاري خارجی و فن آور

گسترش بازارهاي صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم 

فرهنگی و اقتصادي ، تحکیم روابط با جهان اسالم و ارایه تصویر روشن از انقالب اسالمی و تبیین دستاوردهاي و تجربیات سیاسی

فن آوري و ، علمی، تالش براي تبدیل مجموعه کشورهاي اسالمی و کشورهاي دوست منطقه به یک قطب منطقه اي اقتصادي

  ی الملل بیني فرهنگی 

  . ی الملل بیني فرهنگی 

و تسهیل ، حمایت از حقوق آنان، در میان آنان

ي الزم براي تحقق رقابت پذیري کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلی و خارجی و ایجاد ساز و 

  . سرمایه انسانی و فن آوري نوین 

  ...)آب و خاك و 

  . منیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خود اکتفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزي 

ي باال و پایین درآمدي ها ي کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک
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بهره گیري از روابط سیاسی با کشورهاي براي نهادینه کردن اقتصادي افزایش جذب منابع و سرمایه گذاري خارجی و فن آور

گسترش بازارهاي صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم 

تحکیم روابط با جهان اسالم و ارایه تصویر روشن از انقالب اسالمی و تبیین دستاوردهاي و تجربیات سیاسی

  . غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم ساالري دینی جمهوري اسالمی و معرفی 

تالش براي تبدیل مجموعه کشورهاي اسالمی و کشورهاي دوست منطقه به یک قطب منطقه اي اقتصادي

ي فرهنگی ها تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در مجامع جهانی و سازمان

ي فرهنگی ها و تسهیل حضور فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در مجامع جهانی و سازمان

در میان آنان کمک به ترویج زبان فارسی، تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور

  . مشارکت آنان در توسعه ملی 

  . باثبات و پرشتاب با اهداف چشم انداز ، اقتصادي پیوسته

 . ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاري 

ي الزم براي تحقق رقابت پذیري کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلی و خارجی و ایجاد ساز و 

  . کارهاي مناسب براي رفع توسعه صادرات غیر نفتی 

سرمایه انسانی و فن آوري نوین ، ش براي دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی به منافع دانش و آگاهی

آب و خاك و ، نیروي کار، سرمایه، انرژي( ایجاد ساز و کار مناسب براي رشد بهره وري عوامل تولید 

  نو آوري و استعدادهاي فنی و پژوهشی 

منیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خود اکتفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزي 

ي کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهکها مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه

  .ي مناسب جبرانی 

 

  

 

بهره گیري از روابط سیاسی با کشورهاي براي نهادینه کردن اقتصادي افزایش جذب منابع و سرمایه گذاري خارجی و فن آور

گسترش بازارهاي صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم . پیشرفته 

  .انداز

تحکیم روابط با جهان اسالم و ارایه تصویر روشن از انقالب اسالمی و تبیین دستاوردهاي و تجربیات سیاسی

جمهوري اسالمی و معرفی 

تالش براي تبدیل مجموعه کشورهاي اسالمی و کشورهاي دوست منطقه به یک قطب منطقه اي اقتصادي

  . صنعتی 

تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در مجامع جهانی و سازمان

و تسهیل حضور فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در مجامع جهانی و سازمان تقویت

تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور

مشارکت آنان در توسعه ملی 

  امور اقتصادي 

اقتصادي پیوسته تحقق رشد

ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاري 

ي الزم براي تحقق رقابت پذیري کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلی و خارجی و ایجاد ساز و ها فراهم نمودن زمینه

کارهاي مناسب براي رفع توسعه صادرات غیر نفتی 

ش براي دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی به منافع دانش و آگاهیتال

ایجاد ساز و کار مناسب براي رشد بهره وري عوامل تولید 

نو آوري و استعدادهاي فنی و پژوهشی ، پشتیبانی از کار آفرینی

منیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خود اکتفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزي ا تأمین

مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه

ي مناسب جبرانی ها جامعه و اجراي سیاست
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 . نگهداري و مصرف آن ، عرضه

ي مولد به منظور پایدار سازي فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداري بهینه 

ي مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش 

  . با تأکید بر اصالح نظام قیمت گذاري محصوالت

، تجارت، معدن، از جمله صنعت، یی که داراي مزیت نسبی هستند

صنایع انرژي بر و  ،گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن

و سازماندهی سواحل و جزایر ، ي مورد نیاز

ي جدید ها ي نسبی و رقابتی و خلق مزیت

سالمت و بهره مندي از فن ، شفافیت، ارتقاي بازار سرمایه ایران و اصالح ساختار بانکی و بیمه اي کشور با تأکید بر کاریی

ي خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت همراه با حضور کارآمد 

  . قانون اساسی که ابالغ خواهد شد

فن آوري ارتباطات و توسعه ، اطالعات، ي بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع
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عرضه، و زیست محیطی آب در استحصال، سیاسی، امنیتی، ي اقتصادي

  ي مشترك ها شود و اولویت استفاده از منابع آب می مهار آبهایی که از کشور خارج

  .ي کم درآمد و نیازمندها مسکن گروه

ي مولد به منظور پایدار سازي فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداري بهینه ها داراییحرکت در جهت تبدیل درآمد نفت وگاز با 

ي مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش ها با تقویت زیر ساخت، ارتقاي سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان و رفع فقر

با تأکید بر اصالح نظام قیمت گذاري محصوالت، کوچک و خدمات نوینبه ویژه صنایع تبدیلی و 

یی که داراي مزیت نسبی هستندها ي اقتصادي در زمینهها هم افزایی و گسترش فعالیت

گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، به ویژه صنایع نفت، حمل و نقل و گردشگري

ي مورد نیازها با اولویت سرمایه گذاري در ایجاد زیر بناها و زیر ساخت، 

  .ي آمایش سرزمین ها ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاست

ي نسبی و رقابتی و خلق مزیتها به مزیتتثبیت فضاي اطمینان بخش براي فعاالن اقتصادي و سرمایه گذاران با اتکا 

  . و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن 

ارتقاي بازار سرمایه ایران و اصالح ساختار بانکی و بیمه اي کشور با تأکید بر کاریی

  . با حفظ مسئولیت پذیري آنان ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران

  . ي مالی ها و مقابله با جرم ها تشویق رقابت و پیشگیري از وقوع بحران

ي خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت همراه با حضور کارآمد 

قانون اساسی که ابالغ خواهد شد 44ي کلی اصل ها در چارچوب سیاست آن در قلمرو امور حاکمیتی

ي بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابعها ارتقاي ظرفیت و توانمندي

  . اقتصادي و مالی آن 

 

  

 

ي اقتصاديها ه به ارزشتوج

مهار آبهایی که از کشور خارج

مسکن گروه تأمینحمایت از 

حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت وگاز با 

  . از منابع 

  توسعه روستاها

ارتقاي سطح درآمد و زندگی روستائیان و کشاورزان و رفع فقر

به ویژه صنایع تبدیلی و ، ي مکملها فعالیت

هم افزایی و گسترش فعالیت

حمل و نقل و گردشگري مخابرات

، ها زنجیره پایین دستی آن

ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاست

تثبیت فضاي اطمینان بخش براي فعاالن اقتصادي و سرمایه گذاران با اتکا 

و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن 

ارتقاي بازار سرمایه ایران و اصالح ساختار بانکی و بیمه اي کشور با تأکید بر کاریی

  . ي نوینها آوري

ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران

تشویق رقابت و پیشگیري از وقوع بحران

ي خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت همراه با حضور کارآمد ها توانمندي سازي بخش

آن در قلمرو امور حاکمیتی

ارتقاي ظرفیت و توانمندي

اقتصادي و مالی آن ، پیوندهاي فنی
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و رعایت جهات زیر در امر واگذاري مؤسسات 
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و رعایت جهات زیر در امر واگذاري مؤسسات ي اقتصادي کشور ها توجه و عنایت جدي بر مشارکت عامه مردم در فعالیت

  .امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد 

  .در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد 

  . ي اسالمی و انقالبی نگرددها موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش

  ت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد

  .به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود

 

  

 

توجه و عنایت جدي بر مشارکت عامه مردم در فعالیت

  :اقتصادي دولت به مردم 

امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد 

در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد 

موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش

ت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامدبه خدشه دار شدن حاکمی

به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود
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، شده ارائه کشور علمی جامع نقشۀ پشتیبان

 ها نباید و باید و ها  اولویت، نظام يها گیري جهت

  :از عبارتند

 و نوآوري، خالقیت تقویت و، فناوري و علم

 علمی؛ فکري يها آفرینش به اخالقی و حقوقی

 جامعه؛ آحاد اجتماعی و روانی، جسمی، معنوي

  اسالمی؛ بینی

 و علمی جامعۀ آحاد پذیري مسئولیت و مشارکت

 ایرانی ـ اسالمی نینو تمدن جادیا و فرهنگ

 يها  تقاضا نبودن یکاف و نظام بلندمدت ي

 و علم نظام از وجه این. شود اختصاصی حمایت
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  کشور علمی جامع نقشھ علمی کشورنقشھ

  کشور علمی جامع نقشه بنیادین

پشتیبان اسناد عۀمجمو در که نظري مبانی یۀپا بر کشور فناوري و

جهت کنندة مشخص و بوده کشور علمی حرکت بر حاکم روح

عبارتند ها ارزش این مهمترین. است فناوري و پژوهش، پرورش

  فناوري؛ و علم ابعاد کلیۀ در اسالم توحیدي

  فناوري؛ و علم گرایانۀ آخرت

علم حوزه در مستضعفین خصوص به همگان دستیابی و استعدادها

  وي؛ آزادگی و طلب علم، عقلگرا، جو حقیقت فطرت

  ؛)احسن جدال( افکار تضارب

حقوقی احترام ضرورت و علم ذاتی ارزشمندي، عالم و علم تکریم

  اسالم؛ ارزشی نظام چارچوب در ها آن از گیري بهره و 

معنوي سالمت و زیست محیط با هماهنگ و آفرین ثروت، توانمندساز، 

بینی جهان چارچوب در انسانی علوم طراحی و بازبینی در بخصوص 

 جهان؛ در فناوري و علم توسعۀ فرآیندهاي و جهانی محیط

مشارکت و تعاون روحیۀ تقویت، گروهی و فردي منافع بر عمومی مصالح

 ينوآور و فناوري، علم نظام الگوي 

فرهنگ احیاي دنبال به که ایرانی جامعه ویژة ينوآور و فناوري، 

  : باشد داشته را زیر ی

يها اولویت و ها آرمان، اهداف به توجه با: تقاضامحوري و محوري

حمایت باید دار اولویت يها  حوزه برخی از، مذکور موارد از صنعتی

 

  

 

نقشھ علمی کشورنقشھ
  

بنیادین يها ارزش: اول فصل

و علم نظام ارزشی مبانی

روح مثابۀ به و است استوار

پرورش، آموزش هاي عرصه در

توحیدي بینی جهان حاکمیت

آخرت هدفمندي و هدایتگر علم

استعدادها پرورش، محوري عدالت

  علم؛ در پذیري خطر

فطرت بر تکیه با انسان کرامت

تضارب و آرا تبادل و آزاداندیشی

تکریم، عقالنیت اصل به توجه

 بشري علمی يها ودستاورد

، آفرین کمال فناوري و علم

 علمی بنیادین تحول ایجاد

محیط با بخش الهام و فعال تعامل

مصالح تقدم، محوري اخالق

 .آن با مرتبط نهادهاي

 یاصل يها یژگیو. 2- 1

، علم نظام مناسب الگوي

یاصل هاي ویژگی باید است

محوري عرضه ترکیب. 1

صنعتی و اقتصادي يها بخش
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 يها نظام تقاضاي افزایش گرید يسو از. 

 همه شرفتیپ در اي ویژه اهمیت، فناوري و

 يالگوها از ترکیبی نهیزم نیا در ایرانی جامعۀ

 و ها قابلیت، نیازها به توجه نظر از ایرانی

 يکشورها و جهان در رو پیش يها فرصت به

  .است مدار برون نهیزم نیا در بنابراین

، است کشور داریپا و جانبه همه شرفتیپ عامل

 قیتلف نیا منظور بدین. یابد تحول تلفیقی

 به را خود جاي یفعل مدار حافظه آموزشی 

 نیز عالی آموزش نظام در. داد خواهد پژوهش

 مجموعه در که ها تهدید و ها فرصت، ضعف

  شمسی

 و فرهنگ احیاي با و الهی الیزال قدرت به

  :است کشوري، جهان در 

 يها برترین طراز در دانشمندانی با و انقالب
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. است جامعه يها آرمان و اهداف يمبنا بر دانش عرضۀ و د

و دانش کردن تجاري جهینت در و فراملی و ملی اقتصادي و صنعتی

جامعۀ فناوري و علم نظام براي مناسب الگوي، بنابراین. دارد

  .است يمحور

ایرانی جامعۀ فناوري و علم نظام :مداري درون و مداري برون 

به توجه با گرید يسو از. است مدار درون، کشور نسبی يها مزیت

بنابراین و داشته کشورها ریسا و اسالم جهان با فعال يفناور و

عامل، توأمان عمل و علم که آنجا از: مهارت و پژوهش، تیترب

تلفیقی الگویی جهت در سرعت به فناوري و علم یفعل نظام بر حاکم

 الگوي نتیجه در و ابدی ادامه آموزشی هاي دوره تمام در و آغاز

پژوهش و ها مهارت پرورش، ها انسان تیترب همراه به دانش یادگیري

  .شد خواهد تقویت

 فناوري و علم مطلوب

ضعف، قوت نقاط تحلیل و فناوري و علم موجود وضع مبناي بر فناوري

  .است گردیده تدوین است آمده علمی جامع

شمسی هجري1404 افق در ایران اسالمی جمهوري فناوري

به اتکال با، فناوري و علم در شمسی هجري 1404 افق در

 بخشی الهام و عدالت گسترش، ملی پیشرفت براي ایرانی -اسالمی

انقالب و اسالم مکتب در شده تربیت و سالم، فرهیخته، صالح 

  آن دستاوردهاي کارگیري به و نوآوري و فناوري، علم 

 

  

 

دیتول به معطوف فناوري

صنعتی، یاسیس، یفرهنگ

دارد کشور داریپا و جانبه

محور تقاضا و يمحور عرضه

 کردیرو دو اجتماع. 2

مزیت و بومی يها ظرفیت

و یعلم مشارکت، یاسالم

ترب با آموزش قیتلف. 3

حاکم تفکیکی الگوي باید

آغاز ابتدایی آموزش از باید

یادگیري بر مبتنی الگوي

تقویت يمحور پژوهش کردیرو

مطلوب وضع :دوم فصل

فناوري و علم مطلوب وضع

جامع نقشه پشتیبان اسناد

فناوري و علم انداز چشم 2-1

در ایران اسالمی جمهوري

اسالمی نوین تمدن برپایی

 يها انسان از برخوردار 

  جهان

 توسعۀ و تولید در توانا 
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  جهان؛ در بخشی الهام و علمی

 در علمی مرجعیت احراز براي نخبه و فرهیخته

، جامعه آحاد در خالقیت روحیۀ و آزاداندیشی

 و انتشار و کشور؛ نسبی يها مزیت و نیازها

  کشور؛ داخلی ناخالص تولید درصد 50 از

  اسالمی؛ تمدن و فرهنگ در ایران 

  و خلقت؛
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  جهان در علمی مرجعیت با فناوري و دانش

  کشور فناوري و علم نظام

علمی برجستۀ جایگاه احراز و اسالم جهان در فناوري و علم اول

فرهیخته، شایسته يها انسان از برخوردار و محور عدالت، بنیان 

آزاداندیشی، اخالق تقویت با همراه تخصصی و عمومی يها آموزش

نیازها، ها اولویت با متناسب، نافع و نوین يها فناوري و علوم

  خدماتی؛ و صنعتی، آموزشی مختلف نهادهاي

از بیش به داخلی فناوري و دانش بر مبتنی خدمات و محصوالت

  علمی؛ المللی بین يها زبان بین در فارسی

 تاریخی و محوري موقعیت احیاي و اسالم جهان در فناوري و

  .المللی بین علمی معتبر مراکز با فناوري و علمی 

  کشور نوآوري و فناوري، علم نظام

  دانش عمومی افراد جامعه و حذف بی سوادي؛ مناسب

  ی؛پوشش کامل دورة تحصیالت آموزش عموم

  :آموزان در هدایت کننده دانش مناسب ینظام آموزش

و خلقت؛، جامعه، خود، و وظایف در برابر خدا، ها شناخت مسئولیت

  ي؛قدرت تفکر و خردورز

  کسب آمادگی براي ورود به زندگی مستقل و تشکیل خانواده؛

  حضور مسئوالنه و مؤثر در نظام اجتماعی؛

  شغلی و آیندة شغلی براي برآوردن نیازهاي جامعه؛ 

 

  

 

 دانش مرزهاي در پیشتاز

نظام کالن اهداف 2-2 

اول جایگاه به دستیابی .1

 دانش جامعۀ استقرار .2

  جهان؛

آموزش گسترش و تعمیق .3

  جوان؛ نسل ویژه به

علوم توسعۀ به دستیابی .4

نهادهاي در ها آن کارگیري به

محصوالت تولید سهم افزایش .5

فارسی زبان جایگاه ارتقاي .6

و علم ارتقاي به کمک .7

 يها همکاري گسترش. 8

  

نظام بخشی اهداف. 2-3

مناسبسطح  به دستیابی. 1 

پوشش کامل دورة تحصیالت آموزش عموم. 2

نظام آموزش از برخوردار. 3

شناخت مسئولیت، کسب فضایل. 3-1

قدرت تفکر و خردورز یتجهت تقو. 3-2

کسب آمادگی براي ورود به زندگی مستقل و تشکیل خانواده؛. 3-3

حضور مسئوالنه و مؤثر در نظام اجتماعی؛. 3-4

 هاياستعداد جهت. 3-5
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سطح دانش و مهارت نیروي کار کشور متناسب با استانداردهاي جهانی و در راستاي پاسخگویی به نیازهاي 

  هاي دنیا؛ ي جهان اسالم و احراز جایگاه شاخص در بین دانشگاه

و  ها بندي دانشگاه نسبت مطلوب تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان متناسب با سطح

  ي بومی؛ها

گداخت و دستیابی به فناوري اعزام انسان به 

 .المللی ي بینها مشارکت جهان اسالم و همکاري
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  ؛استعدادهاي علمی براي ورود به دورة تخصصی

سطح دانش و مهارت نیروي کار کشور متناسب با استانداردهاي جهانی و در راستاي پاسخگویی به نیازهاي 

  المللی؛ جامعه و بازار کار داخلی و بین

ي جهان اسالم و احراز جایگاه شاخص در بین دانشگاهها بندي دانشگاه سب رتبۀ نخست در رتبه

نسبت مطلوب تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان متناسب با سطح

ها اسالمی و نیاز یسطح مطلوب تولید علم در علوم انسانی بر اساس مبان

  :جایگاه کشور در

  منطقه؛ در محوري نقش به دستیابی منظور به گاز و نفت

  اسالم؛ جهان در فناوري و علمی اول جایگاه کسب

  مربوطه؛ جهانی بازار از درصد 3 کسب

  مربوطه؛ جهانی بازار از درصد 2 کسب منظور

گداخت و دستیابی به فناوري اعزام انسان به  يبه دانش انرژ یابیدست، اي ي هستهها کسب دانش طراحی و ساخت نیروگاه

مشارکت جهان اسالم و همکاري با، )GEO( آهنگ زمین مدارساخت و پرتاب ماهواره به 

 

 

  

 

استعدادهاي علمی براي ورود به دورة تخصصی جهت. 3-6

سطح دانش و مهارت نیروي کار کشور متناسب با استانداردهاي جهانی و در راستاي پاسخگویی به نیازهاي  به دستیابی. 4

جامعه و بازار کار داخلی و بین

سب رتبۀ نخست در رتبهک. 5

نسبت مطلوب تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان متناسب با سطح به دستیابی. 6

  ي کشور؛ها نیاز

سطح مطلوب تولید علم در علوم انسانی بر اساس مبان به دستیابی. 7

جایگاه کشور در تثبیت. 8

نفت حوزه يها  فناوري و علوم

کسب منظور به اطالعات فناوري

کسب بهمنظور زیستی فناوري

منظور به میکرو و نانو يها فناوري

کسب دانش طراحی و ساخت نیروگاه. 9

ساخت و پرتاب ماهواره به ، فضا و دانش طراحی
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  2ي کالن علم و فناوري کشور

 1404مطلوب در سال 

 درصد 100نزدیک به  )ابتدایی و راهنمایی

 درصد 95

 درصد 60

 درصد 30

 در صد 5/3

 نفر1.200.000

 ـ

 درصد 10

 درصد 50 هاي علمیه 

 درصد 40 و نهادهاي عمومی و غیر انتفاعی

 نفر 2.000

-  

 ـ

- 

- 

 ـ

 ـ

 ـ

 

 .مراجعه شود 3بند  2-5بخش  5مشخص نشده است به فصل 

البته در . خواهد شدتصویب کشور توسط ستاد راهبري اجراي نقشه جامع 
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ي کالن علم و فناوري کشورها شاخص 1ي مطلوب اهمها کمیت 1 -2جدول 

 شاخص

درصد پوشش تحصیلی 

 کشور

ابتدایی و راهنمایی(میزان واقعی دورة آموزش عمومی

 میزان واقعی دورة متوسطه

 )سال کشور 24تا  18از جمعیت (مقدار ناخالص ثبت نام در آموزش عالی 

 از کل دانشجویان سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 دکتري از کل دانشجویان سهم دانشجویانِ

 )سالیانه(تعداد فارغ التّحصیالن دانشگاهی 

 وقت تعداد پژوهشگر تمام

درصد پژوهشگران تمام 
 دولت

هاي علمیه  و حوزه و پژوهشی آموزش عالیمؤسسات 

و نهادهاي عمومی و غیر انتفاعی یصنعت -تجاري -ي اقتصاديها بنگاه

 تعداد اعضاي هیئت علمی تمام وقت در یک میلیون نفر جمعیت 

  نسبت متخصصان ایرانی مقیم خارج به کل متخصصان کشور

 ي علمیها محیط ي اسالمی درها میزان نفوذ فرهنگ و ارزش

 ي اسالمیها اعتقادات و باور میزان پایبندي به

 ي علمیها  میزان التزام افراد به احکام اسالمی در محیط

 اي میزان رعایت اخالق حرفه

 میزان اعتماد به توان خودي در توسعه کشور

 میزان پایبندي به قانون

 اساسینظام جمهوري اسالمی و قانون ، میزان پایبندي به انقالب اسالمی

                                         
 .موجود استکشور  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمیمجموعه شاخصهاي تفصیلی علم و فناوري در 

مشخص نشده است به فصل  1404هایی که کمیت مطلوب آنها در افق  در ارتباط با شاخصهاي کیفی و یا شاخص

کشور توسط ستاد راهبري اجراي نقشه جامع به نیاز واقعی  باتوجههاي مختلف  حوزهکمیتهاي مرتبط با سرمایه انسانی در 

 .خواهد شد پیشنهاد شوراي تخصصی تحول علوم انسانی حوزه علوم انسانی کمیتهاي مطلوب توسط

 

  

 

جدول 
  

 

1 

 

 3سرمایۀ انسانی

شاخص

درصد پوشش تحصیلی 

مقدار ناخالص ثبت نام در آموزش عالی 

سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی

سهم دانشجویانِ

تعداد فارغ التّحصیالن دانشگاهی 

تعداد پژوهشگر تمام

درصد پژوهشگران تمام 

 وقت

تعداد اعضاي هیئت علمی تمام وقت در یک میلیون نفر جمعیت 

نسبت متخصصان ایرانی مقیم خارج به کل متخصصان کشور

  

 

2 

 

  

 

 وایمان اخالق

 

میزان نفوذ فرهنگ و ارزش

میزان پایبندي به

میزان التزام افراد به احکام اسالمی در محیط

میزان رعایت اخالق حرفه

میزان اعتماد به توان خودي در توسعه کشور

میزان پایبندي به قانون

میزان پایبندي به انقالب اسالمی

                                             
1

شاخصهاي تفصیلی علم و فناوري در  . 
در ارتباط با شاخصهاي کیفی و یا شاخص . 2
3

کمیتهاي مرتبط با سرمایه انسانی در  توزیع. 

حوزه علوم انسانی کمیتهاي مطلوب توسط
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800 

15 

 10 المللی هاي بین سازي شده در نمایه

40/0 

 -ي معتبر علمی داخلی و خارجی به 

 - ي بین المللی معتبر 

 -مراکز تحقیقاتی و ناشران 

  نشریه با فاکتور تأثیر 160

 3باالتر از 

 50.000 4ملیمعتبر 

 10.000 معتبر بین المللی

 1500  ي معتبر بین المللی

15/0 

- 

- 

- 

- 

-  

- 

- 

 درصد 7 آموزش

 درصد 4 تحقیقات

 .عتبار سنجی اختراعات و اکتشافات را معرفی خواهد نمود

62 

کیاستراتژ برنامه

 ) PPP(تعداد مقاالت در هر میلیون نفر از جمعیت 

 )CPP( میزان استنادات در واحد انتشارات

سازي شده در نمایه ي به مقاالت نمایهوالتّحصیالن دانشگاهی و حوز نسبت فارغ

 المللی به هیئت علمی  سازي شده در سطح بین نسبت مقاالت نمایه

ي معتبر علمی داخلی و خارجی به ها تعداد مقاالت منتشرشده در مجموعه مقاالت کامل همایش

 تفکیک

ي بین المللی معتبر ها شده در پایگاه تعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارسی در مجالت نمایه

مراکز تحقیقاتی و ناشران ، ها انتشاریافته توسط دانشگاهشده و  تعداد کتب علمی تخصصی تألیف

 معتبر علمی 

 المللی معتبر شمار نشریات با نمایۀ بین

  به تفکیک ملی و بین المللی رسیده ثبت تعداد اختراعات و اکتشافات به
معتبر  

معتبر بین المللی

ي معتبر بین المللیها پایگاهاختراعات ثبت شده در  به التّحصیالن دانشگاهی نسبت فارغ

 به هیئت علمی ي معتبر بین المللیها پایگاهنسبت اختراعات ثبت شده در 

  شاخص نوآوري

  شاخص دستیابی فناوري

 )و باالتر20(پیشرفتۀ کشور با رتبۀ جهانی باالي ها تعداد فناوري

 بنیان ي دانشها تعداد شرکت

  تعداد مقاالت علمی با بیش از یک نویسنده

 تعداد ثبت اختراعات با بیش از یک نام

  ي تحقیقاتی با بیش از یک مجريها تعداد طرح

 تولید ناخالص داخلی هاي آموزش و تحقیقات از هزینه
آموزش

تحقیقات

                                         
عتبار سنجی اختراعات و اکتشافات را معرفی خواهد نمودنهاد متولی ا) 1-5(بخش ) ب(ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور بر اساس بند 

 

  

 

  علمی انتشارات 3

تعداد مقاالت در هر میلیون نفر از جمعیت 

میزان استنادات در واحد انتشارات

نسبت فارغ

نسبت مقاالت نمایه

تعداد مقاالت منتشرشده در مجموعه مقاالت کامل همایش

تفکیک

تعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارسی در مجالت نمایه

تعداد کتب علمی تخصصی تألیف

معتبر علمی 

شمار نشریات با نمایۀ بین

  نوآوريو فناوري  4

تعداد اختراعات و اکتشافات به

نسبت فارغ

نسبت اختراعات ثبت شده در 

شاخص نوآوري

شاخص دستیابی فناوري

تعداد فناوري

تعداد شرکت

 کار گروهی  5

تعداد مقاالت علمی با بیش از یک نویسنده

تعداد ثبت اختراعات با بیش از یک نام

تعداد طرح

  گذاري  سرمایه 6

  و 
هزینه سهم

                                             
ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور بر اساس بند  4
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 درصد 50

 - ي علم و فناوري به کل اعتبارات تحقیقاتی کشور

- 

- 

 -هاي  کرد تحقیق و توسعه صنعت در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از کل هزینه

-  

-  

- 

- 

 - المللی ي معتبر بین

2250 

 دانشگاه 5حداقل  درصد بهترین مراکز هستند

- 

- 

- 

- 

 درصد4

- 

- 

  درصد 50بیش از   تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوري داخلی از تولید ناخالص داخلی کشور

  ـ  

-  

  درصد 50  تولیدي کشور

    گیري امور مربوط به علم و فناوري
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 هاي تحقیقات سهم بخش غیردولتی در تأمین هزینه

ي علم و فناوري به کل اعتبارات تحقیقاتی کشورها کرد اعتبارات تحقیقاتی در اولویت نسبت هزینه

  و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیي مشاوره ها حجم قرارداد

 هاي بخش صنعت کرد تحقیق و توسعه از کل هزینه سهم هزینه

کرد تحقیق و توسعه صنعت در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از کل هزینه سهم هزینه

 بخش صنعت

 تعداد مقاالت مشترك با کشورهاي دیگر

 المللی مشارکتی هاي بین تعداد پژوهش

 هاي علمی جدیدالتأسیس کشور براي نخستین بار در دنیا تعداد حوزه

 المللی تعداد دانشمندان عضو برجسته و مؤثر در مدیریت مجامع بین

ي معتبر بینها هاي علمی و راهبري همایش تعداد سخنرانان مدعو و اعضاي کمیته

 تعداد مقاالت بسیار پر استناد

درصد بهترین مراکز هستند 10بندي جهانی جزء  و مراکز پژوهشی که در رتبه ها تعداد دانشگاه

 دیگر کشورها و متخصصانمیزان جذب دانشجویان 

 

 کشورها و تناسب آن با نیازهاي مناطق مختلف  توزیع رشته

 ها  امکان ورود استعدادهاي مناطق مختلف به دانشگاه

 هاي مناطق مختلف امکان دسترسی به تحصیالت تکمیلی براي استعداد

 درصد رشد سالیانۀ سرانۀ تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوري

 وفناوريدرصد کاهش میزان بیکاري به دلیل توسعۀ علم 

 میزان رشد شاخص توسعۀ انسانی

تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوري داخلی از تولید ناخالص داخلی کشور

از کلّ صادرات غیرنفتی کشور به درصد فناوریهاي باالمبتنی بر   سهم صادرات  

  صدور خدمات فنی و مهندسی

تولیدي کشور کل ارزش افزوده از ارزش افزودة تولیدي صنایع با فناوري باال و متوسط

گیري امور مربوط به علم و فناوري میزان مشارکت دانشمندان و محققان کشور در تصمیم

 

  

 

سهم بخش غیردولتی در تأمین هزینه مالی تأمین

نسبت هزینه

حجم قرارداد

سهم هزینه

سهم هزینه

بخش صنعت

 

7 

 

   مشارکت

  المللی بین

تعداد مقاالت مشترك با کشورهاي دیگر

تعداد پژوهش

تعداد حوزه

تعداد دانشمندان عضو برجسته و مؤثر در مدیریت مجامع بین

تعداد سخنرانان مدعو و اعضاي کمیته

تعداد مقاالت بسیار پر استناد

تعداد دانشگاه

میزان جذب دانشجویان  

 

  آموزشیآمایش   8

توزیع رشته

امکان ورود استعدادهاي مناطق مختلف به دانشگاه

امکان دسترسی به تحصیالت تکمیلی براي استعداد

 اثربخشی 9

درصد رشد سالیانۀ سرانۀ تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوري

درصد کاهش میزان بیکاري به دلیل توسعۀ علم 

میزان رشد شاخص توسعۀ انسانی

تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوري داخلی از تولید ناخالص داخلی کشور سهم

سهم صادرات

صدور خدمات فنی و مهندسی

ارزش افزودة تولیدي صنایع با فناوري باال و متوسطسهم 

میزان مشارکت دانشمندان و محققان کشور در تصمیم
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 و مرزشکنانه، محورينیاز، محوريمزیت ي

 و مرتبط يها فناوري و علوم موجود وضع به

منابع انسانی و مدیریتی ، قانونی، مالی، فکري

  

 متمرکز؛ مالی 

 دار؛اولویت

اولویت يها حوزه در) میانبر( سریع رشد براي خاص

تفاوت شکل و میزان تخصیص منابع ، بندي

برخی از  به این معنا که حصول اطمینان از رشد و شکوفایی در

 یبانیپشتهدایت و پشتیبانی در سطوح کالن مدیریتی کشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با 

 و نفت يها يفناور – و میکرو  نانو يها يفناور

 .مبارزه با خشکسالی و شوري - 
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  کشور يعلم و فناور يها

  ها اولویت از پشتیبانی رویکرد و 

يها رویکرد ترکیب حاصل حاضر سند در کشور فناوري و علم

به بسته ها آن از پشتیبانی نوع، ها اولویت تحقق منظوربه و اساس

فکري يها پشتیبانی از وسیعی طیف در نظر مورد کیفی ارتقاي و 

  : ي علم و فناوري عبارتند ازها ي پشتیبانی از اولویتها برخی رویکرد

 تسهیالت و ها ردیف و سالیانه هايبودجه و سالهپنج هايبرنامه طریق

اولویت يها حوزه در نیاز مورد متخصص و نخبه يها نیرو جذب و تأمین

خاص تشویقی ضوابط و ها سیاست تصویب و تدوین، تنظیم و ها فرایند

  کشور فناوري

بنديدسته نوع این از منظور. اندشده تبیین ج و ب، الف سطح سه

به این معنا که حصول اطمینان از رشد و شکوفایی در، اعم از مالی و انسانی و توجه ویژة مدیران و مسؤوالن است

هدایت و پشتیبانی در سطوح کالن مدیریتی کشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با 

 .شد خواهد حاصل منابع غیرمتمرکز تخصیص

فناور –  6ياهسته يفناور - و ارتباطات  اطالعات يفناور -هوافضا

  ؛یفرهنگ و نرم يها يفناور – 7یطیمح ستیز يها يفناور

                                         
 .گیرند علوم مورد نیاز هر دسته از فناوریها در همان سطح ار اولویتها قرار می

- بیابان زدایی  - مدیریت پسماند - کاهش آلودگی آب، خاك و هوا  -مدیریت و فناوري آب، خاك و هوا 

 

  

 

ها اولویت :سوم فصل

 بندياولویت اهداف. 1- 3

علم يها اولویت استخراج

اساس این بر. است نگري آینده

 تحول و کمی توسعۀ نوع

برخی رویکرد. متغیر خواهد بود

طریق از ها گذاريسرمایه هدایت

تأمین براي آموزش نظام هدایت

فرایند و ها ساختار جادیا و اصالح

 دار؛

  

فناوري و علم يها اولویت. 2- 3

سه در بیترت به ها اولویت 

اعم از مالی و انسانی و توجه ویژة مدیران و مسؤوالن است

هدایت و پشتیبانی در سطوح کالن مدیریتی کشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با ، نیازمند توجه ها اولویت

تخصیص و میانی يها مدیریت

  ي الفها اولویت 

هوافضا يفناور :5يدر فناور 

فناور – یستیز يفناور - گاز

                                             
علوم مورد نیاز هر دسته از فناوریها در همان سطح ار اولویتها قرار می 5
 .شکافت و گداخت از جمله 6
مدیریت و فناوري آب، خاك و هوا  از جمله 7
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 -  يانرژ لیو تبد افتیباز -  ییدارو نها ای

علوم، یشناسجامعه، اقتصاد -فقه تخصصی 

 -  اسالمی حکمت بر متکی مضاف هايفلسفه

 یفارس ادب و زبان - فرهنگ و يفناور، علم

 معضالت و باال بار يدارا يهايماریب بر دیتأک

   ؛یبوم هیتغذ

 و لمیف -  هنر اقتصاد -  مقدس دفاع و اسالمی

 و یسنت یقیموس -  ایرانی اسالمی يشهرساز

 -  رساناهامین -  کیو روبات ونیاتوماس -  ک

و مقابله با  ینیبشیپ -  یمعدن مواد استخراج

 -  يادیبن ذرات و باال يها يانرژ کیزیف - 

 و یشناخت علوم -  کیژنت علوم –  شتابگرها
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یگ - یمولکول یپزشک و يادیبن يها سلول -  چگال ةماد :کاربردي

  ؛يکدگذار و يرمزنگار - ری

فقه تخصصی  -  یکالم اسالم - مطالعات قرآن و حدیث  :اسالمی معارف

فلسفه -یاسالم یمبان بر یمبتن تیریمدو  تربیتی علوم، یشناس

علم تیریمد و ياستگذاریس - یاسالم يا حرفه و يکاربرد اخالق

تأک با سالمت يارتقا و يریشگیپ دانش -و اقتصاد سالمت  ي

تغذ ياستفاده از الگوها -  یاسالم يهاآموزه با منطبق سالم یزندگ

اسالمی انقالب با مرتبط هنرهاي -  ایرانی اسالمی هنرهاي - هنر فلسفه

شهرساز و معماري -  يوتریکامپ يهايباز و شنیمیان بر دیکأت با ي

 .اسالمی ایرانی يهنر طراحی -  یسینو داستان و شعر

کیمکاترون -  ییایمیش يحسگرها -حسگرها  ستیز -  کیفوتون

استخراج و اکتشاف -  کیژنت ریذخا يایو اح حفظ -  مرهایپل -  بی

  رعامل؛

-  کیاپت -  کیانفورمات ویب -  یستیز یمنیا - کیزیژئوف: کاربردي

شتابگرها و یاتم کیزیف - یشناس هانیک و نجوم -  یکوانتوم اطالعات

  ؛يتوپولوژ -  يفاز يها ستمیس 

 

  

 

کاربردي و پایه علوم در

یپذ دینو و تجد يها يانرژ

معارف و انسانی علوم در 

شناسروان، حقوق، یاسیس

اخالق -  امامت و تیوال فلسفه

  علم؛ زبان عنوان به

ياستگذاریس :سالمت در 

زندگ وةیش يالگوها -  یبوم

فلسفه و حکمت: درهنر 

يمجاز يها رسانه - نمایس

شعر، اتیادب - رانیا یبوم

  

  ب يها اولویت 

فوتون -  زریل :يفناور در

یمواد نوترک -  يساز یکشت

رعامل؛یپدافند غ -  لیو س زلزله

کاربردي و پایه علوم در

اطالعات پردازش و محاسبات

 و نرم محاسبات -  يرفتار
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 یشناس غرب -  فلسفه -  یاسالم عرفان -  الهیأت

 خیتار -  یاسالم یمبان بر یمبتن خانواده و زنان

 یمولکول و یسلول -  یپزشک زاتیتجه -  یسنت

 يهنرها -  یسیخوشنو - یدست عیصنا و ی

 نقل و حمل -  دریایی هايسازه -  مغناطیسی

 -  ها جنگل و مراتع برداريبهره و احیا -  مقاوم

 يها سیستم -  همساز و تابعی آنالیز -  ترکیبیاتی

 -  بیوشیمی -  پیچیده يها سیستم فیزیک 

 مخاطرات -  معدنی و آلی مواد تلخیص و استحصال

 يها گونه و ارقام تولید -  غیرزیستی و زیستی

  زیستی؛ شناسی

  غذایی؛  امنیت -  غذایی ایمنی

  راهبردها و اقدامات ملی توسعه علم و فناوري در کشور

 در تربیت و تعلیم نظام سازيهماهنگ و 
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الهیأت - آن  يا رشتهنیو مطالعات ب یاخالق اسالم :یاسالم معارف

زنان مطالعات -یاسالم انقالب و رانیا، اسالم خیتار -  یافزائ و مهارت

   ؛سیاسی جغرافیاي -) یرانیو ا یاسالم

سنت طب -  سالمت دانش و اطالعات مدیریت -  بینوترک و دیجد

  ؛ياهیتغذ يفناور -  کیولوژیب ي

یسنت يهنرها - هنرهاي  مطالعات تطبیقی حوزه - انتقادي هنر مدرن 

 .یبر نگاه اسالم دیعلوم با تاک يها هنر و شاخه يا رشته

مغناطیسی مواد -  فلزي آلیاژهاي - پزشکی مهندسی -  ها کاتالیست -  اپتوالکترونیک

مقاوم و سبک ساختمانی مصالح - شهرسازي و ترافیک -  نقل

ترکیبیاتی و گسسته ریاضیات -  غیرخطی ریاضیات و جبر :کاربردي

 -  بیوفیزیک -  پالسما -  ریاضی زیست -  سازي بهینه و کنترل

استحصال و فرآوري - مهندسی شناسی زمین و تکتونیک -  سیلیکونی

زیستی يها تنش -  دریایی علوم و شناسیاقیانوس -  اقلیمی تغییرات

شناسی جامعه -  ايمنطقه کشت الگوي سازي بهینه -  زیستی تنوع

ایمنی - اعتیاد انواع با مقابله -  بالینی علوم با پایه علوم بین اي رشته

راهبردها و اقدامات ملی توسعه علم و فناوري در کشور

  فناوري در کشورراهبردهاي کالن توسعه علم و 

 فناوري و علم نهادهاي و ساختارها به بخشیدنانسجام و 

  نکال ریزيبرنامه

 

  

 

معارف و انسانی علوم در

و مهارت ینیکارآفر - يانتقاد

اسالم خیتار کردیروبا ( علم

جد يداروها :سالمت در 

يهافرآورده -  یدرمان ژن - 

انتقادي هنر مدرن  مطالعات: هنر در 

رشته انیمباحث م - یشینما

  ج يها اولویت

اپتوالکترونیک :فناوري در

نقل و حمل ایمنی -  ریلی

  بومی؛ هاي فناوري

کاربردي و پایه علوم در

کنترل -  احتمال و دینامیکی

سیلیکونی مواد –  سبز شیمی

تغییرات -  محیطی زیست

تنوع از برداريبهره با مناسب

رشته  میان علوم :سالمت در

راهبردها و اقدامات ملی توسعه علم و فناوري در کشور :چهارم فصل

راهبردهاي کالن توسعه علم و  1- 4

 اصالح :1 کالن راهبرد

برنامه و سیاستگذاري مراحل
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 و علم مولد و شکوفا، مساعد فضاي ایجاد

   سیاسی و اجتماعی، فرهنگی

 در اسالمی - ایرانی الگوهاي اساس بر دانش

 پژوهشی و آموزشی نهادهاي شدن

 اسالمی تربیت و تعلیم مبانی با انطباق منظوربه

 توجه با کشور اقتضائات و واقعی نیازهاي رفع

 تولید در توانا و نوآور، خالق، خودباور، کارآفرین

  اسالم جهان

  اسالمی

 سالمت و

  مهندسی

 مراحل در تربیت و تعلیم نظام سازي
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ایجاد و جامعه اصلی يها گفتمان از یکی به آن تبدیل و علم به

فرهنگی هايمؤلفه بکارگیري و تعمیق و توسعه طریق از اسالمی هاي

  اقتصاد در نوآوري و فناوري، علم چرخۀ مؤثرتر نقش

دانش و اخالق بر جامعه مدیریت ابتناي و دانش مدیریت کردن

 امنیتی - دفاعی و فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

شدن اسالمی فرایندهاي در تسریع و علم به اسالمی نگرش کردن

به عالی آموزش و پرورش و آموزش از اعم تربیت و تعلیم نظام نوسازي

رفع و مشکالت حل سمت به نوآوري و  فناوري، پژوهش، آموزش 

 علمی مرجعیت تحقق براي دانش مرزهاي در نوآوري

کارآفرین، متقی يها انسان پرورش بر تأکید با انسانی سرمایۀ توانمندسازي

 جامعه يها نیاز و اسالمی يها ارزش با متناسب

جهان و منطقه يها کشور ویژهبه دیگر يها کشور با فناوري و علمی اثرگذار و 

اسالمی معارف بر مبتنی هنر و انسانی علوم در کیفی و کمی ارتقاي

و پزشکی علوم حوزة در نوآوري و فناوري، علم چرخۀ مؤثرتر آفرینی

مهندسی و فنی حوزة در نوآوري و فناوري، علم چرخۀ مؤثرتر آفرینی

  پایه علوم حوزة در پژوهش و آموزش تقویت و تعمیق

  :کشور در فناوري و علم توسعۀ کالن هايراهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبرد

سازيهماهنگ و فناوري و علم نهادهاي و ساختارها به بخشیدن

  نکال ریزي

 

  

 

به توجه :2 کالن راهبرد

هايآموزه مبناي بر فناوري

نقش ایفاي :3 کالن راهبرد

کردن نهادینه :4 کالن راهبرد

سیاسی، اقتصادي، علمی نهادهاي

کردن نهادینه :5کالن راهبرد

نوسازي و تحول :6کالن راهبرد

 نقشه کالن اهداف تحقق و

 دهیجهت :7کالن راهبرد

نوآوري و سرزمین آمایش به

توانمندسازي و تربیت :8 کالن راهبرد

متناسب نوآوري و فناوري، علم

 فعال تعامل :9 کالن راهبرد

ارتقاي و تحول :10 کالن راهبرد

آفرینینقش :11 کالن راهبرد

آفرینینقش :12 کالن راهبرد

تعمیق، توسعه :13 کالن راهبرد

راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبرد 2- 4

  :1 کالن راهبرد

بخشیدنانسجام و اصالح 

ریزيبرنامه و سیاستگذاري
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  فناوري؛ و علم جامع

   کشور؛ در فناوري و علم توسعۀ کالن هاي سیاست

  کشور؛

 نیازهاي چارچوب در فناوري و علم حوزه در بومی

، گراییمهارت فرهنگ کردن نهادینه و اجتماعی

 تداوم منظور به عالی آموزش و اي حرفه و مهارتی

 دانشگاه و حوزه تعامل ارتقاي و ساماندهی بمنظور

 هاي ارزیابی و نظارت و ملی هاي برنامه ابالغ 

 )1(فناوري؛ و علم چرخه

  )3(آن؛ نظارتی ابعاد تقویت
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جامع نقشه کردن اجرایی در کشور مختلف يها بخش در افزاییهم و هماهنگی

سیاست با، توسعه لهساپنج هايبرنامه ویژهبه، کشور اقتصادي و صنعتی توسعۀ

  ؛ فناوري و علم حوزة با مرتبط نهادهاي مالکیت

  فناوري؛ و علم هاي حوزه در فکري

کشور؛ فناوري و علم نظام مقررات و قوانین کردن روزآمد و سازيساده، سازي

بومی يها استاندارد تعیین و ملی نوآوري و فناوري، علم ارزیابی و نظارت

   فناوري؛ و علم توسعه

اجتماعی ـ اقتصادي واحدهاي ادارة براي فنی و علمی دانش بر مبتنی اي

   ؛نوآوري و فناوري، علم نظام در

مهارتی آموزش، عمومی رسمی آموزش دورة بین در ریزيبرنامه و سیاستگذاري

   ؛تربیت

بمنظور فرهنگی انقالب شورایعالی و علمیه هاي حوزه شورایعالی مشترك

  اسالمی؛ هاي آموزه 

 کشور؛ در رسمی غیر و رسمی تربیت و تعلیم نظام میان مرزهاي

 و تصویب، علمی جامع نقشه کردن اجرایی، اجرایی سیاستگذاري

چرخه با مرتبط نهادهاي تکمیل و فناوري و علم در ذیربط نهادهاي بین

تقویت با همزمان دولت گريتصدي کاهش و فناوري و علم نظام در 

                                         
 .شماره انتهاي هر اقدام ملی مشخص کننده شماره راهبرد ملی مربوطه است

 

  

 

  :ملی راهبردهاي

هماهنگی يارتقا و سیاستگذاري

توسعۀ هاي سیاست همسوکردن

مالکیت و مدیریت حدود تعیین

فکري مالکیت نظام ساماندهی

سازيیکپارچه، اصالح، بازنگري

نظارت ساختارهاي و فرآیندها اصالح

  کشور؛ اجتماعی و اقتصادي

توسعه مالی تأمین نظام ساماندهی

ايحرفه يها نظام سازماندهی

در کارآفرینی و محوريپژوهش

سیاستگذاري در هماهنگی ایجاد

تربیت و تعلیم هايفعالیت فرایند

مشترك ریزي برنامه و سیاستگذاري

 پرتو در علم توسعه و تولید در

مرزهاي کاهش و هماهنگی ایجاد

  

  : ملی اقدامات

سیاستگذاري براي الزم سازوکار طراحی

 8)1(مربوطه؛

بین بخشی انسجام و هماهنگی

 غیردولتی بخش توانمندسازي

                                             
شماره انتهاي هر اقدام ملی مشخص کننده شماره راهبرد ملی مربوطه است 8
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 )4و3(قضائیه؛

 دفاتر، اکتشاف و اختراع ثبت حقوقی پیگیري 

 و فنی افزارهاي نرم و اختراعات ثبت، ها نامه پایان

 دولتی غیر بخش مشارکت با آزمایشگاهی خدمات

  )6(بنیان؛

 بر تأکید با نوآوري و فناوري، علمی نهادهاي کیفیت

 )7( مربوطه؛ استانداردهاي رعایت و ها

 )7(؛ها آن نتایج 

  )7(محور؛

 بخش نقش تقویت براي ايتعرفه و یگمرک ي

 نقشه هاي شاخص و اهداف تحقق راستاي در ها

، پذیر خطر گذاري سرمایه هاي صندوق جمله از
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 )3(فناوري؛ و علم نهادهاي و مؤسسات از پشتیبانی و توسعه 

 )4(مجریه؛ ةقو در فناوري و علم ةحوز در فکري

قضائیه؛ ةقو در ها دادخواهی و شکایات به رسیدگی براي فناوري و علم

 )4(دار؛ اولویت هاي حوزه در) اثباتی( امتحانی

 و تنظیم خصوصی دفاتر جمله از اکتشاف و اختراع ثبت پشتیبان 

 ) 4(فناوري؛ رسانی اطالع مراکز و اکتشاف

پایان و علمی کتب، علمی مقاالت عرصه در فکري مالکیت مقررات 

خدمات ارایه و دولت براي نظارت و ریزي برنامه وظایف حفظ با فناوري و 

بنیان؛ دانش و مدنی، علمی نهادهاي مشارکت با جدید استانداردهاي تدوین

کیفیت تضمین و يبندرتبه جامع هاي نظام استقرار و ارزیابی و نظارت

  )6(تقاضا؛ و عرضه بازار رونق و سازيشفاف

ها ارزش حفظ با پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات مالی تأمین نظام تسهیل

 از برداري بهره بر تاکید با بنیادین و راهبردي يها پژوهش از حمایت 

محور؛ تقاضا هاي پژوهش منظورتوسعۀ به مالی سازوکارهاي تسهیل و پژوهشی

يها معافیت، وام، کمک، مالیاتی معافیت جمله از متنوع مالی هاي مشوق

 )7(فناوري؛ و علم حوزه 

ها پژوهش نیاز مورد منابع تأمین به ها آن الزام و دولتی يها شرکت 

از نوآوري و فناوري، علم نظام مالی نهادهاي منابع بهنگام تأمین

 )7( نوآوري؛ و فناوري توسعه هاي بانک و سرمایه تأمین يها شرکت

 )7(بورس؛ بازار به ها آن ورود از حمایت و بنیان دانش يها شرکت و

  )7(فناوري؛ و علم مالی تأمین نهادهاي بین مالی هاي فعالیت همکاري

 

  

 

 در خیریه و وقف سهم افزایش

فکري مالکیت سنجی اعتبار و ثبت

علم تخصصی دادرسی نهاد ایجاد

امتحانی اختراع ثبت نظام ایجاد

 نظام تکمیل و ترمیم، اصالح

اکتشاف و اختراع تحلیل خصوصی

 و قوانین ساماندهی و تقویت

 )4(تخصصی

 علم استاندارد نظام ساماندهی

تدوین و استانداردها کردن بومی و

نظارت براي کارآمد نظام طراحی

شفاف و متقاضیان حقوق حفظ

تسهیل و پویاسازي، ساماندهی

 در دولت سهم و نقش افزایش

پژوهشی اعتبارات کردن هدفمند

مشوق و سازوکارها از استفاده

 در نوآور هاي بنگاه و خصوصی

 و ها دستگاه بودجه ساماندهی

 )7(جامع؛

تأمین و توسعه، ایجاد از حمایت

شرکت، فناوري توسعه هاي صندوق

و مؤسسات فرابورس بازار ایجاد

همکاري و هماهنگی  شبکه ایجاد
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 تولید از غیردولتی بخش پژوهشی اعتبارات سهم

 و آموزش رسمی نظام با همسویی منظوربه تربیت

 بر فناوري و علم مولد و شکوفا، مساعد

   سیاسی و اجتماعی، فرهنگی

 در) السالمعلیهم(معصومین و کریم قرآن هايآموزه

 هايیافته از استفاده و عموم سطح در العمرمادام

، فرهنگی مختلف ابعاد در عمومی علمی يها آگاهی

  آوران؛ فن

 و احسن جدال بر مبتنی علمی مناظرات و تفکر

 اصیل يها  ارزش به احترام و ترویج، تعمیق، اجتماعی

 )1(جامعه؛ عموم
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سهم ارتقاي و توسعه و تحقیق در غیردولتی بخش گذاريسرمایه افزایش

تربیت بر موثر مراکز و نهادها و هارسانه براي تربیتی متمرکز و مشترك

مساعد فضاي ایجاد و جامعه اصلی يها گفتمان از یکی به آن

فرهنگی هايمؤلفه بکارگیري و تعمیق و توسعه طریق از 

آموزه ترویج و گسترش و آن قلمدادکردن فریضه و آموزيعلم و علم

  تعلم؛

مادام یادگیري و جوئی حقیقت، پرسشگري روحیۀ تقویت و تحقیق، 

  زندگی؛ بهبود و اجتماعی توسعۀ براي عاملی صورت به روزمره

آگاهی ارتقاي و جامعه در علم بومی تولید و يافزارنرم جنبش تقویت

فن و پژوهشگران، استادان، معلمان اجتماعی و علمی مرجعیت و ايحرفه

تفکر يها کانون، يپردازنظریه و آزاداندیشی يها کرسی از حمایت با فکر

اجتماعی يها رسالت ایفاي در فناوري و علم آفرینان نقش و دانشمندان

  فرهنگی؛ غنی ذخایر از برداري بهره و اي حرفه

  کشور؛ در فناوري و علم نظام اهداف پیشبرد براي

عموم سطح در علم انتشار و ترویج در فرهنگی و علمی يها پایگاه عنوان 

 

  

 

افزایش براي قانونی تسهیالت ایجاد

  )7(داخلی؛ ناخالص

مشترك ریزي برنامه و سیاستگذاري

  )11(؛پرورش

  

  2 کالن راهبرد

آن تبدیل و علم به توجه

 اسالمی هايآموزه مبناي

  :ملی راهبردهاي

علم لۀمقو به دینی نگاه تقویت

تعلم؛ و تعلیم آداب و علمی تربیت

، تتبع، مطالعه فرهنگ توسعۀ

روزمره زندگی در علمی و تحقیقاتی

تقویت براي عمومی سازيفرهنگ

  اقتصادي؛ و سیسیا

حرفه صالحیت و ارتقاي منزلت

فکر و علم تولید فضاي گسترش

   عالمانه؛ نقدپذیري

دانشمندان مشارکت سطح ارتقاي

حرفه اخالق و ایرانی و اسالمی

براي ها رسانه ظرفیت از استفاده

  :ملی اقدامات

عنوان به مساجد تر فعال نقش ایفاي
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 در علمی دستاوردهاي و علم از استفاده فرهنگ

 همسو منابع این انتشار و تولید از حمایت و مختلف

 خالق تفکر ترویج منظور به پرورش و آموزش در

 )4(فناوري؛ و پژوهشی، استادي و معلمی 

 )4(علمی؛ يها فعالیت

 پژوهشی؛ و علمی هاي محیط در رفتاري ضوابط

 مشارکت با آموختگاندانش در جامعه سالمت و

 )7(فناوري؛

 و پردازي نظریه، اندیشی  آزاد هاي کرسی از حمایت

 )7(آن؛ مبناي بر دولتی حمایت و ها جشنواره

 ایجاد و جامعه نیازهاي بر تأکید با افراد مهارتی

  ؛ عمومی و تخصصی خدمات
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فرهنگ کردن نهادینه منظور به الزم مناسب واژگان تولید و مردم عموم

مختلف مناطق در مجازي و عمومی هاي کتابخانه گسترش طریق از علمی

 )2(کشور؛ نوآوري

در بخصوص درسی متون تدوین و تربیت و تعلیم هاي روش در خالقانه

( 

 هايحرفه سمت به جامعه نخبگان جلب براي مادي و اعتباري تشویق

فعالیت براي الزم بستر آوردن فراهم منظور به پژوهشگران و معلمان معیشتی

ضوابط و معیارها و اي حرفه اخالق بر نظارت و ترویج، تدوین متولی تعیین

و رفاه، عدالت گسترش براي تالش روحیه و مداريقانون، اجتماعی

فناوري؛ و علمی موضوعات به فهم عامه و ساده زبان با ملی رسانه هاي برنامه

حمایت و فناوري و علم تخصصی موضوعات با عمومی هاي رسانه در علمی

جشنواره جوایز تخصیص و فناوري و علم به توجه میزان مبناي بر عمومی

  اقتصاد در نوآوري و فناوري، علم

مهارتی و فناوري، علمی توانایی ارتقاي و کارآفرینی فرهنگ و نبنیادانش

   شغلی؛ هاي مسؤولیت

خدمات تولیدي و صنعتی هاي بخش در وريبهره ارتقاي و توانمندسازي در

 

  

 

عموم براي علم زبان سازي ساده

  )2(زندگی؛

علمی منابع به دسترسی افزایش

نوآوري و فناوري و علم نظام با

خالقانه و علمی فنون گیري بکار

)2(سنین؛ ترین پایین از علمی

تشویق و معنوي هاي انگیزه تقویت

معیشتی و اجتماعی مشکالت حل

تعیین و اجرایی کار و ساز طراحی

)6(  

اجتماعی انضباط و تعهد سازينهادینه

 )6( استادان؛ و معلمان

برنامه از مهمی بخش اختصاص

علمی مناظرات اجراي و طراحی

 )7(مناظره؛ و نقد

عمومی هاي رسانه برترین انتخاب

 

  3 کالن راهبرد

علم چرخۀ مؤثرتر نقش ایفاي 

  :ملی راهبردهاي

دانش روکاکسب فرهنگ ترویج

مسؤولیت پذیرش جهت آمادگی

در فناوري و علم نقش افزایش 
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 و خدمات و فناوري تولیدات پذیريرقابت يها

)1 ( 

  )1(؛ها آن به کار ارجاع از حمایت و غیردولتی

 )1(ی؛الملل بین بازارهاي از کشور 

  )2(کشور؛ فناوري و علمی يها

 رسانی اطالع، دولتی يها خرید در داخلی خدمات

  )2(صادرات؛ توسعه

 در ها آن استقرار موانع رفع و بیمه، صادرات و واردات

 و علم دار اولویت موضوعات در اداري و فنی، 

 مشوقهاي و جوایز هدایت و ساماندهی طریق از

 )3(پشتیبانی؛

 محققان و پژوهشگاهها، دانشگاهها براي انتفاع 

 )3(پژوهشی؛

 انتقال مراکز گسترش و ایجاد، (RTI)ملی فناوري

  )3(داخل؛ معتبر

 و فناوري پیوست تدوین به ها طرح این مدیریت

 )3(ها؛ فناوري این
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ها زیرساخت توسعۀ و فناوري و علم انتشار و انتقال و تقاضا و عرضه 

(بنیان؛ دانش و متقن وکار کسب بودن فریضه و قداست خصوص در دینی

غیردولتی پژوهشی مؤسسات و بنیان دانش يها شرکت و علمی هاي انجمن 

 سهم افزایش منظور به، خصوصی بخش مشارکت با پیشرفته يها مهارت

  )2(فناوري؛ و علم سازيتجاري و تولید در اقتصادي هاي

ها دستاورد از مناسب گیريبهره و دهیسامان و شناسایی براي اجرایی

خدمات و محصوالت به دهی اولویت طریق از ویژه به نوآورانه محصوالت

توسعه منظور به آزاد مناطق در داخلی نوآور علمی يها  شرکت استقرار از 

واردات امور، مجوز و پروانه أخذ از اعم نبنیادانش يها شرکت فعالیت

 )3(کشور؛ دار اولویت يها  حوزه در تخصصی يها بازار فن ایجاد و 

، مالی، حقوقی واسط نهادهاي و "بازار تا ایده" پشتیبان خدمات

از بنیان دانش يها شرکت فناورانه محصوالت فروش از پس خدمات 

پشتیبانی؛ و بازرگانی واسط يها شرکت توسعۀ و بازاریابی و تبلیغات سازوکار

 ایجاد و دستاوردها فروش براي پژوهشگاهها و دانشگاهها تشویقی 

پژوهشی؛ و عالی آموزش مؤسسات سهامی مشارکت با بنیان دانش يها

 )3(خصوصی؛ بخش مشارکت بر تأکید با فناوري و علم پارکهاي و

فناوري و تحقیق نهاد گیري شکل از حمایت طریق از صنعتی و تحقیقاتی

معتبر مؤسسات) لیسانس( مجوز تحت فناوري محصوالت و خدمات دریافت

مدیریت الزام و فناوري یادگیري و انتقال به کشور بزرگ اي توسعه هاي طرح

این اطالعات بانک ایجاد و توسعه و تحقیق واحدهاي محوریت با انتقالی

 

  

 

 فرایند يو کارآمدساز تسهیل

  مربوطه؛ محصوالت

  :ملی اقدامات

دینی هاي آموزه ترویج و تبیین

 مؤثرتر بنديرتبه و ساماندهی

مهارت آموزش توسعۀ از حمایت

هايبنگاه گذاري سرمایه از حمایت

اجرایی يها سازمان و ها دستگاه الزام

محصوالت براي بازارسازي از حمایت

 حمایت و ها آن آینده يها نیاز

فعالیت و اندازيراه مراحل تسهیل

  )3(؛ها شهر

 عمومی يها بازار فن ساماندهی

خدمات ارائه مراکز ایجاد از حمایت

 )3(فناوري؛

 و صادرات، بازاریابی به کمک

سازوکار ایجاد از حمایت و صادراتی

 و حقوقی هاي سازوکار تدوین

ها شرکت ایجاد از حمایت نظیر

و رشد مراکز سعۀتو از حمایت

تحقیقاتی هاي بخش تعامل از پشتیبانی

دریافت و فناوري سازيتجاري و

طرح اعتبارات از بخشی اختصاص

انتقالی هاي فناوري سازي مستند
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 نهادهاي در اسالمی - ایرانی الگوهاي اساس

  محصول؛ به ایده تبدیل

 و ارزیابی و پژوهش فرهنگ سازي نهادینه و کشور

 و ترویج و توسعه، سازیها تصمیم در مشارکت ارتقاي

 علمی؛ مرجعیت تحقق به یابی

 يها زیرساخت تقویت با ویژه به ها آن از استفاده

  )2(دانش؛ انتشار و انتقال

، سنجش و داوري، ثبت، تولید فرآیندهاي اصالح

 اکتشافات و اختراعات، علمی کتب و مجالت، مقاالت

 مراجع در شدهتأیید هاي پژوهش از کشور کالن

 )3(داخلی؛ فناوري و پژوهشی مؤسسات
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اساس بر دانش و اخالق بر جامعه مدیریت ابتناي و دانش

  امنیتی -دفاعی و فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

  مختلف؛ يها دستگاه و نهادها در اطالعات و دانش

تبدیل فرایند تقویت و دانش توسعۀ و کاربرد و انتشار، تولید جریان سه بین

کشور کالن گیريتصمیم نظام در دانش دانشمندان و نظران صاحب 

 گیري؛تصمیم

ارتقاي و علمی مرجعیت نقش ایفاي منظور به علمی هاي جمعیت و

یابی دست رویکرد با داخلی معتبر علمی مجامع و هانشست، علمی هاي

  .بازار نیازهاي و نوآوري و فناوري، 

استفاده و انتشار و صریح دانش به ضمنی دانش تبدیل سازوکارهاي تقویت 

)1(  

انتقال تسهیل و تعامالت افزایش منظور به فناوري و تحقیقاتی هاي شبکه

اصالح و استانداردسازي مأموریت با کشور فناوري و علمی اطالعات نظام

مقاالت، فناوري و پژوهشی هاي طرح، ها نامه پایان، ها رساله براي یکپارچه

 )2(؛ (ISC)اسالم جهان علوم استنادي پایگاه تقویت و علمی انتشارات

کالن يها گیريتصمیم و ها ریزيبرنامه، ها سیاستگذاري مندي بهره منظور

  )3( مرتبط؛ علمی هاي انجمن و تفکر هاي کانون، مؤسسات و ها فرهنگستان

مؤسسات به دادن اولویت راستاي در ملی فناوري و تحقیقاتی، مطالعاتی هاي

 

  

 

  4 کالن راهبرد

دانش مدیریت کردن نهادینه 

سیاسی، اقتصادي، علمی

  :ملی راهبردهاي

دانش مدیریت فرایند سازي پیاده 

بین در افزاهم و مستمر ارتباط

 مشارکت تسهیل و ساماندهی

تصمیم مختلف سطوح در کنترل

و ها انجمن تقویت و ساماندهی

 فناوري؛ و علم انتشار

هاي همایش کمی و کیفی ارتقاي

، علم نگاريآینده و پایش، رصد

  :ملی اقدامات

 و دانش مدیریت نظام استقرار

( ارتباطات؛ و اطالعات فناوري

شبکه سعۀتو و ایجاد از حمایت

نظام به بخشی انسجام و تقویت

یکپارچه اطالعاتی هاي بانک ایجاد

  )2( ؛پژوهشگران

انتشارات ساماندهی و بندي رتبه

منظور به الزم وکار ساز طراحی

فرهنگستان جمله از علمی معتبر

هاي طرح واگذاري مقررات اصالح
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 حوزه در ترویجی هاي برنامه کیفیت و کمیت، فناوري

 علمی نشریات واگذاري تسهیل و دار اولویت هاي

 )5(دار؛اولویت هاي

 )6(غیردولتی؛ مؤسسات و دانشگاهی

  پژوهشی و آموزشی

  ؛اسالمی نوین تمدن بازسازي و

 پژوهشی؛ و آموزشی مؤسسات در نمادها نمودن

 توحیدي؛ نگرش و دینی هايآموزه با جدید علوم

 بر ها آن اصالح و آموزشی متون در سکوالریستی

 )1( مربوطه؛ هايرشته در

 تعمیق منظور به درسی کتب تالیف و آموزشی 
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فناوري و علم توسعه در بخشی اثر میزان، ملی هاي ریزي برنامه در مشارکت

 )4(ملی؛ هاي جمعیت و ها انجمن بندي رتبه و ارزیابی

هاي حوزه در ویژه به علمی هاي جمعیت و ها انجمن توسط تخصصی هاي

هاي حوزه در المللی بین و داخلی علمی يها همایش در دانشمندان مشارکت

دانشگاهی مراکز، علمی هاي انجمن مشارکت با دار اولویت هاي حوزه در فناوري

آموزشی نهادهاي شدن اسالمی فرایندهاي در تسریع و علم به اسالمی

  آموزشی؛ متون و ها برنامه در

   علوم؛ سایر و دینی علوم دانشمندان

و علم به اسالمی نگرش تقویت منظور به دانشگاهی و حوزوي علمی 

نمودن اسالمی و فناوري و علم عرصه نهادهاي و فعاالن در اسالمی رفتار

  )1( اسالمی؛ نگرش و ارزشی، نظري مبانی اساس بر آموزشی

علوم و طبیعی علوم ارتباط تبیین براي آموزشی هاي برنامه تدوین و محتوا

سکوالریستی و اومانیستی قبیل از غیراسالمی يها نگرش شناسایی براي مطالعات

 

در آنان آثار و مسلمان دانشمندان معرفی و اسالمی تمدن دورة در ریاضی

 ریزي برنامه فرایند در پرورش و آموزش و دانشگاهها، علمیه يها حوزه

  )1( ؛ تربیتی

 

  

 

مشارکت میزان به دهی اولویت

ارزیابی يها شاخص در فناوري و علم

هاي همایش  برگزاري از حمایت

 )4(؛ها آن به تخصصی و

مشارکت و حضور تشویق و تسهیل

فناوري و علم رصد نهادهاي ایجاد

  

   5کالن راهبرد 

اسالمی نگرش کردن نهادینه 

  :ملی راهبردهاي

در اسالمی نگرش سازينهادینه

دانشمندان فکري تعامل فضاي توسعه 

 نهادهاي سازندة و مؤثر تعامل

رفتار و اعتقاد، آگاهی سطح ارتقاي

  :ملی اقدامات

آموزشی محتواهاي و هابرنامه بازنگري

محتوا تولید، پژوهش از حمایت

)1(  

مطالعات و ها پژوهش از حمایت

 )1( اسالمی؛ هاي آموزه اساس

ریاضی و طبیعی علوم تاریخ تدوین

حوزه مند نظام همکاري ارتقاي

تربیتی ابعاد تقویت و دینی تعالیم
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 بررسی براي دینی علوم دانشمندان با طبیعی 

  )2( ؛انسانی علوم خصوصاً

  )3( ؛دانشگاه و حوزه محققان

  )3( فکري؛ تعامالت تقویت و یکدیگر تجربیات

 و علم عرصه فعاالن در عفاف فرهنگ و اجتماعی

  

 پژوهشی؛ و عالی آموزش مراکز در آنان اخالقی 

 اندیشۀ و معرفت ارتقاي منظور به علمی هیأت 

  )4( پژوهشی؛ و 

 و اسالمی تربیت و تعلیم مبانی با انطباق منظور

 ام سی اصل رعایت با پاسخگویی و کارآمدي افزایش

  کشور؛ 

 و جامعه نیازهاي و اقلیمی اوضاع، مؤسسات نوع
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 و پایه، انسانی علوم دانشمندان میان مشترك هاي اندیشی هم و 

)2( 

خصوصاً دانش مختلف هايحوزه در دینی تحقیقاتی مؤسسات و دانشمندان

محققان حضور با علم و دین هاي حوزه در گرا ماموریت اي رشته بین هاي

تجربیات از استفاده منظور به، بالعکس و دانشگاه در حوزه مدرسین مند

اجتماعی و سیاسی، دینی معرفت و دانش سطح ارتقاي منظور به هدفمند

  )4( آنان؛ تجارب و عالیق، تخصصی رشتۀ با متناسب و اسالمی انقالب

 و تربیتی نقش با علمی هیأت اعضاي پژوهشی و آموزشی يها فعالیت

 اعضاي و دانشجویان فرهنگی و سیاسی يها فعالیت براي مناسب ضوابط

 آموزشی مؤسسات و نهادها کالبدي يها فضا طراحی در ملی و اسالمی

منظوربه عالی آموزش و پرورش و آموزش از اعم تربیت و تعلیم

افزایش راستاي در عالی آموزش در دولت کرد هزینه و گذاري سرمایه

 عالی آموزش نظام در سنجی اعتبار و نظارت، سیاستگذاري در یکپارچگی

نوع، فناوري و علم دار اولویت هاي حوزه با متناسب کشور عالی آموزش

  کشور؛ علمی جامع نقشۀ بر 

 

  

 

 ها نشست برگزاري از حمایت

( دین؛ و علم حوزة يها چالش

دانشمندان سازي شبکه از حمایت

هايپژوهشکده تأسیس از حمایت

مندنظام و مؤثر حضور از حمایت

هدفمند ترویجی هاي برنامه طراحی

انقالب هاي ارزش با مطابق فناوري

فعالیت ساختن توأم سازوکار ایجاد

)4(  

ضوابط تدوین و مندکردن نظام

 )4( دینی؛

اسالمی معماري يها  ویژگی رعایت

  

 

 

  6کالن راهبرد

تعلیم نظام نوسازي و تحول 

  نقشه کالن اهداف تحقق

  :ملی راهبردهاي

سرمایه، مالی حمایت سازي هدفمند

 اساسی؛ قانون

یکپارچگی تقویت و بخشی انسجام

آموزش گسترش الگوي طراحی

 مبتنی التحصیالنفارغ اشتغال
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، منطقی تفکر تقویت و ها توانایی ارتقاي منظور 

  ؛اجتماعی و خانوادگی، 

  ؛معلمان معیشتی 

 مؤسسات در تحصیلی شده تمام يها  هزینه سازي

 و اختیارات افزایش طریق از ها  هزینه و ها آمد

 )2(؛کشور در متقاضی نهادهاي و جامعه واقعی

 )2( اجرا؛ و نظارت، سیاستگذاري سطوح در بخشی

 کارکردهاي حفظ با عالی آموزش حوزة در 

 هاي ریزي برنامه در اجتماعی و اقتصادي يها بنگاه

  )2(فرهنگی؛ انقالب عالی شوراي 

  )2(غیردولتی؛ 
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 اسالمی؛ تربیت و تعلیم نظام چارچوب در پژوهشی و عالی آموزشی

  ؛ آموزش

  پرورش؛ و آموزش نظام مالی بنیه

 به اسالمی تربیت و تعلیم و بینی جهان اساس بر آموزشی يها محتوا

، فردي هاي زمینه در اسالمی هاي آموزه با منطبق دانشجویان و آموزان

 سطح و اجتماعی منزلت، اي حرفه و علمی صالحیت ارتقاي و انسانی

 ؛ها آن کارآمدي ارتقاي منظور به مدارس مدیریت

  ؛تربیت و تعلیم در 

سازي شفاف منظور به عالی آموزش در دولت گذاري سرمایه هدفمند 

 )1( ؛ها آن کارآمدي

آمد در، مالی منابع، اداري امور مدیریت در پژوهشی و عالی آموزش

 ) 1( آنان؛ امناي

 )1( ؛کشور عالی آموزش نظام ارتقاي منظور به مستعد دانشجویان

 )1( ملی؛ هاي مأموریت و نیازها سوي به پژوهشی و آموزشی

واقعی نیازهاي به توجه با اسالمی مبانی اساس بر پژوهشی و آموزشی ریزي

بخشی انسجام و هماهنگی منظور به کشور عالی آموزش در دانشجو پذیرش

 وقف فرهنگ گسترش همچنین و غیردولتی و عمومی نهادهاي

 )2( 

بنگاه و نهادها با فعال تعامل برقراري و عالی آموزش در یآفرینکار

شوراي نظر تحت عالی آموزش نظام در کیفیت تضمین و اعتبارسنجی، ارزشیابی

 يها دانشگاه خصوصاً، ها دانشگاه در کشور پژوهشی و آموزشی يها سیاست

 

  

 

آموزشی مؤسسات وريبهره ارتقاي

آموزش به همگانی دسترسی افزایش

بنیه تقویت و وري  بهره ارتقاي

محتوا و ها روش، ها نگرش در تحول

آموزاندانش در جستجوگر و خالق

انسانی منابع مدیریت توان بردن باال

مدیریت سازوکار تقویت و اصالح

 خانواده جایگاه و نقش ارتقاي

  

  :ملی اقدامات

 ساماندهی جامع طرح تدوین

کارآمدي ارتقاء و عالی آموزش

آموزش مؤسسات استقالل افزایش

امناي يها  هیأت پذیري مسئولیت

دانشجویان تحصیلی بورس نظام تقویت

آموزشی هايبودجه و منابع هدایت

ریزيبرنامه نظام تدوین و اصالح

پذیرش و سنجش نظام استقرار

نهادهاي، مردم مشارکت از حمایت

 دولت؛ نظارتی و سیاستگذاري

کار و پژوهش فرهنگ توسعه

 )2( ؛آموزشی

ارزشیابی مدیریت ملی نهاد ایجاد

سیاست اعمال و نظارت تقویت
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 در گرا مأموریت و ویژه علمی يها فعالیت انجام 

 احراز و دانش مرزهاي گسترش منظور به پسادکتري

 و ها آن علمی تبۀر با متناسب علمی مختلف هاي

 )3( دانشجویان؛ تحصیلی

  )3(کشور؛ منطقه هر نیاز مورد موضوعات در گرایی

  )3( کشور؛ علمی جامع

  )4( پژوهشی؛

  )4( کشور؛ علمی جامع نقشۀ يها

 )4( 

 )4(؛ها آن پژوهشگران

 با کالس از خارج در دانشجو و استاد علمی تعامالت

 )5(پرورش؛ و آموزش و عالی

، دولتی غیر مدارس تأسیس تسهیل طریق از نظام

 

  )6( آموزشی؛

 )6( رقابت؛ هاي انگیزه تقویت و کیفیت 
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 منظور به، دانشگاه و حوزه بین مشترك هاي قطب جمله از علمی 

پسادکتري هاي دوره تقویت و ممتاز تحقیقاتی و دانشگاهی مراکز از برخی

  )2( ؛ جهانی

  )3(؛تکمیلی تحصیالت هاي دوره در بیشتر اهتمام به کشور

هاي حوزه و مقاطع در ها دانشگاه ظرفیت تنظیم و اجتماعی اقتضائات و محیطی

 )3( ؛سرزمین آمایش مالحظات و اصول 

تحصیلی هدایت و جذب سازوکار اصالح با اسالمی جامعه و خانواده در مرد

گرایی مأموریت و زدایی   تمرکز اصول نمودن لحاظ با پژوهشی و آموزشی

جامع نقشه يها ارزش و اهداف بر مبتنی غیردولتی آموزشی مؤسسات توسعۀ

پژوهشی؛ و عالی آموزش مؤسسات يها  فعالیت در سالم رقابت توسعۀ براي

  )4( پژوهش؛ کردن محور مسئله و آموزش

  )4( عالی؛ آموزش در آموزشی جدید يها روش و ها

ها ارزش و اهداف و کیفی ضوابط اساس بر پژوهشگران و علمی هیأت

 نخبه؛ و متعهد علمی هیأت اعضاي جذب براي مناسب انگیزشی يها

پژوهشگران علمی ارتقاي و بندي رتبه نظام ایجاد و دولتی غیر پژوهشی مؤسسات

تعامالت افزایش و ها دانشگاه در علمی هیأت اعضاي وقتتمام حضور

عالی آموزش حوزه در ارتباطات و اطالعات فناوري يها زیرساخت و الکترونیک

 )6( آن؛ نمودن عملیاتی و دولت بودجۀ از عمومی

نظام نظارتی و سیاستگذاري يها کارکرد حفظ با پرورش و آموزش

 )6( ؛موفق مدارس گسترش از حمایت و خیرین و واقفین تشویق، آموزشی

آموزشی؛ کمک و آموزشی تجهیزات و محتوا از پشتیبانی و تولید براي 

 ارتقاي، عملکرد سازي شفاف منظور به پرورش و آموزش مؤسسات و

 

  

 

 يها قطب توسعۀ و ساماندهی

  )2( دار؛اولویت هايحوزه

برخی به ویژه مأموریت اعطاي

جهانی يبندرتبه در ممتاز يها رتبه

کشور برتر يها دانشگاه دهیجهت

محیطی هاي ظرفیت دائمی رصد

 اساس بر آینده و حال يها نیاز

مرد و زن مناسب نقش ارتقاي

آموزشی مؤسسات به منابع تخصیص

توسعۀ و گیريشکل از حمایت

براي انگیزشی يها سازوکار ایجاد

آموزش کردن محورپژوهش ترویج

ها فناوري گیري کار به از حمایت

هیأت اعضاي ارتقاي نظام بازتعریف

ها سازوکار از استفاده و طراحی

مؤسسات فعالیت و مجوز اخذ تسهیل

حضور براي مناسب سازوکار ایجاد

 )4( پروري؛ شاگرد بر تاکید

الکترونیک آموزش نظام توسعۀ

عمومی دورة آموزش سهم افزایش

آموزش در عمومی مشارکت تقویت

آموزشی يها فعالیت از حمایت

 دولتی غیر نهادهاي از حمایت

و مدارس بندي رتبه نظام ایجاد
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  )6( آموزشی؛ مجري مؤسسات

  )7( جامعه؛ آینده و حال

 به ورود براي فناوري و علمی، اي حرفه، هنري

 )7( ؛عالی آموزش

 انقالب يها ارزش به التزام و اعتقاد و دینی حیات

، علمی پایۀ مفاهیم انتقال منظور به دانش و اطالعات

  )7( جستجوگري؛ حیۀرو و الزم هاي مهارت

 )7( آموزان؛ دانش در گري جستجو روحیه و عقالنی

  )7(؛دولتی غیر يها بخش مشارکت 

 نظام در شدهتعیین اهداف و اسالمی تربیت و 

 طریق از ها حوزه این در تحصیل سمت به نخبگان

 منظور به پژوهشی و آموزشی هاي روش و محتوي

  )8( پرورش؛ و آموزش هاي

  )8(آنها؛ دانش و مهارت، بینش سطح مستمر
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  )6( کشور؛ عمومی و رسمی تربیت و تعلیم در کیفیت تضمین و 

مؤسسات از مستقل، مدارس عملکرد و معلمان، آموزان دانش هاي توانمندي

حال نیازهاي به پرورش و آموزش پویاي و پیوسته پاسخگویی منظور به

هنري، بدنی و زیستی، اجتماعی، خانوادگی، دینی شئون در آموزان

آموزش سمت به عمومی آموزش دورة محض گیريجهت از پرهیز و جامعه

حیات و اسالمی تربیت تعمیق منظور به پرورشی و آموزشی يها روش

  ) 7( اسالمی؛ تمدن و فرهنگ با آنان آشنایی و دانشجویان

اطالعات ارائۀ کنار در ها مهارت و ها بینش اصالح بر تمرکز با آموزشی 

  )7( ایشان؛ توانمندسازي و خودباوري روحیه ایجاد، علم به

مهارت، ها  خالقیت رشد منظور به تربیت و تعلیم نظام در ها کودك مهد 

عقالنی، منطقی تفکر تربیت و مهارتی و هنري، علمی يها خالقیت رشد

 تقویت همراه به نظارت و سیاستگذاري در تمرکز طریق از مهارتی ي

 تعلیم راستاي در آموزشی کمک و آموزشی يها وبالگ و ها سایت

نخبگان دهیجهت و پرورش و آموزش نظام در اسالمی معارف و انسانی 

 )7( آموزشی؛ هاي

 )7( عربی؛ و دینی آموزشی هاي روش اصالح و قرآنی هاي آموزش

محتوي بازتولید و بازنگري و عمومی آموزش در تحصیلی هدایت و مشاوره

  )7( ؛اسالمی جامعه در مرد

 )7(محله؛ دینی درتربیت ها آن نقش ارتقاي منظور به 

  )8( ها؛ حرفه و مشاغل بندي طبقه منظور به معلمان اي

هاي مدیریت در پاسخگویی و پذیري مسئولیت سازوکارهاي طراحی و

مستمر ارتقاي و معلمی حرفۀ براي متخصص و متعهد انسانی نیروي جذب

  )8( ؛معلم تربیت

 

  

 

 ارزشیابی، سنجش نظام ایجاد

توانمندي سنجش سازوکارهاي ایجاد

به محیطی شرایط دائمی رصد

آموزاندانش توانمندسازي و تربیت

جامعه و زندگی مختلف يها عرصه

روش و محتوا بازتولید و بازنگري

دانشجویان و آموزان دانش در اسالمی

 يها روش و محتوا در بازنگري

به آموزان دانش عالقمندسازي

 و دبستانی پیش جایگاه ارتقاي

رشد براي الزم سازوکارهاي ایجاد

يها آموزش از حمایت و تقویت

سایت، نشریات، ها کتاب دهی جهت

  ) 7( پرورش؛ و آموزش

 علوم هايرشته جایگاه تقویت

هاي شیوه و محتوا کیفی ارتقاي

آموزش جذابیت افزایش و ارتقاي

مشاوره، استعدادیابی نظام تقویت

مرد و زن شایسته نقش تحقق

 مدرسه و مسجد تعامل تقویت

اي حرفه صالحیت نظام استقرار

و ساالريشایسته نظام استقرار

جذب و گزینش براي ریزيبرنامه

تربیت جامع نظام استقرار و طراحی
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 بخشی اختصاص و تدریس بر تمرکز منظور به الزم

  )9( پرورش؛ و آموزش

 به توجه با کشور اقتضائات و واقعی نیازهاي

 کشور علمی مرجعیت به دستیابی و جهانی

  ملی؛ امنیت شورایعالی مصوب

  ؛نوآوري و فناوري، علم پیشرفت

 شفاف و اجرایی و صنعتی، علمی يها دستگاه، 

 سپاري برون و مربوطه يها دستگاه يها نیاز رفع

 )1(کاربردي؛ و اي توسعه تحقیقات تشویق
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الزم سازوکار طراحی و معلمان عملی و علمی هاي توانایی و اجتماعی

  )8( ؛مطالعه و پژوهش

آموزش مستمر ارزشیابی و ها برنامه چارچوب در مدرسه مدیریت يها

 )9( ها؛ خانواده آموزش و مدرسه با آموزان

 )10(آموزشی؛ و تربیتی نهادهاي و خانواده میان

نیازهاي رفع و مشکالت حل سمت به نوآوري و  فناوري، پژوهش

  علمی مرجعیت تحقق براي دانش مرزهاي در

 کشور؛ در پژوهش

جهانی تحوالت، جامعه نیازهاي تأمین پایۀ بر فناوري و علم پویاي و مستمر

مصوب يها سیاست رعایت با امنیتی و دفاعی يها فناوري و علوم ةحوز

پیشرفت يها راهبرد و ها سیاست با متناسب، تجهیزات و امکانات، ها

  کشور؛ نوآوري و فناوري، علم نظام در وري

  علمی؛ انتشارات و مجالت کیفیت ارتقاي منظور

، ها  وزارتخانه بین ها آن مناسب تشکیالتی جایگاه تعیین و پژوهشی

رفع و مسائل حل بر تمرکز رویکرد با اجرایی يها دستگاه به وابسته 

 )1(دانشگاهی؛ و پژوهشی مراکز سایر در

تشویق براي اجرائی يها دستگاه به وابسته پژوهشی مراکز محققان ارتقاي

 )2(مربوطه؛ حوزة در فناوري و علم راهبردي تحول اسناد 

 

  

 

اجتماعی شأن، معیشتی سطح ارتقاي

پژوهش به معلمان موظف ساعات از

ها مسئولیت و اختیارات افزایش

آموزاندانش اولیاي همکاري افزایش

میان مشارکت جامع برنامۀ تدوین

 

  7کالن راهبرد

پژوهش، آموزش دهیجهت 

در نوآوري و سرزمین آمایش

  :ملی راهبردهاي

پژوهش مدیریت نظام ساماندهی

مستمر ریزي برنامه و سیاستگذاري

حوز در ریزي برنامه و سیاستگذاري

ها زیرساخت سازيمتوازن و توسعه

وريبهره يها شاخص سطح ارتقاي

منظور به علمی داوري ساماندهی

  :ملی اقدامات

پژوهشی مؤسسات بندي دسته و ارزیابی

 )1(؛ها آن ماموریت سازي

 پژوهشی مراکز کارآمدي ارتقاء

در اجرا قابل پژوهشی يها فعالیت

ارتقاي خاص يها سازوکار طراحی

 تهیه به اجرایی يها دستگاه الزام
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  )2(؛ها آن عمومی و دولتی

 )2(فناوران؛ و پژوهشگران انگیزشی نظام

  ازدواج و اشتغال، مسکن، غذا، سالمت، فرهنگ

 )2(مدرك؛ بدون

 دانش مرزهاي توسعۀ در پیشنهادات ارائۀ و کشور

 رعایت و( ذیربط يها دستگاه حضور با امنیتی 

 

 داوطلبانه مشارکت براي مناسب انگیزشی سازوکارهاي

، علم تولید در توانا و نوآور، خالق، خودباور
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دولتی اعتبارات و منابع هدایت و فناوري و علم دار اولویت هاي حوزة در فناوري

 )2(اي؛ رشته میان هاي

نظام و دانشگاهی و تحقیقاتی مراکز بندي رتبه يها شاخص در جامعه

فرهنگ شامل جامعه اولیۀ نیازهاي و کشور استقالل حفظ براي که فناوري

 )2(علمی؛ مرجعیت تحقق راستاي در ممتاز تحقیقاتی و 

بدون خبرگان و مهارت صاحبان هاي قابلیت و توانایی از جامعه گیري بهره

کشور علمی جریان تحلیل در پژوهشی و آموزشی مؤسسات و ها فرهنگستان

 و دفاعی هاي فناوري و علوم حوزة در  بندي اولویت و اجرایی ریزي برنامه

  )3(؛)ملی امنیت عالی

 )3(امنیتی؛ و دفاعی حوزه در فناوري و علم پیشرفت

 )4(دار؛اولویت هايحوزه در تخصصی خدمات مراکز و ملی هايآزمایشگاه

سازوکارهاي طراحی و داراولویت هايحوزه در تخصصی آزمایشگاهی هاي

 )5(؛ها آن پایش و فناوري و علم نظام وريبهره

 )5(نوآوري؛ و فناوري، علم نهادهاي در عملکرد ارتقاي

 )6(؛علمی داوري کیفیت ارتقاي منظور به مادي و اعتباري، معنوي

  )6(علمی؛ داوري هاي شیوه آموزش و استانداردسازي و داوران

خودباور، کارآفرین، متقی يها انسان پرورش بر تأکید با انسانی سرمایۀ

  جامعه يها نیاز و اسالمی يها ارزش 

 

  

 

فناوري و پژوهش، آموزش تقویت

هاي فناوري و علوم توسعه از حمایت

جامعه نیازهاي رفع میزان نمودن لحاظ

فناوري و علم هايحوزه از حمایت

 )2( ؛ اندضروري

 دانشگاهی مراکز از ویژه حمایت

بهره سازوکارهاي تقویت و توسعه

فرهنگستان رسالت و جایگاه بازتعریف

 )2(پردازي؛ نظریه و

برنامه براي هماهنگی نهاد ایجاد

عالی شوراي مصوب يها سیاست

پیشرفت الگوهاي و اسناد تدوین

آزمایشگاه توسعۀ و ایجاد از حمایت

هايشبکه توسعۀ و ایجاد از حمایت

 )4( ؛ شبکه در

بهره سنجش هايشاخص تدوین

ارتقاي و تعالی ملی جوایز از حمایت

معنوي، انگیزشی سازوکارهاي تقویت

داوران بندي رتبه سازوکارهاي ایجاد

  8 کالن راهبرد

سرمایۀ توانمندسازي و تربیت 

 با متناسب نوآوري و فناوري

  :ملی راهبردهاي
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 پژوهشی؛

  فناوري؛ و علم مختلف هايعرصه در طالب

 جهادي تالش روحیۀ تقویت و تکمیلی تحصیالت

 در غیردولتی و دولتی بازنشسته و شاغل متخصصان

 با متناسب علمی هايرشته سوي به دانشجویان

 )2( 

 نظام تقویت و کیفی مالکهاي اساس بر پژوهشگران

 هاي هزینه تأمین با دکترا دانشجویان وقت تمام

 )5( راهنما؛ استادان نظارت با ایشان پژوهشی

 )5( اطالعاتی؛ منابع

 )5( اسالمی؛ شکوهمند

 در غیردولتی و دولتی بازنشسته و شاغل متخصصان

   اسالم جهان
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 کشور؛ تحصیلی هدایت و استعدادیابی

پژوهشی؛ و آموزشی نهادهاي توسعه و رشد هاي برنامه تحقق منظور به نظام 

  فناوري؛ و علم مدیریتی يها جایگاه در افراد انتصاب

طالب و دانشجویان، علمی هیأت اعضاي، پژوهشگران بین در تحقیقاتی

تحصیالت دانشجویان و علمی هیأت اعضاي از اعم پژوهشی و علمی مؤسسات

  متعلم؛

متخصصان و مدیران، علمی هیئت اعضاي، دانشمندان، نخبگان تجارب

دانشجویان و آموزاندانش هدایت منظور به هدایت و استعدادیابی، مشاوره

 )1( کشور؛ هاياولویت و ها آن يها توانایی و منديعالقه، استعداد

 غیردولتی؛ و دولتی علمی مراکز در کشور متخصص انسانی منابع کارگیريِ

پژوهشگران و علمی هیأت اعضاء، پژوهشی و آموزشی نهادهاي مدیران 

  )2,3( تحقیقاتی؛ و آموزشی

تمام يها فعالیت و ایشان رفاهی هاي هزینه تأمین با علمی هیأت اعضاي

 

پژوهشی هاي فعالیت و ها نامه پایان از حمایت جهت در تکمیلی تحصیالت دانشجویان

منابع به دسترسی افزایش و پژوهشگران و محققان و علمی هیأت اعضاي

شکوهمند انقالب يها آرمان تحقق راستاي در مختلف سطوح در فرهنگی

متخصصان و مدیران، علمی هیئت اعضاي، دانشمندان، پاره وقت نخبگان

6(   

جهان و منطقه يها کشور ویژهبه دیگر يها کشور با فناوري و 

 

  

 

استعدادیابی، مشاوره نظام ارتقاي

 انسانی نیروي ترکیب هرم بهبود

انتصاب براي ساالريشایسته ارتقاي

تحقیقاتی و علمی هاي همکاري ارتقاي

مؤسسات انسانی منابع وريبهره ارتقاي

متعلم؛ و معلم تعامالت گسترش و

تجارب و ظرفیت حداکثر از استفاده

   .پژوهش  و  آموزش

  :ملی اقدامات

مشاوره جامع نظام استقرار و طراحی

استعداد اساس بر کشور يها اولویت

کارگیريِبه و جذب ظرفیت توسعۀ

 ارتقاي و انتصاب نظام بازتعریف

آموزشی نهادهاي در ساالريشایسته

اعضاي وقت تمام فعالیت از حمایت

 )5( ایشان؛ معیشتی و تحصیلی

دانشجویان براي پژوهانه اختصاص

اعضاي تحقیقاتی يها مهارت توسعۀ

فرهنگی و تربیتی يها برنامه تدارك

پاره وقت نخبگان يسازوکار همکار طراحی

6( ؛پژوهشی  و  آموزشی مؤسسات

  9 کالن راهبرد

 علمی اثرگذار و فعال تعامل 
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 کشورهاي و اسالمی کشورهاي اولویت با المللی

 براي ها پژوهانه و مطالعاتی يها فرصت، تحصیلی

  ؛ اسالمی نوین 

  )1(؛همسایه و اسالمی يکشورها اولویت

 )1( فارسی؛ روان

2( 

 جهانی تجارب و دستاوردها انتقال منظور به داراولویت

  )2( جهانی؛ يها فرصت از گیريبهره و ملی يها

  )2( اسالم؛

 )2( جهان؛ و منطقه

 کشورهاي اولویت با المللیبین سطح در کشور پژوهشی
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  جهان؛ سطح در علمی هايزبان از یکی 

المللیبین همکاري و پژوهشگران و دانشمندان فراملی و ملی مناسبات

تحصیلی يها بورس، ها مشوق تخصیص و محققان ارتقاي، استخدام 

  ؛ محققان 

 تمدن نیاز مورد علمی معرفت تولید براي پیشگامی نقش ایفاي و اسالم

  .اسالم جهان و منطقه در فناوري و علم اول رتبۀ

اولویت با کشور علمی مرجعیت بسترسازي و فارسی زبان گسترش منظور به خارجی

روان زبان به تخصصی - علمی مقاالت نگارش بر تأکید و هارشته تمام در علمی

 )1( آموزي؛ فارسی سریع

 )1( جهان؛ مختلف يها دانشگاه در فارسی

2( عمومی؛ آموزش مقاطع در انگلیسی و عربی زبان ویژه به زبان آموزش

اولویت هايحوزه در ایران اسالمی جمهوري هاي سفارتخانه در فناوري و علمی

  )2( ؛ها کشور سایر به ایران اسالمی جمهوري فناوري يها دستاورد 

  )2( کشور؛ هر منابع و نسبی يها مزیت به توجه با اسالم جهان يها کشور

ها اولویت با متناسب فناوري و دانش تبادل و انتشار براي کشور از خارج و داخل

اسالم؛ جهان يها کشور با ویژه به المللی بین يها همکاري سعۀتو منظور به فراملی

منطقه مختلف يها زبان به اسالمی - ایرانی آثار جمۀتر و المللیبین و ايمنطقه

پژوهشی نهادهاي و علمی يها انجمن يها فعالیت توسعۀ و کارآمد فناوري

 

  

 

  :ملی راهبردهاي

 عنوان به فارسی زبان توسعۀ. 1

مناسبات هايشبکه تقویت و توسعه. 2

  ؛ زبان فارسی

 قوانین و سازوکارها اصالح. 3

 المللیبین يها همکاري افزایش

اسالم جهان با فعال همکاري. 4

رتبۀ کسب منظور به ریزي برنامه. 5

  

  :ملی اقدامات 

خارجی دانشجویان پذیرش افزایش

علمی واژگان سازيمعادل جریان تقویت

سریع و سهل هاي روش ابداع و توسعه

فارسی زبان رشتۀ تأسیس از حمایت

آموزش يها روش در تحول و اصالح

علمی هاي نمایندگی توسعۀ و ایجاد

 صادرات و پیشرفته يها فناوري در

کشور اولویت با المللیبین همکاري

داخل در پژوهشی هايشبکه ایجاد

فراملی المللی بین يها پژوهشگاه ایجاد

منطقه سمینارهاي برگزاري بر تأکید

فناوري و علمی اطالعات جریان تقویت

  )2( ؛اسالم جهان
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  )2( ؛مشترك علمی يها  نشست برگزاري افزایش

 با فناورانه تعامالت گسترش و خارجی فناوري مؤسسات

)2(  

 و نظریات و آرا تبادل براي ایران در جهانی شدهشناخته

  

 در ها آن حضور و ها دانشگاه المللیبین يها همکاري

 تحصیالت هايدوره اولویت با اسالم جهان يها دانشگاه

 )3(؛بالعکس و داخل به خارج از فناوري

 )4( منطقه؛ کشورهاي

  )4( جهان؛ معتبر هاي کتابخانه و مراکز به، کشور

  )4( ؛اسالم ارزشی و بینشی مبانی اساس

  )4( ؛اسالم جهان

 از فناوري و علم در پیشرو کشورهاي يها دانشگاه ظرفیت

  ي آن؛ها  و پژوهش
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افزایش و متخصصین و دانشمندان، مجامع، ها سازمان بین فناوري و علمی المللی

مؤسسات با يها همکاري تسهیل و مشترك گذاريسرمایه با المللی بین فناوري

( نظام؛ يها سیاست رعایت با ها کنسرسیوم در مشارکت نظیر ییها روش با

شناخته دانشمندان از گیريبهره و جهان برتر مراکز و مجامع در ایرانی دانشمندان

  )2( ؛اسالم جهان کشورهاي اولویت

  )2( ؛ جهان سراسر به اسالمی انقالب منطق و نگرش گسترش براي فرصتی

همکاري افزایش براي پژوهانه و مطالعاتی يها فرصت، تحصیلی يها بورس اعطاي

  ) 3( المللی؛

دانشگاه با ویژهبه، جهانی معتبر و بزرگ يها دانشگاه با کشور يها دانشگاه 

  )3( ؛مشترك

فناوري سازي بومی و انتقال نهادهاي توسعۀ و ایجاد و کشور به فناوري انتقال

کشورهاي و اسالم جهان پژوهشی و علمی نیازهاي و ها توانمندسازي، شناسایی

کشور دانشمندان علمی نظرات و تولیدات حاوي مرجع فارسی کتب ارسال و

اساس بر اجتماعی و انسانی علوم حوزة تعالی و توسعه براي ملی يها توانمندي

جهان و منطقه در عالی آموزش مراکز يبندرتبه و اعتبارسنجی نظام اهداف 

ظرفیت از برداريبهره و اسالم جهان کشورهاي يها دانشگاه با اثرگذار و بخش

 )4. (داراولویت هايرشته در مشترك آموزشی هايدوره اجراي

 )5( کشور؛ از خارج مقیم ایرانی غیر و ایرانی پژوهشگران و

 )5( ؛اکتشافات و اختراعات ثبت و المللیبین عرصۀ در علمی

   مبتنی بر معارف اسالمی تحول و ارتقاي کمی و کیفی در علوم انسانی و هنر

و پژوهش ها  و معارف اسالمی و ساماندهی آموزش ها بر پایۀ فطرت الهی انسان

 

  

 

المللی بین ارتباطات و تعامل ساماندهی

فناوري و پژوهشی يها طرح از حمایت

با پیشرفته فناوري داراي يها کشور

دانشمندان مشارکت بستر آوردن فراهم

اولویت با علمی نو هايپدیده معرفی

فرصتی به نخبگان خروج پدیدة تبدیل

اعطاي، حمایتی هايسازوکار ایجاد

المللی؛ بین علمی يها شبکه و مجامع

 همکاري مند نظام توسعۀ و تقویت

مشترك يها پژوهش انجام با و تکمیلی

انتقال به مربوط مقررات و قوانین اصالح

شناسایی براي الزم مطالعات از حمایت

و اسالمی ایرانی علمی منابع ترجمه

توانمندي و جهانی يها فرصت از گیريبهره

 و معیارها تنظیم در فعال مشارکت

بخشالهام همکاري توسعۀ و تقویت

اجراي و دانشجو و استاد تبادل طریق

و متخصصان مؤثر مشارکت جلب

علمی معتبر مقاالت ارائۀ از حمایت

 

 10راهبرد کالن 

تحول و ارتقاي کمی و کیفی در علوم انسانی و هنر 

  :راهبردهاي ملی

بر پایۀ فطرت الهی انسان توسعۀ هدفمند علوم انسانی
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  هنر و معارف اسالمی؛

بر اساس نگرش اسالمی با رویکرد رفع نیازهاي ، 

  ي واقعی کشور؛

 )1( ؛و هنر مبتنی بر مبانی اسالمی و نظارت بر ارتقاي کیفی آن

مبانی و قواعد اساسی علوم مربوطه مبتنی بر ، به منظور توجه بیشتر به مطالعات بنیادي و تأکید بر آموختن اصول

  )1(به جهان؛  ها و ارائۀ تولیدات علمی آن

و نظریات  ها گیري و تکوین دیدگاهبه منظور شکل

  )2(؛ فرصت مطالعاتی و آموزشی مشترك میان حوزه و دانشگاه و ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مشترك

با استفاده از  ها مربیان و مدرسان دروس معارف اسالمی و علوم انسانی در مدارس و دانشگاه

 )3(لمی؛ مرجعیت عتحقق نقد و مناظره جهت تولید علوم انسانی و 

 ) 3(ي آنان؛ ها ي علوم انسانی و معارف اسالمی و انتشار دستاورد

3( 

3( 
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  به منظور تولید علوم انسانی و هنر؛ مؤثر حوزه و دانشگاه

هنر و معارف اسالمی؛، ي نظریه پردازي در حوزه علوم انسانیها  ترویج و تعمیق نقد و مناظره و گسترش کرسی

، ایر علومهاي علوم انسانی و س در درون علوم انسانی و بین رشتهاي 

  ؛و معارف اسالمی ایجاد ساختارهاي خاص حمایت از توسعۀ کیفی علوم انسانی

ي واقعی کشور؛ها با نیاز ها هاي آن رشتهسازي هنر و علوم انسانی کاربردي و متناسب سازي 

  ؛ها ي خارجی به منظور تحول کیفی در آنها تقویت هدفمند آموزش زبان

  متعهد؛ ي حمایتی براي رشد هنر

  عهد؛مت ي بنیادي و کاربردي در حوزة هنرها حمایت از توسعۀ آموزش و پژوهش

  )1(گیري اسالمی؛ و کاربردي کردن علوم انسانی با جهت

و هنر مبتنی بر مبانی اسالمی و نظارت بر ارتقاي کیفی آن علوم انسانیهاي آموزشی در رشته ایجاد سازوکار روزآمدسازي محتواي

به منظور توجه بیشتر به مطالعات بنیادي و تأکید بر آموختن اصول

و ارائۀ تولیدات علمی آن مبتنی بر مبانی اسالمی ي بنیادي معرفتی در حوزة علوم انسانی

به منظور شکل ي علمی مشترك بین حوزه و دانشگاهها ها و قطب پژوهشگاه

2( 

فرصت مطالعاتی و آموزشی مشترك میان حوزه و دانشگاه و ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی مشترك، هاي پژوهشی

مربیان و مدرسان دروس معارف اسالمی و علوم انسانی در مدارس و دانشگاه، جذب معلمان طراحی سازوکارهاي الزم براي تربیت و

 )2(ي علمیه؛ها

نقد و مناظره جهت تولید علوم انسانی و ، پردازي ي نظریهها تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز و تقویت کرسی

ي علوم انسانی و معارف اسالمی و انتشار دستاوردها  پردازان در حوزه

3(ی با تاکید بر جهان اسالم؛ الملل بیني نظریه پردازي براي فعالیت در سطح 

3(اي در علوم انسانی؛  قادي و تطبیقی با متون ترجمهایجاد سازوکارهاي الزم براي تقویت مواجهه انت

 

  

 

مؤثر حوزه و دانشگاه تقویت تعامل

ترویج و تعمیق نقد و مناظره و گسترش کرسی

اي رشتهي میانها گسترش گرایش

  ؛علمی و اجتماعی

ایجاد ساختارهاي خاص حمایت از توسعۀ کیفی علوم انسانی

سازي هنر و علوم انسانی کاربردي و متناسب سازي  توسعه و بومی

تقویت هدفمند آموزش زبانساماندهی و 

ي حمایتی براي رشد هنرها بسترسازي و تقویت ساختار

حمایت از توسعۀ آموزش و پژوهش

  :اقدامات ملی

و کاربردي کردن علوم انسانی با جهت حمایت از تولید

ایجاد سازوکار روزآمدسازي محتواي

به منظور توجه بیشتر به مطالعات بنیادي و تأکید بر آموختن اصول ي علوم انسانیها اصالح آموزش

  )1(؛ مبانی اسالمی

ي بنیادي معرفتی در حوزة علوم انسانیها توسعۀ پژوهش

پژوهشگاه، ها حمایت از تأسیس انجمن

2(؛ اسالمی در حوزة علوم انسانی

هاي پژوهشیبرنامه طراحی و توسعه

طراحی سازوکارهاي الزم براي تربیت و

ها  ي حوزهها  و ظرفیت ها  توانمندي

تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز و تقویت کرسی

پردازان در حوزه ي تشویق نظریهها ایجاد سازوکار

ي نظریه پردازي براي فعالیت در سطح ها ارتقاي جایگاه کرسی

ایجاد سازوکارهاي الزم براي تقویت مواجهه انت
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 )5(؛ و معارف اسالمی

و  ها پژوهش، ها رساله، و حمایت از تألیفات مبتنی بر مبانی اسالمی

 )6(کشور؛ 

 )6( استانی؛ و ايمنطقه

 )6(؛ ي علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسالمی

 )6(ي شغلی؛ ها فرصتي جامعه و وجود 

 )6(؛اسالمی و مدرسان داراي صالحیت و مسلط بر مبانی اسالمی

ی علم و الملل بیني کشور براي تعامالت ها از طریق شفاف سازي نیاز

 )7(ي خارجی با توجه به فرهنگ اسالمی؛ 

در مجامع علمی  ها سازي مفهومی براي اصطالحات تخصصی و ترویج آن

ي سنتی فراموش شده؛ ها متعهد در شئون مختلف زندگی و احیاي هنر

 )9( هاي اسالمی به ویژه فلسفه و فقه هنر؛

اي در چارچوب فرهنگ اسالمی؛  هاي هنرهاي محلی و منطقه

  )9(ي هنري حاکم بر زندگی امروز؛ 
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 )4(؛ علوم انسانی و سایر علوم، هاي علوم اسالمیاي بین شاخه

 )4(هاي مختلف علوم بر پایۀ فلسفه و حکمت اسالمی؛ هاي رشته حمایت از مطالعات و ایجاد فلسفه

و معارف اسالمی استعدادیابی و هدایت تحصیلی براي جذب استعدادهاي برتر در علوم انسانی

 )5(؛ مبتنی بر مبانی اسالمیپرور در حوزة علوم انسانی و فعالیت مراکز نخبه

مبتنی بر مبانی اسالمی هاي علوم انسانی از پژوهش اعتباري و مالی

 )5(ي علمی تخصصی در این زمینه؛ 

کشور؛  يها نیاز رفع جهت در هنر و انسانی علوم يها  رشته در تحصیلی ي

منطقه يها استعداد و ها نیاز اساس بر هنر و انسانی علوم ویژه فناوري و 

ي علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسالمیها اي در حوزه پژوهشو اجتماعات علمی حرفه) سمن

ي جامعه و وجود ها و میزان پذیرش دانشجو بر اساس نیاز ي علوم انسانیها بازنگري در توسعۀ کمی و کیفی رشته

اسالمی و مدرسان داراي صالحیت و مسلط بر مبانی اسالمی علمی متناسب با نگرش انسانی و هنر منوط به وجود منابع 

از طریق شفاف سازي نیاز ها ي خارجی و متنوع سازي آموزش آنها ساماندهی مؤسسات آموزش زبان

ي خارجی با توجه به فرهنگ اسالمی؛ ها ي درسی و محتواي آموزشی در زمینه آموزش زبان

سازي مفهومی براي اصطالحات تخصصی و ترویج آني تخصصی علوم با تأکید بر معادلها تقویت استفادة زبان فارسی در حوزه

  )7(علم؛ و تالش براي تبدیل زبان فارسی به زبان 

  )8(ي انقالب اسالمی و دفاع مقدس؛ ها حمایت از تولیدات هنري با رویکرد معرفی ارزش

متعهد در شئون مختلف زندگی و احیاي هنر ي عملی و ملموس هنرها حمایت از تولیدات هنري به منظور تقویت جلوه

  )8(؛تدوین نظام ثبت حقوقی آثار هنري

هاي اسالمی به ویژه فلسفه و فقه هنر؛ هاي علوم بر اساس آموزهو دیگر رشته اي بین هنررشتههاي میان

هاي هنرهاي محلی و منطقه متعهد و توسعه رشته گسترش و تعمیق دروس مربوط به مبانی نظري هنر

ي هنري حاکم بر زندگی امروز؛ ها  متعهد و نقد و ارزیابی جلوه ي هنري براي نیل به هنر

 

  

 

اي بین شاخهرشتههاي میان ایجاد گرایش

حمایت از مطالعات و ایجاد فلسفه

استعدادیابی و هدایت تحصیلی براي جذب استعدادهاي برتر در علوم انسانیاصالح جریان 

و فعالیت مراکز نخبه تأسیسحمایت از 

اعتباري و مالی، ایجاد نظام حمایت معنوي

ي علمی تخصصی در این زمینه؛ ها سمینار

يها  رساله و ها  نامه پایان از حمایت

 علم يها پارك توسعه از حمایت

سمن(نهاد ي مردمها تقویت سازمان

بازنگري در توسعۀ کمی و کیفی رشته

انسانی و هنر منوط به وجود منابع  ي علوم ها  توسعۀ رشته

ساماندهی مؤسسات آموزش زبان

  )7(فناوري؛ 

ي درسی و محتواي آموزشی در زمینه آموزش زبانها  برنامهبومی سازي و تدوین 

تقویت استفادة زبان فارسی در حوزه

و تالش براي تبدیل زبان فارسی به زبان 

حمایت از تولیدات هنري با رویکرد معرفی ارزش

حمایت از تولیدات هنري به منظور تقویت جلوه

)8(  

تدوین نظام ثبت حقوقی آثار هنري

هاي میاناندازي حوزهتقویت و راه

گسترش و تعمیق دروس مربوط به مبانی نظري هنر، تدوین

)9(  

ي هنري براي نیل به هنرها هدایت آموزش و پژوهش
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  )9(به منظور افزایش اثرگذاري معارف دینی در جامعه؛ 

 )9(ه؛ ي علمی

  بهداشت؛ و سالمت بر مؤثر

 )1( جامعه؛ سالمت

 )1( ؛اجتماعی علوم و انسانی  علوم، 

 )1(؛ بومی 

 حریم و اجتماعی امنیت، اسالمی اخالق رعایت

 )2( اسالمی؛

 الگوي و زیست محیط حفظ با آفرینیثروت و بتی
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به منظور افزایش اثرگذاري معارف دینی در جامعه؛  سازي و تقویت مطالعات براي معرفی هنرمندانۀ معارف اسالمی

ي علمیها و گسترش فعالیت مراکز آموزشی و پژوهشی هنر اسالمی با مشارکت حوزه

  سالمت و پزشکی علوم حوزة در نوآوري و فناوري، علم

 ؛ کشور در سالمت يها فناوري

مؤثر اجتماعی عوامل نیز و اسالمی و سالم زندگی يها شیوه ترویج زمینۀ

سالمت حفظ و سالم غذایی مواد از منديبهره منظور به، پیشگیري و تغذیه حوزه

  )1( بومی؛ معضالت و ها

، اسالمی علوم ، پایه علوم با ایرانی- اسالمی سنتی طب، بالینی، سالمت

 يها فناوري و علم تولید از حمایت منظور به کشور در سالمت تجهیزات

رعایت با الکترونیک سالمت نظام ایجاد منظور به سالمت عرصه در ارتباطات

اسالمی؛ تعالیم بر مبتنی ايحرفه اخالق به متخلق انسانیِ سرمایۀ تربیت

   مهندسی و فنی حوزة در نوآوري و فناوري، علم

بتیرقا توان با فناوري جذب و تولید براي مهندسی هاي فناوري و علوم

  اي؛ حرفه

 

  

 

سازي و تقویت مطالعات براي معرفی هنرمندانۀ معارف اسالمی زمینه

و گسترش فعالیت مراکز آموزشی و پژوهشی هنر اسالمی با مشارکت حوزه تأسیسحمایت از 

  11 کالن راهبرد

علم چرخۀ مؤثرتر آفرینینقش 

  :ملی يها راهبرد

فناوري و علوم سازي بومی و توسعه

زمینۀ در پژوهش و آموزش توسعۀ

  

  ملی اقدامات

حوزه يها پژوهش و ها آموزش توسعۀ

ها بیماري بر تأکید با دانش تولید

سالمت علوم يها زمینه ارتباط تقویت

تجهیزات و محصوالت بازار ساماندهی

ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه

 ) 1( خصوصی؛

تربیت رویکرد با آموزشی نظام تقویت

 

  

  12 کالن راهبرد

علم چرخۀ مؤثرتر آفرینینقش 

 :ملی راهبردهاي

علوم نیازمحور توسعۀ به ویژه توجه

حرفه اخالق رعایت و مصرف صحیح
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 آتی يها نیاز تأمین راستاي در و ملی توانمندي

 طریق از فناوري و علم رشد مراکز و ها پارك در

 )2(؛ها دانشگاه و ها پژوهشگاه

  جامعه؛ نیازهاي به پاسخگویی

  )1( ؛ها آن از بازار و صنعت يها

 )1(؛ مرتبط پایه علوم يها پژوهش در خود
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  مهندسی؛ و فنی يها فعالیت تقاضامحور توسعۀ

 )1(پایه؛ و مفهومی طراحی توان کسب منظور به مهندسی

 )1(ی؛الملل بین يها  طرح در مشارکت براي مهندسی

 ) 1(مهندسی؛ و فنی خدمات و صادرات تشویق و تحصیل منظور

توانمندي و خودباوري ارتقاي منظور به داخلی متخصصان به فناوري و پژوهش

  ) 1( ؛ها آن رعایت بر نظارت و ترویج و مهندسی 

در تعاونی و خصوصی بنیاندانش يها شرکت ایجاد سمت به مهندسی

(  

 )2(؛ها آن پاسخگویی و کارآمدي افزایش منظور به مهندسی

پژوهشگاه در شده تولید فنی دانش کردن کاربردي منظور به مهندسی 

  پایه علوم حوزة در پژوهش و آموزش

پاسخگویی و علم مرزهاي گسترش منظور به پایه علوم توسعه در آموزشی و علمی

 پایه؛ علوم ةحوز در هازیرساخت

ها بخش گذاري سرمایه افزایش و دار اولویت يها  حوزه در ها آن از حمایت

خود اعتبارات از بخشی کرد هزینه به اي توسعه و کاربردي تحقیقات و مطالعاتی

 )1( علمی؛ میانبر و جدید يها مسیر کشف براي پایه

 

  

 

توسعۀ از حمایت ساختارهاي تقویت

 :ملی يها اقدام

مهندسی و فنی يها  شرکت تقویت

مهندسی طراحی يها  شرکت از حمایت

منظور به الزم يها سازوکار ایجاد

پژوهش ملی کالن يها طرح واگذاري

 )1(جهان؛ و کشور

 اي حرفه اخالق معیارهاي تدوین

مهندسی و فنی آموختگاندانش تشویق

)2(؛ها آن به خاص تسهیالت ۀارائ

مهندسی يها نظام ساماندهی و توسعه

 و طراحی يها  شرکت از حمایت

  

  13 کالن راهبرد

آموزش تقویت و تعمیق، توسعه 

  :ملی راهبردهاي

علمی مؤسسات هدایت و تشویق

زیرساخت و نهادها وري بهره افزایش

  

  :ملی هاي اقدام

حمایت و ملی کالن يها طرح تعریف

مطالعاتی يها طرح تشویق و الزام

پایه علوم در پردازي نظریه تشویق
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 طریق از ايرشتهبین تحقیقات تقویت و همکاري

 ارزیابی و کشور علمی جامع نقشۀ نمودن اجرایی

 دار اولویت يها فناوري ملی اسناد تصویب و

  .گیرد

، مربوطه يها فرآیند و ها ساختار اصالح و نقشه

 علمی جامع نقشه اجراي راهبري ستاد"، 
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 )1( تحصیلی؛ سطوح کلیه در پایه علوم آموزش محتواي

  )1( علوم؛ سایر

همکاري و هماهنگی افزایش منظور به پایه علوم ةحوز در پژوهشی و 

 )2(علمی؛ نخبگان جذب و پژوهشی کارهاي تقسیم

  نوآوري و فناوري، علم 

  فناوري و علم

    ارزیابی و نظارت

اجرایی و سازي روزآمد، فناوري و علم نظام راهبردي و کالن 

و فناوري و علم المللی بین هاي همکاري کالن سیاستگذاري، 

گیرد می انجام شورا نظر مورد سازوکار با که باشد می فرهنگی

  کشور علمی جامع نقشه اجراي بخشی انسجام و هماهنگی

نقشه اهداف تحقق سازوکار طراحی، اجرایی يها سیاست ابالغ

، آن اجراي حسن بر نظارت و علمی جامع نقشه اجراي در

  :گردد می ایجاد زیر ترکیب با فرهنگی انقالب

 )رئیس( فرهنگی

 شورا انتخاب

  ایشان اجازه با ها دانشگاه در رهبري معظم

 

 جمهوري

  پزشکی 

 اسالمی شوراي مجلس تحقیقات

 اسالمی شوراي مجلس درمان

 

  

 

محتواي و يها روش ارتقاي و بازنگري

سایر با پایه علوم میان تعامل تقویت

 آموزشی مؤسسات سازي شبکه

تقسیم، تجهیزات و امکانات اشتراك

 نهادي چارچوب :پنجم فصل

علم نظام در ملی کار تقسیم 1- 5

نظارت، کالن سیاستگذاري) الف

 گیري تصمیم و سیاستگذاري

، آن اجراي حسن بر نظارت و

فرهنگی انقالب عالی شوراي عهدة بر

هماهنگی، اجرایی سیاستگذاري) ب

ابالغ و تصویب، تهیه منظور به

در بخشی انسجام و هماهنگی

انقالب عالی شوراي توسط "کشور

فرهنگی انقالب عالی شوراي دبیر

انتخاب به حقیقی اعضاي از نفر پنج

معظم مقام نمایندگی نهاد رئیس

 فناوري و تحقیقات، علوم وزیر

جمهوري ریاست فناوري و علمی معاون

 آموزش و درمان، بهداشت وزیر

 پرورش و آموزش وزیر

تحقیقات و آموزش کمیسیون رئیس

درمان و بهداشت کمیسیون رئیس
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  .رسد می فرهنگی انقالب

 وزرا از الزم موارد در، خدماتی و تولیدي، صنعتی

  .آمد خواهد عمل به

 آموزش و درمان، بهداشت وزارت، نخبگان

، جمهوري ریاست نوآوري و فناوري يها همکاري

 يها دستگاه و نهادها سایر و اسالمی ارشاد

 انقالب عالی شوراي مصوب يها سیاست 

 ضامن، نظام اجزاي بین در تعامالت و ها فعالیت

 کنترل و پایش مستلزم علمی جامع نقشۀ کارکرد

 مراقبت و پایش این. است نقشه مختلف اجزاي

 اثرگذار تغییرات هرگونه بروز صورت در و شود

 نیاز مورد اصالحی اقدامات مربوط مراجع و شود

 يها گیري تصمیم انجام ضمن، مختلف نهادهاي

 به خاص زمانی فواصل در علمی جامع نقشۀ

  .کند اقدام زمینه هر در پشتیبانی نوع
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 علمیه هاي حوزه عالی شوراي انتخاب

انقالب عالی شوراي تصویب به ستاد رئیس پیشنهاد با ستاد وظایف

صنعتی، فرهنگی مختلف هاي عرصه با فناوري و علم نظام ارتباط

به دعوت مربوط هاي کمیسیون و ستاد جلسات در شرکت جهت

  سازي فرهنگ

نخبگان ملی بنیاد و جمهوري رئیس فناوري و علمی معاونت، فناوري

همکاري مرکز، دانشگاهی جهاد، کشور يها فرهنگستان، پرورش

ارشاد و فرهنگ وزارت، سیما و صدا، فناوري و علمی مؤسسات 

 چارچوب در نقشه سازي فرهنگ و نمودن اجرایی فرآیند در

  .نمایند می همکاري کشور علمی جامع نقشۀ اجراي

   کشور علمی جامع نقشۀ رسانی روزبه و 

فعالیت گردش شفاف و صحیح ترسیم و فناوري و علم نظام مختلف

کارکرد استمرار و حفظ همچنین. است زمینه این در کشور وري

اجزاي اعتبار و صحت از مراقبت و آن براي شدهبینیپیش زمانی 

شود حفظ آن اهداف به دستیابی سوي به نقشه اجرایی نظام گیري

شود تحلیل آن آثار و شناسایی زمان ترینکوتاه در تغییرات این، 

  :منظور

نهادهاي از استفاده و الزم سازوکارهاي ایجاد با کشور علمی جامع نقشۀ

  .است دارعهده را نقشه اهداف تحقق ارزیابی و نظارت

نقشۀ ابالغ و تصویب از پس است موظف کشور علمی جامع نقشۀ

نوع تعیین و مربوطه ملی اسناد ارائۀ، کشور فناوري و علم يها

 

  

 

انتخاب به حوزوي مدرسین از نفر یک

وظایف تفصیلی شرح: 1تبصره

ارتباط تنوع به توجه با: 2تبصره

جهت ذیربط نهادهاي رؤساي و

فرهنگ و اجرا، ریزيبرنامه) ج 

فناوري و تحقیقات، علوم وزارت

پرورش و آموزش وزارت، پزشکی

 و نهادها و ها  وزارتخانه سایر

در، کشور فرهنگی و تبلیغی

اجراي راهبري ستاد با فرهنگی

ارزیابی، نظارت، اجرا نظام. 2- 5

مختلف هايالیه در الزم تدابیر اتخاذ

وريبهره ارتقاي و نقشه اجراي

 افق در نقشه اجراي پیشرفت

گیريجهت که باشد ايگونهبه باید

، محیطی اوضاع و مفروضات در

منظور این به. برسانند تصویب به را

نقشۀ اجراي راهبري ستاد -1

نظارت وظیفۀ، مصوبات ابالغ و الزم

نقشۀ اجراي راهبري ستاد -2

ها اولویت رسانی بروز و تکمیل
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 مطالعاتی پژوهشی مؤسسات و مسئول 

  .رساند

 کشور فناوري و علم موجود وضع گزارش است

 فناوري و علم موجود وضع ارزیابی گزارش ستاد

   .کرد خواهد تسلیم

 يها دانشگاه در تحصیلی مقاطع و ها  رشته 

 يها  اولویت به توجه با را مقاطع و ها  رشته

 عالی شوراي به، موجود وضع اصالح براي 

 و ها طرح، علمی جامع نقشۀ اجراي راهبري

 و پیشرفت میزان است موظف ستاد .نمایند 

  .نماید گزارش فرهنگی انقالب 

  .داشت خواهد اسالمی شوراي مجلس با قوانین

 و علم جهانیِ تحوالت و رقبا، محیطی اوضاع

 انقالب عالی شوراي به تصویب براي و نموده

  .گردد می اثر بال و لغو، مغایر قبلی

 تصویب به 14/10/89 مورخ فرهنگی انقالب

90 

کیاستراتژ برنامه

 نهادهاي و ها  دستگاه همکاري با کشور علمی جامع نقشۀ

رساندمی بروز و تکمیل را مربوطه مطلوب يها وکمیت نیاز مورد

است موظف ذیربط يها دستگاه همکاري با کشور علمی جامع نقشۀ

ستاد این آن بر عالوه. کند تدوین یکسال طی کشور علمی جامع

تسلیم فرهنگی انقالب عالی شوراي به و کندمی تدوین ها شاخص آخرین

 در دانشجو پذیرش وضعیت است موظف کشور علمی جامع نقشۀ

رشته این به کشور نیاز میزان گزارش سالیانه صورت به و نموده

 خود اقدامات گزارش همراه به و نموده تهیه کشور امکانات

راهبري ستاد اجرایی يها سیاست چارچوب در اند موظف اجرایی

 تسلیم ستاد به تصویب و بررسی براي و تدوین نقشه این اجراي

 عالی شوراي به یکساله فواصل در را اجرایی يها دستگاه شدةارائه

قوانین تصویب و اصالح جهت را الزم تعامل نیاز صورت در فرهنگی

اوضاع پایش و رصد ضمن است موظف کشور علمی جامع نقشۀ

نموده روزآمد، ايدوره صورت به را کشور علمی جامع نقشۀ، پژوهی

قبلی يها سیاست و مصوبات کلیه و االجراست الزم تصویب تاریخ

انقالب عالی شوراي جلسه نهمین هفتاد و ششصد و در فصل 5

 

  

 

نقشۀ اجراي راهبري ستاد -3

مورد فناوري و علم يها شاخص

نقشۀ اجراي راهبري ستاد - 4

جامع نقشۀ يها شاخص براساس را

آخرین اساس بر ساله هر را کشور

نقشۀ اجراي راهبري ستاد -5

نموده رصد را دولتی غیر و دولتی

امکانات و ها فرصت و ها تهدید، ملی

  .نماید ارائه فرهنگی انقالب

اجرایی يها دستگاه کلیۀ - 6

اجراي براي را خود يها  برنامه

ارائه يها برنامه و ها طرح عملکرد

فرهنگی انقالب عالی شوراي -7

نقشۀ اجراي راهبري ستاد -8

پژوهیآینده رویکرد با فناوري

  .دهد ارائه فرهنگی

تاریخ از کشور علمی جامع نقشۀ

5 در کشور علمی جامع نقشه

  .رسید
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 در مهم دستاوردهاي شاهد اسالمی انقالب

 افزایش نتیجه در و جامعه تغذیه بهبود و

  سالمت

 منبع/ بررسی سال

1387 

IrMIDHS- 2010 

IrMIDHS- 2010 

1390 

 1388 - سالمت سیماي

 1388 - سالمت سیماي

 (  

1386 ( 
 1388 غیرواگیر مراقبت نظام گزارش

 متحد ملل سازمان انسانی توسعه گزارش

 2013 سال

 1388 - سالمت سیماي

 1388 - سالمت سیماي

 1388 - سالمت سیماي

 1388 - سالمت سیماي

 1388 - سالمت سیماي

 1388 - سالمت سیماي

 1388 - سالمت سیماي مصرف

 1382 -کشور غذاي مصرف بررسی

IrMIDHS- 2010 

IrMIDHS- 2010 

IrMIDHS- 2010 

  مخدر مواد با مبارزه ستاد گزارش

 انجمن – اجتماعی يها آسیب گزارش   برابر
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  پزشکی در دولت یازدھم آموزش و درمان، بھداشت

  سالمت

انقالب از پس ویژه به مختلف يها دهه در خود تحول سیر در کشور

و خدمات به دسترسی افزایش، کودك و مادر بهداشت ارتقاء

  .است آمده 1 جدول در آن يها شاخص از برخی که 

سالمت مهم يها شاخص وضعیت2 -2 جدول

 میزان

 )مردان 71 و زنان 1/73(

 زنده تولد هزار در 20.32

 زنده تولد هزار در 22.52

 زنده تولد هزار یکصد در 21

 نفر هزار در 8/10

 نفر هزار یکصد در 3/9

) 1386( %10:  126 مساوي یا باال(باال خون قند با افراد درصد

1386% (33:  200 مساوي یا باال( باال کلسترول با افراد درصد

 نفر 1000 در 385

 نفر هزار یکصد در 160

2/15% 

 30( 
29% 

  /و 90 باالي و مساوي دیاستولیک فشار% (16

 )140 باالي و مساوي سیستولیک فشار یا

39% 

 %1 زنان و 3/20 مردان

مصرف درروز وسبزي میوه واحد پنج از کمتر افراد درصد% 88

 کنند می

  شده توصیه پروتئین و انرژي درصد 80 از کمتر% (20  شدید

 )کنند می دریافت روز در

 %8/4 وزنی

 %83/6 قدي

4% 

 معتاد نفر 2000000

برابر دو طالق رشد، تحصیل از بازمانده نفر میلیون 6 تا 2 حدود

 

  

 

بھداشت پیشنھادی برنامھ

سالمت سیماي) اول بخش

کشور درمان و بهداشت وضعیت

ارتقاء، واگیردار يها بیماري کنترل

 است شده سالمت يها شاخص

 شاخص

  زندگی به امید

 سال یک زیر مرگ میزان

  سال 5 زیر مرگ میزان

  مادران مرگ میزان

 مصدومیت میزان

 حوادث از ناشی مرگ میزان

  دیابت بیماري

 CVD و دیابت از ناشی مرگ

  ها سرطان

  چاق افراد درصد

  )30 باالي بدنی توده شاخص( 

  وزن اضافه درصد

 زیر و باال به 25 بدنی توده شاخص( 

  باال فشارخون با افراد درصد

  تحرکی کم

  سیگار مصرف

 تازه سبزي و میوه مصرف

شدید و متوسط امنی نا دچار خانوارهاي

 غذایی 

وزنی کم به مبتال سال 5 زیر کودکان

قدي کوتاه به مبتال سال 5 زیر کودکان

 الغري به مبتال سال 5 زیر کودکان

  مخدر مواد مصرف

  اجتماعی يها آسیب
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  شناسی جامعه  ، 

 %  
 1389-روان سالمت ملی پیمایش

 

 91 سال جدید قانون

 92 سال بودجه قانون

 92 سال بودجه قانون

 يها دانشگاه امناء هیأت دبیرخانه گزارش

 کشور پزشکی علوم

 مرکزي بانک گزارش

  يها دانشگاه امناء هیات دبیرخانه گزارش

 کشور پزشکی علوم

 يها دانشگاه امناء هیات دبیرخانه گزارش

  کشور پزشکی علوم

 يها دانشگاه امناء هیات دبیرخانه گزارش

  کشور پزشکی علوم

92 

کیاستراتژ برنامه

، دهه یک طول در ازدواج رشد شدن برابر نیم و کی مقابل در

  اند داشته افزایشی روند جرائم

% 39.5 و 1389 سال کشور در روانی اختالالت میانگین% 23.6

 1390 سال در تهران در

 (GDP) ملی ناخالص تولید از 9/5

54% 

91 26% 

 20% 

69% 

1/31% 

  
 ریال میلیارد16000

 

38.220 

7.436 

5.937 

23.118 

22.875 

23.669 

121.371 

12.017 

16.946 

214 

978 

297.837 

  بهداشت
327.993 

  

 

  

 

  روانی اختالالت

  کشور سالمت اعتبارات سهم

 مردم جیب از سالمت هزینه سهم

91 سال به نسبت بخش اعتبارات رشد

 درمان بیمه يها ردیف اعتبارات رشد

 تخت اشغال ضریب

 کشور در تورم نرخ

  يها سازمان از ها دانشگاه مطالبات

 1392 خردادماه تا گر بیمه

 : رشته تفکیک به دانشجویان تعدا

  پزشکی

 دندانپزشکی

  داروسازي

 پیراپزشکی

 مامایی و پرستاري

 بهداشت

 دانشجویان کل جمع

 آموزشی علمی هیات

  علمی هیات غیر کارکنان

 پژوهشی علمی هیات

  علمی غیرهیات پژوهشی کارکنان

 درمان و بهداشت کارکنان

بهداشت حوزه در شاغل انسانی نیروي کل

 پزشکی آموزش و درمان 
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 علوم يها دانشگاه امناء هیات دبیرخانه گزارش

 کشور پزشکی

 سال متحد ملل سازمان انسانی توسعه گزارش

2013 

 سال متحد ملل سازمان انسانی توسعه گزارش

2013 

 سال متحد ملل سازمان انسانی توسعه گزارش

2013 

 سال متحد ملل سازمان انسانی توسعه گزارش

2013 

 سال متحد ملل سازمان انسانی توسعه گزارش

2013 

 نابرابري، مالی تأمین، خدمات به دسترسی

، غذایی امنیت، شغلی امنیت، اشتغال( سالمت

 نبودن کپارچهی از توان می هاچالش این اي

 ضعف، اجرایی و گیري تصمیم نهادهاي در

 همکاري گیرچشم نقص و مدیریت و خدمت

 پارادایم نهادینگی گرو در را بیماري -جمعیتی

 ارائه نظام در گذاري سرمایه و سالمت 
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  :کشور

گزارش

18.270 

2.548 

2.887 

2.196 

591 

417 

34 

1.866 

 نفر میلیون 4/84 -2012 سال نفر میلیون 75.6

گزارش 2030 سال بینی پیش

 درصد 2/69

 درصد 8/31

 2000 سال در درصد 3/1
گزارش

2013

 سال 49 تا 15 زن هر ازاي به بچه 6/1
گزارش

2013

 سال در 20 و 2012 سال در سال 1/27

2000 

گزارش

2013

  جمعیت
7/38 

گزارش

2013

دسترسی در نابرابري به توان می جمله آن از که دارد وجود نیز اي عمده

سالمت بر مؤثر اجتماعی يها مؤلفه ماندن مغفول و مردم غیرپزشکی

اي ریشه علل جمله از. کرد اشاره) کودکی دوران تکامل، رفاه

در موجود ساختاري اشکاالت، نامتناسب انسانی منابع، مالی منابع

خدمت ارائه يها جایگاه در کارکنان همزمان حضور از ناشی منافع

  ). 2 جدول

جمعیتی گذر از ناشی نیازهاي و عوارض رفع، یالملل بین و بومی

 نظام کارکردهاي در گام به گام و هماهنگ، هدفمند تغییراتی

 

  

 

 

 

کشور در دولتی درمانی بهداشتی واحد

 فعال بهداشت خانه

 روستایی بهداشتی مرکز

 بهداشتی پایگاه

 شهري درمانی بهداشتی مرکز

 روزي شبانه مرکز

 شهرستان شبکه

 استان بهداشت مرکز

 اورژانس پایگاه

 کشور کل جمعیت

 شهري جمعیت

 روستایی جمعیت

  جمعیت رشد نرخ

 کلی باروري نرخ

  جمعیت متوسط سن

جمعیت نفر صد یک در سرباري میزان

 باالتر و ساله 64- 15 

  

عمده هايچالش حال این با

غیرپزشکی انتظارات به پاسخگویی در

رفاه، سواد، سالم مسکن، سالم آب

منابع رفتن هدر به، سالمت نظام

منافع تضاد، راهبري و مدیریت توان

جدول( برد نام توسعه هايبخش بین

بومی موفق تجربیات و شواهد

تغییراتی و جامعه در پیشگیري
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 توجه مورد کشور فرهنگی اجتماعی اقتصادي

 ب بند در ؛%)11( یافت گذشته يها برنامه 

 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت در سالمت

 در سالمت عالی ناظر و سیاستگذار عنوان به

  ).3 جدول( بود خواهد یادشده مسایل 

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي

 )ب-36

 کشـور  مـدیریت  و هـا  سـازي  تصـمیم  در

 )ب-32 ماده

 )ج-37( متخلفین براي

 )24 ماده( کشور در اشتغال و 

 تبعیت پزشکی آموزش و درمان، بهداشت

 علـوم  يهـا  دانشـگاه  رئیسـه  هیـأت ، وابسته

 تشخیصـی ، درمانی غیردولتی بخش در 

 مـاده ( غیردولتـی  بخـش  در مؤسسـات  

 )ج-32 ماده( سالمت اولیه يها

 ) الف-35 ماده( سالمت مراکز

 حـرف  شـاغلین  سـایر  و باشـند  می غیردولتی

 )2 تبصره-32 ماده(
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اقتصادي توسعه پنجم برنامه کلی يها  سیاست در مهم این خوشبختانه

 به نسبت را ها سیاست این از عمده سهمی سالمت و گرفت 

سالمت بخش نظارت و ریزي برنامه، سیاستگذاري که نمود تصریح

به را پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت، 38 ماده ح بند

 از برخی راهگشاي و است دولت تعهد در قانونی موازین این اجراي

اقتصادي توسعه پنجم برنامه قانون در سالمت نظام راهبردهاي

 )ح -38 ماده( کشور سالمت عالی ناظر و گذار

36 ماده( پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت در سالمت بخش نظارت

در برتـر  اسـتعدادهاي  و نخبگـان ، علمـی  يهـا  انجمن مشارکت سهم افزایش

 )ب-20 ماده( دانشگاه امناي هیات به تشکیالتی -استخدامی

  )الف-32 ماده( استان در مشابه ساختار و ملی سطح در غذایی 

ماده( کند می اعالم بهداشت وزارت که اي توسعه بزرگ يها طرح براي سالمت

براي نقدي جزاي تعیین و ها رسانه کلیه سوي از...  که سالمت تهدیدکننده

 )هـ-38( مربوط اماکن در غذایی مواد عرضه و تولید کیفیت

 بهداشت، آموزش هاي شاخص رشد هماهنگی براي »انسانی توسعه شاخص

 )3 تبصره ب-38 ماده( کشور

بهداشت وزارت مشی خط از موظفند غیردولتی و دولتی از اعم کشور درمانی و 

وابسته يها سازمان و اجتماعی تأمین و رفاه و پزشکی آموزش و درمان، بهداشت

 فعالیت به مجاز درمانی بهداشتی هاي شبکه و ها بیمارستان رؤساي، کشور

2( 

 به، مصوب بخشی اعتبار استانداردهاي براساس سالمت خدمات دهنده ارائه

 )10 الف-19 ماده( آموزان دانش روانی و جسمانی

 )11 الف-19 ماده( آموزان دانش روحی سالمت تحقق جهت

ها مراقبت و ارجاع نظام و خانواده پزشک بر مبتنی »سالمت همگانی و جامع

  )د-32 ماده( بالینی راهنماهاي از استفاده، ارجاع نظام و خانواده پزشک

  )3 تبصره-32 ماده) (کشور نیاز مبناي بر آزمایشگاهی و دندانپزشکی، 

مراکز اطالعاتی هاي سامانه و ایرانیان سالمت الکترونیکی پرونده سامانه استقرار

 )ج-34 ماده( گیاهی و طبیعی يها فرآورده و داروها

غیردولتی عمومی و دولتی درمانی، آموزشی مراکز رسمی یا و پیمانی استخدام

( خیریه و خصوصی بخش يها بیمارستان و درمانی، آموزشی، تشخیصی مراکز

 

  

 

خوشبختانه. داند می اولیه يها مراقبت

 قرار ارشد گذاران سیاست ویژه

تصریح پنجم برنامه قانون 36 ماده

بند در و گردد می متمرکز پزشکی

اجراي. است کرده معرفی کشور

راهبردهاي3 -2 جدول

 :تولیت کارکرد

گذار سیاست عنوان به بهداشت وزات

نظارت و ریزي برنامه، سیاستگذاري تمرکز

افزایش براي مناسب کارهاي و ساز ایجاد

 )ك-18ماده(

استخدامی -مالی -اداري اختیارات واگذاري

 امنیت و سالمت عالی شوراي فعالیت

سالمت پیوست استانداردهاي داشتن الزام

تهدیدکننده کاالهاي و خدمات تبلیغ ممنوعیت

کیفیت تضمین اجباري بیمه و نظارت نظام

شاخص سطح ارتقاء« راهبردي سند تدوین

کشور سالمت بیمه عالی  شوراي تشکیل

 بهداشتی خدمات کنندگان ارائه کلیه

 )1 تبصره-32 ماده. (نمایند

بهداشت هاي وزارتخانه ستادي کارکنان

کشور درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی

2 تبصره-32 ماده( نیستند آموزشی و

ارائه مؤسسات بر نظارت واگذاري اجازه

 )و-38

 :خدمات ارائه کارکرد

جسمانی سالمت ارتقاء آموزشی هاي برنامه

جهت خانواده و آموز دانش مشاوره نظام

جامع خدمات سامانه« استقرار و بازبینی

پزشک بر مبتنی کشور درمانی نظام تهیه

، پزشکی( سالمت خدمات بندي سطح

استقرار با سالمت الکترونیکی خدمات ارائه

داروها از استفاده و سنتی طب توسعه

استخدام در که پزشکانی، فعالیت ممنوعیت

مراکز در وزیران هیأت مصوب سالمت

 :مالی تأمین کارکرد
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 ):ب-34 ماده(  سالمت

 همـه  در راننـدگی  سـوانح  و حـوادث  مصـدومین 

 )ب-37 ماده( بعدي ضروري

 )ب-

 )، 5 تبصره-ب-38 ماده

، خـانواده  پزشـک  يهـا  راهبـرد  بـر  مبتنی

ــراي ــه ب ــدمات ارائ ــی خ ــالمت الکترونیک   س

  »ایرانیـان  سـالمت  الکترونیکـی  پرونـده 
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سالمت بخش اعتبارات بر عالوه ها یارانه کردن هدفمند قانون اجراي از حاصل

مصـدومین  شـرط  و قیـد  بـدون  و فوري درمان براي مازاد و سرنشین، ثالث

ضروري مراجعات و تخصصی مراکز به اعزام مسیر در همچنین و غیردولتی و

 )الف-37 ماده( مصرف سوء احتمال با داروهاي و سالمت به رسان

  )ج-37 ماده( ها رسانه کلیه سوي از ممنوع سالمت تهدیدکننده کاالهاي

 )د-38 ماده( خانوار سرپرست درآمد از سهمی صورت

  )38 ماده( سالمت

  )الف-38 ماده

-38 ماده( درمانی خدمات بیمه سازمان در گر بیمه يها سازمان ادغام با »

ماده( تجاري يها بیمه يها شرکت توسط سالمت پایه بیمه بسته از خارج

  )ج-38 ماده( یکسان صورت به کشور افراد عموم براي

 )ز-38 ماده( سالمت پایه بیمه تعهد مورد خدمات

   )هـ ماده 38( سالمت خدمات

   )2 تبصره-32 ماده( واقعی قیمت با متناسب

   )ز-38 ماده( غیردولتی و دولتی يها بخش

 )ج-

  )الف-36 ماده( یافته توسعه کمتر مناطق در پزشکان ماندگاري

مبتنی پزشکی علوم عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه کلیه ورودي ظرفیت 

  )ح-34 ماده( کشور علمی جامع نقشه

ــی ــالمت الکترونیک ــان س ــامانه و ایرانی ــاي س ــاتی ه ــز اطالع ــالمت مراک ــراي س ب

پرونـده « سـامانه  بـا  تعامـل  در اطالعـات  فنـاوري  بـر  مبتنـی  و یکپارچـه  صـورت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

حاصل وجوه کل خالص%) 10( درصد  ده

ثالث شخص بیمه حق از%) 10( درصد ده

و دولتی درمانی و بهداشتی واحدهاي

رسان آسیب کاالهاي و اقدامات بر عوارض

کاالهاي و خدمات تبلیغ نقدي جزاي

صورت به خانوار سالمت پایه بیمه حق

سالمت هاي بیمه کیفی و کمی توسعه

ماده( سالمت پایه اجباري و همگانی بیمه

»ایران سالمت بیمه سازمان« تشکیل

 خدمات تدارك و مکمل بیمه تعریف

براي سالمت پایه بیمه خدمات تعریف

خدمات فهرست و پرداخت نظام اصالح

خدمات تعرفه تعیین و نسبی ارزش بازنگري

متناسب درمانی خدمات تعرفه تعیین

بخش از سالمت خدمات راهبردي خرید

-32 ماده( عملکرد بر مبتنی پرداخت

ماندگاري براي ویژه تسهیالت پرداخت

 :غیرمالی منابع تولید کارکرد

 و آموزشی نیازهاي اعمال و استخراج

نقشه و خدمات بندي سطح و ارجاع نظام

ــتقرار ــامانه اس ــده س ــی پرون الکترونیک

  )الف– ماده 35(

صـورت  به سالمت بیمه خدمات ساماندهی

 ). ب-35 ماده( 
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  باالدستی

 محروم 

 امام امداد کمیته پوشش تحت افراد، خاص

 خدمات ارائه نظام بندي

 بهره و زندگی يها مهارت ارتقاي، سالمت

  به کمک و مردم سالمت ارتقاي و تأمین

 جیب از مستقیم درمانی يها هزینه سهم کاهش

 با) PublicHealth( همگانی

 ارتقاء و تقویت طریق از) 

 .است
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باالدستی اسناد بر مبتنی سالمت بخش در یازدهم دولت کالن 

 مختلف سطوح در ریزي برنامه و 

 و عشایري مناطق در بویژه روستا و شهر در کشور درمان و بهداشت

خاص بیماران، شهرها حاشیه، محروم مناطق، فقرا براي مالی عادالنه

  سرپرست زن يها خانواده

 سالمت در عدالت تأمین جهت در ها یارانه پرداخت

  آینده و حال يها بیماري بار و کشور سالمت نیاز با متناسب

بندي سطح الگوي براساس مناسب قیمت و کیفیت با خدمات

 معنوي سالمت ارتقاي جهت در علمیه

سالمت سواد، پژوهش فرهنگ توسعه راه از جامعه مسلط گفتمان

تأمین جهت در آوري فن و علم توسعه منظور به نوآوري و 

  کشور در سالمت با مرتبط

  سالمت

  خدمات از مردم

کاهش، خدمات به مردم دسترسی بهبود جمله از سالمت در

  خاص و العالج صعب بیماران و درآمد کم اقشار کمرشکن

همگانی سالمت ارتقاي و پیشنهادي، تأمین، حفظ برنامه

) Primary Health Care: PHC( سالمت اولیه ي

است کشور درمانی بهداشتی يها شبکه نظام

 

  

 

  

  

  

  

  

 يها رویکرد) دوم بخش

  

 سیاستگذاري نظام استقرار

بهداشت شبکه نظام تقویت

عادالنه دسترسی نمودن فراهم

خانواده و بهزیستی، )ره( خمینی

پرداخت يها سیاست در بازنگري

متناسب انسانی نیروي تربیت

خدمات به مردم عادالنه دسترسی

علمیه يها حوزه از گیري بهره

گفتمان به علمی گفتمان تبدیل

 اطالعات فناوري از گیري

 تحقیقات نظام در تحول

مرتبط بخشی بین يها همکاري

سالمت نظام پاسخگویی ارتقاي

مردم مندي رضایت ارتقاي

در عدالت يها شاخص بهبود

کمرشکن يها هزینه تأمین و مردم

برنامه اصلی هدف

يها مراقبت اجراي
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  منابع تأمین به کمک

 خدمات این از مردم همه برخورداري

 و دانش تولید و سالمت نظام در تحول ایجاد

  خدمت

 محیطی

 آن کیفیت بهبود و خصوصی و دولتی بخش

 و) ها شهرداري( محلی يها دولت، علمی 
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   جمعیت درصد 100 به پایه اي بیمه

کمک، پاسخگویی، نظارت نظر از) خصوصی و دولتی( سالمت نظام

برخورداري و سالمت ارتقاي و پیشگیري خدمات مصوب يها برنامه

ایجاد جهت در آنان تجربه و دانش از گیريبهره و سالمت حوزه

خدمت کنندگان دریافت و کنندگان ارائه در عدالت تأمین هدف با

  آن کردن کارآمد و نمودن روز به و مقررات

محیطی سطوح به قدرت واگذاري و آن کردن کارآمد منظور به مدیریت

  بخشی بین

 جهانی يها سازمان تجارب از استفاده و یالملل بین صحنه

بخش مشارکت با سالمت نظام نیاز مورد بیولوژیک يها فرآورده

 اجرا عرصه نیازهاي به پاسخگویی

 مدیران

 کارکنان بازآموزي

 ها داده تحلیل براي علمی نهادي ایجاد و سالمت اطالعات

 شواهد بکارگیري و تولید فرایند بر مبتنی سالمت

 

 هايانجمن، خصوصی بخش با پزشکی آموزش و درمان، 

   

 

  

 

بیمه خدمات پوشش تعمیم

نظام بر دولت حاکمیت تقویت

برنامه مالی منابع% 100 تأمین

حوزه علمی نخبگان از حمایت

 نظام نیاز مورد آوري فن

با پزشکی يها تعرفه اصالح

مقررات و قوانین در بازنگري

مدیریت نظام در زدایی تمرکز

بین همکاري ترویج و تقویت

صحنه در حضور از حمایت

فرآورده و اساسی داروهاي تأمین

پاسخگویی براي آموزش گیري جهت

مدیران انتصاب مندي ضابطه

بازآموزي مستمر جریان برقراري

اطالعات و ها داده نظام ساماندهی

سالمت نظام گذاري سیاست

 مردم زندگی شیوه اصالح

، بهداشت وزارت همکاري

  نهاد مردم يها سازمان
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 برنامه قانون در مندرج راهکارهاي

 و بهداشت يها شبکه ستاد مجدد

 شده انجام

 

  پزشکی

 همه سالمت توسعه و مدیریت نامه

  منابع و
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   پیشنهادي

راهکارهاي از استفاده جمله از( سالمت نظام نیاز مورد) ریالی و ارزي(

 )خصوصی بخش و سالمت خیرین

 دارو بحران

 دارویی صنایع نیاز مورد ارز تأمین فرایند تسهیل و نقدینگی

مجدد اندازي راه طریق از کشور درمان و بهداشت يها شبکه گسترش

انجام يها اقدام جامع شناسی آسیب از پس ارجاع نظام و خانواده پزشک

 محروم مناطق براي

  تخصصی يها کارگروه و کشور غذایی امنیت و سالمت عالی

پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت در سالمت گذاري سیاست

نامه نظام«  استقرار طریق از تابعه يها شهرستان و ها استان توان

 انان سازي وتوانمند مدیران انتصاب

و امکانات و کشور نیاز بر منطبق پزشکی آموزش نظام توسعه در

 

  

 

پیشنهادي يها برنامه) سوم بخش

  

   فوري اقدامات) الف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مالی منابع تأمین پیگیري 

خیرین از گرفتن کمک و پنجم

بحران مدیریت ستاد تشکیل 

نقدینگی مشکالت رفع پیگیري 

گسترش و نوسازي، بازسازي 

 کشور درمان

پزشک گام به گام استقرار 

براي انسانی نیروهاي تأمین 

عالی شوراي دبیرخانه تقویت 

سیاست شوراي دبیرخانه ایجاد 

توان تقویت و ظرفیت ارتقاي 

 »استان جانبه

انتصاب ساختن مند ضابطه 

در شواهد بر مبتنی بازنگري 
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 و ملی سطوح در سالمت زمینه در گیري تصمیم

 نظام مجموعه که اي بگونه برنامه قانون 32

 . شود شامل را بخشی بین همکاري

  

  کار نیروي از صیانت و حفظ 

  )عرضه و توزیع، فراوري

  )پرخطر رفتارهاي، الکل و دخانیات

  )ژنتیکی و عضالنی - اسکلتی، تنفسی، عروق
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   درازمدت

تصمیم مرجع ترین عالی عنوان به( غذایی امنیت و سالمت شورایعالی

32 ماده ج بند موضوع »سالمت همگانی و جامع خدمات سامانه

همکاري و توانبخشی، درمان، پژوهش، آموزش، پیشگیري، سالمت ارتقاء

  ):غذایی امنیت و سالمت شورایعالی طریق از مدیریت( سالمت

   اجتماعی يها آسیب

 کشور زیست محیط وضعیت

  خردسالی دوران تکامل و رشد ارتقاء

   غذایی امنیت و تغذیه

   کشور روان سالمت ارتقاي

  کشور محیط بهداشت جامع قانون

 منظور به سالم کار محیط تأمین، عنوان به بخشی گنجاندن 

  آشامیدنی آب کیفیت ملی راهبرد سند

  سالم هواي

  خاك سالمت

  پسماند مدیریت و محیطی خطر عوامل

فراوري، نگهداري، تولید( سفره تا مزرعه از غذایی مواد زنجیره ایمنی

  بهداشتی و آرایشی، آشامیدنی، خوراکی مواد کنترل قانون

دخانیات مصرف از پرهیز، اندام تناسب، تحرك، تغذیه( سالمت فرهنگ

عروق و قلب، سرطان، دیابت( ها بیماري خطر عوامل مدیریت یکپارچه

 

  

 

درازمدت و مدت میان يها برنامه) ب

  تولیت -1

شورایعالی دبیرخانه تقویت -1-1

 ) استانی

سامانه«طراحی و ایجاد  - 2-1

ارتقاء شامل سالمت خدمات ارائه

 

سالمت فرابخشی يها برنامه -2

هاآسیب کاهش برنامه - 1-2

وضعیت بهبود به کمک - 2-2

ارتقاء ملی سند اجراي - 3-2

تغذیه ملی سند اجراي - 4-2

ارتقاي جامع برنامه اجراي - 5-2

قانون تصویب و بازنگري -2- 6

 و کار قانون بازنگري - 7-2

سند اجراي به کمک - 8-2

هواي ملی سند تدوین - 9-2

سالمت ملی سند تدوین - 10-2

عوامل کنترل به کمک - 11-2

ایمنی ملی سند تدوین - 12-2

قانون نمودن روز به - 13-2

فرهنگ ارتقاء برنامه - 14-2

یکپارچه سند تدوین - 15-2
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  مدیران سایر و بخشداران و فرمانداران

  دبیرستان

  ):سالمت

 مجازي

 زیر جمعیت باها  شهرستان عمومی يها بیمارستان

  ارجاع

  پزشکی علوم
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  حوادث و سوانح از پیشگیري ملی سند

فرمانداران، شهرداران، استانداران عملکرد ارزشیابی نظام در سالمت

دبیرستان پایان تا دبستان پیش از مدارس در سالمت آموزش 

  دولت کارکنان سالمت سند

  زندانیان سالمت برنامه

  اقتصادي ویژه و آزاد مناطق در سالمت برنامه

سالمت همگانی و جامع خدمات سامانه طریق از مدیریت( سالمت بخشی

   پزشکی

 خدمات ارائه عرصه در سالمت علوم و پزشکی پژوهش

مجازي آموزش رویکرد با سالمت خدمات دهندگان ارائه مداوم

 نیاز با متناسب پزشکی علوم يها رشته

بیمارستان نیاز مورد تخصصی انسانی نیروي تأمین براي جدید 

  پزشکی علوم

  آمایش سند براساس پژوهشی

 اي رشته

 آموزشی واحدهاي بندي رتبه و ارزشیابی

  منطقه يها کشور اولویت با یالملل بین پژوهشی و آموزشی

ارجاع نظام و خانواده پزشک به رویکرد با پزشکی علوم يها  رشته

علوم يها دانشگاه علمی هیات اعضاي پرداخت نظام اصالح و تشویقی

 

  

 

سند اجراي و تدوین -2- 16

سالمت يها شاخص درج - 17-2

 جامع نظام اجراي - 18-2

سند اجراي به کمک - 19-2

برنامه استقرار و تدوین - 20-2

برنامه استقرار و تدوین - 21-2

  

بخشی درون يها برنامه -3

  

پزشکی علوم آموزش - 1-3

پژوهش و آموزش عملی ادغام

مداوم آموزش يها برنامه تقویت

رشته ظرفیت اعمال و تعیین

 آموزشی يها برنامه تدوین

 نفر هزار 200

علوم آموزش کردن نگر جامعه

پژوهشی و آموزشی مراکز توزیع

رشته بین يها آموزش توسعه

ارزشیابی، بخشی اعتبار نظام ارتقاء

آموزشی يها همکاري گسترش

رشته آموزشی برنامه بازنگري

تشویقی يها سیاست برقراري
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 ها  دانشگاه استقالل جهت

   آموزشی يها بیمارستان و آموزشی

  سالمت

  همگانی
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جهت در امنا هیأت نقش تقویت و محیط به قدرت واگذاري منظور

  کشور نیاز با متناسب تکمیلی تحصیالت سطوح در 

  سالمندان طب تخصصی آموزشی

 علمی هیأت ارتقاء

آموزشی يها گروه مدیریت در علمی هیأت اعضاي مشارکت نحوه 

 بالینی و بیمارستانی داروسازي تخصصی آموزشی

 دارویی نوین صنایع با مرتبط تخصصی آموزش يها دوره

 کشور نیاز با متناسب اورژانس

   پزشکی

  سالمت نظام کاربردي

 استانی و ملی سطوح در

 پزشکی علوم علمی هايقطب توسعه

 دانشی يها شبکه و سالمت تحقیقاتی يها شبکه نمودن

سالمت فناوري و علم يها پارك و بنیان دانش يها شرکت، رشد

همگانی سالمت و بالینی، پایه يها بخش تحقیقاتی يها بودجه

  ها آن تحقق براي کار تقسیم و شواهد بر مبتنی ملی تحقیقاتی

 سالمت پردازي نظریه 

 ملی سطح يها فناوري توسعه و سالمت

 جامعه سالمت ارتقاي در بودن سهیم اساس بر 

  سنتی طب و بومی علم تولید از حمایت جهت

 

  

 

منظور به مدیریتی تمرکز عدم

 پایه علوم توسعه و حمایت

آموزشی برنامه اجراي و تدوین

ارتقاء نامه آئین در بازنگري

 و وظایف شرح در بازنگري

آموزشی برنامه اجراي از حمایت

دوره توسعه و ایجاد از حمایت

اورژانس طب يها دوره توسعه

  

پزشکی علوم پژوهش - 2-3

کاربردي تحقیقات از حمایت

در تحقیقات نتایج کاربست

توسعه راهبردي برنامه استقرار

نمودن کارامد و هدفمند توسعه

رشد مراکز، ها خوشه توسعه

بودجه در تناسب و تعادل اعمال

تحقیقاتی يها اولویت تعیین

 و نوآوري تشویق و تسهیل

سالمت علوم يها فناوري رصد

 تحقیقاتی مراکز بندي رتبه

جهت در الزم کار سازو ایجاد
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 )سالمت اجتماعی يها مولفه رویکرد

 روز به انسانی نیروي، تجهیزات، فیزیکی 

  نفر 20000 زیر

 استفاده و عشایري مناطق و شهرها حاشیه

 دولتی غیر و حاکمیتی يها برنامه و مقررات

 نوین يها
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   سالمت ي

 

  مردم سالمت جمعیتی

رویکرد با( بزرگ شهرهاي در سالمت خدمات ارایه براي درمانی بهداشتی

 فضاي، گسترش طرح براساس کشور درمان و بهداشت شبکه

 محروم

زیر شهرهاي و عشایري، روستایی مناطق در روستایی بیمه و خانواده

   اي منطقه سالمت

 سالمت و بالینی

حاشیه، محروم مناطق بر تأکید با، ها شهرستان سطح در سالمت

 سالمت در

 خودمراقبتی برايها  خانواده توانمندسازي

 درمانی بهداشتی مراکز در بیمار 

 سالمت رابطان و مردمی مشارکت

مقررات، قوانین، ها سیاست تمام تصویب و تدوین در محوري سالمت

ها فناوري و دانش کمک به و مطالعه برپایه سالمت يها مراقبت

 مدیران و مردم عموم مناسب و موثق

 نوزادان از مراقبت

 نوزادان غربالگري

 

  

 

يها مراقبت و خدمات - 3-3

  سالمت اولیه يها مراقبت

جمعیتی غربالگري برنامه اجراي

بهداشتی شبکه بازمهندسی

شبکه نظام تکمیل و تقویت

محروم مناطق اولویت با آن نمودن

خانواده پزشک برنامه اجراي

سالمت بانی دیده يها نظام ایجاد

بالینی طبابت راهنماهاي تدوین

سالمت در عدالت نظام برقراري

در عدالت شاخص 52 از کاربردي

توانمندسازي جامع نظام اجراي

 آموزش جامع نظام اجراي

مشارکت گسترش از حمایت

سالمت رعایت کردن قانونمند

مراقبت اثربخشی هزینه افزایش

موثق اطالعات عرضه بر نظارت

  

  خانواده سالمت

مراقبت برنامه گسترش و تقویت

غربالگري برنامه توسعه و تقویت
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 یافته ادغام مراقبت، کودکان رشد پایش

  )کار نیروي و مراکز

 

  کشور

  شهر و روستا

  پرخطر

  ) کشور در نابینایی بروز
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پایش، مادر شیر با تغذیه ترویج: شامل کودکان از مراقبت 

 ها مغذي ریز کمبود پیشگیري و کنترل

 مدارس بهداشت و جوانان و نوجوانان از مراقبت

  مادران و زنان از مراقبت

 سالمندان از مراقبت

  عمومی آموزش براي خانواده

  باروري

مراکز ایمنی و سالمت، وري بهره ارتقاي( کار محل در سالمت

  کار محیط استانداردهاي

  بهداشت و عرضه سطح در آشامیدنی و خوراکی مواد بهداشتی

کشور غذایی امنیت و سالمت عالی شوراي ذیل اجتماعی روانی

   روانی يها بیماري تظاهرات بار کاهش

روستا در شدید و اورژانس پریش روان بیماران از مراقبت وکیفیت

  آن حاشیه و شهرها در روان سالمت خدمات ارایه بومی

پرخطر رفتارهاي و الکل، دخانیات، مواد مصرف سوء از پیشگیري ي

   غیرواگیر

بروز و شیوع کاهش( چشم سالمت ارتقاي و نابینایی از پیشگیري

 

  

 

 برنامه گسترش و تقویت

کنترل، )مانا( اطفال يها ناخوشی

مراقبت برنامه گسترش و تقویت

مراقبت برنامه گسترش و تقویت

مراقبت برنامه گسترش و تقویت

خانواده سالمت پورتال ایجاد

باروري سالمت برنامه تقویت

  

   کار و محیط سالمت

سالمت ارتقاي جامع نظام اجراي

استانداردهاي ارتقاي و بازنگري

بهداشتی و کیفی کنترل افزایش

  

   روان سالمت

روانی تخصصی کارگروه تشکیل

کاهش و مراقبت، غربالگري

وکیفیت تداوم، مندي بهره ارتقاي

بومی نظام استقرار و طراحی

يها برنامه بازبینی و ارزیابی

  

غیرواگیر يها بیماري مدیریت

پیشگیري برنامه استقرار و تصویب
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 )ژنتیکی و عضالنی اسکلتی، تنفسی، عروقی

  مادرزادي سرخجه و سرخک

 يها رفتار و محرك یا مخدر مواد، الکل، هپاتیت
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  گوش سالمت ارتقاي و ناشنوایی از پیشگیري

عروقی قلبی يها بیماري، ها سرطان، دیابت( خطر عوامل مدیریت

 جمعیت بر مبتنی ها

  دندان و دهان بهداشت ارتقاي ملی

  شهرستان سطح در غیرواگیر يها بیماري خطر عوامل

  اجتماعی ژنتیک ملی

   واگیردار

سرخک، نوزادي کزاز حذف و اطفال فلج کنی ریشه براي شده

  ایمنسازي

  1404 سال تا کشور در ماالریا

   هدف يها  جمعیت در وي آي اچ کنترل جهت آسیب

هپاتیت، ایدز، سل يها  بیماري خدمات مدیریت براي یافته ادغام

  کنگو کریمه دهنده خونریزي تب و جلدي لیشمانیوز، بروسلوز

   غذا و آب از منتقله يها  بیماري

  بیمارستانی يها  عفونت مراقبت

  بازپدید و نوپدید عفونی يها  بیماري بویژه ها  بیماري

   پزشکی

 سالمت ملی يها  سیاست درقالب دارویی ملی يها

 

  

 

پیشگیري برنامه استقرار و تصویب

مدیریت برنامه اجراي و تقویت

ها سرطان ثبت نظام تقویت

ملی برنامه استقرار و تصویب

عوامل از مراقبت نظام تقویت

ملی برنامه استقرار و تصویب

  

واگیردار يها بیماري مدیریت

شده طراحی يها فعالیت ادامه

ایمنسازي جدید يها  برنامه اجراي

ماالریا حذف برنامه کامل اجراي

آسیب کاهش برنامه تقویت

  سل کنترل برنامه ارتقاء

ادغام و جامع برنامه تدوین

 پرخطر

بروسلوز کنترل تقویت و تداوم

بیماري از مراقبت نظام تقویت

مراقبت نظام تقویت و توسعه

بیماري از مراقبت نظام تقویت

  

پزشکی ملزومات و تجهیزات، دارو

ها  سیاست بازنگري و تدوین
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 سالمت يها فناوري 

 و دولتی بخش مشارکت با سالمت نظام نیاز

 

 دارو مصرف و عرضه

  دارویی
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  دارو

 دارو مصرف و تأمین زنجیره ردیابی

 دارو واردات و توزیع، تولید زمینه 

 ارزیابی مطالعات براساس تقاضا مدیریت بر مبتنی کشور اساسی

 آن ساالنه انتشار و مستمر بازنگري و کشور دارویی فهرست

نیاز مورد نو يها فناوري با داروهاي و بیولوژیک يها فرآورده

 داخلی تولید توان توسعه رویکرد 

  منابع تخصیص سازي بهینه منظور به یارانه و بیمه مشمول

 گر بیمه يها سازمان طریق از متغیر

عرضه، توزیع، واردات، تولید، مواد تأمین چرخه بر نظارت اعمال طریق

 سطوح تمام در کیفیت تضمین منظور به دارو ثبت و نظارت

  پزشکی ملزومات و تجهیزات و غذا و دارو کنترل يها

  ها دارو منطقی مصرف زمینه در تخصصی و عمومی

 دارو منطقی مصرف و تجویز در نظارتی ي

  صادرات توسعه ي

 بالینی و بیمارستانی داروسازي 

 نوین يها  فناوري دیگر و بیولوژیک يها  فراورده، دارویی 

دارویی بنیان دانش يها شرکت و فناوري و علم يها پارك، رشد

  الزم يها مشوق اعمال و داروسازي صنایع در توسعه

 ذیربط يها سازمان مشارکت با داروها راهبردي 

 خصوصی و دولتی بخش در انسانی يها

 خصوصی و دولتی بخش در پالسما از مشتق يها

 

  

 

دارو گذاري قیمت نظام اصالح

ردیابی هوشمند شبکه ایجاد

 در رقابت بسترهاي توسعه

اساسی داروهاي فهرست پایش

فهرست تدوین شوراي احیاي

فرآورده، اساسی داروهاي تأمین

 با آن کیفیت بهبود و خصوصی

مشمول داروهاي فهرست بازنگري

متغیر فرانشیز اعمال پیگیري

طریق از دارو کیفیت ارتقاء

نظارت سیستم توسعه و تقویت

ها آزمایشگاه تقویت و توسعه

عمومی يها آموزش توسعه

يها سیاست اعمال و تدوین

يها سیاست اعمال و تدوین

 تخصصی برنامه از حمایت

 اولیه مواد تولید از حمایت

رشد مراکز توسعه از حمایت

توسعه و تحقیق بخش تقویت

 تأمین دستورالعمل تدوین

ها  واکسن تولید خط توسعه

ها  فراورده تولید خط توسعه
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 خدمات بندي سطح نظام و سالمت

  آشامیدنی و خوراکی مواد کننده

 محروم مناطق

 يها  شاخص بهبود پایش براي کشور غذایی
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 دارو تولید و تأمین تسهیل در یالملل بین يها

سالمت يها فناوري ارزیابی مطالعات براساس پزشکی ملزومات 

کننده عرضه و تولیدي مراکز اي دوره بندي درجه و سالم غذایی

 سالم غذایی

  ها  ریزمغذي با تکمیلی و

  سالم و مناسب تغذیه بر موثر اقتصادي

  )بهداشتی و آرایشی، غذایی محصوالت پایش( غذا

  غذایی محصوالت

 بهداشتی و آرایشی، غذایی

  خطر ارزیابی اساس بر و یکپارچه صورت به غذا ایمنی زنجیره

 تغذیه و غذا يها

  سنی يها گروه با متناسب، جامعه 

  غذا آورندگان فراهم و کنندگان مصرف

مناطق اولویت با ارجاع نظام و خانواده پزشک برنامه در سنی ي

 ها بیمارستان در غذا ایمنی و اي تغذیه

 بحران در تغذیه

 خطر معرض در يها گروه براي

غذایی امنیت و سالمت عالی شوراي ذیل غذایی امنیت و تغذیه 

 غذایی ناامن يها  استان 

 

  

 

ها سازمان حمایت از استفاده

 و تجهیزات فهرست تعیین

  

   غذایی امنیت و تغذیه

غذایی محصول تولید از حمایت

غذایی محصوالت بندي فرمول

و اصلی يها غذا سازي غنی

اقتصادي يها ابزار بکارگیري

غذا پایش ملی شبکه استقرار

محصوالت اجباري گذاري برچسب

غذایی محصوالت ایمنی کنترل

زنجیره آوري روز به و نظارت

ها راهنما و ها  سیاست تدوین

 مطلوب غذایی سبد تدوین

مصرف اي تغذیه سواد ارتقاي

يها گروه اي تغذیه مراقبت

تغذیه مراقبت نظام استقرار

تغذیه مدیریت نظام استقرار

براي یاري مکمل برنامه اجراي

 تخصصی کارگروه تشکیل

 در غذایی امنیت بهبود و تغذیه
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 پنجم برنامه قانون 32 ماده

  خاص

 آن گیرندگان و خدمات دهندگان ارائه

 ) آزاد و جاري مصوب

 ارزیابی خود

  مستمر بهبود

 )امنایی هیأت ي

 قضایی مراجع در ها آن دادن 

 به کننده رسیدگی يها نظام سازي هماهنگ
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  محروم مناطق اولویت با درمان خدمات بندي

ماده 2 تبصره اجراي جهت در نیاز مورد امکانات و اجرایی مناسب

خاص و العالج صعب بیماران برايها  بیمارستان در معنوي مشاوره

  روانی اختالالت به بیمارستانی

 خصوصی بخش ارزشیابی

  خدمات کلیه عملکردي خرید و سالمت خدمات راهبردي خرید

ارائه بین در عدالت ایجاد منظور به خدمات ارائه نحوه با متناسب

  پنجم برنامه قانون 32 ماده ب بند موضوع 

مصوب نرخ بین( تعدیلی تعرفه جهت در غیردولتی و دولتی خدمت

 اورژانس کنندگان مراجعه به خدمات ارائه مقررات

 ...) و دارو، ها مراقبت، تشخیصی خدمات از اعم( خدمات

 خدمات ارائه مراکز تمامی در کیفیت ارتقاي مناسب ي

خود محوریت با سالمت خدمات ارائه مراکز عملکرد ارزیابی یکپارچه

  خدمات دهنده ارائه و بیمار حقوق منشور و بالینی

بهبود براي اقدام و سالمت خدمات کنندگان دریافت و دهندگان

يها  بیمارستان مانند( نوین روش با سالمت خدمات ارائه مراکز

 قرار مالك و سالمت خدمات ارائه نظام در بالینی طبابت راهنماهاي

هماهنگ همچنین و پزشکی شکایات و تخلفات، خطاها ثبت یکپارچه

  سالمت اطالعات مدیریت جامع نظام و سالمت

  سالمت مروج

 

  

 

   درمان

بندي سطح استقرار و بازبینی

مناسب وکار ساز نمودن فراهم

مشاوره خدمات بسته استقرار

بیمارستانی يها تخت تعداد افزایش

ارزشیابی و نظارت نظام تقویت

خرید مناسب مدل طراحی

متناسب گذاري تعرفه در بازنگري

 گري تصدي امور واگذاري

خدمت خرید نرخ سازي متناسب

مقررات اجراي نحوه بر نظارت

خدمات ایمنی و کیفیت تعالی

يها مدل استقرار و طراحی

یکپارچه و جامع نظام استقرار

بالینی حاکمیت نظام استقرار

دهندگان ارائه رضایتمندي بررسی

مراکز اداره ملی سیاست تدوین

راهنماهاي از استفاده و تدوین

یکپارچه و جامع نظام استقرار

 ها آن

سالمت الکترونیک پرونده استقرار

مروج يها بیمارستان توسعه
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92 

 مدیریتی

 )خدمت جبران انگیزشی نظام
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  آن پیرامون جامعه و منزل در بیمارستان

 منطقه کشورهاي از مشتري جلب و سالمت گردشگري براي 

 بیمارستانی پیش و بیمارستانی اورژانس

   منابع

92 سال بودجه قانون و پنجم برنامه قانون در مالی منابع با مرتبط

 عمومی بودجه از سالمت

 گر بیمه يها سازمان

 سالمت

 محروم مناطق و نیازمند جوامع بسوي سالمت

 کارآمد ارزشیابی و پایش نظام برقراري و انسانی نیروي

 متخصص

  جنسیتی لحاظ از سالمت نظام نیاز مورد انسانی نیروي

 شاغل کارکنان براي خدمت ضمن آموزشی

 انان سازي وتوانمند مدیران انتصاب

مدیریتی يها رسته در شاغل کارکنان براي سالمت مدیریت آموزشی

نظام ایجاد و مهارت و دانش ارتقاي، جذب( سالمت نظام انسانی

  آنان تجربه و دانش از گیريبهره و سالمت حوزه

  

 

  

 

بیمارستان با مرتبط خدمات توسعه

 الزم جاذبه و شرایط ایجاد

اورژانس خدمات جامع توسعه

منابع تأمین و مدیریت - 4-3

  مالی منابع

مرتبط بندهاي کردن اجرایی

سالمت سرانه سهم افزایش

سازمان مالی منابع کردن کارآمد

  پرداخت نظام اصالح

سالمت نظام وري بهره افزایش

سالمت خیرین منابع هدایت

 

  انسانی منابع

نیروي، مدیریت نظام بهبود

متخصص انسانی نیروي آمایش

نیروي جذب در تناسب ایجاد

آموزشی يها دوره برگزاري

انتصاب ساختن مند ضابطه

آموزشی يها دوره برگزاري

انسانی نیروي وري بهره ارتقاي

حوزه علمی نخبگان از حمایت

 

  تجهیزات و فیزیکی منابع
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 سالمت خدمات دهنده ارائه مراکز تمامی

 یازدهم دولت در پزشکی آموزش

 اقدام

   آینده مطالعات پیوست به الزام ي هنام آئین

 نظام کالن يها گیري تصمیم ي هکلی براي

 .کشور سالمت

  ي هتهی به الزام عملی تحقق يها روش طراحی

  ذیصالح مرجع در آن تأیید و سالمت پیوست

 .اي توسعه کالن يها طرح تمام براي

 تأیید الزام اجراي بر نظارت و مستمر پیگیري

 عموم به شده عرضه اطالعات سالمت يها

 تمام محتواي بر نظارت وها  رسانه در

 بر موثر مداخالت وها  مراقبت، خدمات، محصوالت

 . 

 يها یافته بر مبتنی اقدام و تصمیم نظام ترویج

 وآموزش خدمات، ها مراقبت تمام در علمی

، راهنماها، استانداردها تدوین ازطریق 

 سطح نظام استقرار، سالمت يها فناوري 

 سالمت ارتقاي خدمات و پیشگیري اولویت 

  .پزشکی علوم آموزش نظام با

 به موجود مقررات وها  نامه آئین بازنگري

 و تربیت و تعلیم، انتخاب نظام کامل انطباق

 نظام کارکنان و دانشجویان، اساتید ارزشیابی
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 مصوب استانداردهاي و خدمات بندي سطح بر مبتنی

  فرسوده فیزیکی فضاهاي سازي

 موجود فضاهاي از بهینه

تمامی فیزیکی فضاي و ساختار استانداردهاي اجراي و، فرآیندها

  پزشکی تجهیزات از درست استفاده

آموزش و درمان، بهداشت وزارت شده ریزي برنامه اقدامات

 اقدام سطح زیرموضوع موضوع

 سالمت

 ها روش بهبود و استانداردسازي سالمت

 سالمت
   و بهبود استانداردسازي

 ها روش
 انداز چشم افق

آئین تدوین

براي پژوهانه

 سالمت
 بهبود و استانداردسازي

 ها روش
 یازدهم دولت

طراحی

پیوست

براي

 سالمت
 بهبود و استانداردسازي

 ها روش
 یازدهم دولت

پیگیري

ها پیوست

در مردم

محصوالت

. سالمت

 سالمت
 بهبود و استانداردسازي

 ها روش
 یازدهم دولت

ترویج

علمی متقن

 سالمت

 ارزیابی

 با بندي

با ادغام و

 سالمت
 بهبود و استانداردسازي

 ها روش
 یازدهم دولت

بازنگري

انطباق منظور

ارزشیابی

 

  

 

مبتنی فیزیکی فضاهاي توسعه

سازي مقاوم و نوسازي، بازسازي

بهینه نگهداري و برداري بهره

فرآیندها سازي استاندارد تدوین

استفاده و نگهداشت و مدیریت

اقدامات 4 -2جدول 

موضوع کد ردیف

سالمت مدیریت الف

سالمت مدیریت )1

سالمت مدیریت 1

سالمت مدیریت 2

سالمت مدیریت 3

سالمت مدیریت 4

سالمت مدیریت 5
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  .اسالمی يها ارزش با

 يها مراقبت و خدمات کیفیت و ایمنی ارتقاء

، بالینی حاکمیت ترویج و استقرار طریق از

 سازوکارهاي از گیري بهره و استانداردها

  .متبوع وزارت در شده تدوین اعتباربخشی

 وتخصیص قوانین تدوین و اصالح پیگیري

 و مطلوب سبدغذایی تأمین منظور به الزم

 غذاي از جامعه افراد تمامی برخورداري براي

 . کافی و مناسب

 مبتنی سالمت بومی و ملی راهنماهاي طراحی

 خدمات ي هارائ نظام در شواهدعلمی و اخالق

  .مختلف سطوح در پزشکی

 با سالمت نظام سازمانی فرهنگ ي هبست تدوین

 رفتار سازي نهادینه و مردم حقوق و شرعی احکام

 ي هکنند ارائه واحدهاي تمام در استاندارد 

  .سالمت

 انسانی نیروي تربیت تحقق راهکارهاي تدوین

 به توانمند، اي حرفه و اسالمی اخالق به

 تربیتی مبانی ترویج طریق از روز يها مهارت

 در سازمانی فرهنگ رعایت به عملی الزام 

  .دانشگاهی يها

 و آگاهی ارتقاي دار کد ملی يها برنامه تدوین

 در سالمت ي هعرص اندرکاران دست توانمندسازي

 و اي حرفه اخالق و اسالمی يها ارزش 

 عمل ارزشیابی و پایش طریق از آن سازي

  .ها برنامه

 مبانی به عمل گسترش مستمر پیگیري

 اساتید هدایت با اي حرفه اخالق و اسالمی

 در سازمانی فرهنگ ترویج و پزشکی علوم 

 . سالمت يها عرصه
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با سالمت

 سالمت
 بهبود و استانداردسازي

 ها روش
 یازدهم دولت

ارتقاء

از سالمت

استانداردها تعیین

اعتباربخشی

 مقررات اصالح سالمت

 یازدهم دولت مقررات اصالح سالمت

پیگیري

الزم منابع

براي سالم

مناسب، ایمن

 یازدهم دولت مقررات اصالح سالمت

طراحی

اخالق بر

پزشکی آموزش

 سازمانی فرهنگ تعالی سالمت

 سالمت
 فرهنگ تعالی

 سازمانی
 یازدهم دولت

تدوین

احکام اولویت

 سازمانی

سالمت خدمات

 سالمت
 فرهنگ تعالی

 سازمانی
 یازدهم دولت

تدوین

به متخلق

مهارت و علم

 و اسالم

ها محیط

 سالمت
 فرهنگ تعالی

 سازمانی
 یازدهم دولت

تدوین

توانمندسازي

 ي هزمین

سازي نهادینه

برنامه به

 سالمت
 فرهنگ تعالی

 سازمانی
 یازدهم دولت

پیگیري

اسالمی اخالقی

 دانشگاه

عرصه تمام
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 مستمر ارزیابی نظام استقرار و طراحی

 عرضه واحدهاي ي هکلی در مردم مندي 

. برآن متمرکز نظارت و سالمت خدمات 

 )وزارت ي هسال 4 

 پوشش فراگیري ي هبرنام اجراي و تدوین

 درمان، بهداشت وزارت تولیت با سالمت پایش

 دانان حقوق مشارکت با و پزشکی آموزش

 پاسخگویی منظور به سالمت موضوع در متخصص

 حقوق از صیانت و سالمت نیازهاي تمام 

 )وزارت ي هسال 4 ي هدور. (مردم

 عالی شوراهاي يها دبیرخانه فعالیت ارتقاي

 تصمیمات و جلسات در فعاالنه حضور ریزي

، مشترك دستورات گذاري اولویت، عالی شوراهاي

 اجرایی يها دستگاه بین روابط تنظیم و فعال

  .همگانی يها  رسانه 

 استانی ي هدبیرخان فعالیت حداکثري ارتقاي

 صاحب مشارکت تقویت با غذایی امنیت و

 تحقق هدف با و سالمت با مرتبط علوم

 درصدي 75 عوامل بر حداکثري نظارت و

  .سالمت بر موثر بخشی

 و سالمت عالی شوراي دائمی فعالیت پیگیري

 از جامعه سالمت ارتقاي منظور به غذایی

 افزایش و بخشی بین يها  همکاري ي هتوسع

، واردات، تولید پایش و ایمنی بر نظارت 

 يها  فرآورده و ها دارو، موادغذایی مصرف 

  .دامی و انسانی مصارف

، بهداشت وزارت موثر نظارت روند تقویت

 و خاك، آب بهداشت بر پزشکی آموزش و

 و ها  آالینده، سموم ي هباقیماند پایش 

، دارویی، غذایی يها  فرآورده و مواد در ها

 و ها معیار، ضوابط رعایت قانونی الزام و 

 . مصوب و ملی يها استاندارد
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 مردم مندي رضایت و حقوق رعایت سالمت

 سالمت
 رضایت و حقوق رعایت

 مردم مندي
 یازدهم دولت

طراحی 

 رضایت

 ي هکنند

 ي هدور(

 سالمت
 رضایت و حقوق رعایت

 مردم مندي
 یازدهم دولت

تدوین 

پایش نظام

آموزش و

متخصص

 به کامل

مردم ي ههم

 فرابخشی ساختارهاي هدایت سالمت

 سالمت
 ساختارهاي هدایت

 فرابخشی
 یازدهم دولت

ارتقاي

ریزي برنامه

شوراهاي

فعال تعامل

 و مرتبط

 سالمت
 يها ساختار هدایت

 فرابخشی
 یازدهم دولت

ارتقاي

و سالمت

علوم نظران

و هدایت

بخشی برون

 سالمت
 يها ساختار هدایت

 فرابخشی
 یازدهم دولت

پیگیري

غذایی امنیت

توسع طریق

 کیفیت

 و توزیع

مصارف داراي

  سالمت
 يها ساختار هدایت 

 فرابخشی
 یازدهم دولت

تقویت

و درمان

 و هوا

ها  افزودنی

 آرایشی

استاندارد
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  مدیریت اطالعات نظام استقرار الزام

Management Information System (در 

 اولویت با سالمت نظام مدیریتی سطوح

 فعالیت ي هدور طی ارشد مدیران سطح در

  .یازدهم

 غیرطبقه اطالعات ي هسامان استقرار و طراحی

 براي آن به دسترسی تأمین و سالمت ي هشد

  .کشور محققین

 بندي زمان ي هبرنام تدوین و سنجی امکان

 دیدبانی اي منطقه مراکز اندازي راه 

 حد تا آن ي هتوسع و سالمت يها

  .شهرستان ي

 تشکیل تکمیل اجرایی ي هبرنام بازنویسی

 رویکرد با ایرانیان سالمت الکترونیک ي

  .یازدهم دولت پایان تا درصدي 100
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 سالمت اطالعات جامع ي هسامان تکمیل سالمت

 سالمت
 ي هسامان تکمیل

 سالمت اطالعات جامع
 یازدهم دولت

الزام 

)Management Information

سطوح تمام

در استقرار

یازدهم دولت

 سالمت
 ي هسامان تکمیل 

 سالمت اطالعات جامع
 انداز چشم افق

طراحی

شد بندي

محققین تمام

 سالمت
 ي هسامان تکمیل 

 سالمت اطالعات جامع
 یازدهم دولت

امکان

 ي هشد

ها شاخص

يها شبکه

 سالمت
 ي هسامان تکمیل 

 سالمت اطالعات جامع
 انداز چشم افق

بازنویسی

ي هپروند

100 اجراي

  

 

  

 

سالمت مدیریت )6

سالمت مدیریت 1

سالمت مدیریت 2

سالمت مدیریت 3

سالمت مدیریت 4

 



1394- 1398 رانیا یپزشک علوم دانشگاه ک

 به مردم طبقات عموم دسترسی تأمین 

 مراکز از سالمت خدمات دریافت الکترونیک

  .سالمت اطالعات ملی نظام طریق از خدمات

 و پزشکی خطاهاي ثبت جامع ملی ي هسامان

  .دانشگاهی مراکز اولویت با آن استقرار

 تمام براي سالمت ي هتوسع سند ي هتهی 

 و پزشکی علوم يها دانشگاه محوریت با کشور

 .هراستان غذایی امنیت و سالمت کارگروه

 ملی ي همطالع روزآمدنمودن ي هبرنام 

 شهرستانی واحدهاي تفکیک به سالمت

 .کشوري

 با سالمت خدمات مدیریت زدایی تمرکز در

 ي هگان 80 وظایف و اختیارات در بازبینی

 ). وزارت استانی ستادهاي(پزشکی علوم

 و پزشکی علوم يها دانشگاه ي هتوسع انطباق

 يها سنجی نیاز رعایت به خدمات ي ه

 . سرزمین آمایش و گرافیک دمو يها ویژگی

 علوم يها دانشگاه ملی بندي رتبه نظام در 

 و مندي رضایت يها شاخص تقویت رویکرد

 تحت ي همنطق مردم ي هعادالن مندسازي بهره

 . سالمت خدمات

 شدن امنایی هیأت ي هنام آئین در 

 علمی هیأت اعضاي نقش تقویت رویکرد

 تدوین وها  دانشگاه هدایت و گذاري سیاست

 راستاي در امنا هیأت اعضاي توانمندي ارتقاء

 . سالمت خدمات ي هعرض مراکز وها  دانشگاه
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 ي هسامان تکمیل 

 سالمت اطالعات جامع
 یازدهم دولت

 ي هتوسع

الکترونیک يها سامانه

خدمات ي هارائ

 
 ي هسامان تکمیل 

 سالمت اطالعات جامع
 انداز چشم افق

سامان طراحی

استقرار سنجی امکان

 دانشگاهی مدیریت ي هتوسع 

 
 مدیریت ي هتوسع

  دانشگاهی
 فوریتی

 پیگیري

کشور يها استان

کارگروه مسئولیت

 
 مدیریت ي هتوسع

  دانشگاهی
 فوریتی

 تدوین

سالمت نیازسنجی

کشوري تقسیمات

 
 مدیریت ي هتوسع

  دانشگاهی
 یازدهم دولت

در بازنگري

بازبینی محوریت

علوم يها دانشگاه

 
 مدیریت ي هتوسع

  دانشگاهی
 یازدهم دولت

انطباق الزام

هارائ واحدهاي

ویژگی بر مبتنی

 
 مدیریت ي هتوسع

  دانشگاهی
 یازدهم دولت

 بازنگري

رویکرد با پزشکی

بهره در موفقیت

خدمات از پوشش

 
 مدیریت ي هتوسع

  دانشگاهی
 یازدهم دولت

 بازنگري

رویکرد باها  دانشگاه

سیاست براي توانمند

ارتقاء ي هبرنام

دانشگاه استقالل
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 اعطاي و منابع توزیع نوین نظام استقرار و

 رشد يها ظرفیت برمبناي پژوهشی و آموزشی

 - مقطع ي هتوسع در انحصار يها زمینه رفع

 ي هزمین ایجاد و خاص مراکز در عالی آموزش

  .پزشکی علوم يها دانشگاه

 ارزشیابی، بندي سطح ملی نظام استقرار و

 موسسات و مراکز ي هویژ علمی بندي رتبه

 ي هساالن اجراي باهدف پزشکی علوم 

 يها مقام و نفعان ذي به نتایج ي هارائ و تطبیقی

 پزشکی آموزش در رشد ي هانگیز تقویت 

 علوم يها دانشگاه اي منطقه يها قطب

 و آموزشی پشتیبانی و زدایی تمرکز هدف

 . تر پائین سطوح يها دانشگاه

، بازپدید، واگیر يها بیماري روزآمد ي هنقش

 مبدأ کشورهاي و کشور سراسر در نوپدید

 . پیشگیري اجرایی يها برنامه طراحی و داخل

 و روان سالمت يها مراقبت تأمین يها برنامه

 جامعه توانمندسازي و معنوي سالمت آموزش

 صحیح الگوهاي ي هارائ، خانواده بنیان 

 و زندگی کیفیت، نشاط ارتقاي باهدف ارتباطی

  .اجتماعی

 مراقبت، ارزشیابی، پایش ي هبرنام اجراي و

 خطر عوامل و پرخطر رفتارهاي بر مداخله

، حوادث و سوانح، عروقی و قلبی يها بیماري

، الکل، دخانیات قبیل از اعتیادآور مواد 

 باهدف غیردارویی صنعتی يها گردان روان

 کمترین به آن از ناشی سوء عوارض وها  بیماري

 . انداز چشم ي همنطق کشورهاي

، مواد توزیع و ترویج بر جریمه وضع مستمر

  .سالمت به آور زیان خدمات

114 

کیاستراتژ برنامه

 
 مدیریت ي هتوسع

  دانشگاهی
 یازدهم دولت

و طراحی

آموزشی تسهیالت

رفع منظور به

آموزش يها رشته

دانشگاه پذیري رقابت

 
 مدیریت ي هتوسع

  دانشگاهی
 یازدهم دولت

و طراحی

رتبه و کیفی

 عالی آموزش

تطبیقی ارزشیابی

 و صالح ذي

  .کشور

 
 مدیریت ي هتوسع

  دانشگاهی
 یازدهم دولت

قطب تقویت

هدف با پزشکی

دانشگاه خدماتی

 مخاطرات مدیریت و مراقبت نظام 

 
   و مراقبت نظام

 مخاطرات مدیریت
 یازدهم دولت

نقش ي هتهی

نوپدید و غیرواگیر

داخل به مهاجرت

 
 و مراقبت نظام

 مخاطرات مدیریت
 یازدهم دولت

برنامه تدوین

آموزش، اجتماعی

 تحکیم براي

ارتباطی و رفتاري

اجتماعی ي هسرمای

 
 و مراقبت نظام

 مخاطرات مدیریت
 یازدهم دولت

و طراحی

مداخله و موثر

بیماري، ها سرطان

 تمام مصرف

روان و موادمخدر

بیماري کاهش

کشورهاي بین سطح

 
 و مراقبت نظام

 مخاطرات مدیریت
 یازدهم دولت

مستمر پیگیري

خدمات و محصوالت
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 وها  دانشگاه مدیریت جامع ي هنام آئین 

ها  دانشگاه امناي هیأت اختیارات و وظایف نمودن

 تقویت رویکرد با فرهنگی انقالب عالی شوراي

 هدایت و گذاري سیاست براي امنا هیأت

 هیأت اعضاي توانمندي ارتقاء ي هبرنام تدوین

 ي هعرض مراکز وها  دانشگاه استقالل راستاي

  .سالمت

ها  دانشگاه مدیریت سازي سیاست ي هشبک

 ي هدبیرخان در کارکنان و علمی هیأت اعضاي

  .ها دانشگاه

 نظرات از استفاده سنجی امکان و روش

 هیأت اعضاي تعیین در کارکنان و علمی 

  .ها

 نظارت و حمایت، هدایت حاکمیتی وظایف

، ها برنامه بازنگري طریق از سالمت خیرین 

  .مربوط وزارتی ساختار و بخشی

 فعالیت کردن تخصصی تک سنجی امکان و

 نیازهاي سوي به علمی هدایت منظور به سالمت

 خرید سنجی امکان و قانونی يها حمایت تسهیل

 .دولت 

 به سالمت خیرین منابع هدایت گذاري 

 بخش حضور فاقد جغرافیایی مناطق و خدمات

 با سالمت نظام انسانی نیروي کمبود فوریتی

 تأمین يها راه ارزیابی، کشور محروم مناطق

 يها روش از استفاده رویکرد با نیازها ي هشد

 اولویت و پشتیبان يها دانشگاه تعریف و 

  .ها آن
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 امنا يها هیأت سالمت

 یازدهم دولت امنا يها هیأت سالمت

 بازنگري

نمودن روزآمد

شوراي همکاري با

هیأت اعضاي نقش

تدوین وها  دانشگاه

راستاي در امنا

سالمت خدمات

 یازدهم دولت امنا يها هیأت سالمت
شبک طراحی

اعضاي مشارکت با

دانشگاه امناي هیأت

 یازدهم دولت امنا يها هیأت سالمت
روش طراحی

 هیأت اعضاي

ها دانشگاه امناي

 سالمت خیرین سالمت

 یازدهم دولت سالمت خیرین سالمت
وظایف تقویت

 يها فعالیت بر

بخشی بین روابط

 انداز چشم افق سالمت خیرین سالمت

و طراحی

سالمت خیرین

تسهیل و کشور

 توسط خدمت

 انداز چشم افق سالمت خیرین سالمت
 سیاست

خدمات نوع سوي

  .خصوصی

 انسانی منابع ي هتوسع سالمت

 منابع ي هتوسع سالمت

 انسانی
 فوریتی

فوریتی بررسی

مناطق اولویت

شد بندي مرحله

 مشوق اعطاي

آن اجرایی بندي
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سالمت مدیریت  1

سالمت مدیریت 2

سالمت مدیریت 3

سالمت مدیریت )10

سالمت مدیریت 1

سالمت مدیریت 2

سالمت مدیریت 3
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سالمت مدیریت 1
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 تدوین و هراستان متخصص انسانی منابع نیازسنجی

 علوم دانشگاه همکاري با آن تأمین اختصاصی

 . متبوع وزارت

 انطباق مقررات رعایت به الزام ي هنام آئین

  .سالمت نظام نیاز مورد انسانی نیروي جذب

 هدایت اجرایی ي هنام آئین تدوین و سنجی

 اعطاي رویکرد با سالمت نظام انسانی منابع

 بهها  دانشگاه شرایط واجد مدیران به تحصیلی

 ارتقاي براي نیاز مورد علمی نیازهاي 

 با مدیریتی يها رشته در منطقه مردم سالمت

  .سالمت خدمات مدیریت با مرتبط يها

 نظام انسانی يها سرمایه تعالی و وري بهره

 و متخلق انسانی نیروي تأمین و تربیت طریق

 و مهارت داراي، اسالمی پزشکی اخالق

 ي هتوسع بر مبتنی نیازهاي با متناسب 

 نظام از استفاده با نیروها حفظ و عادالنه 

  .خدمت جبران

 اي حرفه يها مسئولیت و وظایف شرح در 

 بارویکرد سالمت خدمات ي هکنند ارائه مختلف

  .غیرتخصصی خدمات کمبود تأمین وها  همپوشانی

 و اجتماعی، روانی، معنوي ابعاد ي ههندس

 و مرتبط علوم نظران صاحب کمک به سالمت

 ساختار بازمهندسی روش تدوین و سنجی

، معنوي ي هگان 4 ابعاد براساس سالمت نظام

  .سالمت و اجتماعی

 اجرایی و گذاري سیاست ارکان عملکرد

 راه وها  دبیرخانه سازي متناسب طریق 

  .سازمانی تحقیقات واحدهاي
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 منابع ي هتوسع سالمت

 انسانی
 انداز چشم افق

نیازسنجی

اختصاصی ي هبرنام

وزارت و پزشکی

 منابع ي هتوسع سالمت

 انسانی
آئین تدوین یازدهم دولت

جذب در جنسیتی

 منابع ي هتوسع سالمت

 انسانی
 یازدهم دولت

سنجی امکان

منابع تحصیلی

تحصیلی فرصت

 تأمین منظور

سالمت مدیریت

ها رشته اولویت

 منابع ي هتوسع سالمت

 انسانی
 یازدهم دولت

بهره ارتقاي

طریق از سالمت

اخالق به ملتزم

 يها شایستگی

 توزیع، روزآمد

جبران انگیزشی

 منابع ي هتوسع سالمت

 انسانی
 یازدهم دولت

 بازنگري

مختلف يها گروه

همپوشانی رفع

 ساختار بهبود سالمت

 یازدهم دولت ساختار بهبود سالمت

هندس ترسیم

سالمت جسمی

سنجی امکان

نظام مدیریتی

اجتماعی، روانی

 یازدهم دولت ساختار بهبود سالمت
عملکرد ارتقاي

 ازها  دانشگاه

واحدهاي اندازي

 

  

 

سالمت مدیریت 2

سالمت مدیریت 3

سالمت مدیریت 4

سالمت مدیریت 5

سالمت مدیریت 6

سالمت مدیریت )12

سالمت مدیریت 1

سالمت مدیریت 2
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 و کوچک تخصصی واحدهاي ادغام سنجی

 و بزرگ شهرهاي در سالمت خدمات ي ه

 استقرار روند با متناسب آن جغرافیایی ي

 خدمات ي هارائ در یکپارچگی شدن عملی 

 استقرار بر مبتنی سطوح تمام در سالمت

 محوریت با ارجاع نظام و درمانی بهداشتی 

 و دولتی بخش منطقی مشارکت و خانواده

 و نهاد مردم يها سازمان تصدي اولویت 

 . سالمت

 مشخص ي هوظیف - ساختار مطالعات

Adhocracy (با سالمت نظام ساختار در بازنگري و 

 و تکرار از پیشگیري، ساختار سازي تخصصی

  .جامعه سالمت نظام نیازهاي با ساختار 

 تولید از سالمت سهم افزایش يها روش 

 پرداخت کاهش و درصد 8 حداقل به داخلی

 ي هسال پنج ي هبرنام پایان تا درصد 10 به 

 

 تأمین نیاز مورد ي هیاران اختصاص مستمر 

 پائین يها دهک و نیازمند اقشار سالمت

 تمام ي ههزین تعیین معتبر نظام استقرار در

 سازي شفاف رویکرد با تعهدي حسابداري خدمات

 . منابع مدیریت تحلیل

 يها مراقبت و خدمات ي هتعرف تدوین 

 با افزوده ارزش براساس و معتبر شواهد بر مبتنی

  .غیردولتی و دولتی بخش براي کسان

 افزایش بر مبتنی پرداخت نظام اصالح 

 و عادالنه درآمد ایجاد منظور به عملکرد کیفیت

 توجه و خدمات کنندگان ارائه مثبت يها

 در سالمت ارتقاي و پیشگیري يها فعالیت

.  
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 انداز چشم افق ساختار بهبود سالمت

سنجی امکان

هارائ توان کم

ي هعادالن توزیه

 . جمعیت

 یازدهم دولت ساختار بهبود سالمت

 پیگیري

سالمت ي هپای جامع

 ي هشبک کامل

خانواده پزشک

 با غیردولتی

سالمت خیرین

 انداز چشم افق ساختار بهبود سالمت

مطالعات آغاز

)Adhocracy

تخصصی هدف

 روزآمد انطباق

  مالی منابع مدیریت  سالمت

 منابع مدیریت سالمت

 مالی
 انداز چشم افق

 طراحی

داخلی ناخالص

 مردم مستقیم

  .توسعه هفتم

 منابع مدیریت سالمت

 مالی
 یازدهم دولت

 پیگیري

سالمت خدمات

 . درآمدي

 منابع مدیریت سالمت

 مالی
 یازدهم دولت

در تسریع

خدمات ي هشد

تحلیل وها  هزینه

 منابع مدیریت سالمت

 مالی
 یازدهم دولت

 پیگیري

مبتنی سالمت

کسانی فنی حق

 منابع مدیریت سالمت

 مالی
 یازدهم دولت

 پیگیري

کیفیت و کارایی

ها انگیزه ترغیب

فعالیت به خاص

محروم مناطق

  

 

  

 

سالمت مدیریت 3

سالمت مدیریت 4

سالمت مدیریت 5

سالمت مدیریت )13

سالمت مدیریت 1

سالمت مدیریت  2

سالمت مدیریت 3

سالمت مدیریت 4

سالمت مدیریت 5
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 ارتقاي براي الزم قوانین تصویب و زیرساخت

 فرهنگ تعمیم و افراد توانمندي و مهارت، 

 آموزشی محتواي گنجاندن پیگیري با نگري

 حوزوي، عالی، عمومی آموزشی يها دوره تمام

  .آموزي مهارت

 براي سالمت خدمات ي هارائ فضاهاي سازي

 زندگی سبک بویژه اخالقی و فرهنگی يها

  .اسالم دیدگاه

 سواد ارتقاي مند نظام و مدون يها نامه بر

 براي سالم زندگی الگوي قالب در عمومی

 و سال میان، جوان، نوجوان، کودك سنی

 با آن اجراي و جنسیتی نیازهاي تفکیک

 . کشور عمومی تربیت و تعلیم ي ه

 بر مبتنی سالم زندگی يها شیوه ترویج 

 با علمی معتبر شواهد و اسالمی يها آموزه

 سالمت نگرش ي هتوسع، بدنی تحرك و ورزش

 ي هتغذی ترویج و غذایی يها فرآورده و غذا تولید

 براي استانی بومی ي هتغذی سالم الگوهاي

 هدایت با مختلف يها جنسیت سنی

 مردم نظران صاحب کمک و پزشکی علوم

  .استانها

 براي "خانواده سالمت" پورتال ایجاد سنجی

 ي هویژ يها مشورت دریافت منظور به ایرانی

 .خانواده سالمت مهندسی براي
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 سالمت سواد ارتقاي و عمومی

 و 

 سالمت
 ها ظرفیت ي هتوسع

 و 

 سالمت
 یازدهم دولت ها ظرفیت ي هتوسع

زیرساخت ایجاد

، سالمت سواد

نگري سالمت

تمام در مناسب

مهارت يها برنامه و

 و 

 سالمت
 یازدهم دولت ها ظرفیت ي هتوسع

سازي ظرفیت

ها ارزش ترویج

دیدگاه از سالم

 و 

 سالمت
 الگوسازي

 و 

 سالمت
 یازدهم دولت الگوسازي

بر تدوین

عمومی سالمت

سنی يها گروه

تفکیک به سالمند

هشبک همکاري

 و 

 سالمت
 یازدهم دولت الگوسازي

 و تدوین

آموزه و فرهنگ

ورزش بر تأکید

تولید در محور

 . سالم

 و 

 سالمت
 یازدهم دولت الگوسازي

الگوهاي ي هارائ

سنی يها گروه

علوم يها دانشگاه

استانها شناسی

 و 

 سالمت
 خانواده سالمت ي همشاور پورتال

 و 

 سالمت

 ي همشاور پورتال

 خانواده سالمت
 انداز چشم افق

سنجی امکان

ایرانی ي ههرخانواد

براي نیاز مورد

 

  

 

عمومی آموزش ب

 عمومی آموزش )1

سالمت سواد ارتقاي

 عمومی آموزش 1

سالمت سواد ارتقاي

 عمومی آموزش 2

سالمت سواد ارتقاي

 عمومی آموزش )2

سالمت سواد ارتقاي

 عمومی آموزش 1

سالمت سواد ارتقاي

 عمومی آموزش 2

سالمت سواد ارتقاي

 عمومی آموزش 3

سالمت سواد ارتقاي

 عمومی آموزش )3

سالمت سواد ارتقاي

 عمومی آموزش 1

سالمت سواد ارتقاي
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 از مردم تمام سازي آگاه مدون ي هبرنام

 ارتقاء و حفظ براي اجتماعی يها مسئولیت

  .جامعه و 

 مجازي سازمان اندازي راه سنجی امکان و

 و سالمت نظام فرهیختگان کمک به "سالمت

 ي هتوسع هدف با کشور عمومی تربیت و تعلیم

 مبلغ داوطلبان ي هشبک طریق از سالمت عمومی

  .محلی و سازمانی جمعیتی يها کانون

 ي هتوسع جهت در سالمت يها آموزش

 يها گیري تصمیم در نفع ذي موسسات و 

 اولویت، خودمراقبتی تقویت بویژه سالمت

 ارتقاي و دارو منطقی مصرف، درمان بر پیشگیري

  .خدمت گیرندگان

 براي زمینه ایجاد عملیاتی ي هبرنام 

 مشارکت از حداکثري ي هاستفاد و مردم 

 انجام و معضالت شناسایی براي اجتماعی

  .سالمتی بر موثر

 و بخشی يها همکاري ي هتوسع ضوابط

 علمی يها دستگاه، تربیتی و فرهنگی نهادهاي

 ي هرسان و عالی آموزش و پرورش و آموزش

 ي هحوز در عمومی دانش و آگاهی ارتقاي

 يها درمان علمی تدوین ي هویژ کارگروه

  دنیا معتبر طبی مکاتب غیردارویی
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 و 

 سالمت
 سالمت حقوق و پذیري مسئولیت

 و 

 سالمت

 و پذیري مسئولیت

 سالمت حقوق
 یازدهم دولت

برنام تدوین

مسئولیت و حقوق

 فردي سالمت

 و 

 سالمت
 عمومی مشارکت ي هتوسع

 و 

 سالمت

 مشارکت ي هتوسع

 عمومی
 انداز چشم افق

و طراحی

سالمت مبلغان"

تعلیم ي هشبک

عمومی آموزش

کانون در سالمت

 و 

 سالمت

 مشارکت ي هتوسع

 عمومی
 یازدهم دولت

آموزش ارتقاي

 افراد مشارکت

سالمت با مرتبط

پیشگیري بخشی

گیرندگان ایمنی

 و 

 سالمت

 مشارکت ي هتوسع

 عمومی
 یازدهم دولت

 تدوین

 توانمندسازي

اجتماعی فعال

موثر يها مداخله

 و 

 سالمت

 مشارکت ي هتوسع

 عمومی
 یازدهم دولت

ضوابط تدوین

نهادهاي فرابخشی

آموزش، پژوهشی و

ارتقاي براي ملی

  .سالمت

 و 

 سالمت
 غیردارویی يها درمان ترویج

 و 

 سالمت

 يها درمان ترویج

 غیردارویی
کارگروه تشکیل یازدهم دولت

غیردارویی رایج
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سالمت سواد ارتقاي
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 يها روش ي هتوسع ي هبرنام طراحی و سنجی

 و تعلیم ي هشبک طریق از غیردارویی يها

  .کشور 

 متخصص انسانی نیروي به سالمت نظام نیازسنجی

 يها رشته ي هتوسع نیازمحورنمودن ي هنام 

  .پزشکی تخصصی فوق

 آموزش التحصیالن فارغ هرم اصالح ي هبرنام

 طریق از تحصیلی ي هرشت -مقطع تفکیک

  .کشور موجود آموزشی يها ظرفیت مجدد

 هیأت اعضاي تأمین الزام رعایت بر نظارت

 مجوز صدور از پیش موثر آموزش براي نیاز

  .پزشکی آموزش يها رشته

 تخصصی آموزش يها ظرفیت اصالح و 

 نیاز براساس تحصیلی يها رشته - مقطع

  .زن آموختگان دانش به کار بازار و جامعه

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان تربیت ظرفیت

 و اسالم جهان نیازهاي تأمین رویکرد با 

 انتشار و تولید در موثر زبان عنوان به فارسی

  .جهانی ي هعرص در

 سازي سان هم حداکثري اجراي و سنجی

 تحصیلی يها رشته - مقطع دروس آموزشی

 و درس طراحی ازطریق کشور پزشکی آموزش

  .مرجع استاندارد ملی

 آموزشی يها فناوري از استفاده يها استاندارد

  .علمی يها پژوهش انجام و درس هر
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 و 

 سالمت

 يها درمان ترویج

 غیردارویی
 یازدهم دولت

سنجی امکان

ها درمان علمی

 عمومی تربیت

 پزشکی

 آموزشی يها ظرفیت اصالح 

 
 اصالح

 آموزشی يها ظرفیت
 فوریتی

نیازسنجی 

 آئین تدوین و

فوق و تخصصی

 
 اصالح

 آموزشی يها ظرفیت
 انداز چشم افق

برنام تدوین

تفکیک به پزشکی

مجدد مهندسی

 
 اصالح

 آموزشی يها ظرفیت
 یازدهم دولت

نظارت تشدید

نیاز مورد علمی

رشته اندازي راه

 
 اصالح

 آموزشی يها ظرفیت
 یازدهم دولت

 بازنگري

مقطع متناسب

جامعه جنسیتی

 
 اصالح

 آموزشی يها ظرفیت
 انداز چشم افق

ظرفیت ایجاد

 کشورها سایر

فارسی زبان ترویج

در پزشکی علوم

 محیطی يها دانشگاه تقویت 

 
 تقویت

 محیطی يها دانشگاه
 یازدهم دولت

سنجی امکان

آموزشی محتواي

آموزش در کسانی

ملی ي هنام درس

 
 تقویت

 محیطی يها دانشگاه
استاندارد تعیین یازدهم دولت

هر ي هارائ براي

 

  

 

 عمومی آموزش 2

سالمت سواد ارتقاي

پزشکی آموزش ج

 پزشکی آموزش )1
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 مورد اجرایی ساختار و آموزشی يها گروه

 به مربوط سالمت دانش سازي بومی

  .پزشکی علوم يها دانشگاه در اي منطقه

 واجد علمی هیأت اعضاي يها مشوق سطح

 .3 تیپ يها دانشگاه در

 ازاي به 1 تیپ يها دانشگاه از حمایت

 در 3 تیپ يها دانشگاه خدماتی و علمی

 .کشور جغرافیایی

 محتواي انطباق و آموزشی يها برنامه 

 و مدیریت، جامعه اي حرفه و علمی نیازهاي

 رویکرد با کشور فنی و تخصصی يها حوزه

 ششم ي هسال پنج ي هبرنام نویس پیش تدوین

  .کشور

 و پزشکی احکام ي هدرسنام تدوین سنجی

 تمام در آن متناسب آموزش اجرایی ي ه

  .مرتبط

 و پزشکی متون و تاریخ آموزش ي هبرنام

 و اسالم سنتی طب براساس درمان و تندرستی

  .وابسته يها رشته و پزشکی دانشجویان

 سالمت کلی يها سیاست با دانشجویان آشنانمودن

 ي هحرف فرهنگی و اخالقی و اجتماعی يها جنبه

 يها برنامه در درسی واحد اختصاص طریق

 . پزشکی

 نظام يها درسنامه به پیشگیري بخش 

  .پزشکی دروس درتمامها  بیماري

 اي رشته بین نگر جامعه آموزشی يها گروه

 و MPH مقاطع در مربوط يها کریکولوم ي ه

، معنوي سالمت يها حوزه در پیشگیري گرایش

 و حوزوي يها پژوهشگاه کمک به اجتماعی
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 تقویت

 محیطی يها دانشگاه
 یازدهم دولت

گروه تقویت

بومی براي نیاز

منطقه يها بیماري

 
 تقویت

 محیطی يها دانشگاه
سطح ارتقاي یازدهم دولت

در ترفیع شرایط

 
 تقویت

 محیطی يها دانشگاه
 یازدهم دولت

حمایت تقویت

علمی پشتیبانی

جغرافیایی يها قطب

 دروس محتوایی ارتقاي 

 
 محتوایی ارتقاي

 دروس
 یازدهم دولت

 بازنگري

نیازهاي با دروس

حوزه کار بازارهاي

تدوین در استفاده

کشور ي هتوسع

 
 محتوایی ارتقاي

 دروس
 یازدهم دولت

سنجی امکان

هبرنام طراحی

مرتبط يها رشته

 
 محتوایی ارتقاي

 دروس
 یازدهم دولت

برنام طراحی

تندرستی اصول

دانشجویان به ایران

 
 محتوایی ارتقاي

 دروس
 یازدهم دولت

آشنانمودن

جنبه و ابعاد و

طریق از پزشکی

پزشکی علوم آموزش

 
 محتوایی ارتقاي

 دروس
 افزودن انداز چشم افق

بیماري آموزش

 
 محتوایی ارتقاي

 دروس
 انداز چشم افق

گروه طراحی

هتهی و سالمت

PhD گرایش با

اجتماعی و روان

  .دانشگاهی
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 متناسب عملی و نظري واحدهاي تعداد در

 نسبت افزایش منظور به تحصیلی ي هرشت

 تمام در نظري دروس به اي حرفه آموزي

 .پزشکی آموزش

 يها رشته در بویژه مجازي يها رشته 

 برايها  رشته این در تحصیل ي هادام تسهیل

 . آموخته

 پژوهشی آموزشی يها نظام استقرار و 

 ي هارائ در سنتی داروسازي و تغذیه، طبی 

 حکیم بر مبتنی مختلف ابعاد در آن ي هتوسع

  .اسالمی اخالق

 تشخیصی يها روش روزآمدکردن و استانداردسازي

  .آن با مرتبط يها فرآورده و سنتی 

 يها نوآوري ي هتوسع از حمایت راهکارهاي

 دارویی يها فرآورده ي هعرض و تولید در 

 طب مجازي ي هرشت تدوین سنجی امکان و

 در تأییدشده اصلی سالمت مکاتب بر مشتمل

  .بهداشت جهانی

 نظریه، اندیشی ژرف تشویق براي ریزي

 علوم درها  سایردانش از استفاده و راهبردي

  .بیگانگان از تقلید جاي به اصیل علم 

 دانایی افزاري نرم نهضت، علمی جهاد 

 و رشد مراکز، ها خوشه کیفی و کمی گسترش

 آمایش براساس سالمت فناوري و علم
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 محتوایی ارتقاي

 دروس
 یازدهم دولت

در بازنگري

رشت و مقطع با

آموزي مهارت

آموزش يها رشته

 
 محتوایی ارتقاي

 دروس
 یازدهم دولت

 ي هتوسع

تسهیل و پیشگیري

آموخته دانش بانوان

 طب يها شاخه تقویت 

 
 يها شاخه تقویت

 طب
 انداز چشم افق

 طراحی

 علوم خدماتی

توسع و خدمات

اخالق و پروري

 
 يها شاخه تقویت

 طب
استانداردسازي یازدهم دولت

 طب درمانی و

 
 يها شاخه تقویت

 طب
 یازدهم دولت

راهکارهاي طراحی

 فنی و علمی

  .سنتی

 
 يها شاخه تقویت

 طب
 انداز چشم افق

و طراحی

مشتمل تلفیقی

جهانی سازمان

 پژوهش فرهنگ ي هتوسع

 فرهنگ ي هتوسع

 پژوهش
 انداز چشم افق

ریزي برنامه

 تفکر، پردازي

 تولید، سالمت

 فرهنگ ي هتوسع

 پژوهش
 یازدهم دولت

 ي توسعه

گسترش، محوري

علم يها پارك

  .سرزمین

 نیازمحور يها پژوهش ترویج
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 مستمر شناسایی ي هسامان اندازي راه و 

 سطوح در سالمت ي هحوز پژوهشی دار اولویت

  

 يها شبکه از ویژه حمایت و گرا مأموریت 

 ویا جامعه سالمت دار اولویت مسائل به که

  .پردازند می سالمت

 يها پژوهش به نیاز تأمین درجهت گذاري 

  .رفتاري و مدیریتی علوم بویژه سالمت ي ه

 اعطاي طریق از کاربردي يها پژوهش 

 متقاضیان به علمی مصاحبه آزمون در

 که علمی هیأت عضویت و تکمیلی

 و داده انجام کشور مشکالت به معطوف

 . باشد رسیده صالح ذي مراجع تایید 

 و علمی يها پژوهش منابع سهم افزایش 

 منابع سوم کی هب حداقل، سالمت ي هحوز

 ي هرتب ارتقاي براي ریزي برنامه، کشور 

 کمتر ي هرتب به کشور توانمند پزشکی علوم

 بین 20 از کمتر ي هرتب، جهانی بندي رتبه

 و منطقه کشورهاي سطح باالترین در، آسیایی

 پنج ي هبرنام پایان تا اسالمی کشورهاي

  .کشور ي هتوسع

 هدایت باهدف تحقیقاتی مراکز مهندسی در

 پژوهشی نیازهاي به پاسخگو و فراگیر 

  .تکرارشونده يها فعالیت از پیشگیري
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 يها پژوهش ترویج

 نیازمحور
 یازدهم دولت

 طراحی

اولویت نیازهاي

 .استانی و ملی

 يها پژوهش ترویج

 نیازمحور
 یازدهم دولت

 ي هتوسع

که اي پژوهشی

سالمت در عدالت

 يها پژوهش ترویج

 نیازمحور
گذاري سیاست یازدهم دولت

هحوز کاربردي

 يها پژوهش ترویج

 نیازمحور
 یازدهم دولت

 ي هتوسع

در ویژه امتیاز

تکمیلی تحصیالت

معطوف يها پژوهش

 به را آن نتایج

 پژوهش منابع تقویت

 منابع تقویت

 پژوهش
 یازدهم دولت

 پیگیري

حوز ي هفناوران

کشور يها پژوهش

علوم يها دانشگاه

رتبه در 100 از

آسیایی کشورهاي

کشورهاي يها دانشگاه

توسع ششم ي هسال

 منابع تقویت

 پژوهش
 یازدهم دولت

در بازنگري

 تفکر ي هشبک

پیشگیري و کشور

 بهداشت

 کشور سالمت در جایگاه ارتقاي بهداشت
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 سالمت رعایت به الزام قانونی راهکارهاي

، قوانین، ها سیاست تمام تصویب و تدوین

 و دولتی نهادهاي وها  دستگاه يها ریزي برنامه

 و سالمت به رسانی آسیب از پیشگیري هدف

 . خسارت ورود درصورت 

 و سالمت ارتقاي به بخشی مستمراولویت 

 وها  برنامه تمام درها  آسیب و بیماري 

  .نهادها وها  وزارتخانه سایر و سالمت نظام

 منابع، ها زیرساخت تناسب، استقرار روند

 طرح " نیاز مورد فیزیکی و مالی، اطالعاتی

 و روزآمد عملیاتی ي هبرنام تدوین و "خانواده

 و نظران صاحب کمک به طرح اجراي ي هشد

 .غیردولتی و دولتی يها بخش

 و سازي توانمند، آموزشی، پیشگیرانه خدمات

 ي هشبک طریق از جمعی و فردي ویزه يها

  .کشور تربیت و 

 يها توانمندي و معنوي سالمت به رویکرد

 و حوزه يها همکاري ارتقاي طریق از جامعه

 بر تأکید با خانواده سالمت يها برنامه

 بهها  خانواده آموزش ي هتوسع و خانواده تعالی

 و اجتماعی، روانی، روحی يها آسیب از پیشگیري

 ارتقاي و روان بهداشت مدیریت روند 

 . روزآمد يها سیاست و اطالعات براساس آن

 يها بیماري با مبارزه ملی بسیج ي هبرنام

 طریق از بندي زمان و اولویت براساس 

  .ها استان غذایی امنیت و سالمت

 منظور به کشوري واکسیناسیون نظام 

  .ثانویه پیشگیري يها برنامه وها  ضرورت
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 بهداشت
 در جایگاه ارتقاي

 کشور سالمت
 یازدهم دولت

راهکارهاي تدوین

تدوین در محوري

برنامه و مقررات

هدف با غیردولتی

 جبران به الزام

 بهداشت
 در جایگاه ارتقاي

 کشور سالمت
 یازدهم دولت

 پیگیري

 از پیشگیري

نظام عملکردهاي

 بهداشتی يها برنامه تقویت بهداشت

 بهداشت
 تقویت

 بهداشتی يها برنامه
 فوریتی

روند ارزیابی

اطالعاتی، انسانی

خانواده پزشک

شد بندي زمان

بخش نفعان ذي

 بهداشت
 تقویت

 بهداشتی يها برنامه
 یازدهم دولت

خدمات توسعه

ها مهارت ایجاد

 تعلیم عمومی

 بهداشت
 تقویت

 بهداشتی يها برنامه
 یازدهم دولت

رویکرد احیاي

جامعه در روحی

 .دانشگاه

 بهداشت
 تقویت

 بهداشتی يها برنامه
 یازدهم دولت

برنامه تقویت

تعالی و استحکام

پیشگیري منظور

 .جسمی

 بهداشت
 تقویت

 بهداشتی يها برنامه
 ارزیابی یازدهم دولت

آن يها فعالیت

 بهداشت
 تقویت

 بهداشتی يها برنامه
 فوریتی

برنام طراحی

 غیرواگیرشایع

سالمت شوراي

 بهداشت
 تقویت

 بهداشتی يها برنامه
 بازبینی یازدهم دولت

ضرورت روزآمدنمودن
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 و ابلهمق، پیشگیري يها برنامه بازتعریف و

 .روزآمد اطالعات واگیربراساس يها بیماري

 نظارتی و پیشگیرانه، هدایتی يها فعالیت

  .غذایی صنایع اولویت با محیط

 به اعتیاد از پیشگیري يها برنامه بازبینی و

 ترك يها کلینیک ارتقاي رویکرد با موادمخدر

 . اعتیاد از پیشگیري فرهنگی آموزشی مراکز

 منابع از پیشگیري سهم ارتقاي سازوکار

 ذي مراجع ي هشد تأیید يها برنامه% 100 

 گذاري تعرفه و تعریف اجرایی پیشنهادات

 خدمات ي هارائ درنظام دار اولویت پیشگیري

 با سالمت خدمات توزیع در عدالت اجراي

 ي هارائ واحدهاي به جغرافیایی ي هعادالن دسترسی

 .خدمات

 به عمومی منابع به غیروابسته نوین يها برنامه

 يها هزینه از مردم مستقیم پرداخت کاهش

 .کشور سالمت اقتصاد متخصصان کمک 

 مقابله براي شده انجام يها فعالیت استانداردسازي

 اولویت با کشور سراسر در غیرمترقبه حوادث

  .پرخطر
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 بهداشت
 تقویت

 بهداشتی يها برنامه
و ارزیابی یازدهم دولت

بیماري کنی ریشه

 بهداشت
 تقویت

 بهداشتی يها برنامه
فعالیت تقویت یازدهم دولت

محیط بهداشت

 بهداشت
 تقویت

 بهداشتی يها برنامه
 یازدهم دولت

و ارزیابی

موادمخدر و دخانیات

مراکز به اعتیاد

 پیشگیري منابع تقویت بهداشت

 بهداشت
 منابع تقویت

 پیشگیري
 یازدهم دولت

سازوکار تدوین

 حد تا سالمت

  .صالح

 بهداشت
 منابع تقویت

 پیشگیري
 انداز چشم افق

پیشنهادات تدوین

پیشگیري خدمات

 . سالمت

 خدمات از مندي بهره در عدالت

 بهره در عدالت

 خدمات از مندي
 یازدهم دولت

اجراي پیگیري

دسترسی اولویت

 بهره در عدالت

 خدمات از مندي
 یازدهم دولت

برنامه طراحی

کاهش منظور

 به سالمت

 بحران مدیریت تقویت

 مدیریت تقویت

  بحران
 یازدهم دولت

استانداردسازي

حوادث و بحران با

پرخطر مناطق
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 کارآمد نظام و الزم يها زیرساخت کامل

 سالمت يها مراقبت تأمین منظور به کنترل

 زیست، بهداشتی بالیاي وها  بحران از پس

 .طبیعی

 کمی ارتقاء و کشور خیز حادثه نقاط شناسایی

 .ها آن در فوریتی رسانی خدمات

 يها فوریت بیمارستانی پیش خدمات 

 ي هتوسع و انسانی منابع توانمندي صورت

  .ها فوریت شیوع و نوع به توجه با ایستگاه

 و خون به نیاز تأمین يها روش نمودن

  .کشور در کافی و سالم خونی

 و خون مصرف و توزیع نظام پاسخگویی

  .کشور خونی

 در خون از مراقبت نظام ارتقاي و استقرار

 خونی يها فرآورده و خون ي هکنند مصرف

  .وزارت ي هدور 

 مستندسازي و مجدد بررسی، مدون نیازسنجی

 گردشگري خدمات از استفاده ي هشد مطرح

 وزارت کمک به منطقه کشورهاي در کشور

 دقیق ارزیابی منظور به ایران اسالمی جمهوري

 . دورتر و 1404 افق در سالمت گردشگري

 مناطق و مراکز سازي متناسب و انتخاب در

 و خارجی گردشگران ي هویژ خدمات ي هارائ

 بخش مشارکت اولویت باها  آن ي توسعه جهت
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 مدیریت تقویت

  بحران
 فوریتی

کامل استقرار

کنترل و فرماندهی

پس و حین، قبل

طبیعی و محیطی

 پزشکی يها فوریت مدیریت تقویت

 مدیریت تقویت

 پزشکی يها فوریت
شناسایی تداوم فوریتی

خدمات کیفی و

 مدیریت تقویت

 پزشکی يها فوریت
 یازدهم دولت

 ارتقاي

صورت به پزشکی

ایستگاه هر تجهیزاتی

 خون انتقال کیفیت ارتقاي

 کیفیت ارتقاي

 خون انتقال
نمودن روزآمد یازدهم دولت

خونی يها فرآورده

 کیفیت ارتقاي

 خون انتقال
پاسخگویی ارتقاي یازدهم دولت

خونی يها فرآورده

 کیفیت ارتقاي

 خون انتقال
 یازدهم دولت

استقرار تکمیل

مصرف مراکز تمام

 پایان تا کشور

 سالمت گردشگري ي هتوسع

 گردشگري ي هتوسع

 سالمت
 یازدهم دولت

نیازسنجی

مطرح تقاضاهاي

کشور سالمت

جمهوري ي هخارج

گردشگري بازار

 گردشگري ي هتوسع

 سالمت
 یازدهم دولت

در بازنگري

ارائ شرایط واجد

جهت در اقدام

 .خصوصی

 

  

 

 درمان 2

 درمان )3

 درمان 1

 درمان 2

 درمان )4

 درمان 1

 درمان 2

 درمان 3

 درمان )5

 درمان 1

 درمان 2
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 الکترونیک ي هسامان طراحی و سنجی

 .ایران در سالمت خدمات متقاضیان هدایت

 براي آمد کار و مناسب اجرایی ي هبرنام

 نظام بهبود و جمعیتی پوشش در استمرار، 

 طریق از حمایتی و اي بیمه يها حوزه رسانی

 .کشور ي هبیم

 يها صندوق ي معوقه مطالبات وصول براي

 .سالمت

 افزایش سازوکارهاي پیگیري و برنامه 

 ي هگیرند سهم کاهش و بیمه سهم منطقی

  .سالمت خدمات يها هزینه افزایش موارد

 یکپارچگی حفظ و ساماندهی براي ریزي

 و گري بیمه يها جنبه بر تاکید و سالمت

 کیفیت ارتقاي و پوشش افزایش مستمر 

 شدن اجباري طریق از سالمت خدمات

 حق نمودن عادالنه، مردم تمام براي سالمت

 منابع تأمین، درآمدآنان وضعیت با متناسب

 تأمین اولویت با کشور عمومی ي هبودج از بیمه

 . نیازمندان

 ي هارائ واحدهاي تعامل سیستم اصالح 

 با خدمت خریدار گر بیمه يها سازمان با سالمت

 تعامل الگوي ایجاد و منافع درصدي 100

 .دولتی بخش
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 گردشگري ي هتوسع

 سالمت
سنجی امکان یازدهم دولت

هدایت یالملل بین

 سالمت

 منابع مدیریت تقویت 

 
 مدیریت تقویت

 منابع
 

برنام طراحی

، منابع پایداري

رسانی خدمت

بیم عالی شوراي

 
 مدیریت تقویت

 منابع
براي تالش یازدهم دولت

سالمت ي هبیم

 
 مدیریت تقویت

 منابع
 یازدهم دولت

 طراحی

منطقی و عادالنه

موارد در خدمت

 ها روش بهبود 

 یازدهم دولت ها روش بهبود 
ریزي برنامه

سالمت يها بیمه

  .آن نظارتی

 یازدهم دولت ها روش بهبود 

 پیگیري

خدمات وها  مراقبت

سالمت ي هبیم

متناسب مردم ي هبیم

بیمه نیاز مورد

نیازمندان ي هبیم حق

 یازدهم دولت ها روش بهبود 

 پیگیري

سالمت خدمات

 انطباق هدف

بخش در پایدار

 

  

 

 درمان 3

سالمت ي هبیم ز

 سالمت ي هبیم )1

 سالمت ي هبیم 1

 سالمت ي هبیم 2

 سالمت ي هبیم 3

 سالمت ي هبیم )2

 سالمت ي هبیم 1

 سالمت ي هبیم 2

 سالمت ي هبیم 3
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 خدمات وها  مراقبت ي هبست تعیین تحقق 

 با متناسب پیشگیري خدمات اولویت با 

 و درمان، بهداشت وزارت توسط سالمت 

 ي هبیم سوي از آن راهبردي خرید و و پزشکی

 در سالمت ي هبیم به مربوط قوانین اصالح 

  .سنتی طب داروهاي و خدمات

 مدیریت و داخلی تولید از حمایت و گذاري

 تجهیزات و لوازم از صحیح ي هاستفاد 

 حفظ جهت ماهر انسانی نیروي آموزش

 بخش در وري بهره افزایش و اقتصادي

 .پزشکی

 تجهیزات مصرف الگوي اصالح و استانداردسازي

 طریق از سالمت يها مراقبت و کاالها، داروها

 و غیردولتی و دولتی دربخشها  مراقبت

 و درمان، بهداشت وزارت توسط القایی تقاضاهاي

  .پزشکی

 محصوالت، دارو کیفیت رعایت بر موثر 

 گزارش نظام تقویت، پزشکی لوازم و تجهیزات

 و استاندارد فاقد مشابه مواد ورود از جلوگیري

 یکپارچگی منظور به ساختارکارآمد ایجاد 

 و غذایی امنیت تأمین ریزي برنامه و گذاري

  .بهداشتی يها فرآورده و غذایی

 راهبردي ذخائر تأمین روزآمد دستورالعمل

  .واردات به وابسته
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 یازدهم دولت ها روش بهبود 

 پیگیري

 سالمت جامع

 ي هبیم منابع

پزشکی آموزش

  .سالمت

 و تدوین یازدهم دولت ها روش بهبود 

خدمات شمول جهت

 تجهیزات

 مدیریت بهبود  تجهیزات

 یازدهم دولت مدیریت بهبود  تجهیزات

گذاري سیاست

 و نگهداشت

آموزش، پزشکی

اقتصادي يها سرمایه

پزشکی تجهیزات

 یازدهم دولت مدیریت بهبود  تجهیزات

استانداردسازي

داروها، پزشکی

مراقبت بندي سطح

تقاضاهاي کنترل

پزشکی آموزش

 یازدهم دولت مدیریت بهبود  تجهیزات

 نظارت 

تجهیزات، زیستی

جلوگیري و دهی

 .الزم کیفیت

 غذا  تجهیزات

 انداز چشم افق غذا  تجهیزات
 پیگیري

گذاري سیاست

غذایی مواد ایمنی

 دارو  تجهیزات

دستورالعمل تدوین فوریتی دارو  تجهیزات

وابسته داروهاي

 

  

 

 سالمت ي هبیم 4

 سالمت ي هبیم 5

تجهیزات و دارو، غذا ح

تجهیزات و دارو، غذا )1

تجهیزات و دارو، غذا 1

تجهیزات و دارو، غذا 2

تجهیزات و دارو، غذا 3

تجهیزات و دارو، غذا )2

تجهیزات و دارو، غذا 1

تجهیزات و دارو، غذا )3

تجهیزات و دارو، غذا 1
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 تأمین ي هشد بندي زمان ي هبرنام اجراي و

  .کشور نیاز مورد دارویی راهبردي

 يها فرآورده ي عرضه مدیریت عملکرد 

 با هماهنگی افزایش طریق از زیستی محصوالت

 سامان منظور به اي بیمه نظام و خدمات

 تجهیزات و دارو از منطقی ي هاستفاد و

 تجهیزات و دارو بازاریابی و تبلیغ ممنوعیت

 تقاضاهاي ایجاد از جلوگیري، قانونی ضوابط

 تجهیزات و دارو ورود و تولید، تجویز الزام

 و بندي سطح نظام براساس سالمت ي

 نظام، کشور دارویی نظام، ژنریک طرح، بالینی

  .مربوط مقررات و سالمت يها فناوري

 خانواده ي هداروخان تعیین سنجی امکان و

 سرگردانی از پیشگیري منظور به خانواده پزشک

 نظام طریق از مردم دارویی نیازهاي تأمین

  .کشور

 ي هارائ مراکز تجهیزات روزآمد نیازسنجی

  .ارجاع نظام و بندي سطح براساس کشور سالمت
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و طراحی فوریتی دارو  تجهیزات

راهبردي ي هذخیر

 یازدهم دولت دارو  تجهیزات

 ارتقاي 

محصوالت و دارویی

خدمات ي هارائ نظام

و تجویز دهی

ممنوعیت، پزشکی

ضوابط از خارج

الزام و القایی

ي هحوز مصرفی

بالینی راهنماهاي

فناوري ارزیابی

 یازدهم دولت دارو  تجهیزات

و طراحی

پزشک طرح در

تأمین و بیماران

کشور دارویی توزیع

 تجهیزات  تجهیزات

نیازسنجی انجام یازدهم دولت تجهیزات  تجهیزات

سالمت خدمات

 

  

 

تجهیزات و دارو، غذا 2

تجهیزات و دارو، غذا 3

تجهیزات و دارو، غذا 4

تجهیزات و دارو، غذا )4

تجهیزات و دارو، غذا 1
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  عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی
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  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  : ریزي

  معاون محترم آموزشی دانشگاه: آقاي دکتر کامران سلطانی عربشاهی

عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی، معاون مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

  مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی: 

	معاون امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی

  مدیر آموزش مداوم و مدیر امور عمومی معاونت آموزشی: آقاي مهندس عباس تاجفر

  کارشناس حوزه معاونت آموزشی

  شجوي دکتري مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدان

  آقاي دکتر آیدین آرین خصال :مشاور طرح و دبیر گروه معاونت آموزشی

 

  

 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران: فصل سوم

  

  

ریزي برنامهو  کمیته فنی

آقاي دکتر کامران سلطانی عربشاهی

معاون مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی: خانم دکتر زهره سهرابی

: خانم دکتر مرضیه نجومی

معاون امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی: خانم کیمیا خجیر

آقاي مهندس عباس تاجفر

کارشناس حوزه معاونت آموزشی: خانم دکتر بتول امینی

دان: خانم سلیمه گوهري نژاد

مشاور طرح و دبیر گروه معاونت آموزشی
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، دانشکده تحت عناوین پزشکی 8از این میان 

علوم رفتاري و سالمت روان و ، رسانی پزشکی

فراگیـران را در کلیـه   ، یک پردیس بین الملل و یک موسسه تحت عنوان موسسه مطالعات تاریخ علوم پزشکی طب اسـالمی و مکمـل  

، شایان ذکر است که هماهنگ با معاونت آموزشی

مسـئولیت آمـوزش دانشـجویان    ، بخشی از حوزه معاونت پژوهشی با نام دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی نیز در حکـم یـک دانشـکده   

هـا و ادارات بـا   گاه به لحـاظ سـاختاري شـامل مـدیریت    

نقش مهم ، یعنی آموزش، باشد که به عنوان متولی اولین رسالت دانشگاه

این حوزه با فعالیتی گسترده در سطوح متنوع خیـل عظیمـی از   

9 PhD by research 
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  ی دانشگاهمعرفی معاونت آموزش

از این میان . ي آموزشی به فعالیت مشغول است مجموعه 10معاونت آموزشی در حال حاضر با 

رسانی پزشکی مدیریت و اطالع، هاي نوین فناوري، پرستاري و مامایی، توانبخشی

یک پردیس بین الملل و یک موسسه تحت عنوان موسسه مطالعات تاریخ علوم پزشکی طب اسـالمی و مکمـل  

شایان ذکر است که هماهنگ با معاونت آموزشی. دهند دکتري تخصصی و فوق تخصصی آموزش می تا

بخشی از حوزه معاونت پژوهشی با نام دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی نیز در حکـم یـک دانشـکده   

گاه به لحـاظ سـاختاري شـامل مـدیریت    حوزه معاونت آموزشی این دانش. دار استرا عهده

  :مأموریت آموزشی است که عبارتند از

 تکمیلی تحصیالت و آموزشی

 مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 مداوم

 درخشان استعدادهاي

 ممیزه هیأت

 جذب هیأت

 علمی هیات

 عمومی

 مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی

باشد که به عنوان متولی اولین رسالت دانشگاه این مدیریت یکی از واحدهاي تابعه معاونت آمورشی می

این حوزه با فعالیتی گسترده در سطوح متنوع خیـل عظیمـی از   . المللی دارد و حیاتی در پیشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملی و بین

                                         

 

  

 

معرفی معاونت آموزش

معاونت آموزشی در حال حاضر با 

توانبخشی، بهداشت، پیراپزشکی

یک پردیس بین الملل و یک موسسه تحت عنوان موسسه مطالعات تاریخ علوم پزشکی طب اسـالمی و مکمـل  

تا، سطوح و مقاطع از کارشناسی

بخشی از حوزه معاونت پژوهشی با نام دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی نیز در حکـم یـک دانشـکده   

را عهده 9دکتراي تخصصی پژوهشی

مأموریت آموزشی است که عبارتند از

آموزشی امور مدیریت .1

مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی .2

مداوم آموزش مرکز .3

استعدادهاي دبیرخانه  .4

هیأت دبیرخانه .5

هیأت دبیرخانه .6

هیات امور مدیریت .7

عمومی امور مدیریت .8

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی .1

این مدیریت یکی از واحدهاي تابعه معاونت آمورشی می

و حیاتی در پیشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملی و بین
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هاي اداره پذیرش قسمت با نام 5کند و به لحاظ ساختاري از 

  . دستیاري و واحد فناوري اطالعات تشکیل شده است

، رشته در مقطع کارشناسـی ناپیوسـته   6، 

رشـته در مقطـع    38، ر مقطع دکتراي عمـومی 

رشـته در   19و ) فلوشیپ(رشته در دوره تکمیلی تخصصی 

رشته در مقاطع مختلف تحصیلی که از نظر گستردگی رشته و مقـاطع در کشـور   

  آماردانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه

 مجموع فلوشیپ تخصصی فوق

108 107 3339 

- - 650 

- - 245 

- - 789 

- - 367 

- - 587 

- - 64 

- - 31 

- - 46 

- - 462 

- - 32 

108 107 6612 
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کند و به لحاظ ساختاري از هاي مختلف علوم سالمت به جامعه تقدیم می

دستیاري و واحد فناوري اطالعات تشکیل شده است، آموختگان دانش

، رشته در مقطع کارشناسی پیوسته15درحال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارائه 

ر مقطع دکتراي عمـومی رشته پزشکی د) MPHطرازهاي آن شامل و هم(رشته در مقطع کارشناسی ارشد 

رشته در دوره تکمیلی تخصصی  26، رشته در دوره دکتري تخصصی بالینی

رشته در مقاطع مختلف تحصیلی که از نظر گستردگی رشته و مقـاطع در کشـور    183در مجموع ، دوره دکتري فوق تخصصی بالینی

  . به فعالیت مشغول است

 

آماردانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه 1 - 3 جدول

کارشناسی 

 پیوسته

کارشناسی 

ارشد 

/ مجازي

MPH 

دکتري 

 عمومی

دکتري 

PhD 
 تخصصی

- 297 1579 132 1116 

398 238 - 14 - 

- 134 - 35 - 

442 245 - 102 - 

139 139 - 89 - 

331 51 - 10 - 

- 41 - 23 - 

- 12 - 19 - 

- 16 - 30 - 

23 129 255 55 - 

- - - 32 - 

1333 1302 1834 541 1116 

 

  

 

هاي مختلف علوم سالمت به جامعه تقدیم می آموختگان را در حوزه دانش

دانش، حصیالت تکمیلیت، نام و ثبت

درحال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارائه 

رشته در مقطع کارشناسی ارشد  54

رشته در دوره دکتري تخصصی بالینی PhD( ،25(دکتراي تخصصی 

دوره دکتري فوق تخصصی بالینی

به فعالیت مشغول است، ظیر استن بی

 دانشکده
کارشناسی 

 ناپیوسته

کارشناسی 

پیوسته

 - پزشکی

پرستاري و 

 مامایی
- 

 76 بهداشت

 - توانبخشی

 - مدیریت

 195 پیراپزشکی

 - علوم رفتاري

 - موسسه مطالعات

 - هاي نوین فناوري

 - الملل پردیس بین

 - مراکز تحقیقاتی

 271 مجموع
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  دانشکده و مقطع تحصیلی

 فلوشیپ فوق تخصص

آلرژي و ایمونولوژي 

 بالینی
 الپارسکوپی زنان

 گلوکوم هاي ریه بیماري

هاي قلب و  بیماري

 عروق
 اکولوپالستیک

 اتولوژي جراحی اطفال

 رینولوژي جراحی قفسه صدري

 الرنگولوژي جراحی قلب وعروق

جراحی پالستیک 

 ترمیمی و سوختگی
 سوختگی

 خون و سرطان اطفال
تومورهاي سیستم 

 اسکلتی

 درد روماتولوژي

 بیهوشی قلب ریه کودکان

 جراحی زانو عفونی اطفال

 و غدد درون ریز

 کودکان متابولیسم
 دست جراحی

 و ریز درون غدد

 متابولیسم
 کودکان اینترونشنال

 قلب نارسایی اطفالقلب 

 کلیه اطفال
 مادرزادي هاي بیماري

 قلب

 فیزیولوژي الکترو گوارش و کبد بالغین

 اکوکاردیوگرافی نفرولوژي

 نوزادان
اینترونشنال 

 کاردیولوژي

ICU جراحی ستون فقرات 

 پیوندکلیه 
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دانشکده و مقطع تحصیلیي تحصیلی فعال در دانشگاه به تفکیک ها رشته2 

 تخصص Ph.D کارشناسی ارشد

 روانپزشکی فارماکولوژي آموزش پزشکی

 بیهوشی شناسی ویروس فیزیک پزشکی

 جراحی کلیه علوم تشریحی شناسیایمنی 

 قلب و عروق بیوشیمی بالینی بیوشیمی

جراحی قفسه صدري طب اورژانس شناسی انگل شناسی ویروس

 پزشکی قانونی شناسی باکتري شناسی میکروب

 اي پزشکی هسته شناسی ایمنی شناسی انگل
ترمیمی و سوختگی

خون و سرطان اطفال هاي کودکان بیماري فیزیولوژي علوم تشریحی

 ارتوپدي فیزیک پزشکی شناسی قارچ

 پزشکی اجتماعی سالمندشناسی فیزیولوژي

 طب کار بیولوژي تولید مثل آموزش پزشکی

MPH داخلی آموزش پزشکیپزشکی خانواده 

 هاي اعصاب بیماري  ژنتیک انسانی

 پزشکی ورزشی  

 جراحی عمومی  

گوارش و کبد بالغین زنان و زایمان  

 چشم  

 رادیولوژي  

 آسیب شناسی  

 و اعصابجراحی مغز   

 

  

 

  

  

 

 - 3 جدول

 دانشکده
دکتري 

 عمومی

ی
شک

پز
ه 

ـد
ــ

شک
ان

د
 

ی
وم

عم
ی 

ک
ش

پز
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 اندویورولوژي 

 جراحی درون بین 

 جراحی کولورکتال 

 قرنیه 

 ویتره و رتین 

 
  جراحی مادرزادي قلب

 

 PhDدکتراي تخصصی

 مهندسی بهداشت محیط 

 آموزش بهداشت

 علوم تغذیه

 اپیدمیولوژي

 

 

 

 

 مدیریت خدمات بهداشتی

 مدیریت اطالعات سالمت کتابداري و اطالع رسانی پزشکی

 اقتصاد سالمت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 انفورماتیک پزشکی

 سیاستگذاري سالمت

 سالمت در بالیا

 مدیریت تحقیقات و فناوري در نظام سالمت

 رسانی پزشکی کتابداري و اطالع

 اعضاء مصنوعی

 گفتاردرمانی

 فیزیوتراپی

 کاردرمانی

 شناسی شنوایی
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طب فیزیک و 

 توانبخشی

 گوش و حلق و بینی  

 پوست  

 طب سالمندي  

 رادیوتراپی  

   

 کارشناسی ارشد کارشناسی

 مهندسی بهداشت محیط )ناپیوسته(اي  بهداشت حرفه

 آموزش بهداشت )ناپیوسته(بهداشت عمومی 

 اي بهداشت حرفه 

 اپیدمیولوژي 

 علوم تغذیه 

 MPH 

 آمارزیستی 

 علوم بهداشتی در تغذیه 

 فناوري اطالعات سالمت مدیریت خدمات بهداشتی

کتابداري و اطالع رسانی پزشکی کتابداري

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی فناوري اطالعات سالمت

 اقتصاد بهداشت 

 انفورماتیک پزشکی 

 مهندسی بیمارستان 

 ارزیابی فناوري سالمت 

  

 سنجی بینایی سنجی بینایی

 اعضاء مصنوعی اعضاء مصنوعی

 گفتاردرمانی گفتاردرمانی

 فیزیوتراپی فیزیوتراپی

 کاردرمانی کاردرمانی

 شناسی شنوایی شناسی شنوایی

 مدیریت توانبخشی 

 فیزیوتراپی ورزشی 
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 پرستاري

 

 

  هاي ویژه نوزادان

 

 

 

 

 

 

 

 هماتولوژي شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

  رادیوبیولوژي وحفاظت پرتوي

 

 

 

 

 

 پزشکی مولکولی

 علوم اعصاب

 مهندسی بافت

 علوم سلولی کاربردي

 روانشناسی بالینی

 مطالعات اعتیاد

 طب سنتی
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 پرستاري پرستاري

 مامایی مامایی

 هاي ویژه پرستاري مراقبت 

هاي ویژه نوزادان پرستاري مراقبت 

 پرستاري سالمندي 

 تکنولوژي گردش خون 

 پرستاري اورژانس 

 پرستاري توانبخشی 

 پرستاري کودکان 

 پرستاري داخلی جراحی 

 روانپرستاري 

شناسی آزمایشگاهی و بانک خون خون )پیوسته(علوم آزمایشگاهی 

 زیست فناوري پزشکی )پیوسته(هوشبري 

رادیوبیولوژي وحفاظت پرتوي )پیوسته(اتاق عمل 

  اتاق عمل )پیوسته(رادیولوژي 

  )ناپیوسته(علوم آزمایشگاهی 

  )ناپیوسته(هوشبري 

  )ناپیوسته(اتاق عمل 

  )ناپیوسته(رادیولوژي 

 نانوفناوري پزشکی 

  

  

  

 روانشناسی بالینی 

 بهداشت روان 

 تاریخ علوم پزشکی 

  94تا بهار  92از سال 

 

  

 

ی
ای

ام
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و
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علوم آزمایشگاهی 

علوم آزمایشگاهی 

-دانشکده فناوري

 پزشکیهاي نوین 

دانشکده علوم 

 رفتاري

موسسه مطالعات 

 تاریخ پزشکی

  

  

از سال  اهم اقدامات صورت گرفته
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پرسـتاري  ، پرسـتاري اورژانـس  ، هاي ژنتیـک انسـانی  

 روان پرستاري و علوم بهداشتی در تغذیه 

علـوم سـلولی   ، رسـانی پزشـکی   هاي کتابـداري و اطـالع  
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هاي ژنتیـک انسـانی   رشته در مقطع کارشناسی ارشد شامل رشته 7

روان پرستاري و علوم بهداشتی در تغذیه ، پرستاري داخلی جراحی، پرستاري کودکان

هاي کتابـداري و اطـالع   شامل رشته) PhD(رشته در مقطع دکتري 4

 انفورماتیک پزشکی و مطالعات اعتیاد

  : هاي اندازي دوره

  تاریخ علوم پزشکی) Ph.D(دکتري تخصصی 

 اي رشته بهداشت حرفه )Ph.D(دکتري تخصصی 

 رشته بهداشت باروري )Ph.D(دکتري تخصصی 

 رشته فناوري تصویربرداري پزشکی )Ph.D(دکتري تخصصی 

 کارشناسی ارشد سالمت سالمندي

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت سالمت و ایمنی محیط زیست

 کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی در نظام سالمت

  کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل

  کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

  کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی

  اسی ارشد رشته ارگونومی

 شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد رشته میکروب

  فلوشیپ نورووسکوالر

 فلوشیپ نورواندووسکوالر

 فلوشیپ گروه طب فیزیکی

 فلوشیپ ارولوژي زنان

 فلوشیپ یوروانکولوژي

 فلوشیپ تصویربرداري غیرتهاجمی قلب

 )نگر اطفال طب جامعه(فلوشیپ سالمت تکاملی و رفتاري 

 شیپ هیپ و لگن

  

 رشته توانبخشی عصبی) Ph.D(دوره دکتري تخصصی 

 

  

 

 7اندازي و تأسیس  راه

پرستاري کودکان، توانبخشی

 4اندازي و تأسیس  راه

انفورماتیک پزشکی و مطالعات اعتیاد، کاربردي

 اندازي دوره درخواست راه

  دکتري تخصصی

  دکتري تخصصی

  دکتري تخصصی

  دکتري تخصصی

 کارشناسی ارشد سالمت سالمندي

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت سالمت و ایمنی محیط زیست

 کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی در نظام سالمت

 کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل

 کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

 کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی

 اسی ارشد رشته ارگونومیکارشن

 کارشناسی ارشد رشته میکروب

 فلوشیپ نورووسکوالر

 فلوشیپ نورواندووسکوالر

 فلوشیپ گروه طب فیزیکی

 فلوشیپ ارولوژي زنان

 فلوشیپ یوروانکولوژي

 فلوشیپ تصویربرداري غیرتهاجمی قلب

  فلوشیپ سالمت تکاملی و رفتاري

 شیپ هیپ و لگنفلو

 پیشنهاد چهار برنامه  

  دوره دکتري تخصصی
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  پرداز از هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه

و سرفصل دروس در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسـته و دکتـري عمـومی و    

 التحصیالن خارج از کشور

-نظارت بر حسن اجراي فعالیـت ، ریزيبرنامه

منـدي از فنـاوري نـوین در تسـریع و     کـارگیري کارشناسـان خبـره و بهـره    

د همـاهنگی  کارآمدسازي فرآیندها و توسعه تحصیالت تکمیلی دانشگاه در جلب رضایت دانشجویان گام برداشته و با ایجا
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 نگاري سالمت آینده) Ph.D(ي دکتري تخصصی 

 دیپلماسی سالمت) Ph.D(ي دکتراي تخصصی 

 کارشناسی ارشد طب دین

 کارشناسی ارشد ترجمه در نظام سالمت

پرداز از هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه شهریهبازنگري در شهریه تحصیلی دانشجویان 

 ایجاد سامانه مهمانی و انتقال 

 آموختگانایجاد سامانه مجازي دانش

 ها  اي از دانشکده انجام بازدیدهاي دوره

 تهیه و بازنگري فرایندهاي ادارات و بارگذاري در سایت معاونت آموزشی 

و سرفصل دروس در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسـته و دکتـري عمـومی و     ها برنامه، فرایندها، 

 در سایت معاونت آموزشی ) PhD(کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی 

  علوم پزشکی قم و شاهرود، دانشگاه شاهد

 آموختگان برگ دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات به دانش 

 برگ دانشنامه و گواهی ریز نمرات 1050

التحصیالن خارج از کشور الملل دانشگاه در خصوص فارغ آموختگان با معاونت بین

  ها خریداري پرینتر رنگی ویژه صدور دانشنامه

برنامه، کند تا با هدایت می حوزه مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی سعی

کـارگیري کارشناسـان خبـره و بهـره    هـا و بـا بـه   ي آموزشی مرتبط در دانشکده

کارآمدسازي فرآیندها و توسعه تحصیالت تکمیلی دانشگاه در جلب رضایت دانشجویان گام برداشته و با ایجا

 

  

 

 ي دکتري تخصصی دوره

 ي دکتراي تخصصی دوره

 کارشناسی ارشد طب دین

 کارشناسی ارشد ترجمه در نظام سالمت

 

  بازنگري در شهریه تحصیلی دانشجویان

  ایجاد سامانه مهمانی و انتقال

 ایجاد سامانه مجازي دانش

 انجام بازدیدهاي دوره

  تهیه و بازنگري فرایندهاي ادارات و بارگذاري در سایت معاونت آموزشی

 ها نامه بارگذاري آئین ،

کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی 

  دانشگاه شاهد 3انعقاد قرارداد با

  650تحویل بیش از 

 1050سازي بیش از  آماده

 آموختگان با معاونت بین همکاري اداره دانش

 خریداري پرینتر رنگی ویژه صدور دانشنامه

  

  هاي در دست اقدامبرنامه

 حوزه مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی سعی

ي آموزشی مرتبط در دانشکدهها 

کارآمدسازي فرآیندها و توسعه تحصیالت تکمیلی دانشگاه در جلب رضایت دانشجویان گام برداشته و با ایجا
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دانشجویان را از بدو ورود تا فارغ التحصیلی به طور مطلوب مـدیریت و هـدایت   

-هاي آموزشی پیشنهادي رشـته هاي تحصیالت تکمیلی تعریف نشده و درخواست تصویب برنامه

 .بینی شده براي سال آینده است

هـاي ایـن    هاي علوم پزشکی سراسر کشور از دیگر فعالیت

 .رفع نواقص و تکمیل آنها در حال انجام است

 ).مجوز تأسیس اخذ شد 1393

 خـدمات  ارائه هدف با که است اطالعات 

 گرفتـه  صـورت  اقـدامات  اهم از. شد اندازي

 ها دانشکده و 

 انتقالی سامانه/ دیجیتال آرشیو

  دیجیتال آرشیو سامانه

 آموزشـی  رسـالت  راسـتاي  در کـه  آموزشـی 

 بـا  و دارد عهـده   بـه  را دانشـگاه  آموزشـی 

، مـداوم  آمـوزش ، ریـزي  برنامـه  انجـام  بـا 
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دانشجویان را از بدو ورود تا فارغ التحصیلی به طور مطلوب مـدیریت و هـدایت   ، و وحدت رویه در سطوح مختلف دانشگاه

هاي تحصیالت تکمیلی تعریف نشده و درخواست تصویب برنامهاهتمام در شناخت دوره

بینی شده براي سال آینده استهاي پیشربط جزو برنامههاي تحصیالت تکمیلی از طریق مراجع ذي

 .هاي تحصیالت تکمیلی جدید دارد اندازي و ایجاد دوره این حوزه تالش در راه

هاي علوم پزشکی سراسر کشور از دیگر فعالیتنامه همکاري علمی با دانشگاه سازي مقدمات انعقاد تفاهم

رفع نواقص و تکمیل آنها در حال انجام است، هاي داخلی مربوط به تحصیالت تکمیلیو بخشنامه

1393در زمستان (ریزي براي تأسیس دانشکده طب سنتی در جریان است 

 فناوري واحد تکمیلی تحصیالت و آموزشی امور مدیریت هاي

اندازي راه رایانه با مرتبط امور کلیه انجام و دانشگاه استادان و دانشجویان

  :نمود اشاره ذیل موارد به توان

  دیجیتال آرشیو سامانه

 آموزشی معاونت حوزه پرسنل جهت دیجیتال آرشیو آموزشی

 سماء آموزش سامانه در دیتاها

آرشیو سامانه/ الکترونیکی نام ثبت هاي سامانه در مدارك نوع کدهاي

سامانه به انتقال سامانه و الکترونیکی نام ثبت سامانه از تصاویر و دیتاها

  دانشجویان واحد انتخاب جهت سما وب تحت سیستم

 مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

آموزشـی  معاونـت  يمجموعه از است ساختاري پزشکی علوم آموزش

آموزشـی  فراینـد  هـدایت ، سـالمت  سطح ارتقاي و جامعه بر حاکم هاي

بـا  کارکنـان  و اسـاتید ، دانشجویان توانمندي ارتقاي ضمن دانشگاه

 

  

 

و وحدت رویه در سطوح مختلف دانشگاه

  .نماید

 اهتمام در شناخت دوره

هاي تحصیالت تکمیلی از طریق مراجع ذي

 این حوزه تالش در راه

 سازي مقدمات انعقاد تفاهم فراهم

 .حوزه است

 و بخشنامه بازنگري مقررات

 ریزي براي تأسیس دانشکده طب سنتی در جریان است  برنامه

 هاي زیرمجموعه از یکی

دانشجویان به اي رایانه

توان می واحد این توسط

 سامانه اندازي راه

 آموزشی دوره برگزاري

 دیتاها متا اصالح

 کدهاي سازي یکسان

 دیتاها متا انتقال

 سیستم روزرسانیبه

  

مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی .2

آموزش توسعه و مطالعات مدیریت

هاي  ارزش به توجه با و دانشگاه

دانشگاه درون مناسب بسترسازي
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 بـازوي  منزلـه   به مرکز این. سازد می فراهم

  :است شده تشکیل زیر واحدهاي

واحد توانمندسازي اساتید با هدف آشناسـازي  

هـاي پژوهشـی و آموزشـی و     کسـب مهـارت  

، هاي آموزشی ریزي کارگاه مهپس از هماهنگی و برنا

بـراي اطـالع   ، باشـد  مـی ... مدرسـان و  ، طول مدت کارگـاه 

  .گیرد اعضاي هیات علمی بر روي سایت دانشگاه و سایت مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی قرار می

هاي ابالغـی نظـام آمـوزش     ساله حوزه آموزش و در راستاي سیاست

اقدامات زیر به منظـور اسـتقرار و تثبیـت فرهنـگ آمـوزش مجـازي در       

1393  

  و سامانه یادگیري الکترونیکی دانشگاه
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فراهم علم توسعه و تولید براي را الزم زمینه، آموزشی هاي برنامه

واحدهاي از خود، مدیریت این .کند می وظیفه انجام دانشگاه پزشکی 

 واحد توانمند سازي اعضاي هیأت علمی

واحد توانمندسازي اساتید با هدف آشناسـازي  ، دانشجویانبا توجه به رسالت و ماموریت اعضاي هیات علمی در تربیت هر چه بیشتر 

کسـب مهـارت  ، بهبود اثربخشی آموزشـی ، هاي نوآور اعضاي هیات علمی با چگونگی ایجاد و ارائه برنامه

پس از هماهنگی و برنا. نماید اساتید فعالیت می، هاي نوین تدریس و ارزشیابی

طول مدت کارگـاه ، زمان برگزاري، ها که شامل اطالعاتی درباره عنوان کارگاه

اعضاي هیات علمی بر روي سایت دانشگاه و سایت مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی قرار می

ساله حوزه آموزش و در راستاي سیاست 4  ا توجه به سیاست معاونت آموزشی دانشگاه که در برنامه

اقدامات زیر به منظـور اسـتقرار و تثبیـت فرهنـگ آمـوزش مجـازي در       ، تدوین گردیده و به تصویب شوراي دانشگاه نیز رسیده است

  

  تغییر و اصالح آن، ازي مجدد سیستم یادگیري الکترونیک دانشگاه

 تدوین برنامه استراتژیک واحد آموزش مجازي 

20/03/1393در تاریخ  (LMS)ادگیري الکترونیکی دانشگاهی هشروع ارتقاء سامان

 تدوین برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازي 

  05/09/1393اندازي سایت واحد آموزش مجازي در تاریخ 

و سامانه یادگیري الکترونیکی دانشگاه) سما(ایجاد ارتباط بین سامانه مدیریت آموزشی دانشگاه 

  

 

  

 

برنامه بازنگري و پژوهش، ارزشیابی

 آموزش تحقیقات مرکز اجرایی

 

 واحد توانمند سازي اعضاي هیأت علمی

با توجه به رسالت و ماموریت اعضاي هیات علمی در تربیت هر چه بیشتر 

اعضاي هیات علمی با چگونگی ایجاد و ارائه برنامه

هاي نوین تدریس و ارزشیابی همچنین آشنایی با شیوه

ها که شامل اطالعاتی درباره عنوان کارگاه اطالعیه کارگاه

اعضاي هیات علمی بر روي سایت دانشگاه و سایت مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی قرار می

 واحد آموزش مجازي  

ا توجه به سیاست معاونت آموزشی دانشگاه که در برنامهب

تدوین گردیده و به تصویب شوراي دانشگاه نیز رسیده است

  .هاي ذیربط انجام شد دانشکده

 ازي مجدد سیستم یادگیري الکترونیک دانشگاهاند راه

  تدوین برنامه استراتژیک واحد آموزش مجازي

 شروع ارتقاء سامان

  تدوین برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازي

 اندازي سایت واحد آموزش مجازي در تاریخ  راه

  ایجاد ارتباط بین سامانه مدیریت آموزشی دانشگاه

 واحد ارزشیابی  
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ارزشـیابی  ، به طور عمده در سه حوزه ارزشیابی اسـتاد 

هـاي   بر اساس برنامه از پیش تعیین شده نماینـدگان دانشـکده  

ایـن برنامـه در   ، هاي درسی جاري در هر دانشکده نمود به طوري که هم اکنـون 

سامانه تحلیل آزمون با هدف ، هاي دانشگاه

افـزار و سـامانه مـذکور     جلسات هماهنگی براي چگونگی استفاده از نرم

به منظور آغاز کار مقـرر شـد   . هاي ذیربط تحویل گردید

ارزشیابی در . افزار مذکور تحلیل شده و بازخورد ارائه شود

، کلف به ارزیابی عملکرد اعضاي هیأت علمی نموده است

دهی گردید و با توجه به آشنایی اعضاي هیأت علمی با سـامانه  

 واحدهاي با اهمیت ستادي کوشیده از یکی

در راستاي آموزش اثربخش به  و دانشگاه تسهیل نموده

 اسـاس  بـر  آموزشـی  ریـزي برنامـه  واحد از جمله وظایف

  :توان به موارد زیر اشاره کرد

 هــايچــارچوب و درســی برنامــه اســتاندارد طراحــی

 دانشگاه

140 

کیاستراتژ برنامه

به طور عمده در سه حوزه ارزشیابی اسـتاد ، هاي ارزشیابی در دانشگاه واحد ارزشیابی با توجه به دلیل تنوع مسئولیت

بر اساس برنامه از پیش تعیین شده نماینـدگان دانشـکده   ارزشیابی برنامهدر . قدامات زیر را انجام داد

هاي درسی جاري در هر دانشکده نمود به طوري که هم اکنـون  مرحله اقدام به ارزشیابی یکی از برنامه

هاي دانشگاه دهی آزمون به منظور سامان ارزشیابی دانشجودر . باشد هاي آخر عملیاتی شدن خود می

جلسات هماهنگی براي چگونگی استفاده از نرم. هاي آموزشی و معلمین خریداري گردید

هاي ذیربط تحویل گردید نامه به دانشکده پرینتر و پاسخ، هاي الزم از قبیل اسکنر

افزار مذکور تحلیل شده و بازخورد ارائه شود ها به طور آزمایشی توسط نرم یکی از دروس هر گروه آموزشی در دانشکده

کلف به ارزیابی عملکرد اعضاي هیأت علمی نموده استنامه اداري استخدامی دانشگاه که معاونت آموزشی را م

دهی گردید و با توجه به آشنایی اعضاي هیأت علمی با سـامانه   شعاع سامان platformاین سامانه بر مبناي 

  .آغاز به کار کرد 

 ریزي درسی

یکی عنوان به، دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

دانشگاه تسهیل نموده سطح را در یادگیري -یاددهی فرایند، ايمشاوره

از جمله وظایف. طراحی آموزشی کمک کندریزي و مندان در خصوص برنامه

توان به موارد زیر اشاره کردمتبوع و سند تحول و نوسازي آموزش پزشکی کشور می وزارت

ــا تطــابق لحــاظ هــا ازطراحــی دوره فراینــد  اســتاندارد طراحــی اصــول ب

دانشگاه در دایر هايرشته آموزشی هايبرنامه ارزشیابی و همکاري و مشاوره در فرایند بازنگري

 )Competency Based( منديتوان بر مبتنی هاي درسیتاکید بر طراحی برنامه

 هادانشکده در درس طرح و دوره طرح ساختن عملیاتی با

 

  

 

واحد ارزشیابی با توجه به دلیل تنوع مسئولیت

قدامات زیر را انجام داددانشجو و ارزشیابی برنامه ا

مرحله اقدام به ارزشیابی یکی از برنامه 9ذیربط طی 

هاي آخر عملیاتی شدن خود می گام

هاي آموزشی و معلمین خریداري گردید ارائه بازخورد به گروه

هاي الزم از قبیل اسکنر زیرساخت. برگزار شد

یکی از دروس هر گروه آموزشی در دانشکده

نامه اداري استخدامی دانشگاه که معاونت آموزشی را م با توجه به آئین استاد

این سامانه بر مبناي . سامانه سعاد طراحی شد

 1393شعاع در اواسط دي ماه 

 ریزي درسی واحد برنامه

مرکز آموزشی ریزيبرنامه واحد

مشاوره و نظارتی نقش ایفاي با است

مندان در خصوص برنامهاستادان و عالقه

وزارت اعتباربخشی استانداردهاي

 ــر نظــارت و هــدایت  ب

  وزارتی مشخص

 همکاري و مشاوره در فرایند بازنگري

 تاکید بر طراحی برنامه

 با آموزش کیفیت ارتقاء
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رهبري آموزشـی اسـت کـه در آن چگـونگی تعـامالت      

این واحد در مرکز مطالعات به صورت فعال در 

  92واحدها و تدوین گزارش عملکرد مرکز در سال 

 هاي آموزش مدیریت و رهبري آموزشی جهت مدیران گروه دانشکده پزشکی

. نمایـد  دانشگاه برنامه استراتژیک و عملیـاتی خـود را تـدوین مـی    

هـاي آموزشـی ایجـاد     ها و بیمارستان پشتیبانی علمی و نظارت بر دفاتر مطالعات در دانشکده

مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان متولی اصلی آموزش مداوم به صورت مسـتقل و در برخـی مـوارد بـا     

هـاي آموزشـی حضـوري و     ریـزي و برگـزاري دوره  

در این راستا به روز نمـودن و افـزایش   . نماید

ارتقـاء  ، هـاي سیسـتم بهداشـتی درمـانی کشـور     

ظر قـرار داده و همـواره سـعی در تقویـت و تحکـیم      

 .  
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رهبري آموزشـی اسـت کـه در آن چگـونگی تعـامالت      ، هاي علوم پزشکی ترین موضوعات مطرح در دانشگاه

این واحد در مرکز مطالعات به صورت فعال در . گیرد ها مورد بحث قرار می هاي رهبري در دانشگاه مدیران آموزشی و شیوه

  .نموده استآغاز به کار 

  92واحدهاي مرکز در نیمه اسفند  93آوري برنامه عملیاتی سال 

واحدها و تدوین گزارش عملکرد مرکز در سال  92آوري گزارش عملکرد سال 

هاي آموزش مدیریت و رهبري آموزشی جهت مدیران گروه دانشکده پزشکی برگزاري کارگاه

 واحد هماهنگی دفاتر توسعه و مطالعات

دانشگاه برنامه استراتژیک و عملیـاتی خـود را تـدوین مـی     EDCاین واحد بر اساس برنامه استراتژیک معاونت آموزشی و 

پشتیبانی علمی و نظارت بر دفاتر مطالعات در دانشکده، هماهنگی

 مرکز آموزش مداوم

مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان متولی اصلی آموزش مداوم به صورت مسـتقل و در برخـی مـوارد بـا     

ریـزي و برگـزاري دوره   اقدام به برنامه) هاي آموزشی گروه(ها و مراکز آموزشی درمانی 

نماید هاي کشوري می اوم مطابق دستورالعملغیرحضوري جهت مشمولین قانون آموزش مد

هـاي سیسـتم بهداشـتی درمـانی کشـور      گیري و اولویـت  آشنایی آنها با جهت، هاي علمی و عملی مشمولین

ظر قـرار داده و همـواره سـعی در تقویـت و تحکـیم      آوري اطالعات را مد ن هاي خودمحور و افزایش استفاده از تسهیالت فن

. اي پزشکان و پیراپزشکان دارد هاي حرفه هاي قبلی مشمولین و ارتقاء سطح مهارت

  ي استعدادهاي درخشان

 

  

 

 واحد رهبري آموزشی 

 
ترین موضوعات مطرح در دانشگاهاز جمله مهم

مدیران آموزشی و شیوه

آغاز به کار  1392نیمه سال 

 آوري برنامه عملیاتی سال  جمع

 آوري گزارش عملکرد سال  جمع

 برگزاري کارگاه

 

 واحد هماهنگی دفاتر توسعه و مطالعات

این واحد بر اساس برنامه استراتژیک معاونت آموزشی و 

هماهنگی، وظایف این واحد سازماندهی

  .شده است

مرکز آموزش مداوم .3

مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان متولی اصلی آموزش مداوم به صورت مسـتقل و در برخـی مـوارد بـا      

ها و مراکز آموزشی درمانی  همکاري دانشکده

غیرحضوري جهت مشمولین قانون آموزش مد

هاي علمی و عملی مشمولین دانش و مهارت

هاي خودمحور و افزایش استفاده از تسهیالت فن فعالیت

هاي قبلی مشمولین و ارتقاء سطح مهارت آموخته

ي استعدادهاي درخشاندبیرخانه .4
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. بـر عهـده دارد  پرورش و هدایت دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه را 

، اداره استعداد درخشان عالوه بر اهتمامی که در محدوده اختیـارات خـود در دانشـگاه بـراي شناسـایی     

درمـان و آمـوزش   ، هـایی کـه وزارت بهداشـت   

پژوهشـی و  ، خدماتی را در قالب تسهیالت آموزشـی 

 براي دانشجویان پزشکی

 ...روش تحقیق و 

  

 هاي داخلی و خارجی

هاي داخـل  گردد که وظیفه برگزاري آزمونبا توجه به اینکه هر ساله المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می

ها و اردوهاي آموزشی تـا زمـان برگـزاري آزمـون     
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پرورش و هدایت دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه را ، ي استعدادهاي درخشان دانشگاه وظیفه شناسایی

اداره استعداد درخشان عالوه بر اهتمامی که در محدوده اختیـارات خـود در دانشـگاه بـراي شناسـایی     

هـایی کـه وزارت بهداشـت    نامـه  است بر اساس آیـین موظف ، بنددپرورش و حمایت از دانشجویان مستعد بکار می

خدماتی را در قالب تسهیالت آموزشـی ، ارائه تسهیالت به دانشجویان استعداد درخشان مصوب کرده است

 

  )درون دانشگاهی(برگزاري المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 

 برگزاري همایش ویژه استعدادهاي درخشان

 د به مقطع تحصیلی باالترتسهیالت براي ورو

براي دانشجویان پزشکی MPHهاي کارشناسی یا  تحصیل هم زمان در یکی از رشته

روش تحقیق و ، مدیریت، رایانه، هاي ویژه آموزش زبان و کالس هاي علمی

  تحقیقاتیهاي مشاوره و راهنمایی دانشجویان استعدادهاي درخشان در انجام طرح

هاي داخلی و خارجی پرداخت کمک هزینه براي شرکت دانشجویان استعداد درخشان در همایش

 ها و سایت کامپیوترآزمایشگاه، هاایجاد تسهیالت جهت استفاده از کتابخانه

  همکاري با معاونت دانشجویی جهت اعطاي وام و کمک هزینه تحصیلی

ي استعدادهاي درخشاندبیرخانه

با توجه به اینکه هر ساله المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می

ها و اردوهاي آموزشی تـا زمـان برگـزاري آزمـون     برگزاري کالس ، معرفی دانشجویان برگزیده براي آزمون کشوري

 

  

 

ي استعدادهاي درخشان دانشگاه وظیفه شناساییدبیرخانه

اداره استعداد درخشان عالوه بر اهتمامی که در محدوده اختیـارات خـود در دانشـگاه بـراي شناسـایی     ، در راستاي انجام این وظایف

پرورش و حمایت از دانشجویان مستعد بکار می

ارائه تسهیالت به دانشجویان استعداد درخشان مصوب کرده استپزشکی براي 

 :صورت زیر ارائه دهدرفاهی به 

  تسهیالت آموزشی

  برگزاري المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

 برگزاري همایش ویژه استعدادهاي درخشان

 تسهیالت براي ورو

 تحصیل هم زمان در یکی از رشته

 هاي علمیبرگزاري کارگاه

  تسهیالت پژوهشی

 مشاوره و راهنمایی دانشجویان استعدادهاي درخشان در انجام طرح

 پرداخت کمک هزینه براي شرکت دانشجویان استعداد درخشان در همایش

  تسهیالت رفاهی

 ایجاد تسهیالت جهت استفاده از کتابخانه

 همکاري با معاونت دانشجویی جهت اعطاي وام و کمک هزینه تحصیلی

  

  

 

دبیرخانههاي آینده  برنامه

 با توجه به اینکه هر ساله المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می

معرفی دانشجویان برگزیده براي آزمون کشوري ، دانشگاهی
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ریزي براي رسیدن به بهترین نتیجه در بر عهده دفتر استعدادهاي درخشان است این دفتر از هم اکنون مشغول برنامه

 روانی دانشجویان دفتر استعدادهاي درخشان

 هاي مختلف براي دانشجویان

 هاي مورد عالقه و مورد نیازهاي مختلف از دانشجویان استعدادهاي درخشان در زمینه

 و نیز کمک به انجام ابداعات و اختراعات در دانشگاه

هاي ایـن   اهم فعالیت. این دبیرخانه رسیدگی به ارتقاء اعضاي هیأت علمی و در مواردي احتساب سوابق آموزشی را به عهده دارد

بازگشـت  ، مـدارك  در صورت وجود نقـص در 

ارسال مدارك مربوط به ماده فرهنگی متقاضیان به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جهت استعالم نمره مـاده فرهنگـی   

در دبیرخانه هیات ممیـزه جهـت بـازبینی و رسـیدگی مجـدد بـه       

که متقاضی حداقل امتیازات را کسب ننماید مراتب به 

جهت برگزاري جلسات هیات ممیزه ، .....تهیه فایل الکترونیکی اطالعات متقاضیان و
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بر عهده دفتر استعدادهاي درخشان است این دفتر از هم اکنون مشغول برنامه

 . باشدالمپیادهاي آینده می

روانی دانشجویان دفتر استعدادهاي درخشان -تدوین پروژه تشکیل پرونده سالمت جسمی

هاي مختلف براي دانشجویانشده از دانشکدههاي آموزشی بر اساس نیازسنجی انجام 

هاي مختلف از دانشجویان استعدادهاي درخشان در زمینهساماندهی و هدایت کارگروه

 تعامل و همکاري حداکثري با معاونت پژوهشی و کمیته پژوهشی دانشجویی

و نیز کمک به انجام ابداعات و اختراعات در دانشگاههاي پژوهشی دانشجویان مستعد  ارائه تسهیالت براي طرح

  دبیرخانه هیات ممیزه

این دبیرخانه رسیدگی به ارتقاء اعضاي هیأت علمی و در مواردي احتساب سوابق آموزشی را به عهده دارد

  :بدین شرح است اعضاي هیات علمی

در صورت وجود نقـص در . ها و بازبینی مدارك و مستندات ارائه شده متقاضیان از دانشکده

  مجدد پرونده به دانشکده جهت تکمیل آن

ارسال مدارك مربوط به ماده فرهنگی متقاضیان به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جهت استعالم نمره مـاده فرهنگـی   

 )پذیرد ها صورت می ر دانشکدهاین فرایند اکنون د

در دبیرخانه هیات ممیـزه جهـت بـازبینی و رسـیدگی مجـدد بـه       ) علوم پایه و بالینی(هاي تخصصی  برگزاري جلسات کمیته

که متقاضی حداقل امتیازات را کسب ننماید مراتب به   در صورت تغییر در امتیازات به صورتی. امتیازات کسب شده متقاضیان

  .گردد اعالم میشخص و دانشکده 

 اعالم اسامی متقاضیان به هیات اجرایی جذب 

تهیه فایل الکترونیکی اطالعات متقاضیان و، ارسال دعوتنامه، هاي الزم

 تنظیم صورت جلسات و دستور جلسات هیات ممیزه

 جذب

 

  

 

بر عهده دفتر استعدادهاي درخشان است این دفتر از هم اکنون مشغول برنامهکشوري 

المپیادهاي آینده می

 تدوین پروژه تشکیل پرونده سالمت جسمی

 هاي آموزشی بر اساس نیازسنجی انجام برگزاري کارگاه

 ساماندهی و هدایت کارگروه

 تعامل و همکاري حداکثري با معاونت پژوهشی و کمیته پژوهشی دانشجویی

 ارائه تسهیالت براي طرح

  

دبیرخانه هیات ممیزه .5

این دبیرخانه رسیدگی به ارتقاء اعضاي هیأت علمی و در مواردي احتساب سوابق آموزشی را به عهده دارد

اعضاي هیات علمی واحد جهت ارتقاء مرتبه

  متقاضیان از دانشکدهدریافت پرونده

مجدد پرونده به دانشکده جهت تکمیل آن

    ارسال مدارك مربوط به ماده فرهنگی متقاضیان به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جهت استعالم نمره مـاده فرهنگـی

این فرایند اکنون د(

 برگزاري جلسات کمیته

امتیازات کسب شده متقاضیان

شخص و دانشکده 

  اعالم اسامی متقاضیان به هیات اجرایی جذب

 هاي الزم انجام هماهنگی

 دانشگاه

 تنظیم صورت جلسات و دستور جلسات هیات ممیزه

جذب هیات دبیرخانه .6
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اجرایی جذب دانشگاه بر اساس مصوبه شوراي انقالب فرهنگی تشکیل و به منظور انتخاب اعضاء هیات علمـی  

اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضاء هیـات علمـی   

 بررسی تقاضاهاي دریافتی از واحدهاي تابعه جهت گذراندن تعهدات اعضاي هیات علمی

 توسط محققین دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه

 هاي خارج از دانشگاه

 

  .دهی امور مرتبط با اعضاي محترم هیأت علمی با شرح وظایف زیر تاسیس شده است

 تهیه چک لیست ارزشیابی اعضاي هیأت علمی جذب شده با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 آموزشبا هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه 

ساماندهی امور مربوط به هیأت علمی در حوزه آموزش از زمان جذب تا بازنشستگی با هدف تسهیل فرآیندها و نظام بخشیدن 

می جدید با هماهنگی مرکز مطالعات و بازنگري نقشه هیأت علمی دانشگاه در مسیر هدفمند کردن جذب اعضاي هیأت عل

هاي ارزیابی عملکرد از جمله سامانه سعاد در جهت مدیریت بهینه نیروي انسانی با هماهنگی مرکز مطالعات و 

ین آموزشی و روساي ها و ارزشیابی معاون
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اجرایی جذب دانشگاه بر اساس مصوبه شوراي انقالب فرهنگی تشکیل و به منظور انتخاب اعضاء هیات علمـی  

اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضاء هیـات علمـی   

  :موارد ذیل اشاره نمود توان به فعالیت خود را آغاز نمود از اهم اقدامات این واحد می

 برگزاري جلسات دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی 

 برگزاري جلسات کارگروه بررسی صالحیت عمومی 

 بررسی مدارك متقاضیان فراخوان جذب اعضاي هیات علمی 

بررسی تقاضاهاي دریافتی از واحدهاي تابعه جهت گذراندن تعهدات اعضاي هیات علمی

توسط محققین دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی دانشگاهانجام استعالمات 

هاي خارج از دانشگاه مکاتبات الزم با واحدهاي داخلی دانشگاه و یا نهادها و سازمان

 تشکیل پرونده در خصوص دانشجویان و تکمیل و بررسی و اعالم نظر در مورد آنها

 علمی هیات

دهی امور مرتبط با اعضاي محترم هیأت علمی با شرح وظایف زیر تاسیس شده استراستاي سامان

تهیه چک لیست ارزشیابی اعضاي هیأت علمی جذب شده با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه ) تبدیل وضعیت -تمدید مأموریت(ارزیابی اعضاي هیأت علمی 

ساماندهی امور مربوط به هیأت علمی در حوزه آموزش از زمان جذب تا بازنشستگی با هدف تسهیل فرآیندها و نظام بخشیدن 

 )با اولویت نیازسنجی

 التدریسپیگیري تمام وقتی و محرومیت از مطب حق

بازنگري نقشه هیأت علمی دانشگاه در مسیر هدفمند کردن جذب اعضاي هیأت عل

هاي ارزیابی عملکرد از جمله سامانه سعاد در جهت مدیریت بهینه نیروي انسانی با هماهنگی مرکز مطالعات و 

ها و ارزشیابی معاونها و مدیران گروههماهنگی امور مربوط به انتخاب و انتصاب روساي دانشکده

 ها و سایر مدیران

 

  

 

اجرایی جذب دانشگاه بر اساس مصوبه شوراي انقالب فرهنگی تشکیل و به منظور انتخاب اعضاء هیات علمـی  دبیرخانه هیات  

اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضاء هیـات علمـی   

فعالیت خود را آغاز نمود از اهم اقدامات این واحد می

  برگزاري جلسات دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی

  برگزاري جلسات کارگروه بررسی صالحیت عمومی

  بررسی مدارك متقاضیان فراخوان جذب اعضاي هیات علمی

 بررسی تقاضاهاي دریافتی از واحدهاي تابعه جهت گذراندن تعهدات اعضاي هیات علمی

  انجام استعالمات

 مکاتبات الزم با واحدهاي داخلی دانشگاه و یا نهادها و سازمان

 تشکیل پرونده در خصوص دانشجویان و تکمیل و بررسی و اعالم نظر در مورد آنها

 

هیاتامور  مدیریت .7

راستاي ساماناین مدیریت در 

 تهیه چک لیست ارزشیابی اعضاي هیأت علمی جذب شده با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  ارزیابی اعضاي هیأت علمی

  ساماندهی امور مربوط به هیأت علمی در حوزه آموزش از زمان جذب تا بازنشستگی با هدف تسهیل فرآیندها و نظام بخشیدن

با اولویت نیازسنجی(به آنها 

 پیگیري تمام وقتی و محرومیت از مطب حق

 بازنگري نقشه هیأت علمی دانشگاه در مسیر هدفمند کردن جذب اعضاي هیأت عل

 توسعه آموزش

 هاي ارزیابی عملکرد از جمله سامانه سعاد در جهت مدیریت بهینه نیروي انسانی با هماهنگی مرکز مطالعات و بازنگري روش

 توسعه آموزش

 هماهنگی امور مربوط به انتخاب و انتصاب روساي دانشکده

ها و سایر مدیرانبیمارستان
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منظور نظارت و ارزشیابی با همکاري مرکز مطالعات و توسعه 

 ی با همکاري مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

از . خـود را آغـاز نمـود     در حوزه معاونت آموزشـی فعالیـت  

تامین بهینه ، حوزه معاونت آموزشی پرسنلی و رفاهی

بینـی اعتبـارات الزم و    پیش، باشد هایی که متولی آن وزارت متبوع می

 فیزیکی ساماندهی امور مربوط به تشکیالت و نیروي انسانی و فضاهاي

هـاي الکترونیـک و انجـام امـور مربـوط بـه       

 یاد دکتر پروانه وثوق

 )آرشیو دیجیتال
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 همکاري با سایر واحدها در پیگیري امور رفاهی اعضاي هیأت علمی

منظور نظارت و ارزشیابی با همکاري مرکز مطالعات و توسعه هماهنگی درخصوص امور بیمارستانی با دانشکده پزشکی به

ی با همکاري مرکز مطالعات و توسعه آموزش پیگیري برنامه استراتژیک حوزه معاونت آموزش

 مدیریت امور عمومی

در حوزه معاونت آموزشـی فعالیـت  ) 1392در آذر ماه سال (پس از احیاي دانشگاه 

پرسنلی و رفاهی، مالی، ریزي و اجراي کلیه امور اداري برنامه، هاي این مدیریت

هایی که متولی آن وزارت متبوع می برگزاري آزمون، و بهبود امکانات مورد نیاز واحدهاي تابعه

ساماندهی امور مربوط به تشکیالت و نیروي انسانی و فضاهاي، هاي تابعه تنظیم بودجه ساالنه و تخصیص آن به مدیریت

هـاي الکترونیـک و انجـام امـور مربـوط بـه        اطالعات در ایجاد سـامانه  همکاري فعاالنه با واحد فناوري، 

  آموزشی معاونت در شده انجام اقدامات

 ساله آموزش

 استخدامی اعضاي هیأت علمینامه اداري  تدوین و تصویب آئین

یاد دکتر پروانه وثوق طراحی و برگزاري اولین جشنواره آموزشی دانشگاه به نام زنده

 تشکیل شبکه آموزش در دانشگاه

 نامه کمیته مشورتی دانشجویی

 هاي کشوري وابسته به وزارت بهداشت

آرشیو دیجیتال -مهمانی و انتقال -آموختگان شدان(هاي آموزشی  اندازي سامانه

 )سعاد(اندازي سامانه عملکرد اعضاي هیأت علمی دانشگاه 

 

  

 

 همکاري با سایر واحدها در پیگیري امور رفاهی اعضاي هیأت علمی

 هماهنگی درخصوص امور بیمارستانی با دانشکده پزشکی به

 آموزش

 پیگیري برنامه استراتژیک حوزه معاونت آموزش

  

مدیریت امور عمومی .8

پس از احیاي دانشگاه ، مدیریت امور عمومی

هاي این مدیریت جمله فعالیت

و بهبود امکانات مورد نیاز واحدهاي تابعه

تنظیم بودجه ساالنه و تخصیص آن به مدیریت

، در حوزه معاونت آموزشی

  .ارزشیابی کارکنان است

اقدامات اهم از اي خالصه

ساله آموزش 4تدوین برنامه  .1

تدوین و تصویب آئین .2

طراحی و برگزاري اولین جشنواره آموزشی دانشگاه به نام زنده .3

تشکیل شبکه آموزش در دانشگاه .4

نامه کمیته مشورتی دانشجویی تدوین آئین .5

هاي کشوري وابسته به وزارت بهداشت برگزاري آزمون .6

اندازي سامانه تهیه و راه .7

اندازي سامانه عملکرد اعضاي هیأت علمی دانشگاه  راه .8
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 تـأمین فرهیختگـان و کارکنـان متعهـد و متـدین     

، به منظور پاسخگویی به نیازهاي جامعـه و تضـمین کیفیـت آمـوزش    

  . اي از جمله ارکان معاونت آموزشی دانشگاه است

ي  المللی شرایط را براي توسعهها در سطح ملی و بین

. دسـت آورد هاي نوین علوم پزشکی مهیا کرده و جایگاه ممتازي در تربیت نیروي انسانی فعال و فرهیخته در منطقه به

عنوان قطب تربیت نیروي انسانی خالق و کارآفرین در سـطح منطقـه و   

146 

کیاستراتژ برنامه

 تن از اعضاي هیأت علمی 88جلسه هیأت ممیزه و ارتقا مرتبه 

  نامه فرآیند انتخاب مدیران گروه

   دانشگاه استراتژیک معاونت آموزشی

   یآموزش

فرهیختگـان و کارکنـان متعهـد و متـدین     ، اندیشمندان، مندي از استادان با بهره، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

به منظور پاسخگویی به نیازهاي جامعـه و تضـمین کیفیـت آمـوزش    . کننده نیاز کشور به نیروي انسانی بالنده در علوم پزشکی است

اي از جمله ارکان معاونت آموزشی دانشگاه است ارزیابی عملکرد آموزشی مطابق با استانداردهاي روز جهانی برمبناي اخالق حرفه

  یموزشآ

ها در سطح ملی و بینقصد دارد در تعامل با سایر دانشگاه، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

هاي نوین علوم پزشکی مهیا کرده و جایگاه ممتازي در تربیت نیروي انسانی فعال و فرهیخته در منطقه به

عنوان قطب تربیت نیروي انسانی خالق و کارآفرین در سـطح منطقـه و    هاي دانشگاه به تمام دانشکده، انداز پنج ساله دانشگاه

  معاونت آموزشی هاي سازمانی

 نگر در آموزش و تربیت نیروي انسانی توجه به رویکرد آموزش جامعه

 فعال در شکوفایی استعدادها ایجاد فضاي آموزشی آرام و

 

  

 

جلسه هیأت ممیزه و ارتقا مرتبه  7تشکیل  .9

نامه فرآیند انتخاب مدیران گروه تدوین شیوه .10

  

  

  

استراتژیک معاونت آموزشیبرنامھ 

 

آموزش معاونتبیانیه رسالت 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کننده نیاز کشور به نیروي انسانی بالنده در علوم پزشکی است

ارزیابی عملکرد آموزشی مطابق با استانداردهاي روز جهانی برمبناي اخالق حرفه

آ معاونتبیانیه درونماي 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

هاي نوین علوم پزشکی مهیا کرده و جایگاه ممتازي در تربیت نیروي انسانی فعال و فرهیخته در منطقه به علوم و فناوري

انداز پنج ساله دانشگاهدر چشم

  .خاورمیانه مطرح خواهند بود

  

هاي سازمانی ارزش

 توجه به رویکرد آموزش جامعه

 ایجاد فضاي آموزشی آرام و
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 دانشجویان و کارکنان در فرایند آموزش

 یري از نظرات کادر هیات علمی در فرایندهاي آموزشی دانشگاه

 هاي انسانیها و تقویت سرمایه

هاي نقشه جامع علمی کشور و نقشه سالمت با تاکید بر 

مصوب  هايو برنامه یآموزش هاي

 ايو منطقه ملی

 دانش هاي شهرك

 پژوهشیو  آموزشی علمی هیات 

 درخشان استعدادهاي حمایتو 
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دانشجویان و کارکنان در فرایند آموزش، روانی و معنوي استادان، روحی، توجه به سالمت جسمی

 کارکنان و استادان، آموختگاندانش، تعامل پویا و موثر با دانشجویان

 تاکید بر عدالت محوري در آموزش و پرورش دانشجویان

یري از نظرات کادر هیات علمی در فرایندهاي آموزشی دانشگاهگ توجه به مدیریت مشارکتی و بهره

 المللیبخشی با تاکید بر گسترش ارتباطات بینتوجه به تعامالت برون

  معاونت آموزشی

  المللیي کشوري و ورود به عرصه بین

 ارتقاي کمی و کیفی آموزش علوم پزشکی و آموزش مداوم پزشکی 

ها و تقویت سرمایهوري آموزشی با اصالح زیرساختحاکمیت و رهبري آموزشی و توسعه بهره

هاي نقشه جامع علمی کشور و نقشه سالمت با تاکید بر هاي علمی و پژوهشی با رویکرد تحقق اولویت

هايگروه، آموزشی هايبیمارستان، هادانشکده بنديو رتبه اعتباربخشی

ملی مقیاسدر  کیفیو  کمی ارتقاياطالعات و  فناوري مدیریت

شهركو  علمی هايانجمن، پزشکیعلوم  هايقطب تقویتو  آموزشی

 اعضاي هاي قابلیت سایرو  ايو مشاوره  مدیریتی پژوهشی 

 کشور علمینقشه  رویکرددانشگاه با  مرکزيتابعه و ستاد 

و  هدایتبر  تاکیدو امور دانش آموختگان با  دانشجویان آموزشی

 

  

 

 توجه به سالمت جسمی

 تعامل پویا و موثر با دانشجویان

 تاکید بر عدالت محوري در آموزش و پرورش دانشجویان

 توجه به مدیریت مشارکتی و بهره

 توجه به تعامالت برون

 

 

  

معاونت آموزشی اهداف کالن

 ي کشوري و ورود به عرصه بین ارتقاي رتبه

  ارتقاي کمی و کیفی آموزش علوم پزشکی و آموزش مداوم پزشکی

 حاکمیت و رهبري آموزشی و توسعه بهره ارتقاي

 هاي علمی و پژوهشی با رویکرد تحقق اولویتتوسعه همکاري

 کشورهاي منطقه

  اعتباربخشیتوسعه نظام

 دانشگاه

  مدیریت یکپارچهتوسعه نظام

 آموزشی هايتوسعه شبکه

 علمی فرهنگی ارتقاي 

تابعه و ستاد  هايدانشکده

 آموزشیارائه خدمات  ارتقاي
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، تجهیزات کمک آموزشی، فضاي آموزشی به دانشجو

 معاونت آموزشی دانشگاه

   

  

سطح 

  منافع

سطح 

  پشتیبانی

8  7  6  

3  8  2  

9  7  9  

  5  6  

5  4  3  

7  5  10  

4  4  6  

4  3  3  

  4  2  

5  5  3  

4  5  4  

  6  5  

5 6  2  
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 علمی و پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی بین المللگسترش روابط و تبادل 

  یالملل

فضاي آموزشی به دانشجو، ي استاد به دانشجوها نسبت: ي آموزشی شامل

 

 ت آموزشیي موجود جهت کسب درآمد با ارائه محصوالها

معاونت آموزشی دانشگاه تحلیل ذینفعان 3 - 3 جدول

  

یا داخلی 

  خارجی

سطح 

  قدرت

8  داخلی  اعضاي هیات علمی

3 داخلی

9 داخلی  هیات امناي دانشگاه

6  داخلی  ها ها و دانشکده

5  خارجی

7 خارجی  

4 خارجی  سازمان نظام پزشکی و پرستاري

4 خارجی  ي بیمه

6 خارجی

5 خارجی  هاي علوم پزشکی و غیرپزشکی

4 خارجی  ي مردم نهاد

6 خارجی بنیاد ملی نخبگان

5 خارجی  ی مرتبطالملل

 

  

 

  گسترش روابط و تبادل

 الملل بیندر مجامع  عضویت

 ي آموزشی شاملها ارتقاء شاخص

 .....ارتقاء استادان و 

  ها فرصتبهره برداري از

  ذینفعان

اعضاي هیات علمی

  دانشجویان

هیات امناي دانشگاه

ها و دانشکده بیمارستان

  جامعه

  وزارت بهداشت

سازمان نظام پزشکی و پرستاري

ي بیمهها سازمان

  بیماران

هاي علوم پزشکی و غیرپزشکی سایر دانشگاه

ي مردم نهادها سازمان

بنیاد ملی نخبگان

الملل بینهاي سازمان
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 کشوري

( 

 هاي غیردولتی و بکارگیري آن در جهت ارتقاي جایگاه دانشگاه

 ارتقاي بهبود کیفیت آموزش پزشکی عمومی با تاکید بر ادغام برنامه آموزش علوم پایه و بالینی 

 

 ي خدمات آموزشی به دانشجویان و استادان

149 

کیاستراتژ برنامه

  معاونت آموزشی

 سازيي دندانپزشکی و داروها  تخصیص و تامین منابع براي تاسیس دانشکده

 هاي مجازي هاي آموزشی و دوره

کشوري بندي رتبهارتقاء جایگاه دانشگاه در ، ي آموزشیها تحول کمی و کیفی برنامه

 تقویت مدیریت و رهبري دانشگاهی

)Intersectoral Collaboration( یبخش نیب يها يهمکار و ارتباطات

 آموزش حوزه در انیدانشجو مشارکت يارتقا و آموختگان دانش

 ینیبال يها عرصه وعلوم پایه  آموزش ن

هاي غیردولتی و بکارگیري آن در جهت ارتقاي جایگاه دانشگاهاز بخش یمال منابع

ارتقاي بهبود کیفیت آموزش پزشکی عمومی با تاکید بر ادغام برنامه آموزش علوم پایه و بالینی 

 پژوهی اعضاي هیات علمیهاي آکادمیک و دانشایجاد سیستم کارانه براي فعالیت

ي خدمات آموزشی به دانشجویان و استادانهاي نوین اطالعات براي ارائهفناوريهاي فرایندي با تاکید بر 

 

  

 

معاونت آموزشی يها  استراتژي

 تخصیص و تامین منابع براي تاسیس دانشکده

 هاي آموزشی و دوره توسعه قطب

 تحول کمی و کیفی برنامه

 تقویت مدیریت و رهبري دانشگاهی

 ارتباطات گسترش

 دانش با ارتباط تیتقو

 نیب ارتباط تیتقو

  منابع جذبافزایش

  ارتقاي بهبود کیفیت آموزش پزشکی عمومی با تاکید بر ادغام برنامه آموزش علوم پایه و بالینی

 ایجاد سیستم کارانه براي فعالیت

 هاي فرایندي با تاکید بر ارتقاي زیرساخت
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دکتر جلیل  - دکتر علیرضا فتحعلیانی

  دکتر معصومه گشتایی

  خانم دکتر میترا صفی پور

   لیال ساریخانی
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  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  : ریزي

دکتر علیرضا فتحعلیانی -محمدي دکتر علی گل-دکتر محمد میرزایی 

  مسعود بابا ومهندس محسن فرهادي

دکتر معصومه گشتایی - دکتر فتانه رهنما- دکتر فرانک رحیمی- ها دکتر فخرالسادات امامی

خانم دکتر میترا صفی پور: معاونت بهداشتی ریزي برنامهه و هماهنگ کننده کمیته 

  دانشجوي دکتري مدیریت

لیال ساریخانی :جلسات کمیته برنامه ریزي استراتژیکهماهنگ کننده و دبیر 

  حسین شعبانی نژاددکتر : گروه معاونت بهداشتی

 

  

 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران: فصل چهارم

  

ریزي برنامهکمیته فنی و 

 -دکتر احمد جنیدي

مسعود بابا ومهندس محسن فرهادي دکتر -دوروزي

ها دکتر فخرالسادات امامی خانم

ه و هماهنگ کننده کمیته رابط برنام

دانشجوي دکتري مدیریت-محرم زنگنه

هماهنگ کننده و دبیر 

  

گروه معاونت بهداشتیدبیر مشاور طرح و 
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نفر  5022381معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال حاضر افتخار خدمت رسانی در حوزه سالمت به جمعیتی بالغ بر 

  .را دارا می باشدمالرد و  قدس، شهریار

  ییروستا و يشهر و، زن و

  ایران پزشکی علوم دانشگاه

  

 جمعیت روستایی جمعیت شهري

4737078 285303 

 تعداد پرسنل طرحیتعداد پرسنل قرارداد بیمه 

299 
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  دانشگاه بھداشتي

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال حاضر افتخار خدمت رسانی در حوزه سالمت به جمعیتی بالغ بر 

شهریار، رباط کریم، بهارستاني ها و شهرستان تهرانشهر  2.5.6.9.18.21.22

  

و مرد کیتفک به یبهداشت معاونت پوشش تحت تیجمع

   

  

دانشگاه بهداشتی معاونت وضعیت سرمایه انسانی 2 -4

 مونث مذکر

2564166 2458215 

تعداد پرسنل قراردادي 

 3تبصره 

تعداد پرسنل قرارداد بیمه 

 روستایی

404 89 

 

  

 

بھداشتي معاونت یمعرف

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال حاضر افتخار خدمت رسانی در حوزه سالمت به جمعیتی بالغ بر 

2.5.6.9.18.21.22مناطق  ساکن در

جمع 1 -4 جدول

     

4جدول 

  

  

  

  

 جمعیت تحت پوشش

5022381 

 تعداد پرسنل رسمی پیمانی

923 
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ي بهداشت تابعـه بـه شـرح    ها و خانه ها پایگاه

  واحدهاي زیر مجموعه معاونت بهداشتی

  پایگاه 

  بهداشتی

 شهري غیر

  ضمیمه

تعداد آموزشگاه   تعداد خانه بهداشت

  بهورزي

22064 1 

3661  1 

1843 0 

 

 جوانان میانساالن و سالمندان

 ي صنعتیها  کارگاه و عمومی

 مراکز دامی و صنایع وابسته به دام
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پایگاه، خدمات سالمت توسط همکاران صدیق و زحمتکش این معاونت دانشگاه از طریق مراکز

واحدهاي زیر مجموعه معاونت بهداشتی 3 -4جدول 

تعداد مرکز 

  شهري

تعداد مرکز 

  روستایی

تعداد پایگاه 

بهداشی روستایی 

 غیر ضمیمه

 تعداد

بهداشتی

شهري غیر

ضمیمه

95 19 13 220 

64 19 10 36 

31 0 3 184 

   معاونت بهداشتی

جوانان میانساالن و سالمندان، نوجوانان ، مادران، کودکان مراقبت، سالمت باروري

 مدارس بهداشت

 واگیر يها بیماري مراقبت نظام در هدف هاي گروه و کودکان

 و دفع فاضالب و مدیریت پسماند آشامیدنی آب منابع

عمومی اماکن و آرایشی و آشامیدنی، غذائی مواد توزیع و تولید مراکز

مراکز دامی و صنایع وابسته به دام، نظارت بر مراکز آموزشی تربیتی بهداشتی و درمانی

 یونیزاننظارت بهداشتی بر کاربري پرتوهاي یونیزان و غیر 

 جامعه

 بهداشت و سالمت شغلی

 دندان و دهان بهداشت

 روستائی شهري و مناطق در سرپائی درمانبهداشت و 

 

  

 

خدمات سالمت توسط همکاران صدیق و زحمتکش این معاونت دانشگاه از طریق مراکز

  .گردد جدول زیر ارایه می

مرکز بهداشت   واحد

  شهرستان

 7 طبق طرح  

 7  موجود

 0  کسري

معاونت بهداشتی کلی وظایف و خدمات

 سالمت باروري خدمات ارائه

 بهداشت خدمات ارائه

 کودکان واکسیناسیون

 منابع بر نظارت و پایش

 مراکز بر نظارت و پایش

 نظارت بر مراکز آموزشی تربیتی بهداشتی و درمانی

  نظارت بهداشتی بر کاربري پرتوهاي یونیزان و غیر

 جامعه به بهداشت آموزش

 بهداشت و سالمت شغلی هاي شاخص بهبود

 بهداشت خدمات ارائه

 بهداشت و  خدمات ارائه
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 شهري و روستائی درمانی بهداشتی

 به تفکیک شهرستان درنقاط شهري وروستایی وجنسیت 

 جمعیت کل

 کل زن مرد 

4755 901736 866306 1768042 

 448536 430927 879463 

90270 382408 366962 749370 

54958 212312 200146 412458 

7692 167808 161184 328992 

67454 161677 154786 316463 

59950 289689 277904 567593 

285303 2564166 2458215 5022381 
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بهداشتی مراکز در رادیولوژي و آزمایشگاهی، داروئی پاراکلینیکی از جمله

 غیرواگیر و واگیر يها بیماري با مبارزه و پیشگیري

 روان بهداشت

 کاهش خطر بالیا و حوادث، ارائه خدمات پیشگیري

 کنترل و مبارزه ملی با استعمال دخانیات

به تفکیک شهرستان درنقاط شهري وروستایی وجنسیت  1393جمعیت تحت پوشش سال 

 جمعیت روستایی جمعیت شهري

 کل زن مرد کل زن

864011 1763287 2460 2295 4755

430827 879239 124 100 224 

322959 659100 46267 44003 90270

175175 357500 29987 24971 54958

157437 321300 3945 3747 7692

122014 249009 34682 32772 67454

248745 507643 30791 29159 59950

2321168 4737078 148256 137047 285303

 

  

 

 پاراکلینیکی از جمله خدمات ارائه

 پوشش تحت

 پیشگیري خدمات ارائه

 بهداشت خدمات ارائه

 ارائه خدمات پیشگیري

 کنترل و مبارزه ملی با استعمال دخانیات

  

جمعیت تحت پوشش سال  4 -4جدول 

  
  

جمعیت شهري

زن مرد

864011 899276 شمال غرب

430827 448412 غرب

322959 336141 شهریار

175175 182325 مالرد

157437 163863 قدس

122014 126995 رباط کریم

248745 258898 بهارستان

2321168 2415910 جمع
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ارزشـیابی و ارائـه خـدمات    ، پـایش ، سـازماندهی  

با  )میلیون نفر 5بیش از (حفظ و ارتقاي بهداشت جامعه تحت پوشش 

آوري  آموزش و فن، جلب مشارکت جامعه، 

بـا  ، هاي کاربردي و با توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بـر سـالمت  

  .نماید

ي جمعیت تحـت پوشـش بـه خـدمات      ارائه خدمات و بهبود دسترسی عادالنه 

 .تر ارائه خدمات در ایران و منطقه باشیم
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  برنامھ استراتژیک معاونت بھداشتی دانشگاه

  بهداشتی

سـازماندهی  ، برنامـه ریـزي  ، اريذگ معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران متولی سیاست

حفظ و ارتقاي بهداشت جامعه تحت پوشش ، بهداشتی درمانی است که از طریق نظام شبکه به منظور تامین

، هاي درون و بین بخشی اي بهداشتی اولیه با محوریت همکاري

هاي کاربردي و با توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بـر سـالمت   خالقیت و انجام پژوهش، آوري اطالعات

نماید اقدام می گیري از همه منابع مادي و معنوي بهرهدر ، بکارگیري کارکنان توانمند و با انگیزه

  

ارائه خدمات و بهبود دسترسی عادالنه ، دورنماي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تر ارائه خدمات در ایران و منطقه باشیمي برها است به طوري که همواره جزو رتبه  اولیه بهداشتی با باالترین کیفیت

 معاونت بهداشتی

 ي اسالمیها حفظ کرامت انسانی با تکیه بر اصول فرهنگی وارزش

 رضایتمندي مشتریان داخلی وخارجی

 بهبود مستمر کیفیت خدمات وافزایش بهره وري

 معاونت بهداشتی 

 حفظ و ارتقاي بهداشت جامعه

 

 

برنامھ استراتژیک معاونت بھداشتی دانشگاه

بهداشتی معاونت بیانیه رسالت

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران متولی سیاست 

بهداشتی درمانی است که از طریق نظام شبکه به منظور تامین

اي بهداشتی اولیه با محوریت همکاريه تکیه بر اصول پایه مراقبت

آوري اطالعات استفاده از نظام فن، متناسب

بکارگیري کارکنان توانمند و با انگیزه

  بهداشتی معاونتاي دورنم

دورنماي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اولیه بهداشتی با باالترین کیفیت

معاونت بهداشتی هاي سازمانی ارزش

 

 حفظ کرامت انسانی با تکیه بر اصول فرهنگی وارزش

 قانون مداري 

 عدالت درسالمت 

 مشارکت جامعه 

 رضایتمندي مشتریان داخلی وخارجی

 بهبود مستمر کیفیت خدمات وافزایش بهره وري

معاونت بهداشتی  اهداف کالن

 حفظ و ارتقاي بهداشت جامعه، تأمین
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 ارتقاي بهره وري در ارائه خدمات و پاسخگویی با تاکید بر عدالت و ایجاد تحول در نظام بهداشتی

 رزیابی خدمات

 معاونت بهداشتی دانشگاه

سطح 

 منافع

سطح 

 پشتیبانی

10 8 

7 3 

8 4 

6 3 

6 4 

6 3 

5 4 

8 8 

8 5 

8 6 

8 5 

10 5 

6 5 

5 4 

7 4 

8 5 

7 6 

6 3 

6 4 

5 4 

4 7 

7 4 

6 5 

5 4 

5 6 

6 4 

155 

کیاستراتژ برنامه

 توانمندسازي مردم جهت خودمراقبتی و بهبود شیوه زندگی سالم

ارتقاي بهره وري در ارائه خدمات و پاسخگویی با تاکید بر عدالت و ایجاد تحول در نظام بهداشتی

رزیابی خدماتنظارت و ا، ارزیابی و کنترل سیستم پایش يها  اصالح و تکمیل نظام

  جمعیت ي نوین افزایشها  و ارتقاي سالمت باروري با رویکرد سیاست

معاونت بهداشتی دانشگاه ذینفعان تحلیل 5 -4 جدول

داخلی یا 

 خارجی

سطح 

 قدرت

ارجیخ  8 

ارجیخ  7 

ارجیخ آموزش وپرورش   6 

ارجیخ  7 

ارجیخ ارتباط جمعی  6 

ارجیخ  4 

ارجیخ  8 

اخلید و مراکز بهداشت   7 

ارجیخ کشور  يها ه معاونت بهداشتی دیگر دانشگا  8 

ارجیخ  موسسات مردم نهاد  6 

ارجیخ   6 

ارجیخ معاونت پشتیبانی دانشگاه  8 

ارجیخ معاونت آموزشی دانشگاه  6 

ارجیخ دانشکده پرستاري و مامایی  5 

ارجیخ  5 

ارجیخ  6 

ارجیخ دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  6 

ارجیخ   6 

ارجیخ  4 

ارجیخ مجمع نمایندگان استان تهران  8 

ارجیخ استانریزي  زمان مدیریت و برنامه  9 

ارجیخ  مادر باشیر  5 

ارجیخ غذائیشوراي سالمت و امنیت   7 

ارجیخ  8 

ارجیخ  8 

ارجیخ  6 

 

 

 توانمندسازي مردم جهت خودمراقبتی و بهبود شیوه زندگی سالم

 ارتقاي بهره وري در ارائه خدمات و پاسخگویی با تاکید بر عدالت و ایجاد تحول در نظام بهداشتی

 اصالح و تکمیل نظام

 و ارتقاي سالمت باروري با رویکرد سیاست تأمین

 ذینفعان

 وزارت متبوع

 شهرداري تهران 

آموزش وپرورش سازمان 

 صدا و سیما 

ارتباط جمعی يها  رسانهمراکز تولید

 بهزیستی  اداره کل

 مراجع قضائی استان

و مراکز بهداشت  ها  شبکه

معاونت بهداشتی دیگر دانشگا

موسسات مردم نهاد داوطلبین متخصص

 معاونت درمان دانشگاه

معاونت پشتیبانی دانشگاه

معاونت آموزشی دانشگاه

دانشکده پرستاري و مامایی

 دانشکده بهداشت

 معاونت غذا و دارو

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

 خصوصیمراکز درمانی 

 کمیته امداد

مجمع نمایندگان استان تهران

زمان مدیریت و برنامهسا

باشیر ترویج تغذیه انجمن

شوراي سالمت و امنیت 

 ائمه جمعه و جماعات

 فرمانداري/استانداري

 راهنمایی و رانندگی
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7 6 

8 5 

5 3 

7 4 

10 6 

7 5 

7 4 

7 6 

6 6 

5 4 

5 3 

7 5 

7 4 

7 5 

6 4 

7 4 

7 6 

7 4 

5 3 

8 5 

8 2 

7 5 

7 5 

5 4 

7 5 

4 3 

8 5 
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ارجیخ معاونت بهداشت وزارت متبوع  8 

ارجیخ ورزش و جوانان  7 

ارجیخ  5 

ارجیخ  4 

ارجیخ روستایی و شهري فاضالب  8 

ارجیخ استان  7 

ارجیخ  7 

ارجیخ  8 

ارجیخ  7 

ارجیخ انتظامی  9 

ارجیخ  4 

ارجیخ   6 

ارجیخ استان و  6 

ارجیخ   6 

ارجیخ معدن و تجارت  7 

ارجیخ شرکت مادر تخصصی نان و غله تهران  6 

ارجیخ و قاچاق کاال و ارزمخدر  7 

ارجیخ اموراجتماعی رفاه  6 

ارجیخ  6 

ارجیخ  6 

ارجیخ بار تره  3 

ارجیخ  5 

ارجیخ هاي صنفی  5 

ارجیخ سالمت با مرتبط خصوصی  6 

ارجیخ آموزش عالی استان  5 

ارجیخ  8 

ارجیخ  6 

  

  

  

  

  

 

 

معاونت بهداشت وزارت متبوع

ورزش و جوانان اداره کل

 معاونت دانشجویی

  خیرین

فاضالب و آب يها شرکت

استان دامپزشکیاداره کل 

 ها زندان کل اداره

 پزشکی نظامسازمان 

 بیمه گر يها  سازمان

انتظامی و نظامی يها  یگان

 آموزي سواد نهضت

 زیست محیط اداره کل

و شهر اسالمی يها شورا

 کشاورزي جهاد سازمان

معدن و تجارت، سازمان صنعت

شرکت مادر تخصصی نان و غله تهران

مخدر مواد با مبارزه اداره کل

رفاه و کار، تعاون اداره کل

 تحقیقاتی مراکز

 تهران اورژانس

تره و میوه میادین سازمان

 شناسی زمین سازمان

هاي صنفی اتحادیه و اصناف اتاق

خصوصی مؤسسات و ها شرکت

آموزش عالی استانمراکز 

 استاندارد اداره

 خون انتقال اداره کل
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ــا ســالمت در راســتاي پوشــش بهینــه   مــرتبط ب

  پیگیري مناسب سالمت

 ي سالمتها

 ها ي حاشیه نشینی و افزایش پوشش جمعیت حاشیه

 خصوصی در جهت ارتقاي نظام ارجاع و گزارش دهی
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  ي معاونت بهداشتی

 پوشش عادالنه خدمات سالمت

 پاسخگو سازمان ایجاد جهت 

 دانش تولید و 

 جامعه تحت پوشش

 جلب مشارکت و شبکه سازي با ذینفعان نظام سالمت

 ......و  ي مردم نهادها سازماني بهداشتی از طریق مشارکت با 

  تحول سالمت در نظام بهداشتی دانشگاه

 مراقبتی خود جهت در پوشش تحت

 سالمت يها برنامه اجراي در عمناب

ــا ســایر نهادهــا وســازمان  ــرون بخشــی ب ــا ســالمت در راســتاي پوشــش بهینــه   يهــا همــاهنگی درون بخشــی وب مــرتبط ب

  سالمت جمعیت تحت پوشش

پیگیري مناسب سالمت استفاده از توان اجرایی و مدیریت خوب در راستاي ایجاد نظام ارجاع و

ها ي مالی مرتبط با برنامهها در خصوص حمایتایجاد تعامل خوب با سطوح عالی وزارت 

ي حاشیه نشینی و افزایش پوشش جمعیت حاشیهها ي بهداشتی از طریق برنامه

 ي بهداشتی و آموزش عمومی از طریق رسانه ملی

 ارائه خدمات بهداشتی در حاشیه شهرها

خصوصی در جهت ارتقاي نظام ارجاع و گزارش دهی هماهنگی با معاونت درمان و بخش

 سالمت ارتقاء براي بخشی بین درون بخشی و هاي همکاري

  سالمت اطالعات مدیریت نظام

   انسانی

  مناسب برنامه واگذاري خدمات به منظور کاهش هزینه تمام شده

 

 

ي معاونت بهداشتیها استراتژي

  پوشش عادالنه خدمات سالمت

 در خدمات کیفیت ارتقاي 

 کاربردي تحقیقات توسعه 

  جامعه تحت پوششارتقاء سواد سالمت

 جلب مشارکت و شبکه سازي با ذینفعان نظام سالمت

 ي بهداشتی از طریق مشارکت با ها ارتقاء برنامه

 تحول سالمت در نظام بهداشتی دانشگاه بومی سازي

 تحت جامعه سازي توانمند

 مناب بهینه مدیریت طراحی

  ــا ســایر نهادهــا وســازمان ــرون بخشــی ب همــاهنگی درون بخشــی وب

سالمت جمعیت تحت پوشش

 استفاده از توان اجرایی و مدیریت خوب در راستاي ایجاد نظام ارجاع و

  ایجاد تعامل خوب با سطوح عالی وزارت

 ي بهداشتی از طریق برنامهها ارتقاء برنامه

 ي بهداشتی و آموزش عمومی از طریق رسانه ملیها توسعه برنامه

 ارائه خدمات بهداشتی در حاشیه شهرها

 هماهنگی با معاونت درمان و بخش

 همکاري جلب و طلبی حمایت

 نظام سازي بهینه و تقویت

 انسانی سرمایه انگیزش ارتقاي

 مناسب برنامه واگذاري خدمات به منظور کاهش هزینه تمام شده اجراي
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  تقویت تشکیالت سازمانی و تکمیل نیروي انسانی از طریق مدیریت علمی منابع سازمانی 
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تقویت تشکیالت سازمانی و تکمیل نیروي انسانی از طریق مدیریت علمی منابع سازمانی 

  )HSR(ي سیستمیک و کاربردي ها

  ها برنامه ارزشیابی و

 

 

 - تقویت تشکیالت سازمانی و تکمیل نیروي انسانی از طریق مدیریت علمی منابع سازمانی

 ها وهشحمایت و تقویت پژ

 و پایش نظام ارتقا و اصالح
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  علوم پزشکی ایران

  سرکار خانم دکتر پروین ابراهیمی
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علوم پزشکی ایران یپزشک علوم دانشگاه الملل نیب معاونت

  : ریزي

  سرکارخانم فرزانه جهانی 

  دانشجوي دکتري مدیریت

سرکار خانم دکتر پروین ابراهیمی :مشاور طرح و دبیر گروه معاونت پژوهشی

 

 

معاونت: فصل پنجم

  

ریزي برنامهکمیته فنی و 

سرکارخانم فرزانه جهانی 

دانشجوي دکتري مدیریت -وحید راثی 

مشاور طرح و دبیر گروه معاونت پژوهشی
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 تأسیسهاي آن به زمان  سابقۀ فعالیت، با این وجود

دانشگاه در حوزه  تأسیسهاي خود را در بدو 

هاي مختلف آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه 

در  یکپارچگی، انسجام هدف دانشگاه با، پس از انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 در شده المللی تعریف بین تعامالت، درمانی

 علمی جامع نقشه اهداف با در نظر داشتن

 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هاي دانشگاه

 به نسبت پزشکی آموزش و درمان، بهداشت

 به نسبت ضوابط با برابر و متبوع وزارت آموزشی

معاونت  تأسیساقدام به  26/8/1393در نشست هیأت امنا مورخ 

، هاي دانشگاه الملل در کنار سایر معاونت پس از تغییرات در ساختار سازمانی دانشگاه و تشکیل معاونت بین

  :دهد
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  الملل دانشگاه

با این وجود. تشکیل گردید 1392پزشکی ایران در فروردین الملل دانشگاه علوم 

هاي خود را در بدو  این دفتر فعالیت. گردد بازمی 1364المللی دانشگاه در سال 

هاي مختلف آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه  نظر حوزه ریاست در بخش صورت مستقل زیر معاونت پژوهشی آغاز و پس از آن به

پس از انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه علوم پزشکی تهران

درمانی و پژوهشی، آموزشی واحدهاي یکایک همسوي و هدفمند

با در نظر داشتن کشور فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي توسعه هاي برنامه 

دانشگاه امناي هیات جلسات مصوبات) 1( یک ایران و بر اساس بند

بهداشت وزارت 28/2/1392 مورخ د/483/500 شماره مجوز و 

آموزشی معاونت نظر با دانشگاه استقرار محل شهر در الملل

در نشست هیأت امنا مورخ ، شده تعریف اهداف اساس بر و خارج

پس از تغییرات در ساختار سازمانی دانشگاه و تشکیل معاونت بین

دهد الملل به شرح ذیل ادامه می ت و همچنین پردیس بیندر قالب پنج مدیری

  الملل بینمدیریت توسعه امور 

  بندي  اعتباربخشی و رتبه،  الملل بین

  ي آموزشیها ها و ماموریت

 مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

  الملل بینمدیریت شبکه و ارتباطات 

  الملل دانشگاه

 

 

الملل دانشگاه معرفی معاونت بین

الملل دانشگاه علوم  معاونت بین

المللی دانشگاه در سال  دفتر روابط دانشگاهی و بین

معاونت پژوهشی آغاز و پس از آن به

 .به ادامه فعالیت پرداخت

پس از انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392 بهار در

هدفمند حرکت، منسجم ریزي برنامه

 و ساله بیست انداز چشم سند

ایران و بر اساس بند پزشکی علوم دانشگاه

 بهشتی شهید و ایران درمانی

الملل بین پردیس مجدد بازگشایی

خارج و داخل دانشجویان پذیرش

پس از تغییرات در ساختار سازمانی دانشگاه و تشکیل معاونت بین. الملل دانشگاه نمود بین

در قالب پنج مدیری	وظایف خود را

  مدیریت توسعه امور

  بینمدیریت روابط

 ها و ماموریت مدیریت بورس

 مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

  مدیریت شبکه و ارتباطات

 الملل دانشگاه پردیس بین
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هاي جدید و تبادل اطالعات با سایر  گیري از آخرین دستاوردهاي علمی و فناوري

دستاوردهاي ، عالوه بر ارتقاء سطح علمی دانشجویان و اعضاء هیأت علمی

  .ر مجامع علمی داخلی و همچنین در خارج کشور معرفی و ارائه نماید

مدیریت توسعه ، بنابراین. ی استالملل بینهاي علمی و پژوهشی 

توسعه ارتباطات ، المللی ریزي توسعه کمی و کیفی همکاري بین

هاي مشترك تحقیقاتی و تبادل استاد و دانشجو و بازاریابی و جذب دانشجویان 

با توجه به تأکید دانشگاه بر . پذیر است تنها در بستر هماهنگی با استانداردهاي مشخص جهانی امکان

چنان استانداردهایی هاي مبتنی بر  تالش در جهت رقابت در عرصه دانشگاهی در دنیا مستلزم ارزشیابی

سازي  بندي در راستاي اهداف مدیریت تعامالت درصدد بازیابی و اعالم و پیاده

هاي آموزش است که براساس آن عملکرد مؤسسات آموزش عالی یا دوره

مؤسسات آموزش عالی در صورت اجراي استانداردهاي تعیین شده و 

هاي آموزشی و پژوهشی توسط ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عوامل مختلف مانند کیفیت فعالیت

بندي  لیست رتبه. پذیردها صورت میلیست
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گیري از آخرین دستاوردهاي علمی و فناوري کوشد تا با بهره الملل دانشگاه می

عالوه بر ارتقاء سطح علمی دانشجویان و اعضاء هیأت علمی، المللی هاي علمی در سطح ملی و بین

ر مجامع علمی داخلی و همچنین در خارج کشور معرفی و ارائه نماید

   الملل بین

هاي علمی و پژوهشی یکی از اهداف راهبردي دانشگاه علوم پزشکی ایران ورود به عرصه

ریزي توسعه کمی و کیفی همکاري بینالملل وظایفی چون برنامه بینالمللی و روابط 

هاي مشترك تحقیقاتی و تبادل استاد و دانشجو و بازاریابی و جذب دانشجویان  نامه و پژوهش المللی دانشگاهی از طریق تفاهم

  بندي   خشی و رتبهاعتبارب، الملل

تنها در بستر هماهنگی با استانداردهاي مشخص جهانی امکان، 

تالش در جهت رقابت در عرصه دانشگاهی در دنیا مستلزم ارزشیابی

بندي در راستاي اهداف مدیریت تعامالت درصدد بازیابی و اعالم و پیاده از همین رو اداره اعتباربخشی و رتبه

   .باشد المللی در واحدهاي تابعه دانشگاه می

است که براساس آن عملکرد مؤسسات آموزش عالی یا دورهو مؤسسات آموزش عالی فرایندي 

مؤسسات آموزش عالی در صورت اجراي استانداردهاي تعیین شده و . گیردعالی توسط یک سازمان مجاز مورد ارزشیابی قرار می

  . معتبر شناخته خواهند شد رعایت حداقل امتیاز موردنظر توسط سازمان ارزشیابی کننده

ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عوامل مختلف مانند کیفیت فعالیت

لیست ها یا چک ها با استفاده از پرسشنامه هاي دولتی و غیردولتی یا مجالت و روزنامه

 

 

الملل دانشگاه می معاونت بین	

هاي علمی در سطح ملی و بین ها و سازمان دانشگاه

ر مجامع علمی داخلی و همچنین در خارج کشور معرفی و ارائه نمایدعلمی دانشگاه را نیز د

 واحدهاي تابعه

بینو امور  مدیریت توسعه

یکی از اهداف راهبردي دانشگاه علوم پزشکی ایران ورود به عرصه

المللی و روابط  هاي بینهمکاري

المللی دانشگاهی از طریق تفاهم بین

  . خارجی را بر عهده دارد

الملل بینمدیریت روابط 

  : الملل بینامور 

، المللی دانشگاهی تعامالت بین

تالش در جهت رقابت در عرصه دانشگاهی در دنیا مستلزم ارزشیابی، ضرورت برقراري این تعامالت

از همین رو اداره اعتباربخشی و رتبه. باشد می

المللی در واحدهاي تابعه دانشگاه می استانداردهاي بین

 :اعتباربخشی

و مؤسسات آموزش عالی فرایندي  ها اعتباربخشی دانشگاه 

عالی توسط یک سازمان مجاز مورد ارزشیابی قرار می

رعایت حداقل امتیاز موردنظر توسط سازمان ارزشیابی کننده

  : بندي دانشگاه رتبه

ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عوامل مختلف مانند کیفیت فعالیت دانشگاه بندي رتبه

هاي دولتی و غیردولتی یا مجالت و روزنامه سازمان
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و مؤسسات آموزش عالی توسط افرادي که تمایل به ادامه تحصیل دارند به منظور انتخاب دانشگاه محل تحصیل خود مورد 

 المللی هاي بین
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و مؤسسات آموزش عالی توسط افرادي که تمایل به ادامه تحصیل دارند به منظور انتخاب دانشگاه محل تحصیل خود مورد 

  ي آموزشیها ها و ماموریت

  :ي آموزشی عبارتند ازها ها و ماموریت

  جذب هیأت علمی بورسیه

  آموزشی

  هاي کوتاه مدت تحصیلی به اعضاي هیأت علمی دانشگاه

هاي بین کارکنان و دانشجویان در کنگره، تسهیل مشارکت اعضاي هیأت علمی

  :وظایف مدیریت پیشگفت عبارتند از

  اعطاي بورس آموزشی به افراد واجد شرایط

  اعطاء مأموریت آموزشی به اعضاي هیأت علمی 

  المللی هاي بین افراد به منظور شرکت در کنگره

  المللی هاي بین هاي آموزشی و کنگره

 ویزاي میهمانان خارجی و انجام تشریفات 

 مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

  :مهمترین اهداف این مدیریت شامل

  و توزیع نیروي انسانی

  ترفیعات و مزایاانجام امور پرسنلی و 

  و سازماندهی عملیات مالی معاونت

 

 

و مؤسسات آموزش عالی توسط افرادي که تمایل به ادامه تحصیل دارند به منظور انتخاب دانشگاه محل تحصیل خود مورد ها  دانشگاه

  . گیرد استفاده قرار می

  

ها و ماموریتمدیریت بورس

ها و ماموریت اهداف مدیریت بورس 

 جذب هیأت علمی بورسیه

 آموزشیهاي  ماموریت

 هاي کوتاه مدت تحصیلی به اعضاي هیأت علمی دانشگاهارائه بورس

 تسهیل مشارکت اعضاي هیأت علمی

 وظایف مدیریت پیشگفت عبارتند از

 اعطاي بورس آموزشی به افراد واجد شرایط

  اعطاء مأموریت آموزشی به اعضاي هیأت علمی

 افراد به منظور شرکت در کنگره معرفی

 هاي آموزشی و کنگره برگزاري کارگاه

 ویزاي میهمانان خارجی و انجام تشریفات ، اخذ مجوز

مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

مهمترین اهداف این مدیریت شامل

 و توزیع نیروي انسانی تأمین

  انجام امور پرسنلی و

 و سازماندهی عملیات مالی معاونت ریزي برنامه
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الکترونیکی با استفاده از ي اطالعاتی و 

  شبکه، نرم افزاري، سخت افزاري

سال سابقه در زمینه آموزش و پژوهش و در راستاي پاسخ به تقاضاي روزافزون 

پردیس ، آموزشی و پژوهشی خود، هاي راهبردي علمی

هاي  دانشگاه علوم پزشکی ایران در عرصه

الملل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در  بطور مشترك با پردیس بین

دانشجوي  27در حال حاضر تعداد . طریق کنکور سراسري شروع به جذب دانشجو براي رشته پزشکی نمود

  .باشند در دانشگاه مشغول به تحصیل می

بر مبناي همین . سازدهاي مختلف فراهم می

هایی جدید در این پردیس راه اندازي خواهند شد تا پاسخگوي نیازهاي جامعه داخل و خارج کشور در زمینه تأمین 
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 ي عمرانیها و طرح ها پروژه

  امور حقوقی

  الملل بینمدیریت شبکه وارتباطات 

  :عبارتند از الملل بیناهم اهداف مدیریت شبکه و ارتباطات 

ي اطالعاتی و ها بهینه سازي ساختارهاي سنتی و یکپارچه سازي سیستم

  ي نوین

  ي اطالع رسانی واحدهاي تابعه دانشگاهها ارتقاء کیفیت محتوایی پورتال

سخت افزاري، العاتي آمارو اطها ي مربوط در حوزهها ایجاد هماهنگی بین بخش

سال سابقه در زمینه آموزش و پژوهش و در راستاي پاسخ به تقاضاي روزافزون  40دانشگاه علوم پزشکی ایران با پشتوانه بیش از 

هاي راهبردي علمی داوطلبان تحصیالت عالی در داخل و خارج از کشور و با توجه به برنامه

دانشگاه علوم پزشکی ایران در عرصهاین مرکز آموزشی و پژوهشی تجلّی حضور جدي . اندازي نموده است

  .المللی با اهداف ذیل خواهد بود

  الملل  و تحصیالت تکمیلی پردیس بین

بطور مشترك با پردیس بین 1386الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

طریق کنکور سراسري شروع به جذب دانشجو براي رشته پزشکی نمود

در دانشگاه مشغول به تحصیل می ...عراق و، سوریه، پاکستان، غیرایرانی از کشورهاي افغانستان

  الملل

هاي مختلف فراهم میرا براي تحصیل در رشتهداخلی و متقاضیان خارجی 	این پردیس زمینه جذب داوطلبان

هایی جدید در این پردیس راه اندازي خواهند شد تا پاسخگوي نیازهاي جامعه داخل و خارج کشور در زمینه تأمین 

 

 

 پروژه نظارت بر

 امور حقوقی

مدیریت شبکه وارتباطات 

اهم اهداف مدیریت شبکه و ارتباطات 

 بهینه سازي ساختارهاي سنتی و یکپارچه سازي سیستم

ي نوینها فناوري

 ارتقاء کیفیت محتوایی پورتال

 ایجاد هماهنگی بین بخش

  الملل پردیس بین

دانشگاه علوم پزشکی ایران با پشتوانه بیش از 

داوطلبان تحصیالت عالی در داخل و خارج از کشور و با توجه به برنامه

اندازي نموده است الملل را راه بین

المللی با اهداف ذیل خواهد بود بین

  

و تحصیالت تکمیلی پردیس بین آموزش گروه پزشکی

الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  پردیس بین

طریق کنکور سراسري شروع به جذب دانشجو براي رشته پزشکی نمودمنطقه آزاد قشم از 

غیرایرانی از کشورهاي افغانستان

الملل اهداف پردیس بین

این پردیس زمینه جذب داوطلبان

هایی جدید در این پردیس راه اندازي خواهند شد تا پاسخگوي نیازهاي جامعه داخل و خارج کشور در زمینه تأمین  رشته، رویکرد
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کنند  علوم پزشکی ایران دریافت می مدرك رسمی دانشگاه

هاي تخصصی داخل و  التحصیالن را در عرصه
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مدرك رسمی دانشگاه، دانشجویان پس از اتمام دوران تحصیل. متخصص با کیفیت باشد

التحصیالن را در عرصه هاي حضور این فارغ الملل زمینهپردیس بین. المللی است

 .سازدرا در مقاطع باالتر فراهم می ها خارج از کشور آماده نموده و زمینه ادامه تحصیل آن

 

 

متخصص با کیفیت باشد	نیروهاي

المللی استکه داراي اعتبار و شهرت بین

خارج از کشور آماده نموده و زمینه ادامه تحصیل آن
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، ي خارجها گسترش روابط علمی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با دانشگاه

دانشجویان غیرایرانی در تولید عالم و افزایش سهم دانشگاه در پذیرش 

محقق در حوزه علوم پزشکی و عرضه بخشی از امکانات تحصیلی کشور براساس جهان بینی اسالم به جوانان مستعد کشورهاي 

  .خلق و توسعه دانش کاربردي و آموزش دانشجویان غیرایرانی در باالترین سطح کیفیت در جامعه است

ریزي منسجم و با استفاده از توان متخصصین داخلی و خارجی و از طریق تحقق 

هاي  المللی با تکیه بر مبانی دینی و فرهنگی به عنوان یکی از قطب
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  دانشگاه الملل نیب معاونت

   الملل

گسترش روابط علمی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی ایران

افزایش سهم دانشگاه در پذیرش ، پژوهشی، المللی و ارائه خدمات آموزشی

محقق در حوزه علوم پزشکی و عرضه بخشی از امکانات تحصیلی کشور براساس جهان بینی اسالم به جوانان مستعد کشورهاي 

خلق و توسعه دانش کاربردي و آموزش دانشجویان غیرایرانی در باالترین سطح کیفیت در جامعه است

   الملل

ریزي منسجم و با استفاده از توان متخصصین داخلی و خارجی و از طریق تحقق  گذاري و برنامه الملل قصد دارد با سیاست

المللی با تکیه بر مبانی دینی و فرهنگی به عنوان یکی از قطب گیري در مدیریت آموزشی و پژوهشی و بین

  .ی ممتاز در کشور و منطقه مطرح گردد

   الملل

  هاي اسالمی

  حفظ کرامت انسانی

  رعایت قوانین و مقررات

  کارکنان و دانشجویان، علمی هیأتمندي اعضاي 

  ها ریزي برنامهو  گیري مشارکت کارکنان درتصمیم

  ارتقاء مستمر کیفیت

  جویی در منابع

 

 

معاونت کیتژاسترا برنامھ

الملل بین معاونت رسالت

دانشگاه علوم پزشکی ایران الملل بینرسالت معاونت 

المللی و ارائه خدمات آموزشی حضور در عرصه بین

محقق در حوزه علوم پزشکی و عرضه بخشی از امکانات تحصیلی کشور براساس جهان بینی اسالم به جوانان مستعد کشورهاي 

خلق و توسعه دانش کاربردي و آموزش دانشجویان غیرایرانی در باالترین سطح کیفیت در جامعه است، اسالمی

الملل بین معاونت انداز چشم

الملل قصد دارد با سیاست معاونت بین

گیري در مدیریت آموزشی و پژوهشی و بین تصمیم، مبانی علمی

ی ممتاز در کشور و منطقه مطرح گرددعلوم پزشک

الملل بین معاونت هاي ارزش

 هاي اسالمی پایبندي به ارزش

 حفظ کرامت انسانی

 محوري عدالت  

 ساالري  شایسته  

 رعایت قوانین و مقررات

 توسعه پایدار  

 مندي اعضاي  رضایت

 مشارکت کارکنان درتصمیم

 ارتقاء مستمر کیفیت

 جویی در منابع صرفه
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معتبر به منظور آموزشی و درمانی با وزارت متبوع و مراکز علمی 

  المللی ها و استانداردهاي بین

دل آخرین دستاوردهاي علمی و ها با استفاده از توان متخصصین داخلی و خارجی درجهت تبا

 هاي مشترك با مراکز معتبر

 هاي معتبر جهان به صورت مشترك

  دانشگاه
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  ارج نهادن به جایگاه واالي علم و پژوهش

  الملل بین

  الملل ارتقاء رتبه علمی دانشگاه در سطح بین

آموزشی و درمانی با وزارت متبوع و مراکز علمی ، پژوهشی، هاي دوجانبه علمی

  کسب روزآمدي و سرآمدي

  درمانی ، پژوهشی، المللی آموزشی ریزي در جهت اخذ استانداردهاي بین

ها و استانداردهاي بین هاي آموزشی و پژوهشی براساس آخرین روش

ها با استفاده از توان متخصصین داخلی و خارجی درجهت تبا

هاي مشترك با مراکز معتبر هاي مناسب جهت تبادل استاد و دانشجو و طرح

هاي معتبر جهان به صورت مشترك المللی با دیگر دانشگاه هاي بین توسعه آموزش از طریق همکاري

  الملل دانشجویان بینهاي فلوشیپ و تخصصی از طریق جذب 

  پزشکی هاي جدید داروسازي و دندان اندازي و تجهیز دانشکده

  المللی ساختن ساختار دانشگاه هاي دانشگاه و بین

 جذب و حمایت از نخبگان داخل و خارج

دانشگاه الملل بینتحلیل ذینفعان معاونت  1 -5 جدول

 

 

 ارج نهادن به جایگاه واالي علم و پژوهش

 محوري دانش  

المللبینمعاونت  اهداف کالن

 ارتقاء رتبه علمی دانشگاه در سطح بین

 هاي دوجانبه علمی افزایش همکاري

کسب روزآمدي و سرآمدي

 ریزي در جهت اخذ استانداردهاي بین برنامه

 هاي آموزشی و پژوهشی براساس آخرین روش توسعه فعالیت

 ها با استفاده از توان متخصصین داخلی و خارجی درجهت تبا جلب بهینه مشارکت

  فناوري

 هاي مناسب جهت تبادل استاد و دانشجو و طرح فراهم نمودن زمینه

 توسعه آموزش از طریق همکاري

 هاي فلوشیپ و تخصصی از طریق جذب  افزایش دوره

 اندازي و تجهیز دانشکده راه

 هاي دانشگاه و بین گسترش توانمندي

 جذب و حمایت از نخبگان داخل و خارج
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  سطح پشتیبانی  سطح منافع

  6  

  3  

  5  

  6  

  6  

  3  

  8  

  4  
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داخلی یا 

  خارجی
سطح منافع  سطح قدرت

  8  10  خارجی  وزارت بهداشت

  3  4  خارجی  هاي علوم پزشکی

  6  7  داخلی  اعضاي هیات علمی

  8  3  داخلی  دانشجویان داخلی

  8  4  خارجی  دانشجویان خارجی

  3  3  خارجی  سایر کشورها

  6  3  داخلی

  4  3  خارجی  

  

 

 

 ذینفعان

وزارت بهداشت

هاي علوم پزشکی دانشگاه

اعضاي هیات علمی

دانشجویان داخلی

دانشجویان خارجی

سایر کشورها

  کارکنان

ها سفارتخانه
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 افزایی و ارتقاء وجهه علمی دانشگاه

 هاي پژوهشی مشترك داخلی و خارجی

 تالش در جهت رشد و تعالی در زمینه آموزش و پژوهش

  هاي معتبر داخلی و خارجی از طریق همکاري با دانشگاه

 الملل هاي آموزشی و پژوهشی دانشجویان پردیس بین

  الملل جلوگیري از فرار مغزها و جلب دانشجویان نخبه ایرانی در پردیس بین

 سازي دانشگاه

 منابع مالی و گسترش فضاي فیزیکی و تجهیزات

 کی و تجهیزات موجود
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  الملل معاونت بین

 افزایی و ارتقاء وجهه علمی دانشگاه بسترسازي در راستاي شهرت

 هاي پژوهشی مشترك داخلی و خارجی جلب مشارکت و همکاري جهت اجراي پروژه

 تالش در جهت رشد و تعالی در زمینه آموزش و پژوهش

 از طریق همکاري با دانشگاه افزایی علمی و اجرایی هم

  رضایت خاطر ذینفعان تأمینتالش در راستاي 

 تالش در جهت جذب دانشجویان خارجی  

 هاي آموزشی و پژوهشی دانشجویان پردیس بین ارتقاء کیفی فعالیت

 جلوگیري از فرار مغزها و جلب دانشجویان نخبه ایرانی در پردیس بین

 سازي دانشگاه المللی هاي مناسب جهت بین توسعه زیرساخت

 منابع مالی و گسترش فضاي فیزیکی و تجهیزات تأمین

 تقویت زیرساخت مدیریت فناوري اطالعات 

 مدیران و کارکنان، ارتقاء عملکرد معاونت 

 استفاده بهینه از ظرفیت منابع انسانی موجود کشور  

 کی و تجهیزات موجوداستفاده بهینه از پتانسیل فضاي فیزی

 

 

معاونت بین يها ياستراتژ
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  معاونت تحقیقات و فنآوري دانشگاه علوم پزشکی ایران
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معاونت تحقیقات و فنآوري دانشگاه علوم پزشکی ایران

  : ریزي

  سرکار خانم ندا سلیمانوندي آذر

  دانشجوي دکتري مدیریت

  دکتر شهرام صدقی :مشاور طرح و دبیر گروه معاونت پژوهشی

 

 

  

معاونت تحقیقات و فنآوري دانشگاه علوم پزشکی ایران: فصل ششم

  

ریزي برنامهکمیته فنی و 

  دکتر امید پورنیک

سرکار خانم ندا سلیمانوندي آذر

دانشجوي دکتري مدیریت -هاله موسوي سرکار خانم

مشاور طرح و دبیر گروه معاونت پژوهشی
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یکی از وظایف اصلی هر دانشگاه، پرداختن به این مهـم و تـالش   

و فناوري دانشگاه علوم پزشکی  تحقیقاتمعاونت 

گرفته است ت بر پژوهش دانشگاه را بر عهده 

نقش خود در استاي ایفاي این معاونت در ر

برنامـه ریـزي،   علوم پزشکی ایران، دانشگاه 

بـا تـالش مـداوم، اهتمـام و همیـاري      این مدیریت 

علـوم  دانشـگاه   کـه دارد مـی  در راستاي چشم انداز کالن دانشگاه به نحـوي گـام بر  

سالمت، آموزش پزشکی و همچنـین پیشـگام   

 سازمان را ذیل هاي فعالیتدانشگاه  تحقیقات و فناوري

 پژوهشی هاي اولویت براساس جامعه

  هاي کوتاه و بلند مدت

هاي اصولی و صحیح تحقیق و تشویق آنان در 

دانشجویان و پژوهشگران جهت طراحی 

170 

کیاستراتژ برنامه

  ناوري دانشگاهمعرفی معاونت تحقیقات و ف

یکی از وظایف اصلی هر دانشگاه، پرداختن به این مهـم و تـالش   و و تولید علم است جامعه پژوهش از عوامل مهم در توسعه پایدار هر

معاونت  بدین منظور ي کاربردي و بنیادي استها براي رفع معضالت جامعه از طریق پژوهش

ت بر پژوهش دانشگاه را بر عهده نظار	و ریزي برنامهمسئولیت مدیریت،  ،که زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می کند

این معاونت در ر فیبه محصول از وظا دهیا لیو تبد ينو آور ،ییو پژوهش اتکا

  .می باشدسالمت جامعه 

  : فناوري و

دانشگاه تحقیقات و فناوري  در معاونت بنیادي مدیریتی عنوان به تحقیقات و فناوري

این مدیریت . را بر عهده داردارزشیابی فعالیت هاي پژوهشی دانشگاه 

در راستاي چشم انداز کالن دانشگاه به نحـوي گـام بر  کشور پژوهشگران اعضاي هیِئت علمی دانشگاه و 

سالمت، آموزش پزشکی و همچنـین پیشـگام   	ي مرتبط باها ر درگستره پژوهشبه عنوان دانشگاهی مرجع، پیشرو و نوآو

تحقیقات و فناوريامور این اساس مدیریت  بر. باشددر عرصه تولید و اشاعه علم در سطح کشور 

جامعه نیاز به پاسخگویی و صنعت با ارتباط علم، تولید راستاي در تحقیقات

هاي کوتاه و بلند مدت هاي تحقیقاتی در قالب برنامه و تعیین اولویت دانشگاه تحقیقاتی

هاي اصولی و صحیح تحقیق و تشویق آنان در  با روش پژوهشگرانپژوهش از طریق آشناکردن کمی و کیفی 

 ها

  تحقیقاتیهاي  و ارزیابی طرح

دانشجویان و پژوهشگران جهت طراحی  ،مشاوره و راهنمایی اعضاي هیئت علمی، دستیارانارائه خدمات تخصصی 

 تحقیقاتی  

   تحقیقات حوزه با مرتبط افراد مهارتی و علمی سطح ارتقاء

 

 

معرفی معاونت تحقیقات و ف

از عوامل مهم در توسعه پایدار هر

براي رفع معضالت جامعه از طریق پژوهش

که زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می کند ایران

و پژوهش اتکا يوسعه فرهنگ پژوهشگرت و

سالمت جامعه  يرفع مشکالت و ارتقا

 

و تحقیقات امور مدیریت

تحقیقات و فناوريمدیریت امور 

ارزشیابی فعالیت هاي پژوهشی دانشگاه  و نظارتتوسعه، طراحی، 

اعضاي هیِئت علمی دانشگاه و 

به عنوان دانشگاهی مرجع، پیشرو و نوآوپزشکی ایران 

در عرصه تولید و اشاعه علم در سطح کشور 

 :نماید می هدایت و دهی

 تحقیقات دهی جهت

  کشور و دانشگاه

  تحقیقاتیتدوین برنامه

  کمی و کیفی توسعه

ها بکارگیري این روش

 و ارزیابی طرح ، تصویببررسی

  ارائه خدمات تخصصی

تحقیقاتی  هاي  پروژه

 ارتقاء و مندسازي توان



1394- 1398 رانیا یپزشک علوم دانشگاه ک

  HSRو پژوهشی تخصصی 

  هاي زیست پزشکی از طریق کمیته هاي اخالق

امـا  . رسـند  می و توسعه دانش بشري به انجام

و کرامت انسانی ایشـان خدشـه    ها ي اساسی آزمودنی

که در زیر از این رو کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه 

ي زیسـت پزشـکی تشـکیل شـده و بـه      هـا 

دهد و  می پژوهشگران و دانشجویان مشاوره اخالقی داده و پروپوزال ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخالقی تطبیق

وده و در طول انجام تحقیـق بـر اجـراي    صادر نم

 ها رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخالقی در تمامی پژوهش

 مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق

مجري پژوهش و پژوهشگر و سازمان 

 حفظ ارزشهاي اسالمی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

ي تحقیقاتی مغایر با موازین اخالق اسالمی و اخالق ملی که 

 .ممکن است توسط محققین در داخل کشور به اجرا درآید

 یقاتیترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخالقی و خصوصی در برنامه اي تحق
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تخصصی ي هاتقویت شورادانشگاه با تشکیل و  در عرصه تحقیقاتعملی 

 منابع در عرصه تحقیقاتمدیریت بهینه سازي نظام 

  ی دانشگاه و عملکرد تحقیقات

 چند مرکزي داخلی و خارجیي ها بستر سازي مناسب جهت افزایش طرح

هاي زیست پزشکی از طریق کمیته هاي اخالق مدیریت و نظارت بر رعایت اصول اخالق در پژوهش

  :کمیته اخالق در پژوهش 

و توسعه دانش بشري به انجام ها ي علوم پزشکی با هدف حفظ و ارتقاي سالمت و کیفیت زندگی انسان

ي اساسی آزمودنیها و نگرانی وجود دارد که در حین پژوهش حقوق و آزادي

از این رو کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه . صورت پذیرد ها و باورهاي موجه انسان ها دار شود و یا عملی برخالف ارزش

هـا  با هدف نظارت اخالقی بر پژوهشرد مجموعه مدیریت امور تحقیقات و فناوري قرار دا

پژوهشگران و دانشجویان مشاوره اخالقی داده و پروپوزال ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخالقی تطبیق

صادر نم "مصوبه اخالقی"در صورت عدم مغایرت با الزامات اخالقی جهت انجام پژوهش 

  .کند می 

  :اهداف کمیته اخالق در پژوهش

 رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخالقی در تمامی پژوهش

 مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق

  پژوهشگر و سازمان  آزمودنی، ، سالمت و ایمنیحقوقحرمت،حفظ

حفظ ارزشهاي اسالمی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

 ي تحقیقاتی مغایر با موازین اخالق اسالمی و اخالق ملی که ها پیشگیري از اجراي طرح

ممکن است توسط محققین در داخل کشور به اجرا درآید

 ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخالقی و خصوصی در برنامه اي تحق

    

 

 

  عملی سیاست گذاري

  بهینه سازي نظام توسعه و

 و عملکرد تحقیقات ها ارزیابی فعالیت

 بستر سازي مناسب جهت افزایش طرح

 مدیریت و نظارت بر رعایت اصول اخالق در پژوهش

 

کمیته اخالق در پژوهش 

ي علوم پزشکی با هدف حفظ و ارتقاي سالمت و کیفیت زندگی انسانها پژوهش

و نگرانی وجود دارد که در حین پژوهش حقوق و آزاديهمواره این خطر 

دار شود و یا عملی برخالف ارزش

مجموعه مدیریت امور تحقیقات و فناوري قرار دا

پژوهشگران و دانشجویان مشاوره اخالقی داده و پروپوزال ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخالقی تطبیق

در صورت عدم مغایرت با الزامات اخالقی جهت انجام پژوهش 

 ي پژوهشی نظارتها طرح

اهداف کمیته اخالق در پژوهش
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از اهداف اصلی این اداره سنجش  .فناوري دانشگاه است

ها با تهیه  فعالیت این .داد علمی دانشگاه و تالش در جهت ارتقا کیفیت کتب، مجالت و مقاالت منتشر شده دانشگاه است

سیاسـت   ،و امیتازدهی به کتـب دانشـگاه   ، اعتباربخشی

 و حمایـت  و دانشـگاه  پوشش تحت تحقیقاتی

 ایجـاد  همچنـین  و دانشـگاه  پژوهشـی  يهـا 

سـهم   و .گـام بـر مـی دارد    ها آن بین همکاري

دفتـر همـاهنگی مراکـز    . استداشته  خودپژوهشی 

مرکز تحقیقات داراي مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی  

تاکنون  1389سال  باشد که از می برگزاري دوره دکتري تخصصی پژوهشی

اهم اقدامات انجام شده در این حوزه برگزاري فراخوان پذیرش دانشجوي 

دکتري تخصصی پژوهشی در سطح کشور و اعتباربخشی و صدور مجوز تدریس براي اساتید واجد شرایط در مراکز تحقیقات 

Ph.D by Research(    یکـی از بـاالترین مقـاطع

(Ph.D by Research اي  انجامد و مجموعه می

افـرادي اسـت کـه     هدف از ایجاد دوره دکتري تخصصی پژوهشی، تربیت
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  :اداره علم سنجی و انتشارات

فناوري دانشگاه است ي زیر مجموعه معاونت تحقیقات وها اداره علم سنجی و انتشارات یکی از اداره

داد علمی دانشگاه و تالش در جهت ارتقا کیفیت کتب، مجالت و مقاالت منتشر شده دانشگاه است

، اعتباربخشیها و جلسات مشاوره، ارزیابی هاي دوره اي علم سنجی، برگزاري کارگاه

 . پذیرد می ي مرتبط انجامها گذاري در زمینه نشر مجالت و سایر زمینه

  :دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی

تحقیقاتی مراکز با مستمر ارتباط برقراري ازطریق دانشگاه در ژوهش

هـا  اولویـت  منطبـق بـا   فعالیتی حیطه با تحقیقاتی مراکز تأسیس

همکاري همچنین و کشور درمانی بهداشتی يها نیاز رفع جهت تحقیقاتی

پژوهشی -علمیترغیب مراکز به ارتقاء عملکرد فرهنگ سازي، نهادینه کردن و 

مرکز تحقیقات داراي مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی   33بیش از با دارا بودن دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 . در معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه مشغول به فعالیت است

  :دکتري تخصصی پژوهشی

برگزاري دوره دکتري تخصصی پژوهشی هماهنگی مراکز تحقیقاتی 

اهم اقدامات انجام شده در این حوزه برگزاري فراخوان پذیرش دانشجوي . به پذیرش دانشجو در این مقطع نموده است

دکتري تخصصی پژوهشی در سطح کشور و اعتباربخشی و صدور مجوز تدریس براي اساتید واجد شرایط در مراکز تحقیقات 

Ph.D by Research( وهشـی پژدورة دکتـري تخصصـی    .باشـد  می جهت راهنمایی دانشجویان

(Ph.D by Researchه اعطاي مدرك دکتري تخصصی پژوهشی بتحصیلی آموزش عالی است که 

هدف از ایجاد دوره دکتري تخصصی پژوهشی، تربیت. هاي پژوهشی و آموزشی است

 

 

اداره علم سنجی و انتشارات

اداره علم سنجی و انتشارات یکی از اداره

داد علمی دانشگاه و تالش در جهت ارتقا کیفیت کتب، مجالت و مقاالت منتشر شده دانشگاه است وضعیت برون

هاي دوره اي علم سنجی، برگزاري کارگاه گزارش

گذاري در زمینه نشر مجالت و سایر زمینه

  

دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی

ژوهشپ تقویت این دفتر در راستاي

تأسیسمدیریت، توسعه و  تسهیل

تحقیقاتی مراکز میان هماهنگی

فرهنگ سازي، نهادینه کردن و عمده اي در 

دانشگاه علوم پزشکی ایران تحقیقاتی 

در معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه مشغول به فعالیت است

دکتري تخصصی پژوهشیواحد 

 اقدامات دفتر یکی از

به پذیرش دانشجو در این مقطع نموده استاقدام 

دکتري تخصصی پژوهشی در سطح کشور و اعتباربخشی و صدور مجوز تدریس براي اساتید واجد شرایط در مراکز تحقیقات 

جهت راهنمایی دانشجویان

تحصیلی آموزش عالی است که 

هاي پژوهشی و آموزشی است هماهنگ از فعالیت
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ي جهان ها یافتن به علوم مرتبط در زمینه اي خاص بتوانند با فراهم آوردن بستري مناسب و دست یابی به تازه

 ها یکپارچه آزمایشگاهسازمان دهی و مدیریت هماهنگ و 

تا از این طریق ضمن مدیریت بهینه منابع، شرایط تسهیل کاربري و 

بخشـی از  . ي تحقیقـاتی واگـذار شـده اسـت    

 در قالب شبکه آزمایشگاهی دانشگاه

  تجهیزات آزمایشگاهی

آزمایشگاه جامع تحقیقاتی را بـا هـدف    تأسیس

و مراکـز تحقیقـاتی بـه مـورد اجـرا       ها  ي پژوهش و فناوري و تسهیل ارتباطات و تعامالت بین دانشکده

وخـدمات آزمایشـگاهی بـه    خدمات پژوهشی و دستگاهی در سـطح تخصصـی   

  .ي کشور فعالیت نماید

 در واقـع بـا  . ایده آزمایشگاه جامع تحقیقاتی برآمده از رویکردي نقادانه و تحلیلی به موضوع فوق در دو سه دهه اخیر اسـت 

بسـیار بـاال    هـا  ي پیشرفته تحقیقاتی که بسیار گرانقیمت و هزینه نگهـداري آن 

نیاز به متخصصین و کارشناسان زبده و ماهر دارد، هر نهاد تحقیقاتی بطور مستقل و مجزا تـوان خریـد و   

و ادوات پیشرفته را ندارد و حتی در صورت خرید و بهره برداري، ارائه خدمات محدود به همان 

و راه اندازي آزمایشگاه جامع تحقیقات رفع این 

ایـن  . و مراکـز پژوهشـی اسـت    هـا  البته دانشـگاه 

ي بی مصرف بـه علـت   ها یا دستگاه ها که از کاهش هزینه خرید تکراري دستگاه
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یافتن به علوم مرتبط در زمینه اي خاص بتوانند با فراهم آوردن بستري مناسب و دست یابی به تازه

  . جهت حل مشکالت جامعه و خودکفایی کشور اقدام نمایند

  

سازمان دهی و مدیریت هماهنگ و  ،هماهنگی مراکز تحقیقاتی دفتر ي عملکردي

تا از این طریق ضمن مدیریت بهینه منابع، شرایط تسهیل کاربري و باشد  پژوهش می و خدمات آزمایشگاهی مرتبط با حوزه

ي تحقیقـاتی واگـذار شـده اسـت    ها کیفی سازي عملکردي نیز حاصل گردد که این مهم به واحد امور آزمایشگاه

  .به شرح ذیل می باشد ي تحقیقاتیها آزمایشگاهي واحد امور 

 تحقیقاتی دانشگاهي ها آزمایشگاهو خدمات کنترل کیفی تجهیزات 

در قالب شبکه آزمایشگاهی دانشگاه ها مدیریت و راه بري مجموعه آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاهیخدمات و در زمینه  ی مرتبطآموزشي ها برگزاري دوره

  :قاتی آزمایشگاه جامع تحقی

تأسیسطرح  1393معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

ي پژوهش و فناوري و تسهیل ارتباطات و تعامالت بین دانشکده

خدمات پژوهشی و دستگاهی در سـطح تخصصـی   ائه گذاشت تا با ایجاد بستري مناسب براي ار

ي کشور فعالیت نمایدها ي آزمایشگاهها محققین دانشگاهی و صنعتی و استفاده بهتر از ظرفیت

ایده آزمایشگاه جامع تحقیقاتی برآمده از رویکردي نقادانه و تحلیلی به موضوع فوق در دو سه دهه اخیر اسـت 

ي پیشرفته تحقیقاتی که بسیار گرانقیمت و هزینه نگهـداري آن ها  ي نوین و ابداع دستگاه

نیاز به متخصصین و کارشناسان زبده و ماهر دارد، هر نهاد تحقیقاتی بطور مستقل و مجزا تـوان خریـد و   

و ادوات پیشرفته را ندارد و حتی در صورت خرید و بهره برداري، ارائه خدمات محدود به همان  ها بهره برداري از این دستگاه

و راه اندازي آزمایشگاه جامع تحقیقات رفع این  تأسیسهدف از . نهاد مستقل بوده و امکان ارائه فراگیر خدمات میسر نیست

البته دانشـگاه  و صدیند تحقیق و توسعه در جوامع دانش بنیان آمعضل و بهینه سازي فر

که از کاهش هزینه خرید تکراري دستگاه ها آزمایشگاه ضمن به حداقل رساندن هزینه

 

 

یافتن به علوم مرتبط در زمینه اي خاص بتوانند با فراهم آوردن بستري مناسب و دست یابی به تازهضمن احاطه 

جهت حل مشکالت جامعه و خودکفایی کشور اقدام نمایند

  :ها امور آزمایشگاه

ي عملکرديها حوزه ازدیگر کی ی

و خدمات آزمایشگاهی مرتبط با حوزه

کیفی سازي عملکردي نیز حاصل گردد که این مهم به واحد امور آزمایشگاه

ي واحد امور ها فعالیت

  کنترل کیفی تجهیزات

 مدیریت و راه بري مجموعه آزمایشگاه

 برگزاري دوره

آزمایشگاه جامع تحقی

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

ي پژوهش و فناوري و تسهیل ارتباطات و تعامالت بین دانشکدهها تقویت زیر ساخت

گذاشت تا با ایجاد بستري مناسب براي ار

محققین دانشگاهی و صنعتی و استفاده بهتر از ظرفیت

ایده آزمایشگاه جامع تحقیقاتی برآمده از رویکردي نقادانه و تحلیلی به موضوع فوق در دو سه دهه اخیر اسـت 

ي نوین و ابداع دستگاهها گسترش فناوري

نیاز به متخصصین و کارشناسان زبده و ماهر دارد، هر نهاد تحقیقاتی بطور مستقل و مجزا تـوان خریـد و    ها بوده و کار با آن

بهره برداري از این دستگاه

نهاد مستقل بوده و امکان ارائه فراگیر خدمات میسر نیست

معضل و بهینه سازي فر

آزمایشگاه ضمن به حداقل رساندن هزینه
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 ناشی ها هنداشتن دانش و نیروي خبره کار با آن و کاستن از بار و هزینه استخدام و یا تربیت نیروي انسانی کارشناس دستگا

ي مختلـف بـه صـورت متمرکـز و همزمـان بـا آن تمرکـز        

درخواست ارائه خدمات در یک مجتمع، جملگی با صرفه جویی و هدایت درست منابع مـادي و انسـانی باعـث ایجـاد رونـق      

ي تبیین شده از سوي مقـام معظـم رهبـري در اجـراي     

آزمایشگاه جامع تحقیقات نموده اسـت تـا بـا اسـتفاده     

ي دانـش  هـا  ي موجود، راه را براي تحقیق و توسعه، احداث شـرکت 

بنیان و کارآفرینی در چارچوب اقتصادي مقاوم و استوار و با تکیه بر افزایش تولید و ثروت ملـی و مـدیریت مصـرف همـوار     

ي پژوهشی و ارائه خدمات پژوهشی و دستگاهی در 

 همجوار	ي علوم پزشکی

  هاي آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات

مستمر دانشگاهی با احتساب به افزایش درآمدي و سودآوري با مدیریت منابع تجهیزاتی 

هاي  هاي تحصیالت تکمیلی پزشکی و دیگر دانشجویان ارشد به منظور رفع نیازها و اولویت

  المللی هاي انجام تحقیقات گروهی در دانشگاه و بین دانشگاهی و فعالیت بین

ریزي کالن دانشگاه  هاي تحقیقاتی به منظور تسهیل در برنامه 
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نداشتن دانش و نیروي خبره کار با آن و کاستن از بار و هزینه استخدام و یا تربیت نیروي انسانی کارشناس دستگا

ي مختلـف بـه صـورت متمرکـز و همزمـان بـا آن تمرکـز        هـا   شود، همراه با استفاده از دانش و توانایی متخصصین رشته

درخواست ارائه خدمات در یک مجتمع، جملگی با صرفه جویی و هدایت درست منابع مـادي و انسـانی باعـث ایجـاد رونـق      

  .شوند می کاري و حداکثر بازدهی اقتصادي

ي تبیین شده از سوي مقـام معظـم رهبـري در اجـراي     ها دانشگاه علوم پزشکی ایران با همین هدف و در چارچوب سیاست

آزمایشگاه جامع تحقیقات نموده اسـت تـا بـا اسـتفاده      تأسیساقتصاد مقاومتی از سوي دولت محترم و خدمتگزار، اقدام به 

ي موجود، راه را براي تحقیق و توسعه، احداث شـرکت ها حداکثري از زمان، منابع و امکانات و نیز همه ظرفیت

بنیان و کارآفرینی در چارچوب اقتصادي مقاوم و استوار و با تکیه بر افزایش تولید و ثروت ملـی و مـدیریت مصـرف همـوار     

  اهداف آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

ي پژوهشی و ارائه خدمات پژوهشی و دستگاهی در ها ارائه خدمات و افزایش بهره وري در زمینۀ تأمین نیاز

ي علوم پزشکیها  و دانشکده ها  آزمایشگاه و سایر دانشگاه، سطح تخصصی در دانشگاه

هاي آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات اي در زمینه فعالیت تقویت و توسعه رویکرد شبکه

  استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی

مستمر دانشگاهی با احتساب به افزایش درآمدي و سودآوري با مدیریت منابع تجهیزاتی انجام تحقیقات 

  انداز توسعه علمی کشور موجود در دانشگاه در راستاي چشم

هاي تحصیالت تکمیلی پزشکی و دیگر دانشجویان ارشد به منظور رفع نیازها و اولویت هدایت پایان نامه

  اصلی پژوهشی کشور

هاي انجام تحقیقات گروهی در دانشگاه و بین دانشگاهی و فعالیت بین زمینهفراهم نمودن 

هاي تحقیقاتی به منظور تسهیل در برنامه  دستیابی به بانک اطالعات مدون در زمینه

  ها ها و سازمان جهت همکاري مشترك با دستگاه

  نگر هاي آینده وژههاي بیولوژیک براي انجام پر تشکیل بانک نمونه

 هاي پیشرفته آور تجهیزات و فن عتولید علم و ابدا

 

 

نداشتن دانش و نیروي خبره کار با آن و کاستن از بار و هزینه استخدام و یا تربیت نیروي انسانی کارشناس دستگا

شود، همراه با استفاده از دانش و توانایی متخصصین رشته می

درخواست ارائه خدمات در یک مجتمع، جملگی با صرفه جویی و هدایت درست منابع مـادي و انسـانی باعـث ایجـاد رونـق      

کاري و حداکثر بازدهی اقتصادي

دانشگاه علوم پزشکی ایران با همین هدف و در چارچوب سیاست

اقتصاد مقاومتی از سوي دولت محترم و خدمتگزار، اقدام به 

حداکثري از زمان، منابع و امکانات و نیز همه ظرفیت

بنیان و کارآفرینی در چارچوب اقتصادي مقاوم و استوار و با تکیه بر افزایش تولید و ثروت ملـی و مـدیریت مصـرف همـوار     

 .سازد

 

اهداف آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

 ارائه خدمات و افزایش بهره وري در زمینۀ تأمین نیاز

سطح تخصصی در دانشگاه

 تقویت و توسعه رویکرد شبکه

 استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی

  انجام تحقیقات

موجود در دانشگاه در راستاي چشم

 هدایت پایان نامه

اصلی پژوهشی کشور

  فراهم نمودن

 دستیابی به بانک اطالعات مدون در زمینه

جهت همکاري مشترك با دستگاه

 تشکیل بانک نمونه

 تولید علم و ابدا
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 و کارآفرینان به پشتیبانی خدمات و امکانات

 مـدت  در کنـد  کمک آنان به ،)فناوري و علم

 بـر  عالوه رشد مرکز مدت، این در. کنند کسب

در ایـن   .داشت خواهد عهده به نیز را فناور

رکز آمـادگی  مسیر دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام به راه اندازي، توسعه و تجهیز مرکز رشد خود نموده است و این م

 بـا  کـه  باشد می پزشکی علوم زمینه در کشور

 منـابع  همچنـین  و هـا  نامـه  پایـان  نشریات،

 و دانشـجویان  علمـی،  هیـات  اعضـاي  پژوهشـی 

منـابع   تأمیندانشگاه از طریق  پژوهشی ي آموزشی و

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد می ي کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

 دانشگاه اعم از چاپی و الکترونیکی

 بیمارستانی/ دانشکده ايي ها ي اقماري شامل کتابخانه

  الکترونیک

  سریع رسانی اطالع
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امکانات ارائه با کوشد می که شود می اطالق مرکزي به فناور، واحدهاي

علم بر مبتنی شدن تجاري قابل هاي ایده داراي( متوسط و کوچک

کسب را الزم آمادگی فناوري، زمینه در مستقل حضور براي بتوانند

فناور واحدهاي این فعالیت بر نظارت و هدایت پشتیبانی، خدمات

مسیر دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام به راه اندازي، توسعه و تجهیز مرکز رشد خود نموده است و این م

  .ي خالقانه را دارا می باشدها هاي فناورانه و ایده پذیرش و حمایت از طرح

  :اسناد

کشور دانشگاهی کتابخانه بزرگترین ایران پزشکی علوم دانشگاه

نشریات، تخصصی، و عمومی کتب شامل الکترونیکی و چاپی گوناگون

پژوهشـی  و آموزشـی  تخصصـی  نیازهـاي  پزشـکی  علـوم  مختلف

  . نماید می

ي آموزشی وها ماموریت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد، فراهم آوردن زمینه حمایت از فعالیت

ي کتابخانه مرکزي و مرکز اسنادها اهداف و فعالیتاز مهمترین . باشد

دانشگاه اعم از چاپی و الکترونیکیکتابخانه اي و اطالع رسانی پزشکی  منابع

ي اقماري شامل کتابخانهها بر امور تخصصی کتابخانهنیمه متمرکز 

الکترونیک و چاپی منابع	شناسایی نیاز اطالعاتی کاربران و ارائه خدمات استفاده از

اطالع خدمات ارائه و پزشکی علوم يها زمینه در معتبر علمی 

  الکترونیک و سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع اطالعاتی چاپی

 

 

  رشد مرکز

واحدهاي رشد مرکز

کوچک واحدهاي

بتوانند سال چند

خدمات و امکانات ارائه

مسیر دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام به راه اندازي، توسعه و تجهیز مرکز رشد خود نموده است و این م

پذیرش و حمایت از طرح

  

  

اسناد مرکز و مرکزي کتابخانه

دانشگاه اسناد مرکز و مرکزي کتابخانه

گوناگون منابع از گسترده اي مجموعه

مختلف هاي زمینه در بصري و سمعی

می تأمین را دانشگاه پژوهشگران

  ها اهداف و فعالیت

ماموریت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد، فراهم آوردن زمینه حمایت از فعالیت

باشد می و اطالعات علمی مورد نیاز

 منابع ا کمی و کیفیقارت

  نیمه متمرکز مدیریت و نظارت

 شناسایی نیاز اطالعاتی کاربران و ارائه خدمات استفاده از

 منابع کلیه گردآوري 

 سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع اطالعاتی چاپی
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  پزشکی يها وزهحي الکترونیکی 

و  علمی هیات يبه منظور استفاده بهینه اعضا

 ي کتابخانه ها با هدف تخصصی نمودن بخش

  منابع مورد نیاز کاربران  تأمینبه منظور 

ي آموزش عالی مدرن در نظر گرفته شده و صاحب نظران این 

از ایـن رو  . ي تربیت دانشجو پیش بینی گـردد 

گاه به دانـش و توانـایی انجـام تحقیـق در دانشـجویان بایـد در اولویـت        

ي جمعـی پژوهشـی دانشـجویان، راهنمـایی و     

علوم پزشکی ایران زیر نظـر   دانشجویی دانشگاه

ي دانشـگاه و وزارت  هـا  نظارت معاونت پژوهشی دانشـگاه و بـر اسـاس قـوانین و رسـالت     

در دانشکده پزشکی به منظور بستر سـازي امـور پژوهشـی در    

هدف این کمیته افزایش و بهبود کیفی و کمـی سـطح   

ي روش تحقیـق،  ها از جمله برگزاري کارگاه

ي پژوهشـی و  هـا  موجب افزایش کمی و کیفی فعالیـت 

ي تحقیقاتی دانشجویی ها مشاوره، راهنمایی، حمایت و پشتیبانی از طرح
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  آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطالعاتی

ي الکترونیکی ها پایگاهدر  ارتقا سطح دسترسی و تکمیل منابع، گسترش کمی و کیفی

به منظور استفاده بهینه اعضا آموزشیي کوتاه مدت ها و دوره ها کارگاه ،ها مستمر کالس

با هدف تخصصی نمودن بخش) کتابداران دانشگاه( توانمندسازي نیروي انسانی کتابدار

به منظور مرتبط بین المللی منطقه اي و ي ها گسترش ارتباط در تحقیقات و فعالیت

  

ي آموزش عالی مدرن در نظر گرفته شده و صاحب نظران این ها دانشجویان یکی از اصول مهم سیستمامروزه ایجاد توانایی تحقیق در 

ي تربیت دانشجو پیش بینی گـردد ها عرصه بر این باورند که فراگیري روش شناسی تحقیق و انجام آن باید در متن برنامه

گاه به دانـش و توانـایی انجـام تحقیـق در دانشـجویان بایـد در اولویـت        ي دانشجویی به عنوان بستري براي نهادینه شدن ن

  .سیستم پژوهشی و آموزش عالی در کشور قرار گیرد

ي جمعـی پژوهشـی دانشـجویان، راهنمـایی و     هـا  به منظور ارتقاي سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیـه پـژوهش، حمایـت از فعالیـت    

دانشجویی دانشگاه دگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقاتتوانمندسازي دانشجویان در جهت کارایی و بالن

  .کمیته کشوري تحقیقات دانشجویی تشکیل گردیده است

نظارت معاونت پژوهشی دانشـگاه و بـر اسـاس قـوانین و رسـالت     حمایت و کمیته تحقیقات دانشجویی، تحت 

  .فعالیت می کند بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در دانشکده پزشکی به منظور بستر سـازي امـور پژوهشـی در     1374کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

هدف این کمیته افزایش و بهبود کیفی و کمـی سـطح   .بین دانشجویان علوم پزشکی در دانشکده پزشکی کار خود را آغاز نموده است 

از جمله برگزاري کارگاه. گیرد می انشجویان بوده و هر ساله اقدامات مفیدي در این راستا انجام

موجب افزایش کمی و کیفی فعالیـت  بوده که به طور چشمگیري Endnoteو کارگاه 

مشاوره، راهنمایی، حمایت و پشتیبانی از طرح. است ي داخلی و خارجی شده

  .باشد

 

 

  آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطالعاتیراهنمایی و

 گسترش کمی و کیفی

 مستمر کالس برگزاري

 پژوهشگران 

 توانمندسازي نیروي انسانی کتابدار موزش وآ

 گسترش ارتباط در تحقیقات و فعالیت

 

  کمیته تحقیقات دانشجویی

امروزه ایجاد توانایی تحقیق در 

عرصه بر این باورند که فراگیري روش شناسی تحقیق و انجام آن باید در متن برنامه

ي دانشجویی به عنوان بستري براي نهادینه شدن نها پژوهش

سیستم پژوهشی و آموزش عالی در کشور قرار گیرد

به منظور ارتقاي سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیـه پـژوهش، حمایـت از فعالیـت    

توانمندسازي دانشجویان در جهت کارایی و بالن

کمیته کشوري تحقیقات دانشجویی تشکیل گردیده است

کمیته تحقیقات دانشجویی، تحت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

بین دانشجویان علوم پزشکی در دانشکده پزشکی کار خود را آغاز نموده است 

انشجویان بوده و هر ساله اقدامات مفیدي در این راستا انجامتحقیقات در بین د

و کارگاه جستجوي مطالب در اینترنت 

ي داخلی و خارجی شدهها حضور دانشجویان در کنگره

باشد می از دیگر وظایف این کمیته
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رشد و اعتالي علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده 

 ي مختلف آموزش نظري و عملی

  ي علمی دانشجویان 

  رج کشور 

  هاي پژوهشی دانشجویان در نظام پژوهشی علوم پزشکی کشور 

  آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزاي یک طرح پژوهشی و منابع مراجعه جهت تهیه طرح تحقیقاتی 

  هاي پژوهشی 

  فراهم نمودن زمینه مناسب جهت حضور دانشجویان به عنوان مجري یا همکار اصلی در یک طرح پژوهشی 

  .... هاي اطالعاتی و نویسی، مقاله، بانک

  ي بنیاديها ي قلب و عروق، کلیه، مغز و اعصاب، گوارش، سلول

  هاي داخل کشور و خارج از کشور 

  جنش دانش و پویش ، معرفی دانشگاه

به عنوان یکی از واحدهاي تابعه کمیته تحقیقـات دانشـجویی دانشـگاه بـوده و تحـت نظـارت و       

از دبیر، اعضاي هسته مرکزي و  که ي دانشگاه، دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دایر شده است
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  اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی 

رشد و اعتالي علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده شکوفایی، ایجاد بستر مناسب براي 

  ي پژوهشی در بین دانشجویان ها فعالیت

ي مختلف آموزش نظري و عملیها توانمند سازي دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه

 ترویج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

ي علمی دانشجویان ها ي مادي و معنوي دانشگاه از فعالیتها حمایت منظور به

 دانشجویان واساتید پژوهشی 

  ارتقاي دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی در امر پژوهش 

  گیري بهینه از علوم پزشکی  تقویت رشد علمی و توان علمی در استنتاج بهره

رج کشور پژوهشی داخل و خا - فراهم سازي زمینه حضور دانشجویان در مجامع علمی

هاي پژوهشی دانشجویان در نظام پژوهشی علوم پزشکی کشور بهینه سازي کیفی و کمی فعالیت

آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزاي یک طرح پژوهشی و منابع مراجعه جهت تهیه طرح تحقیقاتی 

  آموزش دانشجویان تا حد کسب توانایی در نگرش یک طرح پژوهشی و مقاله 

  شجویان جهت کسب آگاهی از اجزاي یک مقاله پژوهشی 

هاي پژوهشی گیري دانشجویان در مشاوره طرح فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بهره

فراهم نمودن زمینه مناسب جهت حضور دانشجویان به عنوان مجري یا همکار اصلی در یک طرح پژوهشی 

  علمی دانشجویان  -ژوهشیي پها ارتقاي نگرش مثبت به کار گروهی در فعالیت

نویسی، مقاله، بانک کارگاه روش تحقیق، پروپوزال: برگزاري کارگاه توانمندسازي اعم از 

ي قلب و عروق، کلیه، مغز و اعصاب، گوارش، سلولها ي کوچک تحقیقاتی در زمینه

هاي داخل کشور و خارج از کشور ام به کنگرهحمایت از پژوهشگران دانشجو در اعز

معرفی دانشگاه، نظیر روز پژوهش، تقدیر از پژوهشگران دانشجو در مقاطع مختلف

  و حضور دانشجویان محقق  ها برگزاري کنگره دانشجویی با استفاده از توانمندي

  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

به عنوان یکی از واحدهاي تابعه کمیته تحقیقـات دانشـجویی دانشـگاه بـوده و تحـت نظـارت و        دانشجویی دانشکده

   .باشد می داراي یک مسئول، دبیر و هسته مرکزي

ي دانشگاه، دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دایر شده استها در هر یک از دانشکده

  .شود

 

 

اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی  

  ایجاد بستر مناسب براي

  کشور

  فعالیتنهادینه ساختن

 توانمند سازي دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه

 ترویج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

 بهمناسب  ایجاد زمینه

  پژوهشی بهبود رابطه علمی

  ارتقاي دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی در امر پژوهش

 تقویت رشد علمی و توان علمی در استنتاج بهره

 فراهم سازي زمینه حضور دانشجویان در مجامع علمی

 بهینه سازي کیفی و کمی فعالیت

  آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزاي یک طرح پژوهشی و منابع مراجعه جهت تهیه طرح تحقیقاتی

  آموزش دانشجویان تا حد کسب توانایی در نگرش یک طرح پژوهشی و مقاله

 شجویان جهت کسب آگاهی از اجزاي یک مقاله پژوهشی آموزش دان

 فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بهره

  فراهم نمودن زمینه مناسب جهت حضور دانشجویان به عنوان مجري یا همکار اصلی در یک طرح پژوهشی

 ارتقاي نگرش مثبت به کار گروهی در فعالیت

  برگزاري کارگاه توانمندسازي اعم از

 ي کوچک تحقیقاتی در زمینهها تشکیل گروه

 حمایت از پژوهشگران دانشجو در اعز

 تقدیر از پژوهشگران دانشجو در مقاطع مختلف

 برگزاري کنگره دانشجویی با استفاده از توانمندي

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

دانشجویی دانشکدهکمیته تحقیقات 

داراي یک مسئول، دبیر و هسته مرکزي نماید و می حمایت آن فعالیت

در هر یک از دانشکده 1393از سال 

شود می اعضاي پژوهشی تشکیل
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 بـا  دانشـگاه  آوري فن و تحقیقات معاونت زیرمجموعه

 و هـا  ایـده  سـازي  کاربردي راستاي در دانشگاه

 ارائـه  با دارد درنظر مزبور دفتر. است گردیده

 و فرهیختـه  اسـاتید  بـه  رسـانی  خـدمت  راستاي

   اختراع به ها آن تبدیل و شدن کاربردي قابلیت

 و کشـور  صنعتی و علمی هاي پژوهش سازمان

  پزشکی

 دو انتفـاعی  بـرداري  بهـره  و دانشـگاه  نام با

 دفتـر  بـه  معرفـی  نیـز  و دانشـگاه  زیرمجموعه

  اختراعات کردن اقتصادي و سازي

 و اختراعات و ها نوآوري داخلی ثبت جهتحقوق مالکیت فکري 

فراهم نمودن فضاي مجازي جهت ارائه اختراعات مخترعین به طوریکه براي همگان قابل رؤیت باشد و تسهیل 

  دسترسی صنایع و افراد متقاضی به مخترعین این اختراعات جهت برقراري ارتباط تولیدي 
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  و مالکیت معنوي ها نو آوري

زیرمجموعه درایران  پزشکی علومدانشگاه  حوزه در فکري مالکیت

دانشگاه علمی باالي هاي پتانسیل و ها توانمندي از بیشتر هرچه 

گردیده تاسیس دانشگاه نخبه دانشجویان و محققین همچنین و علمی

راستاي در ذیل تسهیالت ایجاد طریق از عملی هاي پیگیري برخی

  :بردارد گام

  اختراع به دانشگاه در اجرایی محور محصول تحقیقاتی

قابلیت داراي  بالقوه هاي ایده استخراج و شناسایی جهت تحقیقاتی

   علمی تأییدیه صدور جهت اختراعات و ها ایده علمی

  صنعتی مالکیت و ها شرکت ثبت کل اداره از اختراع ثبت

سازمان نخبگان، ملی بنیاد مانند کشوري معتبر مراجع از علمی 

پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقیقات علوم، 

با  اختراع تولید مراحل تکمیل جهت تجهیزاتی و مالی امکانات

  مخترع

زیرمجموعه رشد مراکز به معرفی طریق از شده ثبت اختراعات سازي

  ارتباط در صنایع توسط تولید امر انجام جهت دانشگاه

سازي تجاري جهت اقتصادي و علمی حقوقی، يها حمایت و اي  

حقوق مالکیت فکري  آشنایی با نحوه ثبت اختراع و توجیهی

 کشور از درخارج اختراع

فراهم نمودن فضاي مجازي جهت ارائه اختراعات مخترعین به طوریکه براي همگان قابل رؤیت باشد و تسهیل 

دسترسی صنایع و افراد متقاضی به مخترعین این اختراعات جهت برقراري ارتباط تولیدي 

 

 

  

نو آوري، دفتر اختراعات

مالکیت و اختراعات ابداعات، دفتر

 گیري بهره و شکوفاسازي هدف

علمی هیات اعضاي هاي نوآوري

برخی انجام و اي مشاوره خدمات

گام پژوهشی و دانشجویی نخبگان

 تحقیقاتی هاي طرح تبدیل

 تحقیقاتی هاي طرح بررسی

 علمی داوري و ارزیابی

 ثبت گواهی اخذ پیگیري

 تائیدیه اخذ پیگیري 

 وزارتین ممیزه هیات

 امکانات گذاردن اختیار در

مخترع - دانشگاه سویه

 سازي امورتجاري پیگیري

دانشگاه صنعت با ارتباط

 مشاوره ارائه خدمات 

 توجیهی هاي کارگاه برگزاري

اختراع ثبت انجام نیز

  فراهم نمودن فضاي مجازي جهت ارائه اختراعات مخترعین به طوریکه براي همگان قابل رؤیت باشد و تسهیل

دسترسی صنایع و افراد متقاضی به مخترعین این اختراعات جهت برقراري ارتباط تولیدي 
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ي درمانی ها داروها و روش. ي تحقیقاتی دنیا محسوب میشوند

ي سلولی و ها بسیاري از اطالعاتی که راجع به واکنش

حیوانات به عنوان ابزار تحقیق و حصول نتایج قابل 

  .باشد می اعتماد مستلزم ایجاد محیط مناسب جهت تکثیر و نگهداري از حیوانات آزمایشگاهی و رعایت اصول کار با حیوانات

ام تحقیقات مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور ایجاد فضاي مناسب جهت انج

 1381در سال . به مرور زمان توسعه یافت

چند بعدي براي این مرکز براي ارائه خدمت نه 

کیفی و کمی آن سرعت گرفت تا بتواند به یکی از 

تعریف  آنوظایفی براي مجموعه  این مرکز،

 

 زمایشگاهی

animal care and use committee( 

 حوزه علوم پزشکی، زیستی و سالمت در کشور

هاي حیوانات آزمایشگاهی و  زمایشگاهی، بیماري

فاده و نکات مهم اخالقی در کار با هاي مشترك بین حیوانات آزمایشگاهی و انسان، داروهاي مورد است

 

 تحقیقاتیي ها جهت استفاده در پروژه

  ي تحقیقاتی ها بط به پروژه
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 مرکز تکثیر و نگهداري حیوانات آزمایشگاهی

ي تحقیقاتی دنیا محسوب میشوندها بسیاري از پروژه امروزه حیوانات آزمایشگاهی جزء جدایی ناپذیر

بسیاري از اطالعاتی که راجع به واکنش. جدید همگی قبل از تجربه بر روي انسان، باید بر روي حیوان تجربه شوند

حیوانات به عنوان ابزار تحقیق و حصول نتایج قابل استفاده از . ملکولی بدست آمده حاصل کار بر روي حیوانات آزمایشگاهی است

اعتماد مستلزم ایجاد محیط مناسب جهت تکثیر و نگهداري از حیوانات آزمایشگاهی و رعایت اصول کار با حیوانات

مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور ایجاد فضاي مناسب جهت انج

به مرور زمان توسعه یافت ه،پیدا کرد آن استقرارفعلی  فضاياز  یدر بخش 1371بر حیوانات آزمایشگاهی در سال 

چند بعدي براي این مرکز براي ارائه خدمت نه توسعه سیاست  نیز  93ابتداي سال  ازطرح گسترش فیزیکی این مرکز اجرا گردید و 

کیفی و کمی آن سرعت گرفت تا بتواند به یکی از و پیشرفت بلکه در سطح ملی و منطقه اي در نظر گرفته شد 

این مرکز، کالناهداف و  ها در راستاي سیاست. ي ملی و منطقه اي در نوع خود تبدیل گردد

  :باشد می به شرح ذیلبخشی از این مجموعه 

 هاي تحقیقاتی  تکثیر، پرورش و نگهداري حیوانات آزمایشگاهی مورد نیاز پروژه

زمایشگاهیآنگهداري حیوانات  سیستم تکثیر وبهبود بخشیدن و استاندارد نمودن 

animal care and use committee) ACUCتشکیل کمیته اخالق در حمایت از حیوانات آزمایشگاهی 

حوزه علوم پزشکی، زیستی و سالمت در کشورمشاوره، همکاري و مشارکت در تحقیقات 

زمایشگاهی، بیماريآهاي نگهداري حیوانات  روش، آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

هاي مشترك بین حیوانات آزمایشگاهی و انسان، داروهاي مورد است

 حیوانات آزمایشگاهی

 پزشکی -مورد نیاز تحقیقات زیستحیوانات آزمایشگاهی  و تأمین

جهت استفاده در پروژه ها ي مختلف حیوانی و در اختیار قرار دادن آن

بط به پروژهتزمایشگاهی مرآجهت نگهداري حیوانات بزرگ  فضاي ویژه و استاندارد

 

 

مرکز تکثیر و نگهداري حیوانات آزمایشگاهی

امروزه حیوانات آزمایشگاهی جزء جدایی ناپذیر

جدید همگی قبل از تجربه بر روي انسان، باید بر روي حیوان تجربه شوند

ملکولی بدست آمده حاصل کار بر روي حیوانات آزمایشگاهی است

اعتماد مستلزم ایجاد محیط مناسب جهت تکثیر و نگهداري از حیوانات آزمایشگاهی و رعایت اصول کار با حیوانات

مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور ایجاد فضاي مناسب جهت انج

بر حیوانات آزمایشگاهی در سال 

طرح گسترش فیزیکی این مرکز اجرا گردید و 

بلکه در سطح ملی و منطقه اي در نظر گرفته شد در سطح دانشگاهی 

ي ملی و منطقه اي در نوع خود تبدیل گرددها قطب

بخشی از این مجموعه گردیده که 

   تکثیر، پرورش و نگهداري حیوانات آزمایشگاهی مورد نیاز پروژه

  بهبود بخشیدن و استاندارد نمودن

  تشکیل کمیته اخالق در حمایت از حیوانات آزمایشگاهی

  مشاوره، همکاري و مشارکت در تحقیقات

 آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

هاي مشترك بین حیوانات آزمایشگاهی و انسان، داروهاي مورد است عالئم آن و بیماري

حیوانات آزمایشگاهی

   

  و تأمینقبول سفارش

 ي مختلف حیوانی و در اختیار قرار دادن آنها تهیه مدل

  فضاي ویژه و استانداردتخصیص
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بنیان  1387مرکزثبت کارآزمایی بالینی ایران با حمایت معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 

این مرکز مورد تایید سـازمان بهداشـت جهـانی    

ي بالینی با هـدف اطـالع رسـانی در مـورد     

ی و آموزش عمـومی در زمینـه   الملل بینبالینی با استاندارهاي 

هر ساله تعداد زیادي کارآزمـایی بـالینی در مراکـز دانشـگاهی و پژوهشـی      

سـوگیري در   پیامدهاي مثبت، منجر بـه مواقع گزارش کردن انتخابی مطالعات با 

متوقـف   نیز ممکن است در مراحل مختلف اجـرا 

 آورد کـه  بوجـود مـی   ي بالینی این اطمینـان را 

خدمات این مرکـز بـراي محققـین و عمـوم مـردم      

ي هـا  حمایـت کننـده   تمـام محققـین یـا   . 

 عـلی خصـوصی و دولتـی يها ارگان و فناوري

علوم پزشکی  دانشگاهو جامعه  صنعتدانشگاه، 

 يها فعالیت انجامدر زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوري عهده دار 

 مهم نقشی تواند می این دفتر. می باشد 

 سطح ارتقاء به طریق این از و کند ایفا یکدیگر

  :باشد می 

 دانشگاه علمی
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  مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

مرکزثبت کارآزمایی بالینی ایران با حمایت معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 

این مرکز مورد تایید سـازمان بهداشـت جهـانی     .عهده دارد رشگاه علوم پزشکی ایران برا در حال حاضر دان

ي بالینی با هـدف اطـالع رسـانی در مـورد     ها ثبت کارآزمایی .باشد می ي بالینیها ی کارآزماییالملل بیناست و عضو شبکه مراکز ثبت 

بالینی با استاندارهاي  يها هماهنگ شدن فرآیند ثبت کارآزمایی

هر ساله تعداد زیادي کارآزمـایی بـالینی در مراکـز دانشـگاهی و پژوهشـی       .مطالعات کارآزمایی بالینی و اهمیت آن بوجود آمده است

مواقع گزارش کردن انتخابی مطالعات با  برخیدر از آن جایی که 

نیز ممکن است در مراحل مختلف اجـرا  ي بالینیها تعدادي از کارآزمایی و هم چنین قضاوت در مورد شواهد موجود می شود

ي بالینی این اطمینـان را ها ي اطالعاتی ثبت کارآزماییها ایجاد بانک ،دنشو شوند و یا نتایج بدست آمده منتشر

خدمات این مرکـز بـراي محققـین و عمـوم مـردم      . دسترس عموم استي بالینی که به تصویب می رسند در 

. باشد می محتویات این پایگاه براي تمام اعضاي جامعه مجاز 

  .مرکز ثبت نمایند ي خود را در اینها ند کارآزمایی بالینی

 و جامعهصنعت 

فناوري و علم تولید مرکز بعنوان دانشگاه بین مستحکم ارتباطات

دانشگاه،  همکاري تردف .است فناوري و علم کننـدگان استفاده

در زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوري عهده دار  ایران که با نام دفتر ارتباط با صنعت نیز شناخته می شود

 جامعه نیازهاي رفع منظور به صنایع، و خصوصی يها بخش

یکدیگر به ها آن کردن نزدیک و صنعت و دانشگاه میان موجود

 اهداف و وظایف دفتر ارتباط با صنعت شامل موارد ذیل. نماید

علمی هیأتي شرکت دانش بنیان براي اعضاي ها صدور گواهینامه

 ي پژوهشی مربوط به صنعت 

 

 

مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

مرکزثبت کارآزمایی بالینی ایران با حمایت معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 

را در حال حاضر دان میزبانی آن کهگذاري شد 

است و عضو شبکه مراکز ثبت 

هماهنگ شدن فرآیند ثبت کارآزمایی ،ي بالینی کشورها کارآزمایی

مطالعات کارآزمایی بالینی و اهمیت آن بوجود آمده است

از آن جایی که . شود ایران انجام میکشور 

قضاوت در مورد شواهد موجود می شود

شوند و یا نتایج بدست آمده منتشر

ي بالینی که به تصویب می رسند در ها تمام کارآزماییرکورد 

 جستجو در تمام بوده ورایگان 

ند کارآزمایی بالینیکارآزمایی بالینی میتوان

  

صنعت همکاري دانشگاه،دفتر 

ارتباطات نیازمند کشور پایدار توسعه

استفاده عنوان به صنـایع الخصـوص

ایران که با نام دفتر ارتباط با صنعت نیز شناخته می شود

بخش با دانشگاه همکاري و مشترك

موجود شکاف کردن پر در موثر و

نماید کمک جامعه فنآوري و علمی

 صدور گواهینامهتوسعه و  ،ایجاد

 ي پژوهشی مربوط به صنعت ها بررسی طرح
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 و صنعتی مراکز( سازمانی برون نهادهاي

 ي پژوهشی ارتباط با صنعت 

  و انتقال آن به دانشگاه

باشد در رسالت دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفته و 

ري دانشگاه راه اندازي شده است تا با در حوزه معاونت تحقیقات و فناو

تسریع روند در اختیار قرار دادن دانش تولید شده به مخاطبین از جمله عموم مردم، گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات مراقبتی و 

 -بتیتصمیم گیرندگان بخش سالمت گامی جهت ارائه بهینه و مؤثر خدمات مراقبتی و درمانی و قدرت بخشیدن به سیستم مراق

به ترجمان و ) اعضاي هیئت علمی و پژوهشگران

طریق برگزاري کارگاه، انتشار بروشور و کتاب، آموزش 

 ي معتبر ملی و دانشگاهیها  ي واجد شرایط ترجمان و تبادل دانش و معرفی در جشنواره

 ن نتایج تحقیقها در سامانه پژوهشیار با نگاه کاربردي کرد

 و انتشار کتاب
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 هاي همکاري با نهادهاي برون سازمانی نامه انعقاد موافقتنامه و تفاهم

نهادهاي با خدماتی و تحقیقاتی يها طرح انجام  و اي مشاوره 

ي پژوهشی ارتباط با صنعت ها طرحطرفین براي  بین قرارداد انعقاد قالب در) مؤسسات و

و انتقال آن به دانشگاه ها و نیاز آنآوري و تهیه اطالعات الزم در مورد مراکز صنعتی 

 ) : ترجمان و تبادل دانش(مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات 

باشد در رسالت دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفته و  هاي مهم نظام سالمت می انتقال دانش حاصل از پژوهش که از مقوله

در حوزه معاونت تحقیقات و فناو "مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات

تسریع روند در اختیار قرار دادن دانش تولید شده به مخاطبین از جمله عموم مردم، گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات مراقبتی و 

تصمیم گیرندگان بخش سالمت گامی جهت ارائه بهینه و مؤثر خدمات مراقبتی و درمانی و قدرت بخشیدن به سیستم مراق

  : باشد می برخی از اهداف این واحد به شرح ذیل. درمانی در سطح دانشگاه برداشته شود

اعضاي هیئت علمی و پژوهشگران(ایجاد باور و تعهد سازمانی در مسئولین ذیربط و محققین دانشگاه 

طریق برگزاري کارگاه، انتشار بروشور و کتاب، آموزش توانمندسازي محققین دانشگاه در زمینه ترجمان و تبادل دانش از 

 ي مؤثر

ي واجد شرایط ترجمان و تبادل دانش و معرفی در جشنوارهها شناسایی و انتخاب طرح

ها در سامانه پژوهشیار با نگاه کاربردي کرد ي پژوهشی و پایان نامه

 ایجاد وب سایت ویژه ترجمان و تبادل دانش

و انتشار کتاب ها ي واجد شرایط ترجمان و تبادل دانش از طریق رسانه

 ي تحقیقاتیها برگزاري جلسات محققان و ذینفعان طرح

 

 

 انعقاد موافقتنامه و تفاهم

 و فنی خدمات ارائه 

و ها ارگان و ها سازمان

 آوري و تهیه اطالعات الزم در مورد مراکز صنعتی  جمع

 

مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات 

انتقال دانش حاصل از پژوهش که از مقوله

مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات"بدین لحاظ 

تسریع روند در اختیار قرار دادن دانش تولید شده به مخاطبین از جمله عموم مردم، گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات مراقبتی و 

تصمیم گیرندگان بخش سالمت گامی جهت ارائه بهینه و مؤثر خدمات مراقبتی و درمانی و قدرت بخشیدن به سیستم مراق

درمانی در سطح دانشگاه برداشته شود

ایجاد باور و تعهد سازمانی در مسئولین ذیربط و محققین دانشگاه  -1

  تبادل دانش

توانمندسازي محققین دانشگاه در زمینه ترجمان و تبادل دانش از  -2

ي مؤثرها مجازي و سایر روش

شناسایی و انتخاب طرح -3

ي پژوهشی و پایان نامهها  بهبود ثبت طرح -4

ایجاد وب سایت ویژه ترجمان و تبادل دانش -5

ي واجد شرایط ترجمان و تبادل دانش از طریق رسانهها انتشار نتایج طرح - 6

برگزاري جلسات محققان و ذینفعان طرح -  7
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به  دهیا لیو تبد ينو آور ،ییو پژوهش اتکا

مختلـف بخـش و نظـام     يدانشـگاه و اجـزا  

و با اتکا به سـرمایه   میده می تیاهم یالملل

 ت،یفیبا ک ییها که پژوهش میکن می عمل ي

  .میینما فایسالمت جامعه را ا

  .در خدمت ارتقاي سالمت جامعه

 و پاسخگو و مبتنی بر شایسته ساالري و چابکی در تصمیم گیري و اجرا

  جامعه
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   دانشگاه یفنآور و قاتیتحق معاونت

   يفنآور و قاتیتحق

و پژوهش اتکا يمعاونت توسعه فرهنگ پژوهشگر نیا ران،یا یچشم انداز دانشگاه علوم پزشک

دانشـگاه و اجـزا   يهـا  خود عالوه بر تعامل با حوزه تیمامور يما در اجرا. داند

الملل بینو  یمل يها و سازمان عیصنا ،یو خارج یداخل کیآکادم

يبه گونه ا ي نوینها انسانی نوآور، خالق، ماهر و دانش محور خود و با استفاده از تکنولوژي

سالمت جامعه را ا يو نقش خود در رفع مشکالت و ارتقا نموده يو راهبر

   يفنآور و قاتیتحق

در خدمت ارتقاي سالمت جامعه در تولید دانش و فناوري سالمتسرآمدي ملی و منطقه اي دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  معاونت تحقیقات فنآوري

  يپژوهشگر

  و حریم افراد اطالعات  از  صیانتو صداقت در پژوهش و تعهد به 

 سطوح تمامعمومی در  مشارکت

 تحول و تغییر از استقبالو  مستمر 

و پاسخگو و مبتنی بر شایسته ساالري و چابکی در تصمیم گیري و اجرا

جامعه سالمت ارتقاي در تحقیقات نتایج بودن در فرایند تحقیق و کاربردي

 

 

معاونت کیاستراتژ برنامھ

تحق معاونت بیانیه رسالت

چشم انداز دانشگاه علوم پزشک يدر راستا

داندیخود م فیمحصول را از وظا

آکادم يهاسالمت، به ارتباط با نهاد

انسانی نوآور، خالق، ماهر و دانش محور خود و با استفاده از تکنولوژي

و راهبر تیریرا مد يادیو بن يکاربرد

تحق معاونتبیانیه دورنماي 

سرآمدي ملی و منطقه اي دانشگاه علوم پزشکی ایران 

معاونت تحقیقات فنآوري یسازمان يها ارزش

 پژوهشگر تکریم پژوهش و

 و صداقت در پژوهش و تعهد به  محوري اخالق

 مشارکتتیمی با  کار

 یادگیريو  روزآمدي  

 و پاسخگو و مبتنی بر شایسته ساالري و چابکی در تصمیم گیري و اجرا علمی مدیریت

 در فرایند تحقیق و کاربردي وري بهره
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 به یابیدست يراستا در و يرهبر معظم

 دانشگاه خدمات

 منطقه و یمل يازهاین و ها اولویت

  کارآمد
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  معاونت تحقیقات و فنآوري

معظم مقام شاتیفرما از تیتبع در يفناور و پژوهش حوزه در 

 کشور یعلم جامع نقشه

خدمات ارائه نظام در پژوهش بر یمبتن يریگ میتصم و يمحور پژوهش

اولویت با متناسب و سالمت حوزه در يکاربرد و يادیبن يها پژوهش

 دانشگاه یپژوهش يها زیرساخت توسعه

کارآمد و متخصص نخبه، یانسان منابع يماندگار طیشرا جادیا 

 پژوهشگران و کارکنان مدیران، مهارت و دانش ارتقا

 محصوالت يساز يتجار و صنعت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

معاونت تحقیقات و فنآوري اهداف کالن

 دانشگاه نقش يفایا 

نقشه و نظام کالن اهداف

 پژوهش کردن نهینهاد

 پژوهش یفیک و یکم ارتقا

 توسعه و تجهیز اندازي، راه

 و یسامانده و جذب 

 ارتقا ،یعلم توان تیتقو

 صنعت با ارتباط توسعه
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  تحلیل ذینفعان معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه

سطح 

  منافع

سطح 

  پشتیبانی

10  8  

6  6  

9  7  

8  9  

9  6  

5  5  

4  6  

7  7  

3  5  

6  4  

2  3  

3  2  
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تحلیل ذینفعان معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه 1 - 6جدول 

داخلی یا 

  خارجی

سطح 

  قدرت

  8  داخلی  علمی هیأت

  7  داخلی

  7  داخلی  

  9  داخلی  مدیران و سیاست گذاران

  7  داخلی  پوشش مراکز تحقیقاتی تحت

  4  خارجی  ي علوم پزشکی کشور

  3  خارجی  ي غیر پزشکی کشور

  9  خارجی  درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت

ي حمایت کننده از پژوهش و ها نهادها و صندوق

  به طور ویژه فن آوري
  3  خارجی

  4  خارجی

  2  خارجی  ی الملل بیني ها و سازمان ها دانشگاه

  1  خارجی  آحاد جامعه

  

 

 

  ذینفعان

هیأتاعضاي 

  کارکنان

  دانشجویان

مدیران و سیاست گذاران

مراکز تحقیقاتی تحت

ي علوم پزشکی کشورها دانشگاه

ي غیر پزشکی کشورها دانشگاه

وزارت بهداشت

نهادها و صندوق

به طور ویژه فن آوري

  صنایع

دانشگاه، موسسات

آحاد جامعه
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  معاونت اهداف راستاي در دانشگاه با مرتبط نفوذ

 ي آموزشی کوتاه مدت هدفمند

  کشور تحقیقاتی

  و انتشارات مشترك

  منابع تامین

  علمی تولیدات ترغیب و تشویق ي

  )HSR –  ها سامان دهی پایان نامه

 تسهیل و بهبود دسترسی و ترغیب پژوهشگران در به کارگیري منابع اطالعاتی معتبر علمی
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  دانشگاه ي معاونت تحقیقات و فناوري

 دانشگاه خدمات ارائه نظام در پژوهش

  گذاري سیاست حوزه در دانشگاه نخبگان نقش

نفوذ ذي افراد سایر و التحصیالن فارغ، نخبگان از طلبی حمایت 

ي آموزشی کوتاه مدت هدفمندها و دوره ها و نمایشگاه ها جشنواره، حمایت از برگزاري سمینارها

تحقیقاتی يها اولویت با متناسب کاربردي و بنیادي يها پژوهش

و انتشارات مشترك ها و حمایت از پژوهش معتبرن المللی یبملی و برقراري ارتباط با مراکز 

 دانشجویی يها تقویت و توسعه پژوهش

تامین و تحقیقات نظام يها  فرآیند و کار و کسب فضاي سازي روان

  باال تاثیر ضریب با درنشریات شده چاپ/ پراستناد 

يها  شیوه بهبود و اصالح/  پژوهشگري و پژوهش انگیزشی نظام

   نوآوران و پژوهشگران از معنوي و مادي ي

  ي بهبودها  پایش و ارزیابی عملکرد و اجراي سیستم

 داده اي و اطالعاتی دانشگاه مبتنی بر کاربري پژوهشیاصالح ساختار مدیریت 

  تقویت و افزایش کارآیی مراکز تحقیقاتی و فن آور محور

  باال کیفیت با يها پژوهش تولید يها زیرساخت توسعه

  پژوهشگران و کارکنان، مدیران مهارت و دانش ارتقا

سامان دهی پایان نامه(دانشگاه  يها حوزه سایر پژوهشی يها فعالیت چارچوب اصالح

 پژوهی آینده بر مبتنی آوري فن و دانش ترجمان و انتقال

تسهیل و بهبود دسترسی و ترغیب پژوهشگران در به کارگیري منابع اطالعاتی معتبر علمی

  مالی منابع تولید

  ي فن آوريها فرهنگی و ظرفیت، ي علمی

 

 

ي معاونت تحقیقات و فناوريها  استراتژي

 پژوهش کردن نهادینه

 نقش افزایش و شناسایی

 شبکه تقویت و ایجاد 

 حمایت از برگزاري سمینارها

 پژوهش کیفی و کمی ارتقا

  برقراري ارتباط با مراکز

 تقویت و توسعه پژوهش

 روان و مجدد مهندسی

 انتشارمقاالت و تولید 

 نظام تقویت و ساماندهی

 يها  حمایت گسترش

 پایش و ارزیابی عملکرد و اجراي سیستم، بهبود نظام نظارت

  اصالح ساختار مدیریت

 تقویت و افزایش کارآیی مراکز تحقیقاتی و فن آور محور، توسعه

 توسعه و تجهیز، اندازي راه

 ارتقا، تقویت توان علمی

 اصالح و سازي هدفمند

 ترجمان و انتقال نظام استقرار

 تسهیل و بهبود دسترسی و ترغیب پژوهشگران در به کارگیري منابع اطالعاتی معتبر علمی

 تولید ظرفیت افزایش

 ي علمیها تقویت زیرساخت
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ي ملی در شکل دهی ها ي موجود و توجه به سیاست

 منابع فیزیکی و تجهیزاتی دانشگاه در حوزه پژوهش

 دانشگاه پژوهشی اهداف جهت در کارآمد

 منابع جذب منظور فناوري به و علم سازي تجاري و

  ي تعریف شدهها پیگیري جذب منابع از سطوح باال دستی و تخصیص به موقع و هدفمند منابع بر اساس شاخص
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  حمایت ویژه از تحقیقات کاربردي و فنآورانه

  ي بالینی و پایهها تقویت ارتباط بین پژوهش

  بهبود و توسعه زیرساخت و به کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات

ي موجود و توجه به سیاستها و ظرفیت ها فرصت، ها ي پژوهشی دانشگاه مبتنی بر نیاز

  ي پژوهشی

  مقاالت به پژوهشگران دانشگاه چاپ و مشاوره اي، توسعه خدمات پژوهشی

منابع فیزیکی و تجهیزاتی دانشگاه در حوزه پژوهش، استفاده بهینه و ساماندهی و توسعه ساختار پژوهشی

کارآمد و متخصص، نخبه انسانی منابع ماندگاري شرایط ادایج 

و تولید در گذاري سرمایه جهت دانشگاه خارج موسسات در 

 دستاوردها و ها فرصت، امکانات از برداري مستقل و بهره

پیگیري جذب منابع از سطوح باال دستی و تخصیص به موقع و هدفمند منابع بر اساس شاخص

  

  

  

 

 

 حمایت ویژه از تحقیقات کاربردي و فنآورانه

 تقویت ارتباط بین پژوهش

 بهبود و توسعه زیرساخت و به کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات

 ي پژوهشی دانشگاه مبتنی بر نیازها پیشبرد فعالیت

ي پژوهشیها سیاست

 توسعه خدمات پژوهشی

 استفاده بهینه و ساماندهی و توسعه ساختار پژوهشی

 و ساماندهی و جذب 

 تمایل ایجاد و جذب 

مستقل و بهره و پایدار پژوهشی

 پیگیري جذب منابع از سطوح باال دستی و تخصیص به موقع و هدفمند منابع بر اساس شاخص
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  دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم  – خانم بنی آدم  -خانم نقدي – خانم مالمون 

   لیال ساریخانی

  دکتر حسن ابوالقاسم گرجی :منابع
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دانشگاه علوم پزشکی ایران منابع ریزي برنامه و تیریمد توسعهمعاونت 

  : ریزي

خانم مالمون  – خانم موحد نیا  –  خانم دکتر پویا 

  آقاي صیاد – خانم رفیعی 

  دانشجوي دکتري مدیریت 

 دانشجوي دکتري مدیریت

لیال ساریخانی :هماهنگ کننده و دبیر جلسات کمیته برنامه ریزي استراتژیک

منابع ریزي برنامهمشاور طرح و دبیر گروه معاونت توسعه مدیریت و 

 

 

  

  

معاونت : فصل هفتم

  

ریزي برنامهکمیته فنی و 

 -خانم دکتر افتخاري 

خانم رفیعی  -خانم یزدانی  -حورزاد

دانشجوي دکتري مدیریت - نریمان مرادي 

دانشجوي دکتري مدیریت -مسعود شجري پور 

هماهنگ کننده و دبیر جلسات کمیته برنامه ریزي استراتژیک

مشاور طرح و دبیر گروه معاونت توسعه مدیریت و 
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، آموزشیي ها در هر یک از زمینهکه  ي ستادي دانشگاه است

تخصصی در زمینه توسعه سازمان و  - تامین خدمات ستادي

منابع مورد نیاز جهت  تأمینو  ها ایجاد زیرساخت

ي ها با توجه به برنامهبه واحدهاي ستادي  

ي ها با استفاده از فناوري ي مدیریت و علوم اداري و

، خالقیت، نوآوري، اثربخشی، با مالحظه محوري بودن نیروي انسانی در توسعه سازمانی و عنایت به کارآیی

ي دانشگاه و دستیابی به اهداف از پیش ها

ي زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و 

کارکنان . توسعه نیروي انسانی دانشگاه را برعهده دارد

منابع انسانی دانشگاه و توسعه منابع ، و اصالح مستمر فرایندها

باشد و این مدیریت در حیطه  می کلیه پرسنل دانشگاه

اداره کارگزینی کادر ، اداره کارگزینی کادر اداري

  .باشد می نیروي انسانی ریزي برنامهواحد نقل و انتقاالت و 

درمانی ایران با تکیه بر - مدیریت امور مالی دانشگاه وظیفه ارتقاي جایگاه مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

مالی و تعامل سازنده با  ریزي برنامهارزیابی مداوم مدیریت و 

را برعهده داشته و اهدافی چون نهادینه سازي ارتقاي مهارت و توانایی حرفه اي نیروي 

گسترش و تقویت سیستم نظارت بر عملکرد 

گسترش ارتباطات و تعامالت مرتبط با ، ي باالدستی
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  منابع دانشگاه ریزی برنامھ معرفی معاونت توسعھ مدیریت و

ي ستادي دانشگاه استها یکی از معاونت، منابع ریزي برنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

تامین خدمات ستاديبه عنوان اصلی ترین و تنها منبع ، بهداشتی و درمانی

ایجاد زیرساختبوده و با  فیزیکی و اطالعاتی، مالی، منابع انسانی 

 فوق ارائه خدماتاین معاونت با . کند می تالشدانشگاه توسعه و اعتالي سطح عملکرد 

ي مدیریت و علوم اداري وها و روش ها بکارگیري کارآمدترین نظام واحدهاي مختلف دانشگاه از طریق

با مالحظه محوري بودن نیروي انسانی در توسعه سازمانی و عنایت به کارآیی

ها کلیه ماموریتمسئولیت پذیري و پایبندي به قوانین و مقررات در جهت حمایت از 

  .نماید می نقش خود را در دانشگاه ایفا

  یریت توسعه سازمان وسرمایه انسانی

ي زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و ها مدیریت توسعه سازمان وسرمایه انسانی دانشگاه به عنوان یکی از مدیریت

توسعه نیروي انسانی دانشگاه را برعهده دارد نگهداشت و، توزیع، تأمینباشد که وظایف  می منابع دانشگاه

و اصالح مستمر فرایندها احترام و تکریم ارباب رجوع، مدیریت با تکیه بر دانش روزآمد

کلیه پرسنل دانشگاه، مشتریان داخلی این مدیریت. نمایند می ریزي

اداره کارگزینی کادر اداري، و مشتمل بر اداره استخدام و مشمولین کند می تحت پوشش دانشگاه خدمت

واحد نقل و انتقاالت و ، گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان، اداره بازنشستگی

  

مدیریت امور مالی دانشگاه وظیفه ارتقاي جایگاه مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

ارزیابی مداوم مدیریت و ، ارتقا و بهبود فرآیندهاي مالی، توانمندسازي نیروي انسانی

را برعهده داشته و اهدافی چون نهادینه سازي ارتقاي مهارت و توانایی حرفه اي نیروي ي باالدستی و درون بخشی 

گسترش و تقویت سیستم نظارت بر عملکرد ، اطالعات مالی دانشگاه ي هسیستم جامع و یکپارچ ي هتوسع

ي باالدستیها گسترش ارتباطات و تعامالت مرتبط با امور مالی با دستگاه

 

 

معرفی معاونت توسعھ مدیریت و

معاونت توسعه مدیریت و 

بهداشتی و درمانی، پژوهشی

 مدیریت و ارتقاء مدیریت

توسعه و اعتالي سطح عملکرد 

واحدهاي مختلف دانشگاه از طریق

با مالحظه محوري بودن نیروي انسانی در توسعه سازمانی و عنایت به کارآیی نوین مدیریت و

مسئولیت پذیري و پایبندي به قوانین و مقررات در جهت حمایت از 

نقش خود را در دانشگاه ایفا، تعیین شده

یریت توسعه سازمان وسرمایه انسانیمد

مدیریت توسعه سازمان وسرمایه انسانی دانشگاه به عنوان یکی از مدیریت

منابع دانشگاه ریزي برنامه

مدیریت با تکیه بر دانش روزآمد این

ریزي برنامهانسانی دانشگاه را 

تحت پوشش دانشگاه خدمت

اداره بازنشستگی، هیأت علمی

  مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی دانشگاه وظیفه ارتقاي جایگاه مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

توانمندسازي نیروي انسانی

ي باالدستی و درون بخشی ها دستگاه

توسع، انسانی مالی دانشگاه

گسترش ارتباطات و تعامالت مرتبط با امور مالی با دستگاه، مالی دانشگاه
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، درآمد، اعتبار تأمینحسابداري منابع و ، این مدیریت مشتمل بر واحدهاي

در جهت دستیابی به  ها نآو ارتقاء توانمندي 

 ي باالدستی و درون بخشیها منطبق با راهبردهاي دانشگاه و تعامل سازنده با دستگاه

پیش بینی به موقع و ، ي نوین مدیریتیها

و تخصیص و توزیع عادالنه  تأمیندر جهت 

را در  ها  یی در خصوص افزایش درآمد و کاهش هزینه

ي اداري و مدیریتی با ها  با توسعه نظام دارد

ي مدیریت و علوم اداري با عنایت به محوریت منابع 

 در انجام را دانشگاه، آموزش و پژوهش پزشکی

این مدیریت شامل گروه طقه بندي . درسان

از طریق ارائه را ي دانشگاه ها ي حوزه ستادي و واحد

تنظیف و نگهداري ، ارتباطات، ترابري، ها

خرید و توزیع کاال و خدمات با کیفیت و قیمت بهینه و در جهت تحقق اهداف 

، ها این مدیریت شامل اداره امور قرارداد. برعهده دارد

  .باشد می ي رازي نیز زیر نظر این مدیریت
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این مدیریت مشتمل بر واحدهاي. کند می را دنبال دانشگاه ي

  .بررسی و نظارت مالی و حسابداري مدیریت است، حسابداري پرسنلی

  بودجه و پایش عملکرد ریزي

و ارتقاء توانمندي  بودجه و پایش عملکرد با استفاده از کارشناسان خبره ریزي

منطبق با راهبردهاي دانشگاه و تعامل سازنده با دستگاه، ها منابع جدید و تسهیل در انجام هزینه

ها نموده و اهدافی چون به روز رسانی فرآیندهاي مدیریت با بکارگیري روش

در جهت  ریزي برنامه، اصولی برنامه ریزي مالی دانشگاه و تالش در جذب اعتبارات مورد نیاز

یی در خصوص افزایش درآمد و کاهش هزینهها ارائه راهکار، هینه از منابعساماندهی پایش عملکرد در استفاده ب

 .ي کاري خود دارد

  مدیریت توسعه سازمان وتحول اداري

دارد ایران وظیفه پزشکی علوم دانشگاهمدیریت توسعه سازمان وتحول اداري 

ي مدیریت و علوم اداري با عنایت به محوریت منابع ها و ابزار ها روش، ها سیستم، ها الگو، ها ترین رویکرد

آموزش و پژوهش پزشکی، ي سالمتها انسانی و پایبندي به قوانین و مقررات در جهت حمایت از فعالیت

رسان یاري پزشکی آموزش و درمان، بهداشت کالن اهداف به 

  .باشد می گروه تشکیالت و گروه تحول اداري

  مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

ي حوزه ستادي و واحدها  تیبانی و نظارت فعالیتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی پش

ها  برگزاري همایش، نگهداشت ساختمان و تأسیسات، ي رفاهی

خرید و توزیع کاال و خدمات با کیفیت و قیمت بهینه و در جهت تحقق اهداف ، ایجاد و نگهداري فضاي سبز

برعهده دارد ي تابعهها دانشگاه و واحددانشگاه و راهبري انجام معامالت عمده در سطح 

ي رازي نیز زیر نظر این مدیریتها  اداره خدمات عمومی بوده و مرکز همایش، اداره رفاه و تعاون

  ي عمرانیها  مدیریت فنی و نظارت بر طرح

 

 

ي هامور مالی واحدهاي تابع

حسابداري پرسنلی، بازنشستگی

ریزي برنامهمدیریت 

ریزي برنامهمدیریت  

منابع جدید و تسهیل در انجام هزینه

نموده و اهدافی چون به روز رسانی فرآیندهاي مدیریت با بکارگیري روشتالش 

اصولی برنامه ریزي مالی دانشگاه و تالش در جذب اعتبارات مورد نیاز

ساماندهی پایش عملکرد در استفاده ب، منابع

ي کاري خود داردها  برنامه

مدیریت توسعه سازمان وتحول اداري

مدیریت توسعه سازمان وتحول اداري 

ترین رویکرد بکارگیري مناسب

انسانی و پایبندي به قوانین و مقررات در جهت حمایت از فعالیت

 یابی دست و ها  مأموریت

گروه تشکیالت و گروه تحول اداري، مشاغل

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی پش

ي رفاهیها  در زمینهخدمات 

ایجاد و نگهداري فضاي سبز، ي کارها فضا

دانشگاه و راهبري انجام معامالت عمده در سطح 

اداره رفاه و تعاون، امور مالی

مدیریت فنی و نظارت بر طرح



1394- 1398 رانیا یپزشک علوم دانشگاه ک

) اتیتأسیسساختمانی و (ي عمرانی ها  وظیفه راهبري و نظارت عالیه کلیه پروژه

گسترش و بازسازي ، توسعه، باشد و اهدافی چون

ي ها  در زمینه ها  بستر مناسب جهت بروز خالقیت

بهبود و اصالح ، درمانی و ستادي، ي آموزشی

و امکانات نوین در توسعه و نگهداشت منابع 

، امور اداري، ي این مدیریت شامل امور پیمان و رسیدگی

جلوگیري از هدر رفتن ، با هدف کاهش تصدي گري دولت

نظارت بر ، آن بهره گیري از توان بخش خصوصی و مشارکت

ي واگذاري ها  ارائه مجوز. مقررات مالی دولت ایجاد شد

، گردیده ي واگذارها  نظارت بر واحد، دانشگاه علوم پزشکی ایران به بخش خصوصی و غیر دولتی

ي واگذار ها  یی جهت ارتقاء عملکرد واحدها

   دانشگاه

منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی ایـران ماموریـت دارد بـا بهـره      

بستري مناسـب جهـت   ، ي علمی و قانونی از طریق مدیریت اثربخش منابع
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وظیفه راهبري و نظارت عالیه کلیه پروژه عمرانیي ها  مدیریت فنی و نظارت بر طرح

باشد و اهدافی چون می مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران را عهده دار

بستر مناسب جهت بروز خالقیت توسعه، درمانی و ستادي وابسته به دانشگاه، بهداشتی

ي آموزشیها واحد، ها  بهسازي فضاي فیزیکی بیمارستان، مختلف آموزشی و پژوهشی

و امکانات نوین در توسعه و نگهداشت منابع  ها  اتی منابع فیزیکی دانشگاه و توسعه فنآوريتأسیسي ساختمانی و 

ي این مدیریت شامل امور پیمان و رسیدگیها واحد. نماید می فیزیکی و پیاده سازي مهندسی ارزش را دنبال

  .باشد می نظارت و آتلیه معماري

 گروه برون سپاري و دبیرخانه هیأت عالی نظارت

با هدف کاهش تصدي گري دولتري و دبیرخانه هیأت عالی نظارت در دانشگاه 

بهره گیري از توان بخش خصوصی و مشارکت، انسانی و تجهیزاتی، بیشتر از منابع مالی

مقررات مالی دولت ایجاد شد قانون تنظیم برخی از 88و مطابق با ماده  ها  طرح نظام نوین بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی ایران به بخش خصوصی و غیر دولتی ي دولتی زیر مجموعه

ها راهکار ارائه، پزشکی ایرانو مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم 

  .باشد می دیگر از وظایف این واحد يها  شده و بسیاري دیگر از فعالیت

  

  

  

  

دانشگاه منابع ریزی برنامھ و تیریمد توسعھبرنامھ استراتژیک معاونت 

  منابع ریزي برنامه و تیریمد توسعه

منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی ایـران ماموریـت دارد بـا بهـره       ریزي برنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

ي علمی و قانونی از طریق مدیریت اثربخش منابعها گیري از توان مدیریتی و فنی مبتنی بر ضوابط و معیار

 

 

مدیریت فنی و نظارت بر طرح

مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران را عهده دار

بهداشتی، ي آموزشیها فضا

مختلف آموزشی و پژوهشی

ي ساختمانی و ها  زیرساخت

فیزیکی و پیاده سازي مهندسی ارزش را دنبال

نظارت و آتلیه معماري، ات و نگهداشتتأسیس

گروه برون سپاري و دبیرخانه هیأت عالی نظارت

ري و دبیرخانه هیأت عالی نظارت در دانشگاه گروه برون سپا 

بیشتر از منابع مالی بهره گیري، منابع مالی

طرح نظام نوین بیمارستان

ي دولتی زیر مجموعهها  بخش

و مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم  ها  بازدید از بیمارستان

شده و بسیاري دیگر از فعالیت

  

برنامھ استراتژیک معاونت 

توسعه معاونتبیانیه رسالت 

معاونت توسعه مدیریت و 

گیري از توان مدیریتی و فنی مبتنی بر ضوابط و معیار
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ي دانشـگاه  هـا   ي دانشگاه در راستاي تحقق کارا و موثر اهـداف و سیاسـت  

با بهره گیري منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بر آنست که 

سـازماندهی و  ، ریـزي  برنامهي نوین در زمینه 

بـا ارتقـاء مسـتمر سـطح بهـره وري بهتـرین پشـتیبان و تسـهیل کننـده          

ي کالن دانشگاه و با رعایت اصل عدالت اجتماعی و توسعه پایدار برترین معاونت توسعه مـدیریت و  
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ي دانشگاه در راستاي تحقق کارا و موثر اهـداف و سیاسـت  ها و واحد ها  سایر معاونتي ها

 منابع ریزي برنامه و تیریمد 

منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بر آنست که  ریزي برنامهمعاونت توسعه مدیریت و 

ي نوین در زمینه ها  اجتماعی و مادي و نیز بکارگیري کارآمدترین فناوري، 

بـا ارتقـاء مسـتمر سـطح بهـره وري بهتـرین پشـتیبان و تسـهیل کننـده          ، فیزیکی و مـالی ، اطالعاتی، 

ي کالن دانشگاه و با رعایت اصل عدالت اجتماعی و توسعه پایدار برترین معاونت توسعه مـدیریت و  ها  در راستاي سیاست

  .ي علوم پزشکی کل کشور باشدها  منابع در میان دانشگاه

 منابع ریزي برنامه و تیریمد توسعه

 خدمات ارائه در ضیتبع از زیپره و يگستر عدالت

 یانسان کرامت و شان بر یمبتن نیمراجع میتکر

 سبز تیریمد اصول تی

 سازمان تیریمد در کارکنان مشارکت

 يساالر ستهیشا و یعلم تیری

 يا حرفه اخالق و یسازمان مقررات و نیقوان تیرعا به يبند

 کارکنان یروان و یجسم سالمت به توجه

  منابع ریزي برنامه و تیریمد توسعه

   یانسان منابع

   یرفاه خدمات ارائه

   التیتشک

 

 

ها  تسهیل و پشتیبانی از برنامه

  .ایجاد نماید

 توسعه معاونتبیانیه دورنماي 

معاونت توسعه مدیریت و 

، ي انسانیها  از منابع و سرمایه

، نظارت اثربخش منابع انسانی

در راستاي سیاست ها  ماموریت

منابع در میان دانشگاه ریزي برنامه

توسعه معاونت ي سازمانیها  ارزش

 عدالت

 تکر

 رعا

 مشارکت

 یمد

 بندیپا

 توجه

  

توسعه معاونت اهداف کالن

 منابع تیریمد و توسعه

 ارائه ارتقاء و توسعه

 تشک و ساختار اصالح
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  منابع دانشگاه ریزي

سطح 

 منافع

 سطح پشتیبانی

9  9  

10  10  

192 

کیاستراتژ برنامه

   یتیحاکم يها تیفعال توسعه و ي

   

   یکیزیف منابع و ها  رساختیز نگهداشت

 

 یمال منابع نهیبه

  

  

  

ریزي برنامهتحلیل ذینفعان معاونت توسعه مدیریت و  1 - 7

داخلی یا 

 خارجی

سطح 

  قدرت

  7  خارجی  پیمانکاران خدمات تخصصی

  3  خارجی  پشتیبانی

 

 

 يگر يتصد کاهش

 يادار نظام اصالح 

 نگهداشت و حفظ، توسعه

 یمال انضباط جادیا 

 به صیتخص و تأمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7جدول 

  ذینفعان

پیمانکاران خدمات تخصصی

پشتیبانیپیمانکاران خدمات 
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6  3  

8  8  

9  7  

7  5   

8  10  

1  2  

6  6  

9  7  

9  9  

9  9  

10  10  

4  1  

10  10  

8  10  

8  7  

7  7  

10  9  

9  9  

9  10  

9  10  
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  9  خارجی

  9  خارجی

  3  خارجی

  8  خارجی

  10  خارجی

  2  خارجی

  8  خارجی

  1  خارجی  ي پزشکی و پیراپزشکی

  8  داخلی  رسمی

  6  داخلی  قراردادي

  10  داخلی

  3  خارجی  بازنشستگان و مستمري بگیران

  10  خارجی

  10  خارجی  ریزي

  8  خارجی  سازمان اوقاف و امور خیریه

  7  خارجی

  7  داخلی

  7  خارجی  مشاوران خدمات تخصصی

  9  خارجی

  9  خارجی

   

 

 

  دیوان محاسبات کشور

  دیوان عدالت اداري

  ها بانک

  شهرداري

  استانداري

  اداره کار

  اداره ثبت

ي پزشکی و پیراپزشکیها رشتهفارغ التحصیالن 

رسمی کلیه پرسنل شاغل 

قراردادي کلیه پرسنل شاغل 

  علمی هیأتاعضاي 

بازنشستگان و مستمري بگیران

  وزارت بهداشت

ریزي برنامهسازمان مدیریت و 

سازمان اوقاف و امور خیریه

  ها سایر دانشگاه

  واحدهاي تابعه

مشاوران خدمات تخصصی

  سازمان بازنشستگی

  ي بیمه ايها سازمان
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  منابع دانشگاه

  مند نمودن فعالیت هاي انجام کار در حوزه معاونت توسعه مدیریت
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منابع دانشگاه ریزي برنامهي معاونت توسعه مدیریت و 

  توانمندسازي منابع انسانی

  نیازسنجی آموزشی کارکنان و مدیران

  حفظ و نگهداشت نیروي انسانی

  پایش عملکرد بودجه اي واحدها به طور مستمر

  بهبود و توسعه فضاي آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه

  بهبود و توسعه فضاي درمانی دانشگاه

  بهبود و توسعه فضاي بهداشتی دانشگاه

  بهبود و توسعه فضاي فیزیکی حوزه غذا و دارو دانشگاه

  بهبود و توسعه فضاي فیزیکی حوزه رفاهی و ورزشی دانشگاه

  اصالح زیرساخت هاي مصرف انرژي و فضاي فیزیکی دانشگاه

  ایجاد انضباط و شفافیت مالی

مند نمودن فعالیت هاي انجام کار در حوزه معاونت توسعه مدیریت

  اصالح و توسعه ساختار سازمانی

  توسعه امکانات رفاهی کارکنان

  ارتقاي بهره وري در ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی

 کاهش تصدي گري در ارائه خدمات 

  

 

 

 

ي معاونت توسعه مدیریت و ها استراتژي

 توانمندسازي منابع انسانی

 نیازسنجی آموزشی کارکنان و مدیران

 حفظ و نگهداشت نیروي انسانی

 پایش عملکرد بودجه اي واحدها به طور مستمر

 بهبود و توسعه فضاي آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه

 بهبود و توسعه فضاي درمانی دانشگاه

 بهبود و توسعه فضاي بهداشتی دانشگاه

 بهبود و توسعه فضاي فیزیکی حوزه غذا و دارو دانشگاه

 بهبود و توسعه فضاي فیزیکی حوزه رفاهی و ورزشی دانشگاه

 اصالح زیرساخت هاي مصرف انرژي و فضاي فیزیکی دانشگاه

 ایجاد انضباط و شفافیت مالی

  مند نمودن فعالیت هاي انجام کار در حوزه معاونت توسعه مدیریتنظام

 اصالح و توسعه ساختار سازمانی

 توسعه امکانات رفاهی کارکنان

 ارتقاي بهره وري در ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی

  کاهش تصدي گري در ارائه خدمات
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  ایران 

مهندس ، دکتر مهدي شجاعی، دکتر محمدرضا واسعی

  .زهرا سادات آقازاده
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 فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی معاونت دانشجویی و

 :  

دکتر محمدرضا واسعی، مهندس سید روح اهللا مقدس نیکو

زهرا سادات آقازاده، لیال آب نیکی، سعید باقري، مازیار جلوه، 

  دانشجوي دکتري مدیریت

  دکتر عزیز رضاپور :مشاور طرح و دبیر گروه معاونت دانشجویی و فرهنگی

 
 

 

 

  

معاونت دانشجویی و: فصل هشتم

  
  

: ریزي برنامهکمیته فنی و 

مهندس سید روح اهللا مقدس نیکو، دکتر فربد عبادي فرد آذر

، یاراهللا رومیانی، مهدي عرب

دانشجوي دکتري مدیریت – وحید راثی 

مشاور طرح و دبیر گروه معاونت دانشجویی و فرهنگی
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فرهنگی نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان دارد و از آنجا که یکی از اهداف اصلی 

ي اجتماعی دانشجویان دارد به ها باشد و این امر ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و فعالیت

براساس الگوي ، رفاه و شرایط الزم زندگی دانشجویی مناسب

ي فکري و برطرف کردن مشکالت آنان از طریق کادر 

رفاه و خوابگاه دانشجویان ، سلف سرویس

 ي مربوط به رفاه دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات 

 ي تابعه از طریق اعمال نظارت مستقیم 
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  فرهنگی دانشگاه و معرفی معاونت دانشجویی

فرهنگی نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان دارد و از آنجا که یکی از اهداف اصلی 

باشد و این امر ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و فعالیت می آزاد جامعه 

رفاه و شرایط الزم زندگی دانشجویی مناسب تأمینفرهنگی تالش براي  مین جهت در حوزه معاونت دانشجویی و

  . ي توسعه طرح ریزي گردیده است

ي فکري و برطرف کردن مشکالت آنان از طریق کادر ها بررسی و مطالعه فردي و اجتماعی دانشجویان بمنظور ارائه کمک

  تخصصی موجود در معاونت

سلف سرویس، بهداشت و درمان، تربیت بدنی، ي فوق برنامهها نظارت برامور سرپرستی و فعالیت

ي مربوط به رفاه دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات ها تدوین پیشنهاد اصول کار برنامه

 اتخاذ تصمیم در مورد مسائل انضباطی دانشجویان 

ي تابعه از طریق اعمال نظارت مستقیم ها حصول اطمینان از حسن اجراي وظایف واحد

 ي مختلف ورزشی دانشگاه اه الزم به منظور توسعه و پیشبرد رشته

 و رسیدگی به پیشنهادات و شکایات  ها نظارت برحسن انجام امور واحد

 : ي تحت پوشش این معاونت عبارتند از

 مدیریت امور دانشجویی 

  

  مدیریت فرهنگی و فوق برنامه 

  مرکز بهداشت و درمان دانشجویی 

 

 

معرفی معاونت دانشجویی 

فرهنگی نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان دارد و از آنجا که یکی از اهداف اصلی  معاونت دانشجویی و

 يها ؛ شکوفایی استعدادها دانشگاه

مین جهت در حوزه معاونت دانشجویی وه

ي توسعه طرح ریزي گردیده استها برنامه

  : فعالیتي ها محور

 بررسی و مطالعه فردي و اجتماعی دانشجویان بمنظور ارائه کمک

تخصصی موجود در معاونت

 نظارت برامور سرپرستی و فعالیت

 ... و 

 تدوین پیشنهاد اصول کار برنامه

  اتخاذ تصمیم در مورد مسائل انضباطی دانشجویان

 حصول اطمینان از حسن اجراي وظایف واحد

 الزم به منظور توسعه و پیشبرد رشته يها تهیه برنامه

 نظارت برحسن انجام امور واحد

ي تحت پوشش این معاونت عبارتند ازها واحد

  مدیریت امور دانشجویی

 ها مدیریت امور خوابگاه  

  مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

  مدیریت تربیت بدنی  

  واحد امور عمومی  

  مرکز بهداشت و درمان دانشجویی
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گیري  معاونت دانشجویی فرهنگی و با بهره

در ابعاد مختلف شامل  تجربه کار گروهی

ي بالقوه ها تري مناسب در جهت رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی

 هاي انقالب اسالمی آرمانها و 

 در دانشگاه

 ي فرهنگی دانشجویی

  ي مصوب دانشگاهی

  ي مختلف فرهنگی با نهادهاي متولی امور فرهنگی دانشگاه
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  اداره مشاوره و خدمات روانشناختی دانشجویان 

  شوراي انضباطی دانشجویان 

  

 و کمیته پایش و ارزیابی برنامه راهبردي معاونت

  مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

معاونت دانشجویی فرهنگی و با بهرهدانشگاه زیر نظر مستقیم  فرهنگی شوراي راستاي اهدافدر 

تجربه کار گروهی از نیروهاي دانشجویی به منظور ارتقاء سطح فرهنگ دانش جویان و ایجاد زمینه حضور و

تري مناسب در جهت رشد و شکوفایی استعدادها و تواناییمذهبی با ایجاد بس، هنري، ي علمی

 .نماید می فعالیت

 اهي اسالمی و انقالبی در سطح دانشکها برنامه ریزي جهت گسترش ارزش

ها و  کوشش در جهت تحقق مصوبات شوراي فرهنگی دانشگاه به منظور تثبیت ارزش

در دانشگاه اجتماعی و دینی، هنري، هاي فرهنگی ها و فعالیت مدیریت و اجراي برنامه

  اجتماعیهنري و ، در حوزه مسائل فرهنگی دانشگاهي راهبردي 

ي فرهنگی دانشجوییها حمایت و تشویق پژوهشي فرهنگی و ها جذب مشارکت دانشجویان در فعالیت

ي مصوب دانشگاهیها فعال در چهارچوب سیاست ونهادهاي دانشجویی ها پشتیبانی از گروه

ي مختلف فرهنگی با نهادهاي متولی امور فرهنگی دانشگاهها مشارکت در اجراي برنامه

  ایجاد ارتباط و همکاري با مراکز و موسسات و نهادهاي فرهنگی 

 حوزه دانشجویی و فرهنگی ي مادي و معنوي مردمی در

 

 

  اداره مشاوره و خدمات روانشناختی دانشجویان

  شوراي انضباطی دانشجویان

  واحد فناوري اطالعات  

  واحد امور مالی  

 و کمیته پایش و ارزیابی برنامه راهبردي معاونت واحد تحقیق و توسعه

مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

در و فوق برنامه مدیریت فرهنگی 

از نیروهاي دانشجویی به منظور ارتقاء سطح فرهنگ دانش جویان و ایجاد زمینه حضور و

ي علمیها مشارکت و گسترش برنامه

فعالیتو افزایش آگاهی دانشجویان 

 :محورهاي فعالیت

o برنامه ریزي جهت گسترش ارزش

o کوشش در جهت تحقق مصوبات شوراي فرهنگی دانشگاه به منظور تثبیت ارزش

o مدیریت و اجراي برنامه

o ي راهبردي ها اجراي سیاست

o جذب مشارکت دانشجویان در فعالیت

o پشتیبانی از گروه حمایت و

o مشارکت در اجراي برنامه

o  ایجاد ارتباط و همکاري با مراکز و موسسات و نهادهاي فرهنگی

o ي مادي و معنوي مردمی درها جذب حمایت
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در راستاى  پس از انتزاع با توجه به وجود مشکالت عدیده در خصوص کمبود امکانات و نیروي انسانی

همچنین دو واحد ایاب و ذهاب و صدور کارت 

مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امکاناتى جهت بهینه سازى فضاى زندگى و تامین حداقل 

فرهنگی - علمیى اه تدارك و ارتقاء محیطى سالم جهت افزایش و بهبود فعالیت

 وزارتخانه و کارگروه مدیران دانشجویی گروه یک کشوري

 خارج از شمول و سایر مزایاي کارکنان زیر جموعه

198 

کیاستراتژ برنامه

 : عباتند از واحدهاي تحت پوشش مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

 کانون قرآن و عترت

 ي دانشجویی

 ها مراسم و مناسبت

 ي فوق برنامهها وکالس

 دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

 ي فرهنگی 

 اردوهاي دانشجویی

 تبلیغاتسمعی بصري و 

 روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

پس از انتزاع با توجه به وجود مشکالت عدیده در خصوص کمبود امکانات و نیروي انسانی

همچنین دو واحد ایاب و ذهاب و صدور کارت رفاه و ، اداره تغذیه دو با تحت پوشش قرار دادن اهداف معاونت دانشجویى و فرهنگى 

مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امکاناتى جهت بهینه سازى فضاى زندگى و تامین حداقل به عنوان چتر حمایتی دانشجو 

تدارك و ارتقاء محیطى سالم جهت افزایش و بهبود فعالیت . نیازهاى اولیه براى تمامى دانشجویان نموده است

  . باشد هاى اساسى امور دانشجویى مى

 ارایه کلیه عملکردهاي ادارات و واحدهاي تابعه

 تنظیم کلیه اخبار مربوط به ادارات و واحدهاي تابعه

وزارتخانه و کارگروه مدیران دانشجویی گروه یک کشوري، شرکت در جلسات شوراي مدیران

 عملکرد کلیه ادارات و واحدها

 و درخواست خرید نیازهاي واحدها و ادارات تابعه

خارج از شمول و سایر مزایاي کارکنان زیر جموعه، ارائه اضافه کار و صدور گواهی کار

 

 

واحدهاي تحت پوشش مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

o کانون قرآن و عترت

o ي دانشجوییها کانون

o مراسم و مناسبت

o وکالس ها کارگاه

o دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

o ي فرهنگی ها کتابخانه

o اردوهاي دانشجویی

o  سمعی بصري و

o روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

  مدیریت امور دانشجویی

پس از انتزاع با توجه به وجود مشکالت عدیده در خصوص کمبود امکانات و نیروي انسانی امور دانشجویىمدیریت 

اهداف معاونت دانشجویى و فرهنگى 

به عنوان چتر حمایتی دانشجو ، دانشجویی

نیازهاى اولیه براى تمامى دانشجویان نموده است

هاى اساسى امور دانشجویى مى دانشجویان از ماموریت

o ارایه کلیه عملکردهاي ادارات و واحدهاي تابعه

o تنظیم کلیه اخبار مربوط به ادارات و واحدهاي تابعه

o شرکت در جلسات شوراي مدیران

o  عملکرد کلیه ادارات و واحدهانظارت دقیق بر

o و درخواست خرید نیازهاي واحدها و ادارات تابعه تأمین

o ارائه اضافه کار و صدور گواهی کار
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باشد که با هدف تهیه و توزیع غذاي سالم و 

بهداشتی در جهت ارتقاي ایمنی غذا و سالمتی جسمی و روحی دانشجویان عزیز انجام وظیفه مینماید و با این اقدامات می کوشد از 

  .شتی آن رضایت خاطر دانشجویان را فراهم نماید

آمدهاي اختصاصی مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران از 

ي ها دانشجویان از دغدغهایجاد درگاه اینترنتی جدید و برقراري ارتباط اینترنتی جهت رزرو و شارژ کارت 

که بعد از ورودبه ، اداره رفاه و تعاون زیرمجموعه مدیریت اموردانشجوئی بوده و مسئولیت اموررفاهی دانشجویان را بعهده دارد

دانشجویان می توانند با استفاده ازامکانات صندوق رفاه 

شایان ذکر است که بهره مندي از این تسهیالت پس از انجام اقدامات اولیه و اداري 

ارت جوان که موجبات دستیابی راحت و آسان را در تمام طول روز و از طریق 

وام تبصره ، ودیعه مسکن، وام ضروري، وام مسکن

  .کاردانشجوئی و وام بنیاد علوي
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 نظارت بر جابجایی کارکنان در واحدهاي مختلف

 رسیدگی به شکایات در مورد ادارات و واحدهاي تابعه

 تنبیه کارکنان و ارائه ارزشیابی سالیانه کارکنان

 پاسخگویی به کلیه مکاتبات اداري واحدها و ادارات تابعه

 تهیه کلیه مکاتبات مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف ادارات و واحدهاي تابعه

  ادارات تحت پوشش مدیریت امور دانشجویی

باشد که با هدف تهیه و توزیع غذاي سالم و  می ي مدیریت دانشجوییها از زیرمجموعهاداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران 

بهداشتی در جهت ارتقاي ایمنی غذا و سالمتی جسمی و روحی دانشجویان عزیز انجام وظیفه مینماید و با این اقدامات می کوشد از 

شتی آن رضایت خاطر دانشجویان را فراهم نمایدطریق ارائه غذاي مناسب و بهداشتی با رعایت ارزش غذایی و توزیع بهدا

آمدهاي اختصاصی مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران از شماره حساب درهمزمان با این اقدامات جداسازي 

ایجاد درگاه اینترنتی جدید و برقراري ارتباط اینترنتی جهت رزرو و شارژ کارت 

  .اصلی این اداره بود که به حول و قوه الهی توسط مدیریت اموردانشجویی انجام شد

اداره رفاه و تعاون زیرمجموعه مدیریت اموردانشجوئی بوده و مسئولیت اموررفاهی دانشجویان را بعهده دارد

دانشجویان می توانند با استفاده ازامکانات صندوق رفاه . ازنظرمالی به عهده اداره رفاه می باشددانشگاه برقراري آرامش و آسایش 

شایان ذکر است که بهره مندي از این تسهیالت پس از انجام اقدامات اولیه و اداري . و تسهیالتی دریافت نمایند

ارت جوان که موجبات دستیابی راحت و آسان را در تمام طول روز و از طریق درمرحله نهایی از طریق حساب بانکی با نام تجارت ک

وام مسکن، وام تحصیلی: که عبارتند از، خودپردازهاي دنیاي تجارت الکترونیک فراهم نموده است

کاردانشجوئی و وام بنیاد علوي، وادثبیمه خدمات درمانی و بیمه ح، )واحد بین الملل 

 

 

o نظارت بر جابجایی کارکنان در واحدهاي مختلف

o رسیدگی به شکایات در مورد ادارات و واحدهاي تابعه

o  تنبیه کارکنان و ارائه ارزشیابی سالیانه کارکنانتشویق و

o پاسخگویی به کلیه مکاتبات اداري واحدها و ادارات تابعه

o تهیه کلیه مکاتبات مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف ادارات و واحدهاي تابعه

  

ادارات تحت پوشش مدیریت امور دانشجویی

o اداره تغذیه  

اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران 

بهداشتی در جهت ارتقاي ایمنی غذا و سالمتی جسمی و روحی دانشجویان عزیز انجام وظیفه مینماید و با این اقدامات می کوشد از 

طریق ارائه غذاي مناسب و بهداشتی با رعایت ارزش غذایی و توزیع بهدا

همزمان با این اقدامات جداسازي  

ایجاد درگاه اینترنتی جدید و برقراري ارتباط اینترنتی جهت رزرو و شارژ کارت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

اصلی این اداره بود که به حول و قوه الهی توسط مدیریت اموردانشجویی انجام شد

 

o اداره رفاه  

اداره رفاه و تعاون زیرمجموعه مدیریت اموردانشجوئی بوده و مسئولیت اموررفاهی دانشجویان را بعهده دارد

دانشگاه برقراري آرامش و آسایش 

و تسهیالتی دریافت نمایند ها وام دانشجویان

درمرحله نهایی از طریق حساب بانکی با نام تجارت ک

خودپردازهاي دنیاي تجارت الکترونیک فراهم نموده است

واحد بین الملل ( 2وام تبصره ، )شهریه(2



1394- 1398 رانیا یپزشک علوم دانشگاه ک

واحد صدور کارت دانشجویی پس از انتزاع در زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی قرارگرفته و تاکنون پس از تغییر کارت 

کد QRطوریکه عالوه بر کارت دانشجویی جدید از استاندارد و ایمنی باال برخوردار بوده به 

از هولوگرام با کیفیت  ها باشد به عالوه جهت ایمنی و افزایش طول عمر کارت

  .باشد می ي دانشجویی جدید داراي تاریخ اعتبار براساس رشته و سال ورود دانشجو

هم ، ي در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

  .باشد می فعال ها و خوابگاه

پذیراي ، نفري3000 واحد خوابگاهی در سطح شهر تهران و ظرفیت حدود

و مدت اسکان هر دانشجو مطابق آئین نامه اسکان وزارت بهداشت صورت 

مدیریت مجموعه را به عهده دارد و ناظم و ناظمین بصورت شیفت کنترل امور خوابگاه و 

 خدمات و تاسیسات دیگر واحدهاي هر خوابگاه می باشد 

تأمین ، ها خوابگاه مین و بهینه سازي فضاي فیزیکی

و مفید جهت رشد  بوجود آوردن محیطی سالم

ي ها ن با تغییرات و فناوريمهیا نمودن فضایی بانشاط وانرژي بخش براي کارکنان و نهایتاً همگام شد

واحد اسکان شامل ، ها داراي واحدهاي پشتیبانی و پیگیري درخواست

کلیه مراحل اسکان از درخواست ثبت نام تا 

  .انجام می گیرد ها
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واحد صدور کارت دانشجویی پس از انتزاع در زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی قرارگرفته و تاکنون پس از تغییر کارت 

کارت دانشجویی جدید از استاندارد و ایمنی باال برخوردار بوده به . کارت صادر نموده است

باشد به عالوه جهت ایمنی و افزایش طول عمر کارت می داراي شماره سریال ثبت شده در سیستم صدور کارت

ي دانشجویی جدید داراي تاریخ اعتبار براساس رشته و سال ورود دانشجوها همچنین کارت

ي در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهرانها واحد ایاب و ذهاب مدیریت امور دانشجویی پس از برگشتن سه خوابگاه از خوابگاه

و خوابگاه ها بیمارستان، ها نیمراه روزانه در امر ایاب و ذهاب دانشجویان به دانشکده

واحد خوابگاهی در سطح شهر تهران و ظرفیت حدود 15با در اختیار داشتن 

و مدت اسکان هر دانشجو مطابق آئین نامه اسکان وزارت بهداشت صورت  ها دانشجویان غیر بومی دانشگاه می باشد که احراز شرایط آن

مدیریت مجموعه را به عهده دارد و ناظم و ناظمین بصورت شیفت کنترل امور خوابگاه و ، مسئول خوابگاه

خدمات و تاسیسات دیگر واحدهاي هر خوابگاه می باشد ، انتظامات

مین و بهینه سازي فضاي فیزیکیأت، ثبت نام و اسکان دانشجویان غیربومی ها رسالت اصلی مدیریت خوابگاه

بوجود آوردن محیطی سالم، براي زندگی دانشجویی ایجاد شرایط رفاهی مناسب، محیط امن و سالم براي دانشجویان

مهیا نمودن فضایی بانشاط وانرژي بخش براي کارکنان و نهایتاً همگام شد

  .ي کشور و منطقه می باشدها نوین در سطح جهان و سایر دانشگاه

داراي واحدهاي پشتیبانی و پیگیري درخواست، واقع در معاونت دانشجویی فرهنگی

کلیه مراحل اسکان از درخواست ثبت نام تا . حساب و امور پرسنلی می باشدواحد تسویه ، ها کارشناس سامانه

ها به مدیریت خوابگاه بدون نیاز به مراجعه دانشجو بصورت اینتر نتی در سامانه اسکان و

 

 

o واحد صدور کارت  

واحد صدور کارت دانشجویی پس از انتزاع در زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی قرارگرفته و تاکنون پس از تغییر کارت 

کارت صادر نموده است 1300دانشجویی 

داراي شماره سریال ثبت شده در سیستم صدور کارت

همچنین کارت. باال استفاده شده است

o  ایاب و ذهابواحد 

واحد ایاب و ذهاب مدیریت امور دانشجویی پس از برگشتن سه خوابگاه از خوابگاه

نیمراه روزانه در امر ایاب و ذهاب دانشجویان به دانشکده 130اکنون با 

 

  ها خوابگاهامور مدیریت 

با در اختیار داشتن  ها مدیریت امور خوابگاه 

دانشجویان غیر بومی دانشگاه می باشد که احراز شرایط آن

مسئول خوابگاه ها ابگاهدر کلیه خو. می پذیرد

انتظامات. دانشجویان را بر عهده دارند

رسالت اصلی مدیریت خوابگاه 

محیط امن و سالم براي دانشجویان

مهیا نمودن فضایی بانشاط وانرژي بخش براي کارکنان و نهایتاً همگام شد، و تربیت دانشجویان خوابگاهی

نوین در سطح جهان و سایر دانشگاه

واقع در معاونت دانشجویی فرهنگی ها مدیریت امور خوابگاه 

کارشناس سامانه، اسکان خواهران و برادران 

بصورت اینتر نتی در سامانه اسکان و، پذیرش
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دانشجویی به عنوان خانه دوم  شوند و خوابگاه

اعتالي شخصیت و افزایش کیفیت تحصیلی دانشجویان 

ي دانشجویی از جایگاه ویژه اي نزد مسئولین ذیربط با توجه به ضرورت تحقق اهداف 

مسکن دانشجویان غیر  تأمینبدیهی است در راستاي 

ي الزم ها  این اداره سعی نموده است بستر، 

احترام به . را فراهم نماید ها ي معیشتی در ابعاد گوناگون دانشجویان ساکن در خوابگاه

قومی و فرهنگی و ایجاد و برقراري تعامل و تشریک 

 صادقانه ها لذا کارکنان اداره امور خوابگاه. معیشتی همواره در سرلوحه کار این اداره قرار دارد

آرام و مناسب جهت زندگی باشد تا به نوبه خود سهمی هر چند اندك در 

جدي به توصیه و تأکید مقام معظم رهبري 

، نقش فراگیر تربیت بدنی در شکل دهی انسان سالم و نیز تعالی فرهنگی

باشند که با  می و سازماندهی از اصول مدیریتی

برنامه توسعه تربیت بدنی دانشگاه با . گیرد

مدیریت تربیت  .کارکنان و اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه تدوین گردیده است

از  ها برنامه بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور کارشناس تربیت بدنی خانم و آقا بعنوان منابع انسانی همواره با تأیید اجرایی شدن

. تمام اهتمام خود را در جهت تحقق اهداف تربیت بدنی به کارمی گیرد

دانشکده علوم ، ي ورزشی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

و زیر ساختارهاي مربوطه در جهت گسترش 

و نسلی شاداب  تندرست، اد جامعه اي سالم
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شوند و خوابگاه می فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب، دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علمی

اعتالي شخصیت و افزایش کیفیت تحصیلی دانشجویان ، حفظ آرامش روحی و جسمی، دانشجو اهمیت ویژه اي در ارتقاء نشاط معنوي

ي دانشجویی از جایگاه ویژه اي نزد مسئولین ذیربط با توجه به ضرورت تحقق اهداف ها بی شک توسعه کمی و کیفی خوابگاه

بدیهی است در راستاي . شگاه در خصوص تولید علم و نیروي انسانی توانمند علمی برخوردار خواهد بود

، ي تحت پوششها  بومی با توجه به کالن شهر تهران و اهتمام به توسعه کمی و کیفی خوابگاه

ي معیشتی در ابعاد گوناگون دانشجویان ساکن در خوابگاهها روانی با توجه به نیاز

قومی و فرهنگی و ایجاد و برقراري تعامل و تشریک ، ي فردي و شخصیها اهمیت دادن ویژگی، ها شخصیت دانشجو و تکریم انسانی آن

معیشتی همواره در سرلوحه کار این اداره قرار دارد مساعی با ایشان در رفع مشکالت رفاهی و

آرام و مناسب جهت زندگی باشد تا به نوبه خود سهمی هر چند اندك در ، محیطی امن، کوشند تا فضاي خوابگاهی اختصاص یافته

  پیشبرد علم و دانش این مرز و بوم داشته باشند 

جدي به توصیه و تأکید مقام معظم رهبري  نشانگر اهتمام، ها تفکر و هم اندیشی در حیطه مطالعات علوم ورزشی در تمامی گرایش

نقش فراگیر تربیت بدنی در شکل دهی انسان سالم و نیز تعالی فرهنگی. دانش و ارزش است بر ضرورت و توجه به ورزش درکنار

و سازماندهی از اصول مدیریتی ریزي برنامه، پیش بینی. اقتصادي جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست

گیرد می موجود انجام ي گذشته و امکانات مالی و منابع انسانی

کارکنان و اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه تدوین گردیده است، ي دانشجویانتوجه به امکانات و شرایط و نیازها

بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور کارشناس تربیت بدنی خانم و آقا بعنوان منابع انسانی همواره با تأیید اجرایی شدن

تمام اهتمام خود را در جهت تحقق اهداف تربیت بدنی به کارمی گیرد، ع مصوبفرهنگی بعنوان مرج

ي ورزشی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیها سالن، این مدیریت با دارابودن مجموعه ورزشی شهید همت

و زیر ساختارهاي مربوطه در جهت گسترش  ي همگانیها ورزش، امور فنی و ورزش قهرمانی، توانبخشی در سه حوزه آموزش و پژوهش

اد جامعه اي سالمجکارکنان و اعضاي هیأت علمی دانشگاه براي ای، و بسط فرهنگ ورزش در میان دانشجویان

 

 

دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علمی

دانشجو اهمیت ویژه اي در ارتقاء نشاط معنوي

بی شک توسعه کمی و کیفی خوابگاه. دارد

شگاه در خصوص تولید علم و نیروي انسانی توانمند علمی برخوردار خواهد بوددان

بومی با توجه به کالن شهر تهران و اهتمام به توسعه کمی و کیفی خوابگاه

روانی با توجه به نیازبهداشت  تأمینبراي 

شخصیت دانشجو و تکریم انسانی آن

مساعی با ایشان در رفع مشکالت رفاهی و

کوشند تا فضاي خوابگاهی اختصاص یافته می

پیشبرد علم و دانش این مرز و بوم داشته باشند 

 ت تربیت بدنیمدیری

تفکر و هم اندیشی در حیطه مطالعات علوم ورزشی در تمامی گرایش

بر ضرورت و توجه به ورزش درکنار

اقتصادي جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست اخالقی و، اجتماعی

ي گذشته و امکانات مالی و منابع انسانیها بررسی عملکرد سال توجه به

توجه به امکانات و شرایط و نیازها

بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور کارشناس تربیت بدنی خانم و آقا بعنوان منابع انسانی همواره با تأیید اجرایی شدن

فرهنگی بعنوان مرج، سوي معاونت محترم دانشجویی

این مدیریت با دارابودن مجموعه ورزشی شهید همت

توانبخشی در سه حوزه آموزش و پژوهش

و بسط فرهنگ ورزش در میان دانشجویان

  . نماید می ارائه خدمت
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گردد و دستیابی به آن سطح از سالمت  مهم توسعه انسانی و پایدار تلقی می

برخورداري از خدمات بهداشتی درمانی . باشد

ي مهم پیشرفت جامعه بوده و روز به روز به عنوان 

که در آن » سرمایه انسانی«دالیل این ادعا عبارتند از دیدگاه موسوم به 

 .شود ر گرفته میبعنوان عامل افزایش بازده در نظ

تحت نظر معاونت  1369در راستاي تحقق اهداف فوق مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

بهداشت ، این مرکز با تالش جهت نیل به شرایط بهداشتی ایده آل از نظر بهداشت عمومی

ي ها  بهداشت محیط و کمیسیون، پرستاري

پزشکی روانپزشکی آماده خدمت رسانی و راهنمایی دانشجویان دانشگاه درخصوص مسائل بهداشتی و درمانی در طول دوران دانشجویی 

 که مستقیماً زیر نظر معاون محترم دانشجویی فعالیت

این واحد در جهت ایجاد فضایی مناسب و آرام براي دانشجویان و نیز همفکري و مشاوره براي بهبود وضعیت فردي وعمومی 
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  مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

مهم توسعه انسانی و پایدار تلقی میبهبود وضعیت بهداشتی درمانی افراد جامعه از عوامل 

باشد کاهش یابد شایسته توجه و اهتمام بیشتري می ها و معلولیت

ي مهم پیشرفت جامعه بوده و روز به روز به عنوان ها یکی از حقوق مسلم فردي و اجتماعی است و جسم و روان سالم یکی از زیربنا

دالیل این ادعا عبارتند از دیدگاه موسوم به . یابد ارزش بیشتري می ، عاملی در پیشبرد توسعه اقتصادي

بعنوان عامل افزایش بازده در نظ، ي هرانسان بخصوص در زمینه بهداشت و آموزش

در راستاي تحقق اهداف فوق مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

این مرکز با تالش جهت نیل به شرایط بهداشتی ایده آل از نظر بهداشت عمومی. دانشجویی فرهنگی شروع بکار نموده است

پرستاري، پزشکی، واحد دندانپزشکی 5و حفظ و ارتقاء سالمت دانشجویان با 

پزشکی روانپزشکی آماده خدمت رسانی و راهنمایی دانشجویان دانشگاه درخصوص مسائل بهداشتی و درمانی در طول دوران دانشجویی 

 واحد کمیسیون پزشکی و روانپزشکی

که مستقیماً زیر نظر معاون محترم دانشجویی فعالیت باشد می فرهنگی دانشگاهو اداره مشاوره واحدي از حوزه معاونت دانشجویی 

این واحد در جهت ایجاد فضایی مناسب و آرام براي دانشجویان و نیز همفکري و مشاوره براي بهبود وضعیت فردي وعمومی 

 

 

  

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

بهبود وضعیت بهداشتی درمانی افراد جامعه از عوامل 

و معلولیت ها انسانی که در آن بیماري

یکی از حقوق مسلم فردي و اجتماعی است و جسم و روان سالم یکی از زیربنا

عاملی در پیشبرد توسعه اقتصادي

ي هرانسان بخصوص در زمینه بهداشت و آموزشها افزایش توانائی

در راستاي تحقق اهداف فوق مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

دانشجویی فرهنگی شروع بکار نموده است

و حفظ و ارتقاء سالمت دانشجویان با  محیط و بهداشت فردي

پزشکی روانپزشکی آماده خدمت رسانی و راهنمایی دانشجویان دانشگاه درخصوص مسائل بهداشتی و درمانی در طول دوران دانشجویی 

  .میباشد

 تحت پوششي ها واحد

o واحد دندانپزشکی 

o واحد پزشکی 

o واحد پرستاري 

o واحد بهداشت محیط 

o واحد کمیسیون پزشکی و روانپزشکی

 

  اداره مشاوره و راهنمایی 

اداره مشاوره واحدي از حوزه معاونت دانشجویی 

این واحد در جهت ایجاد فضایی مناسب و آرام براي دانشجویان و نیز همفکري و مشاوره براي بهبود وضعیت فردي وعمومی . نماید می
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مشاوره و مددکار اجتماعی و ، روان شناسی عمومی

  به منظور ارتقاء توان روانشناختی) ها و ارزش

و ....) امور اجتماعی و ، ازدواج، شغل، رشته تحصیلی

تواند  می پیشگیري از بروز مشکالتی که عاطفی و هیجانی و

 ي الزمها ي الزم براي برقراري روابط سالم با سایر اعضاء جامعه و کسب مهارت

  .کمک به دانشجویانی که در طول دوران تحصیل مشکالت تحصیلی و آموزشی دارند

 یات زندگی دانشجویی و خوابگاهی 

شوراي انضباطی بعنوان نهادي حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه موظف است که ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به 

استعدادهاي دانشجویان و تقویت روحیه وظایف اساسی دانشگاه در راستاي رشد 

، استقالل و اعتماد به نفس در آنان را مد نظر داشته و از هر گونه برخوردي که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می کند

که این ، ت داردهر چند در مواردي تنبیه اجتناب ناپذیر است اما تأکید به پرهیز از هر گونه تجسس و تفتیش ضرور

ي خود را در اولین مراحل با ارشاد و تذکر آغاز 
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روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، افراد در دانشگاه با بهره مندي از متخصصین روان پزشکی

  .باشد می اشت روان مشغول به فعالیت

 ي فعالیت اداره مشاوره و راهنمایی 

و ارزش ها محدودیت، ها توانایی، استعدادها(کمک به مراجعین در شناخت بهتر خود 

رشته تحصیلی(ي مهـــم زندگی ها کمک به مراجعین در انتخاب و تصمیم گیري

 خانوادگی و اجتماعی، همچنین بهبود سازگاري فردي

عاطفی و هیجانی و، و اختالالت شناختی ها کمک به مراجعین در درمان نارسائی

 .شناختی باشد -سر منشا اختالالت عمیق عاطفی 

ي الزم براي برقراري روابط سالم با سایر اعضاء جامعه و کسب مهارتها یري مهارتکمک به مراجعین در فراگ

  براي مواجهه با تحوالت ناشی از رشد و ارضاء سالم نیازها

کمک به دانشجویانی که در طول دوران تحصیل مشکالت تحصیلی و آموزشی دارند

یات زندگی دانشجویی و خوابگاهی کمک به دانشجویان جهت سازگاري با شرایط کار و مقتض

  شوراي انضباطی دانشجویان دانشگاه

شوراي انضباطی بعنوان نهادي حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه موظف است که ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به 

وظایف اساسی دانشگاه در راستاي رشد ، تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخالق متعالی

استقالل و اعتماد به نفس در آنان را مد نظر داشته و از هر گونه برخوردي که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می کند

هر چند در مواردي تنبیه اجتناب ناپذیر است اما تأکید به پرهیز از هر گونه تجسس و تفتیش ضرور

ي خود را در اولین مراحل با ارشاد و تذکر آغاز ها لذا شورا مصمم است اقدام. برخورد توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد

  .و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصالح را در فرد خاطی و محیط ایجاد نماید

  و مقررات بر کلیه امور اجرایی شوراي انضباطینظارت بر حسن اجراي قوانین 

 

 

افراد در دانشگاه با بهره مندي از متخصصین روان پزشکی

اشت روان مشغول به فعالیتمشاور تحصیلی و کارشناس بهد

 

ي فعالیت اداره مشاوره و راهنمایی ها  محور

o  کمک به مراجعین در شناخت بهتر خود

o کمک به مراجعین در انتخاب و تصمیم گیري

همچنین بهبود سازگاري فردي

o کمک به مراجعین در درمان نارسائی

سر منشا اختالالت عمیق عاطفی 

o کمک به مراجعین در فراگ

براي مواجهه با تحوالت ناشی از رشد و ارضاء سالم نیازها

o کمک به دانشجویانی که در طول دوران تحصیل مشکالت تحصیلی و آموزشی دارند

o کمک به دانشجویان جهت سازگاري با شرایط کار و مقتض

شوراي انضباطی دانشجویان دانشگاه

شوراي انضباطی بعنوان نهادي حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه موظف است که ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به 

تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخالق متعالی

استقالل و اعتماد به نفس در آنان را مد نظر داشته و از هر گونه برخوردي که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می کند

هر چند در مواردي تنبیه اجتناب ناپذیر است اما تأکید به پرهیز از هر گونه تجسس و تفتیش ضرور. اجتناب ورزد

برخورد توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد

و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصالح را در فرد خاطی و محیط ایجاد نماید

 

  ي فعالیت ها محور

o  نظارت بر حسن اجراي قوانین
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 بررسی کلیه شکایات و گزارشات واصله و تحقیق جهت کشف حقیقت از متخلفین و گواهان

 

 دکتري تخصصی و دستیاري

ي گروهی در راستاي اجرا ها با هماهنگ کردن کوشش

، انبار، تدارکات، اتتأسیسي ها تحت پوشش معاونت دانشجویی از طریق ارائه خدمات در زمینه

 ي غیر ضروري 

 تابعه واحدهاي  ین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین

 و انجام اقدامات الزم جهت اخذ اعتبارات

204 

کیاستراتژ برنامه

بررسی کلیه شکایات و گزارشات واصله و تحقیق جهت کشف حقیقت از متخلفین و گواهان

 مصاحبه و تشکیل پرونده، دعوت از دانشجویان خاطی به منظور تفهیم تخلف

 تشکیل جلسات شوراي بدوي و تجدید نظر جهت صدور حکم

 و درمانی به منظور نظارت بر رفتار دانشجویانبازدید از مراکز آموزشی 

 ي ارشادي به دانشجویان جهت رعایت شئون و حفظ عفاف دانشجویی

 ها ي دولتی و پاسخ به آنها از دستگاه ها بررسی کلیه استعالم

دکتري تخصصی و دستیاري، اخذ تعهد از دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع ارشد

  دانشجویان دانش آموخته

  انجام مکاتبات اداري

با هماهنگ کردن کوششمعاونت دانشجویی فرهنگی امور عمومی زیر نظر مستقیم 

 .نماید می فرهنگی فعالیت دن خط مشی عمومی معاونت دانشجویی و

تحت پوشش معاونت دانشجویی از طریق ارائه خدمات در زمینهپشتیبانی واحدهاي 

 ریزي جهت افزایش کیفیت خدمات اداري و پشتیبانی 

ي غیر ضروري ها ي مربوط به کنترل و کاهش هزینهها ریزي و ارائه طرح

ین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بینتعی، تقسیم کار، تعیین شرح وظایف

 امور عمومیپیش بینی اعتبارات الزم و تنظیم بودجه 

 رسیدگی به امور مربوط به قراردادهاو  ها

و انجام اقدامات الزم جهت اخذ اعتبارات معاونتپیش بینی نیازهاي تدارکاتی 

 

 

o بررسی کلیه شکایات و گزارشات واصله و تحقیق جهت کشف حقیقت از متخلفین و گواهان

o دعوت از دانشجویان خاطی به منظور تفهیم تخلف

o تشکیل جلسات شوراي بدوي و تجدید نظر جهت صدور حکم

o  بازدید از مراکز آموزشی

o ي ارشادي به دانشجویان جهت رعایت شئون و حفظ عفاف دانشجوییها توصیه

o بررسی کلیه استعالم

o اخذ تعهد از دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع ارشد

o  دانشجویان دانش آموختهتسویه حساب

o انجام مکاتبات اداري

  مدیریت امور عمومی

امور عمومی زیر نظر مستقیم مدیریت 

دن خط مشی عمومی معاونت دانشجویی ونمو

 :محورهاي فعالیت

o  پشتیبانی واحدهاي

 خدمات 

o ریزي جهت افزایش کیفیت خدمات اداري و پشتیبانی  برنامه

o ریزي و ارائه طرح برنامه

o تعیین شرح وظایف، سازماندهی

o   پیش بینی اعتبارات الزم و تنظیم بودجه

o ها تنظیم قرارداد

o  پیش بینی نیازهاي تدارکاتی
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  .استفرهنگی با هدف ارائه خدمات رایانه اي به کارمندان و دانشجویان دانشگاه راه اندازي شده 

مدیریت ، ي نظامند به هدایتها تحقیق و توسعه سیستمی است فرا گیر که در بطن ساختار هر سازمان شکل گرفته است و با روش

 ماموریتیهریک از اجزاء سازمانی و . نماید می

ارائه پیشنهادات و پیگیري کیفیت ، رفع مشکالت

تصمیم ، جهت دهی. ستها و برنامه ها که این امرمنجر به نتایج مطلوب در طرح
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 قراردادها

فرهنگی با هدف ارائه خدمات رایانه اي به کارمندان و دانشجویان دانشگاه راه اندازي شده ، 

  توسعه و کمیته پایش و ارزیابی

تحقیق و توسعه سیستمی است فرا گیر که در بطن ساختار هر سازمان شکل گرفته است و با روش

می ي زیربط اقدامها ي عملیاتی بر اساس حدود اختیارات و مسئولیت سازمان

رفع مشکالت، ي اجرایی وتحقیقاتی در جهت بهینه سازيها در راستاي شناسایی و تعریف طرح

که این امرمنجر به نتایج مطلوب در طرح، عملکرد آن نقش اساسی و مهمی را ایفاء خواهد نمود

 

 

 

 :واحدهاي تحت پوشش

o  قراردادهاامور

o امور اداري 

o انبار 

o تدارکات 

o اتتأسیس 

o خدمات 

 فناوري اطالعاتواحد 

، واحد معاونت دانشجوییاین 

 :ي فعالیتها محور

o يسخت افزار  

o  ينرم افزار  

o  شبکه امور  

o افی نت ک  

  

توسعه و کمیته پایش و ارزیابی واحد تحقیق و

تحقیق و توسعه سیستمی است فرا گیر که در بطن ساختار هر سازمان شکل گرفته است و با روش

ي عملیاتی بر اساس حدود اختیارات و مسئولیت سازمانها در اجراي طرح

در راستاي شناسایی و تعریف طرح

عملکرد آن نقش اساسی و مهمی را ایفاء خواهد نمود
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فعال و موثر با مدیران و کارمندان مجموعه سازمانی به 

 فرهنگی  و رنامه استراتژیک معاونت دانشجویی

 ي عملکردي کلیه واحدها 

 ها ي عملیاتی معاونت دانشجویی فرهنگی مبتنی بر برنامه راهبردي و پایش آن

 بر اساس اهداف معاونت دانشجویی فرهنگی

ي کاربردي و مبتنی بر نیاز معاونت دانشجویی 

206 

کیاستراتژ برنامه

فعال و موثر با مدیران و کارمندان مجموعه سازمانی به ، ي موجود در این نظام با تعاملی بسیار گسترده

  

 شنهادات و شکایات دانشجویان و ارباب رجوع پیگیري و رسیدگی به پ

رنامه استراتژیک معاونت دانشجوییتشکیل کمیته تدوین برنامه استراتژي و تدوین ب

ي عملکردي کلیه واحدها ها شاخص بندي رتبهانجام برنامه سنجش اعتبار بخشی و 

  HSR تشکیل شوراي تحقیقاتی و رسیدگی به طرحهاي تحقیقاتی

ي عملیاتی معاونت دانشجویی فرهنگی مبتنی بر برنامه راهبردي و پایش آن

بر اساس اهداف معاونت دانشجویی فرهنگی ها اصالح و به روز رسانی کلیه فرآیندها و برنامه

ي کاربردي و مبتنی بر نیاز معاونت دانشجویی ها پژوهشي توانمندسازي پرسنلی در راستاي انجام 

   

 

 

ي موجود در این نظام با تعاملی بسیار گستردهها ف و برنامهاجراي اهدا، گیري

  .ارتباطی دوسویه منجرخواهد شد

  محورهاي فعالیت

o پیگیري و رسیدگی به پ

o تشکیل کمیته تدوین برنامه استراتژي و تدوین ب

o  انجام برنامه سنجش اعتبار بخشی و

o تشکیل شوراي تحقیقاتی و رسیدگی به طرحهاي تحقیقاتی

o ي عملیاتی معاونت دانشجویی فرهنگی مبتنی بر برنامه راهبردي و پایش آنها تدوین برنامه

o اصالح و به روز رسانی کلیه فرآیندها و برنامه

o ي توانمندسازي پرسنلی در راستاي انجام ها برگزاري کارگاه

 فرهنگی
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محیطی پویا و سالم را براي رشد و تعالی دانشجویان 

داند تا در راستاي بهبود تصمیمات کالن نظام سـالمت در راسـتاي اجـراي    

 از گیـري  رهبهـ  بـا ، 1404انداز 

 ارائه در را ییدانشجوي ها تشکل

 یورزشـ  و هنـري ، یعلمـ ، یفرهنگـ 

ـ  و یجسـم  نظـر  از مـن  از  یروان

 تعمیـق  و تعـالی ، رشـد ، رفـاه ، 

  .نماید تحویل اسالمی جامعه

دانشجویی و ، فرهنگی -با ارائه بهترین خدمات رفاهی

و  انیدانشـجو  ی و اجتمـاعی فرهنگـ 

 .هاي علوم پزشکی منطقه خاورمیانه فراهم نماید

خود را موظف به ، دانشگاه علوم پزشکی ایران در مسیر انجام رسالت سازمان

  1404انداز توسعه  ي ابالغی از سوي مقام معظم رهبري و سند علمی چشم

  نظم و انضباط درکارکنان سازمان

 فرهنگیو  ورزشی
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  دانشگاه و فرھنگی ییدانشجو

   دانشگاه فرهنگی

محیطی پویا و سالم را براي رشد و تعالی دانشجویان  تا دارد مأموریت یرانا یپزشک علوم دانشگاه

داند تا در راستاي بهبود تصمیمات کالن نظام سـالمت در راسـتاي اجـراي     این معاونت وظیفه خود می

انداز  هاي ابالغی از سوي مقام معظم رهبري و همچنین در جهت رسیدن به سند علمی چشم

تشکل و انیدانشجو مشارکت، توانمند و با انگیزه کارکنان و مجرب

فرهنگـ  اسـتعدادهاي یی شـکوفا  بـه  قیـ طر نیهمـ  از و کرده

مـن یا یطـ یمح کـردن  فـراهم  و خدمت و لیتحص انگیزه با ی

، سالمت راستاي در ریزي برنامه بامعاونت دانشجویی و فرهنگی 

جامعه به را مؤثري و دانش آموختگان فعال کوشد تا می دانشجویان

   فرهنگی و دانشجویی

با ارائه بهترین خدمات رفاهی دارد قصد یرانا یپزشک علوم دانشگاه

فرهنگـ ، وروانـی روحـی  ، جسـمی ، ی علمـی بالندگ و ییشکوفا

هاي علوم پزشکی منطقه خاورمیانه فراهم نماید ترین نحو در سطح دانشگاه

  معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه علوم پزشکی ایران در مسیر انجام رسالت سازمان فرهنگی

 :داند ي ذیل می

ي ابالغی از سوي مقام معظم رهبري و سند علمی چشمها  حرکت در راستاي سیاست

  )دانشجویان و تمامی ذینفعان، کارکنان( انسانی منزلت و 

 آوري در سازمان و ارتقاي کیفیت ارایه خدمات  نو و 

نظم و انضباط درکارکنان سازمان، ایجاد انگیزه در کارمندان و ارتقاء روحیه مسئولیت پذیري و پاسخگویی

ورزشی، رفاهی هاي مقوله در ویژه به، یسیستم عینی و علمی

 

 

دانشجو معاونت کیاستراتژ برنامھ

فرهنگی و دانشجویی معاونت رسالت

دانشگاه یفرهنگ یی ودانشجو معاونت

این معاونت وظیفه خود می. این دانشگاه فراهم آورد

هاي ابالغی از سوي مقام معظم رهبري و همچنین در جهت رسیدن به سند علمی چشم سیاست

مجرب کارشناسان، نظران صاحب خدمات

کرده هموار ییدانشجو و یفرهنگ خدمات

یانیدانشجو تیترب. بپردازد انیدانشجو

معاونت دانشجویی و فرهنگی . باشد هاي این معاونت می رسالت

دانشجویان فرهنگی و اجتماعی، دینی، معرفتی

دانشجویی انداز معاونت چشم

دانشگاه یی و فرهنگیدانشجو معاونت 

شکوفاموجبات ، ی امن و آرامطیمحایجاد 

ترین نحو در سطح دانشگاه کارمندان را به شایسته

معاونت دانشجویی و فرهنگیي ها ارزش

فرهنگی و دانشجویی معاونت

ي ذیل میها  رعایت اصول و ارزش

 حرکت در راستاي سیاست

 کرامت اصل به احترام 

 خالقیت به نهادن ارج 

 ایجاد انگیزه در کارمندان و ارتقاء روحیه مسئولیت پذیري و پاسخگویی

 علمی هاي ارزیابی توجه به
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 بیت اهل سیره و اسالمی ناب اندیشه 

  علمی هیات اعضاي

 ذینفعان

 يها صحنه در آنان نهفته يها  استعداد

  دانشجویی مشکالت حل

 فرهنگی

 آن 

  انسانی
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 .جامعه کلیت، آن بالتبع و دانشجویان سالمت 

  ایرانی _اخالقی و ایجاد جو فرهنگی اسالمی  اصول و

  ي موازي و توجه به کار گروهیها تمرکز زدایی و حذف فعالیت

 ي نوینها کارآفرینی و فناوري، تخصص گرایی، ساالري توجه به مقوله شایسته

  نهادها و هیئآت مذهبی ي دانشجویی وها  مشارکت دانشجویان و تشکل

  معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 بر مبتنی فرهنگی سازي الگوي و متعهد روحیه تقویت و اسالمی

  سطوح تمام در دانشگاهی جامعه براي نشاط با و

اعضاي کارکنان؛ بدنی تربیت و رفاهی، فرهنگی خدمات کلیه کیفی

ذینفعان بهداشتی، ورزشی و رفاهی فرهنگی يها فعالیت هماهنگی و

استعداد شکوفایی جهت مناسب بستر ایجاد و کارمندي و دانشجویی

  ورزشی اجتماعی

حل و امور اداره در دانشجویان مشارکت و ها توانمندي از بیشتر

  منابع از استفاده در هزینه مدیریت و وري بهره افزایش يها

 اسالمی فرهنگ و دینی و اخالقی

فرهنگی و دانشجویی هاي برنامه در ها NGO و خیرین و خصوصی بخش

 اساتید و کارکنان، دانشجویان ورزشی و فرهنگی

 ارتقاي جهت در تالش و روز ارتباطی و الکترونیکی فناوري و

 خصوصی بخش به ها فعالیت

انسانی نیروي بهسازي و آموزش طریق از کارکنان يها توانمندي

 

 

 سطح افزایش به توجه 

 و شرعی موازین رعایت

 تمرکز زدایی و حذف فعالیت

 توجه به مقوله شایسته

 مشارکت دانشجویان و تشکل

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اهداف کالن

 اسالمی بصیرت افزایش

 )ع( معصومین

 و سالم محیطی ایجاد

 کیفی و کمی سطح ارتقاي

 و سیاستگزاري تقویت

 دانشجویی مشارکت توسعه

اجتماعی فرهنگی علمی

 بیشتر استفاده و شناسایی

 ها مکانیسم بکارگیري

 اخالقی فضایل تعالی و رشد

 بخش مشارکت جذب

 فرهنگی فضاي سرانه افزایش

 و دانش از مندي بهره

 فعالیت واگذاري روند بهبود

 توانمندي و ها مهارت ارتقاء
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  1404 توسعه انداز چشم

  سازمان درکارکنان انضباط

  فرهنگی و ورزشی

  فرهنگی دانشگاه
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 دانشگاهی جامعه بین در جمعی مشارکت و همکاري

 نشاط روحیه ایجاد و دانشجویان روانی وروحی جسمی

چشم علمی سند و رهبري معظم مقام سوي از ابالغی هاي سیاست

  )ذینفعان تمامی و دانشجویان، کارکنان( انسانی منزلت و کرامت

   خدمات ارائه کیفیت ارتقاي و سازمان در نوآوري و خالقیت

انضباط و نظم، پاسخگویی و پذیري مسئولیت روحیه ارتقاء و کارمندان

ورزشی، رفاهی هاي مقوله در ویژه به، سیستمی عینی و علمی

  جامعه کلیت، آن بالتبع و دانشجویان سالمت سطح

  ایرانی _ اسالمی فرهنگی جو ایجاد و اخالقی اصول و 

   گروهی کار به توجه و موازي يها فعالیت 

  نوین يها فناوري و کارآفرینی، گرایی تخصص، ساالري شایسته

  مذهبی يها تهیأ و نهادها و دانشجویی يها تشکل و 

 

    

فرهنگی دانشگاه و تحلیل ذینفعان معاونت دانشجویی 1 -8جدول 

 

 

 همکاري روحیه تقویت

 جسمی سالمت سطح ارتقا

 سیاست راستاي در حرکت

 کرامت اصل به احترام

 خالقیت به نهادن ارج

 کارمندان در انگیزه ایجاد

 علمی هاي ارزیابی به توجه

 سطح افزایش به توجه

 شرعی موازین رعایت 

 حذف و زدایی تمرکز 

 شایسته مقوله به توجه

 دانشجویان مشارکت 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

جدول 
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سطح 

 منافع

سطح 

  پشتیبانی

10 9 

7 6 

9 8 

9 8 

6 5 

6 7  

3 3 

4 6 
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داخلی یا 

 خارجی

سطح 

  قدرت

 9  داخلی

 8  داخلی

 7  خارجی

 7  خارجی  هاي دیگر 

 4  خارجی

 6  خارجی

 3  خارجی  ي دیگر

 2 خارجی  )افراد بیرون از سازمان(متقاضیان خدمات خارجی 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ذینفعان

  کارکنان

  دانشجویان

  پیمانکاران

هاي دیگر  معاونت

  وزارت خانه

  ها دانشکده

ي دیگرها دانشگاه

متقاضیان خدمات خارجی 
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  ي معاونت دانشجویی و فرهنگی

  ها بهینه سازي زیر ساخت

  ها اصالح ساختار و فرایند

  تقویت مدیریت اطالعات و ارتباطات

 بهینه سازي منابع انسانی

 

 

  

ي معاونت دانشجویی و فرهنگیها استراتژي

 بهینه سازي زیر ساخت

 اصالح ساختار و فرایند

 تقویت مدیریت اطالعات و ارتباطات

 ها رهبري هزینه 

 بهینه سازي منابع انسانی
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دکتر  -اعظم فانی  - دکتر نادرتوکلی -دکتر مهناز یثرب دوست 

دکترمعصومه  -دکتر نادراشرف نیا - شیده گنجه اي

زهره  -مهسا فرج اله حسینی  -سارا گوهري 

الهام شیرازي  - مهناز السادات حسینی -احمد مصطفایی

مرضیه  - زهرا محمدي - شهرام شاهرخ –رحمت اله جعفري 

  یه فراهانیسمیه حسن - طاهره رعدي

   ماهرخ مالکی

  الهام شیرازي زاده 

  لیال ساریخانی
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  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

  :ریزي راهبردي

دکتر مهناز یثرب دوست  –دکتر جلیل علیقلی -دکتر سعیده مهدي پور 

شیده گنجه اي - ماهرخ مالکی -دکتر رضا محمدي –دکتر جواد معظمی

سارا گوهري  -زهرا اصغري  -جمیله السادات صدرائی - دکترسعید آقاجانی

احمد مصطفایی - ی زادهسوسن ادیب -مهین زارع  - افسون شریف محسنی

رحمت اله جعفري  - معصومه بلوچی  –مسعود جوادي  –فرزانه رجبی 

طاهره رعدي –فاطمه نجفی پور مقدم  -لیلی زاهدي - زهرا ذوالفقاري

ماهرخ مالکی - اعظم فانی -دکتر سعیده مهدي پور:  گروه جمع آوري ،تنظیم وتدوین

 -ماهرخ مالکی  :رابط برنامه و هماهنگ کننده کمیته برنامه ریزي معاونت درمان

  محمد زارع-عارفه پور طالب - فاطمه بکشلو :دانشجویان دکتراي مدیریت

لیال ساریخانی :هماهنگ کننده ودبیر جلسات کمیته برنامه ریزي استراتژیک

 دکتر حسن ابوالقاسم گرجی: مشاور طرح و دبیر گروه معاونت درمان

 

 

  

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران: فصل نهم

  

  

ریزي راهبرديکمیته فنی وبرنامه 

دکتر سعیده مهدي پور  -دکتر رضا پایدار

دکتر جواد معظمی –مجیدرضا خلج زاده 

دکترسعید آقاجانی - نرگس پاك -کمین

 .رستمی

  :یروه کارشناسگ

افسون شریف محسنی - زهرا سلطانی

فرزانه رجبی  –سحر امینی  -زاده

زهرا ذوالفقاري -اسماعیل فالحتی - جنت

گروه جمع آوري ،تنظیم وتدوین 

رابط برنامه و هماهنگ کننده کمیته برنامه ریزي معاونت درمان

دانشجویان دکتراي مدیریت       

هماهنگ کننده ودبیر جلسات کمیته برنامه ریزي استراتژیک      

مشاور طرح و دبیر گروه معاونت درمان      
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، هاي کلی سالمتسیاستمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستاي تحقق فرمایشات مقام معظم رهبري درخصوص 

انسان سالم و سالمت همه " اقتصادي و فرهنگی کشور مبتنی بر رویکرد

اعتبار بخشی در راستاي  ارزیابی و، نظارت

  موقعبه، کارا، اثربخش، ایمن، 

 هاي سالمت منطبق بر قوانین جاري کشور
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  معرفی معاونت درمان دانشگاه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستاي تحقق فرمایشات مقام معظم رهبري درخصوص 

اقتصادي و فرهنگی کشور مبتنی بر رویکرد، برنامه توسعه اجتماعی

نظارت، پایش، ریزي برنامه، یکپارچگی در سیاستگذاري ضرورت وجود

  : کندخدمات درمانی در مناطق تحت پوشش اهداف ذیل را دنبال می

، یتهاي سالمت با کیفمندي آحاد جامعه به خدمات و مراقبت

هاي سالمت منطبق بر قوانین جاري کشورهاي خدمات و مراقبتحفاظت مالی مردم در برابر هزینه

 پذیري و پاسخگویی نظام ارائه خدمات

 افزایش سطح رضایت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات

 ارائه خدمات درمانی هماهنگی و نظارت در، ریزيارتقاء مستمر کیفیت در برنامه

 مدیران و کارکنان با استفاده بهینه از منابع موجود، ارتقاي مستمر توانمندي روسا

 هاي کاربرديو ایجاد بستر مناسب جهت انجام و بکار گیري پژوهش

 و اطالعات در نظام سالمت توسعه نظام جامع مدیریت آمار

 هاي کمی وکیفی خدمات سالمت

  

 

 

معرفی معاونت درمان دانشگاه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستاي تحقق فرمایشات مقام معظم رهبري درخصوص 

برنامه توسعه اجتماعی، اجراي طرح تحول سالمت

ضرورت وجود با توجه به و "جانبه

خدمات درمانی در مناطق تحت پوشش اهداف ذیل را دنبال میمدیریت ارائه 

 مندي آحاد جامعه به خدمات و مراقبتدسترسی عادالنه و بهره

 حفاظت مالی مردم در برابر هزینه

 پذیري و پاسخگویی نظام ارائه خدماتسطح مسئولیت ارتقاي

  افزایش سطح رضایت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات

 ارتقاء مستمر کیفیت در برنامه

 ارتقاي مستمر توانمندي روسا

 و ایجاد بستر مناسب جهت انجام و بکار گیري پژوهش سازيظرفیت

 توسعه نظام جامع مدیریت آمار

 هاي کمی وکیفی خدمات سالمتارتقاء شاخص
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یر دانشگاهی و غدرمانی  مراکز معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بر نحوه ارایه خدمت در

و  21، 18، 9، 6، 5، 2مراکز توانبخشی و تشخیصی واقع شده در مناطق جعرافیایی 

 و مستمر رتتحت کنترل و نظا، بهارستان مالرد و شهر قدس را دیدبانی

محیط داخلی و خارجی معاونت درمان دانشگاه به برخی آمارها و اطالعاتی که 

ي آماري در ها شاخص، جمعیت تحت پوشش

یصی به جمعیتی بالغ بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات درمانی سرپایی و بستري توانبخشی و تشخ

  

وابسته به تامین ( مرکز غیر دانشگاهی 46

  .تخت فعال تحت پوشش دارد 9998

این در حالی است که تعداد تخت فعال  ه و

 .کشوري قرار دارد 36این دانشگاه در رتبه 

مبرم به افزایش نیرو و  می باشد که نشانگر نیاز

به سمت  ها با سایر دانشگاه همگام ي وزارت بهداشت و درمان و

این دانشگاه در  93متبوع در سال ریت آمار و اطالعات درمان وزارت

دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در سطح کشور داراي بیشترین تعداد تحت فعال بوده که نشانگر ظرفیت قابل توجهی 

براي کنترل و نظارت مستمر و پویا رادر قالب 

افزایش اشغال تخت درمراکز از زمان اجراي طرح تحول نظام سالمت حاکی از 
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معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بر نحوه ارایه خدمت در

مراکز توانبخشی و تشخیصی واقع شده در مناطق جعرافیایی  و، ها مطب، دانشگاهی همچنین موسسات پزشکی

بهارستان مالرد و شهر قدس را دیدبانی، شهریار، رباط کریمي ها شهرستان

محیط داخلی و خارجی معاونت درمان دانشگاه به برخی آمارها و اطالعاتی که  ترسیم دقیق موقعیت و

جمعیت تحت پوشش مناطق و، وسعت جغرافیایی بیانگر وضعیت وموقعیت حوزه درمان این دانشگاه از نظر

  .ح ذیل پرداخته شده استمی باشد به شر

کیفیت و کمیت ارائه خدمات درمانی سرپایی و بستري توانبخشی و تشخ این معاونت مسئولیت نظارت بر

  .جمعیت کل کشور را عهده دار می باشد6/1درحدود  و ازجمعیت استان تهران

46 و) مرکز درمانی 7آموزشی درمانی و مرکز 10( مرکزدانشگاهی

9998با تعداد  مرکز 63 در مجموع و) خصوصی و خیریه ، ي دولتی

ه وتخت اعالم شد 2088به تعداد  93در سال  ي کشورها میانگین تعداد تخت فعال دانشگاه

  .این دانشگاه نزدیک به پنج برابر میانگین کشوري است

این دانشگاه در رتبه ، در مراکز دانشگاهی "نیروي انسانی به تخت"در بررسی انجام شده براساس شاخص

می باشد که نشانگر نیاز 67/2ایران نیرو به تخت است و این شاخص در دانشگاه 

ي وزارت بهداشت و درمان وها تا هماهنگ با سیاست. رسیدن به شاخص کشوري موجود را دارد

  .یدسازي نسبت نیرو به تخت حرکت نما

ریت آمار و اطالعات درمان وزارتگروه مدیشایان ذکر است که براساس آمار منتشره از سوي 

دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در سطح کشور داراي بیشترین تعداد تحت فعال بوده که نشانگر ظرفیت قابل توجهی 

براي کنترل و نظارت مستمر و پویا رادر قالب  جممنس ریزي برنامهبراي ارایه خدمت در نظام سالمت به هموطنان و از طرفی ضرورت 

افزایش اشغال تخت درمراکز از زمان اجراي طرح تحول نظام سالمت حاکی از  از طرفی سیر و می طلبد

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بر نحوه ارایه خدمت در

دانشگاهی همچنین موسسات پزشکی

شهرستاندر شهر تهران و  22

  . ارزیابی دارد

ترسیم دقیق موقعیت و به منظور شناسایی و

بیانگر وضعیت وموقعیت حوزه درمان این دانشگاه از نظر

می باشد به شر ها با سایر دانشگاه مقایسه

این معاونت مسئولیت نظارت بر

ازجمعیت استان تهران 3/1بیش از

مرکزدانشگاهی17این دانشگاه داراي 

ي دولتیها سازمان و نهادها، اعیاجتم

میانگین تعداد تخت فعال دانشگاه

این دانشگاه نزدیک به پنج برابر میانگین کشوري است

در بررسی انجام شده براساس شاخص

نیرو به تخت است و این شاخص در دانشگاه  74/2کشوري  شاخص

رسیدن به شاخص کشوري موجود را دارد

سازي نسبت نیرو به تخت حرکت نما استاندارد

شایان ذکر است که براساس آمار منتشره از سوي 

دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در سطح کشور داراي بیشترین تعداد تحت فعال بوده که نشانگر ظرفیت قابل توجهی  55مقایسه با 

براي ارایه خدمت در نظام سالمت به هموطنان و از طرفی ضرورت 

می طلبد برنامه استراتژیک و عملیاتی
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طو حوزه ستادي افزایش مضاعف حجم فعالیت درمحی

چهارم  رده در ها سایر دانشگاه درصد می باشد که در مقایسه با

  .درصدبوده است13/74به میزان 

 يها هبا سایر دانشگااین دانشگاه در مقایسه 

 يها تعداد تخت در صد 40نزدیک به  آمار فوق بیانگر این مطلب است که

  .می باشد دانشگاه دیگر در کشور

درصد می باشد و این در حالی است که در 

 55/8صد می باشد که از میانگین کشوري 

خدمات درمانی می توان به کیفیت قابل قبول خدمات در مراکز تحت 

   .دموید این مطلب می باش

کرج و قم -شهید بهشتی – ي تهران ها هتوسط دانشگا

  93دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

 جمع دو 

  درصد تعداد

 10 61 

از  ي دانشگاهی و غیر دانشگاهی تعداد قابل توجه اي موسسات درمانی تحت پوشش این دانشگاه قرار دارد

موسسه  3394، دندانپزشکی  درمانگاه 70، 

و بالغ بر ) MMT(مرکز درمان سوء مصرف مواد 

.  
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افزایش مضاعف حجم فعالیت درمحی ي تحول سالمت در سطح دانشگاه وها پوشش چند برابري خدمات درقالب بسته

درصد می باشد که در مقایسه با 83ي دانشگاهی دراین دانشگاه به میزان 

به میزان  93شایان ذکر است که شاخص کشوري ضریب اشغال تخت در سال 

این دانشگاه در مقایسه  ي خصوصی و خیریه درها خیریه به کل تخت د تخت فعال خصوصی و

آمار فوق بیانگر این مطلب است که درصد درسطح کشورمی باشد و

دانشگاه دیگر در کشور 30بقی مربوط به در صد ما 60پزشکی ایران بوده و  خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم

درصد می باشد و این در حالی است که در  42/59در کشور به میزان  ي غیر دانشگاهی خصوصیها میانگین در صد اشغال تخت

صد می باشد که از میانگین کشوري  در 05/68ي خصوصی تحت پوشش این دانشگاه به میزان 

خدمات درمانی می توان به کیفیت قابل قبول خدمات در مراکز تحت  گسترگی و تعدد مراکز، باید اذعان داشت که به رغم تنوع

موید این مطلب می باش 93پوشش دانشگاه اشاره نمود بطوري که درجه اعتبار بخشی مراکز در سال 

توسط دانشگا، مراکز اعتبار بخشی، بدلیل ادغام دانشگاه 93و این در حالی است که در سال 

  انجام و اعالم درجه اعتباربخشی شده است 

دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال درجه اعتبار بخشی مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی تحت پوشش 

دو  یک مثبت یک عالی

تعداد درصد تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

8 13 19 31 28 46 6 

ي دانشگاهی و غیر دانشگاهی تعداد قابل توجه اي موسسات درمانی تحت پوشش این دانشگاه قرار دارد

، درمانگاه عمومی و تخصصی350، مرکز جراحی محدود سرپایی 

مرکز درمان سوء مصرف مواد  750، موسسه پرتو درمانی350، ي پروتز دندانی 

.مرکز تحت پوشش نظارتی این دانشگاه می باشد 11279مطب ودر مجموع قریب به 

 

 

پوشش چند برابري خدمات درقالب بسته

  .درمان می باشد

ي دانشگاهی دراین دانشگاه به میزان ها درصد اشتغال تخت 

شایان ذکر است که شاخص کشوري ضریب اشغال تخت در سال  .کشوري قراردارد

د تخت فعال خصوصی وبعالوه نسبت تعدا

درصد درسطح کشورمی باشد و4/39ان علوم پزشکی به میز

خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم

میانگین در صد اشغال تخت 

ي خصوصی تحت پوشش این دانشگاه به میزان ها صد اشغال تخت بیمارستان

  .در صد باالتر می باشد

باید اذعان داشت که به رغم تنوع

پوشش دانشگاه اشاره نمود بطوري که درجه اعتبار بخشی مراکز در سال 

و این در حالی است که در سال 

انجام و اعالم درجه اعتباربخشی شده است 

درجه اعتبار بخشی مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی تحت پوشش  1 -9 جدول

 درجه اعتباربخشی

 د بیمارستانتعدا

  

ي دانشگاهی و غیر دانشگاهی تعداد قابل توجه اي موسسات درمانی تحت پوشش این دانشگاه قرار داردها عالوه بربیمارستان

مرکز جراحی محدود سرپایی 22، آزمایشگاه 343جمله 

ي پروتز دندانی ها توانبخشی و دفاتر و البراتور

مطب ودر مجموع قریب به  6000
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صد نظارت بر ارائه خدمات در 40ي کشور که بعضا 

و تعداد قابل توجهی موسسات درمانی می باشد که 

ي درمانی در نظام سالمت ها بتجامعه از خدمات سالمت و مراق

انتزاع عملی از دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی درمهر ماه 

ي عملکردي در ها ي مضاعفی در جهت توسعه شاخص

  .اشاره شده است ها نظام سالمت داشته است که در این زمینه توفیقاتی حاصل نموده که در زیربه تعدادي از آن

  ارتقاء شاخص سالمت در کاهش مرگ و میر مادر بارداردر دانشگاه در مقایسه با شاخص کشوري

درصد هزار  7/10به 92درصد هزار تولد زنده درسال 

در صد هزار تولد زنده تعین شده که شاخص این 

در صد  2/19باالتر از شاخص کشوري است و این در صورتی است که میانگین کشوري به میزان 

تولد زنده در سطح کشور می باشدو عملکرد این دانشگاه در زمینه شاخص سالمت مادر باردار به میزان دو برابر 

ي صورت گرفته در ها کاهش میزان سزارین میباشد بر اساس تالش

بیمارستان 6در  92نسبت به میزان پایه در سال 

   LDRانتخاب مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادي بعنوان بیمارستان برتر کشوري در اجراي طرح 

ي منطقه ها ن سر گروه برنامه نوزادان در سطح دانشگاه

  ).وقم، قزوین، البرز، 

کشورکه در این شورا معاونت درمان مسئولیت 

  ي پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی

  خب در کاهش سزارین
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ي کشور که بعضا ها ر دانشگاهبا توجه به گسترگی مراکز تحت پوشش این معاونت در مقایسه با سای

و تعداد قابل توجهی موسسات درمانی می باشد که  تخت فعال در سطح کشور باالترین تعداد بخش خصوصی و داراي

جامعه از خدمات سالمت و مراق سهم قابل توجه و بسیار تاثیر گذاري را در میزان بهره مندي آحاد

انتزاع عملی از دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی درمهر ماه (این معاونت به رغم پشت سر نهادن مشکالت پس از انتزاع دانشگاه 

ي مضاعفی در جهت توسعه شاخصها تالش... کمبود شدیدنیروي انسانی و ، ، گستردگی مراکز تحت پوشش

نظام سالمت داشته است که در این زمینه توفیقاتی حاصل نموده که در زیربه تعدادي از آن

ارتقاء شاخص سالمت در کاهش مرگ و میر مادر بارداردر دانشگاه در مقایسه با شاخص کشوري

درصد هزار تولد زنده درسال 95/17کاهش میزان مرگ مادر بارداردر مراکز تحت پوشش از 

در صد هزار تولد زنده تعین شده که شاخص این  15شاخص کشوري به میزان  رسیده بطوري که93

باالتر از شاخص کشوري است و این در صورتی است که میانگین کشوري به میزان 3/4

تولد زنده در سطح کشور می باشدو عملکرد این دانشگاه در زمینه شاخص سالمت مادر باردار به میزان دو برابر 

  .میانگین کشوري رشد داشته است

کاهش میزان سزارین میباشد بر اساس تالش، کشور سالمت ي مهم در نظام

نسبت به میزان پایه در سال  93درصدي میزان سزارین در سال  10کاهش بیش از 

  .داراي بخش زنان و زایمان را نشان می دهد

انتخاب مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادي بعنوان بیمارستان برتر کشوري در اجراي طرح 

ن سر گروه برنامه نوزادان در سطح دانشگاهانتخاب معاونت درمان دانشگاه ایران توسط وزارت متبوع بعنوا

، شهید بهشتی، ایران، تهران يها ي منطقه یک عبارتند ازدانشگاه

   ي مختلف در سطح کشورها ي برتر در حوزه

کشورکه در این شورا معاونت درمان مسئولیت  بامواد مخدراستان تهران در هماهنگی مبارزه شوراي

  .کمیته درمان معتادان رادراستان بر عهده دارد

  احرازرتبه دوم کشوري در برنامه مدیریت بحران

ي پزشکی اورژانس پیش بیمارستانیها ي فوریتها لمپیاد تکنسینرتبه ششم کشوري در ا

خب در کاهش سزارینانتخاب دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دانشگاه منت

 

 

با توجه به گسترگی مراکز تحت پوشش این معاونت در مقایسه با سای

بخش خصوصی و داراي را در در کشور

سهم قابل توجه و بسیار تاثیر گذاري را در میزان بهره مندي آحاد

  .کشوررا عهدار می باشد

این معاونت به رغم پشت سر نهادن مشکالت پس از انتزاع دانشگاه 

گستردگی مراکز تحت پوشش)92

نظام سالمت داشته است که در این زمینه توفیقاتی حاصل نموده که در زیربه تعدادي از آن

ارتقاء شاخص سالمت در کاهش مرگ و میر مادر بارداردر دانشگاه در مقایسه با شاخص کشوري)الف 

  کاهش میزان مرگ مادر بارداردر مراکز تحت پوشش از

93تولد زنده در سال 

3دانشگاه به میزان 

تولد زنده در سطح کشور می باشدو عملکرد این دانشگاه در زمینه شاخص سالمت مادر باردار به میزان دو برابر هزار 

میانگین کشوري رشد داشته است

 ي مهم در نظامها از دیگر شاخص

کاهش بیش از  این دانشگاه

داراي بخش زنان و زایمان را نشان می دهد

  انتخاب مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادي بعنوان بیمارستان برتر کشوري در اجراي طرح

 انتخاب معاونت درمان دانشگاه ایران توسط وزارت متبوع بعنوا

ي منطقه یک عبارتند ازدانشگاهها دانشگاه(یک 

ي برتر در حوزهها کسب رتبه)ب 

 شوراي رتبه اول کشوري

کمیته درمان معتادان رادراستان بر عهده دارد

 احرازرتبه دوم کشوري در برنامه مدیریت بحران

 رتبه ششم کشوري در ا

 انتخاب دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دانشگاه منت
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  .پیشرو می باشد

  ي خصوصی و ابالغ کشوري از سوي وزارت متبوع

ي فاقد امکانات و تجهیزات براي جلو گیري از ارجاع بیمار بستري به 
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پیشرو می باشد نیز ي زیرها ي کشوري در زمینهها ي برترو ارتقا شاخص

ي خصوصی و ابالغ کشوري از سوي وزارت متبوعها طراحی کارت معاینه طبی آمبوالنس

  تدوین فرم تریاژو ابالغ کشوري از سوي وزارت متبوع

  تریاژتلفنی در اورژانس پیش بیمارستانیتدوین واجرائ پروتکل 

  ي آموزش ضمن خدمت پرستاري

ي فاقد امکانات و تجهیزات براي جلو گیري از ارجاع بیمار بستري به ها ساماندهی آزمایشات بیماران در بیمارستان

  خارج از بیمارستان دولتی با تشکیل شبکه آزمایشگاهی درون دانشگاهی

  نیکی بر برنامه مقیمی در دانشگاه

  :درمان

  

  

  درمان

  پزشکی

  شکایات به ورسیدگی

  خاص

  پزشکی يها وفوریت

  ایمنی وارتقاء حوادث

 

 

ي برترو ارتقا شاخصها رتبه عالوه بر کسب)ج

 طراحی کارت معاینه طبی آمبوالنس

 تدوین فرم تریاژو ابالغ کشوري از سوي وزارت متبوع

  تدوین واجرائ پروتکل

 ي آموزش ضمن خدمت پرستاريها برگزاري دوره

 ساماندهی آزمایشات بیماران در بیمارستان

خارج از بیمارستان دولتی با تشکیل شبکه آزمایشگاهی درون دانشگاهی

 نیکی بر برنامه مقیمی در دانشگاهنظارت الکترو

  

درمان حوزه ستادي واحدهاي

  :وادارات ها مدیریت –  الف

  درمان مدیریت  1-1

  اعتباربخشی اداره  1-2

  ها پروانه صدور اداره  2-1

درمان بر نظارت اداره   3-1

پزشکی مدارك و آمار اداره  4-1

ورسیدگی بررسی اداره  5-1

  برنامه و طرح واحد  1- 6

  مامایی واحد  7-1

خاص يها بیماري واحد 8-1

  مددکاري واحد 9-1

وفوریت حوادث مدیریت -2

حوادث از پیشگیري اداره  1-3
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  بیمارستانی

  بیمارستانی

  خصوصی

  عامل غیر وپدافند

  رسانی

   بالینی

   تخصصی فوق تخصصی نیروهاي

   اطالعات

 

 

بیمارستانی پیش اورژانس اداره2 -2

بیمارستانی اورژانس اداره3-2

خصوصی آمبوالنس اداره  4-2

وپدافند بحران مدیریت  5-2

رسانی واطالع هدایت ستاد  2- 6

  پرستاري اداره -3

  ها آزمایشگاه امور اداره-4

  

  تخصصی واحدهاي -ب

بالینی خدمات تعالی مرکز  -1

نیروهاي توزیع و اموراداري  -2

اطالعات فناوري واحد  -3

  مالی امور   -4
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دو اداره وتعدادي واحدهاي تخصصی در راستاي تحقق اهداف کالن نظام سالمت در 

  .بطور اختصار پرداخته شده است به معرفی مجموعه ومحورهاي فعالیت آنان

مناطق تحت ارتقاى کیفى و کمى امور درمانى در سطح 

درون بخشی و برون بخشی به منظور پیشبرد 

  

باشد و در راه  و سایر مراکز تابعه می ها هاي اعتبار بخشی در بیمارستان

هاي  برگزاري برنامهزمینه استقرار اعتباربخشی و 

  اعتبار بخشی مراکز و موسسات درمانی تابعه دانشگاه 

  ها بیمارستاننظارت بر اجراي صحیح ضوابط و استانداردهاي تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم 

  هاي مربوطه ارتباط و هماهنگی با دفتر اعتبار بخشی وزارت متبوع بمنظور اخذ آخرین دستورالعمل

  به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی

و ارائه مشکالت موجود به مقام  اداره اعتباربخشی معاونت درمان
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  معرفی واحدهاي تحت پوشش 

دو اداره وتعدادي واحدهاي تخصصی در راستاي تحقق اهداف کالن نظام سالمت در ، حوزه معاونت درمان در قالب دو مدیریت 

به معرفی مجموعه ومحورهاي فعالیت آنان مناطق تحت پوشش فعالیت می نماید که در ادامه

  ادارات

ارتقاى کیفى و کمى امور درمانى در سطح نظارت برریزى و  برنامه، مدیریت درمان دانشگاه مسئولیت هدایت ورهبري

درون بخشی و برون بخشی به منظور پیشبرد  مشارکتهماهنگی و جلب را از طریق ... وخصوصى ، 

  .ادارات و واحدهاي اجرایی زیر مجموعه خود بعهده داردي حوزه درمان را از طریق 

 اداره اعتباربخشی

هاي اعتبار بخشی در بیمارستان پیاده سازي استاندارد اعتبار بخشی

زمینه استقرار اعتباربخشی و  هاي تحت پوشش دانشگاه در ارزیابی بیمارستاندستیابی به این مهم از طریق 

  .نماید می فعالیت

اعتبار بخشی مراکز و موسسات درمانی تابعه دانشگاه  ارزیابی نه جهت

نظارت بر اجراي صحیح ضوابط و استانداردهاي تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم 

ارتباط و هماهنگی با دفتر اعتبار بخشی وزارت متبوع بمنظور اخذ آخرین دستورالعمل

   ها رسیدگی به شکایات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستان

به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی ها بیمارستانمسئولین  برنامه ریزي جهت آموزش

اداره اعتباربخشی معاونت درمان و نحوه پیشرفت امور ها تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت

 

 

معرفی واحدهاي تحت پوشش 

حوزه معاونت درمان در قالب دو مدیریت 

مناطق تحت پوشش فعالیت می نماید که در ادامه

ادارات و ها مدیریت:الف

  :مدیریت درمان .1

مدیریت درمان دانشگاه مسئولیت هدایت ورهبري

، اعم از دولتى پوشش دانشگاه

ي حوزه درمان را از طریق ها برنامه

اداره اعتباربخشی 1-1

اعتبار بخشی هدف اصلی اداره

دستیابی به این مهم از طریق 

فعالیتآموزشی عمومی و اختصاصی 

  : ها محور فعالیت

 نه جهتبرنامه ریزي ساال

  نظارت بر اجراي صحیح ضوابط و استانداردهاي تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم

 ارتباط و هماهنگی با دفتر اعتبار بخشی وزارت متبوع بمنظور اخذ آخرین دستورالعمل

 رسیدگی به شکایات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستان

 برنامه ریزي جهت آموزش

 تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت

  ذیربط
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هاي مختلف  ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه

 ي استاندارد اعتبار بخشی به دفتر اعتبار بخشی وزارت متبوع

را درموسسات .... تمدید پروانه و ، صدور موافقت اصولی

، ارتوپدي فنی، جامع توانبخشی، فیزیو تراپی

مراکز درمان سوء مصرف ، تخصصی درددرمانگاه چند 

پزشکی ، موسسه رادیو لوژي و سونوگرافی و رادیولوژي فک و دهان و صورت

وره مرکز مشا، مشاوره وارائه خدمات پرستاري در منزل

تخصصی ، ناباروري، مغز واعصاب وروان، دیابت

آمبوالنس ، مشاوره وارائه خدمات آموزش بهداشت

، هاي پاراکلنیک بخش، تزریقات وپانسمان

 البراتوارپروتزهاي دندانی
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ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه ارزیاب به منظوربرنامه ریزي جهت آموزش کارشناسان 

ي استاندارد اعتبار بخشی به دفتر اعتبار بخشی وزارت متبوعها ي پیشنهادي و اصالحی در خصوص فرم

 ها اداره صدور پروانه

صدور موافقت اصولی متقاضیان بهها در حوزه درمان مسئولیت پاسخگویی 

فیزیو تراپی، سالمتکده طب سنتی ایران، درمانگاه چند تخصصی ژنتیک

درمانگاه چند ، درمانگاه عمومی، دندانپزشکی تخصصی، دندانپزشکی عمومی

موسسه رادیو لوژي و سونوگرافی و رادیولوژي فک و دهان و صورت، )ام آر آي - سی تی اسکن

مشاوره وارائه خدمات پرستاري در منزل، مشاوره وخدمات بالینی، ساخت وفروش عینک طبی

دیابت، چشم: هاي تخصصی درمانگاه، یپر بارها  مرکز درمان با اکسیژن

مشاوره وارائه خدمات آموزش بهداشت، طب پیشگیري وارتقاء سالمت، طب کار: مراکز تخصصی 

تزریقات وپانسمان، بهداران تجربی، الپراتورارپروتزهاي دندانی، زان تجربی

  .به عهده دارد 

 صدور موافقت اصولی و قرارداد تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

 صدورپروانه بهره برداري موسسات پزشکی وپیراپزشکی

 درخواست تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

 صدورپروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی وپیراپزشکی

 ي تاسیس ومسئولین فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی

البراتوارپروتزهاي دندانی -کمک دندانپزشکان تجربی: صدورمجوزفعالیت دفاترکارشامل

 

 

  برنامه ریزي جهت آموزش کارشناسان

 اعتبار بخشی 

 ي پیشنهادي و اصالحی در خصوص فرمها نظارت برارائه طرح

اداره صدور پروانه 2-1

ها در حوزه درمان مسئولیت پاسخگویی  اداره صدور پروانه

درمانگاه چند تخصصی ژنتیک: پزشکی و پیراپزشکی شامل

دندانپزشکی عمومی، جراحی محدود

سی تی اسکن( مراکز تصویر برداري، مواد

ساخت وفروش عینک طبی، رادیو تراپی، هسته اي

مرکز درمان با اکسیژن، وارائه خدمات مامایی

مراکز تخصصی ، داخلی، پوست ومو

زان تجربیدندانسا:دفاتر کار، خصوصی

به عهده دارد ...... و ها بیمارستان

  : ها  محور فعالیت

 صدور موافقت اصولی و قرارداد تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

 صدورپروانه بهره برداري موسسات پزشکی وپیراپزشکی

  درخواست تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکیپذیرش

 صدورپروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی وپیراپزشکی

 ي تاسیس ومسئولین فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکیها تمدیدپروانه

 صدورمجوزفعالیت دفاترکارشامل
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تغییرمکان ، تغییرنام موسسه، پزشکی درخصوص موارد تغییر مسئول فنی

افزایش واحد درمانی سرپایی ، افزایش یاکاهش تعدادموسسین وماهیت آنان

 خدمات درشناسایی نقاط قوت و ضعف و ارایه برنامه بهبود کیفیت 

اعالم ، نظارت وبازدید از مراکز (ي خصوصی

بررسی ، گواهی کارکرد به پرسنل مراکز

  .......)ي شکایتی از مراکز وتهیه پاسخ و

مرکز ، نظارت وبازدید از مراکز سوء مصرف مواد

، معرفی جهت دریافت دارو مرکز به معاونت غذا ودارو

ثبت آمار فصلی در پرتال وزارت ،  

(....  
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پزشکی درخصوص موارد تغییر مسئول فنیپذیرش درخواست موسسات پزشکی و پیرا

افزایش یاکاهش تعدادموسسین وماهیت آنان، تغییرساعات فعالیت موسسه

 ....و ها افزایش بخش و یا تخت بستري دربیمارستان

 موسسات درحال تاسیستمدید اعتبارموافقت اصولی مراکز و 

 دانشگاه 20 جمع آوري مدارك جهت طرح درکمیسیون قانونی ماده

 تشکیل پرونده جهت تاسیس شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

  اداره نظارت بر درمان

شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارایه برنامه بهبود کیفیت ، ی نحوه ارایه خدماتبررس وظیفه

  .باشد را عهده دار میمراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه 

 ي تحول نظام سالمتها نظارت بر بسته ارتقاء ویزیت در برنامه

 نظارت بر سامانه و عملکرد مراکز در خصوص گردشگري سالمت

ي خصوصیها و بیمارستان نظارت بر عملکرد مراکز درمانی وآموزشی

گواهی کارکرد به پرسنل مراکز، بررسی گزارشات دریافتی، گزارش بازدید وپیگیري رفع نواقص

ي شکایتی از مراکز وتهیه پاسخ وها بررسی پرونده، وتحویل دفترچه گواهی فوت به متقاضیان 

نظارت وبازدید از مراکز سوء مصرف مواد( سوء مصرف مواد نظارت بر عملکرد مراکز درمان

معرفی جهت دریافت دارو مرکز به معاونت غذا ودارو، ي روانپزشکیها مطب، DIC، ) اخوان(

 39انجام مکاتبات مربوط به کمیسیون ماده ، اعالم نواقص از گزارش بازدید 

....)بررسی شکایات مرتبط وتهیه پاسخ و، ومعاونت غذا ودارو دانشگاه 

 

 

 پذیرش درخواست موسسات پزشکی و پیرا

تغییرساعات فعالیت موسسه، موسسه

افزایش بخش و یا تخت بستري دربیمارستان، ها دردرمانگاه

  تمدید اعتبارموافقت اصولی مراکز و

 جمع آوري مدارك جهت طرح درکمیسیون قانونی ماده

 تشکیل پرونده جهت تاسیس شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

اداره نظارت بر درمان  1- 3

وظیفه، بر درماننظارت اداره 

مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه 

  : محورهاي فعالیت 

 نظارت بر بسته ارتقاء ویزیت در برنامه

 نظارت بر سامانه و عملکرد مراکز در خصوص گردشگري سالمت

 نظارت بر عملکرد مراکز درمانی وآموزشی و بررسی

گزارش بازدید وپیگیري رفع نواقص

وتحویل دفترچه گواهی فوت به متقاضیان 

 نظارت بر عملکرد مراکز درمان و بررسی

(16اقامتی ماده 

اعالم نواقص از گزارش بازدید 

ومعاونت غذا ودارو دانشگاه  بهداشت
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اعالم ، نظارت وبازدید از مراکز (و مراکز جراحی محدود و سرپایی

ی بررس، گواهی کارکرد به پرسنل مراکز

  .......)ي شکایتی از مراکز وتهیه پاسخ و

ارتوپدي  -بینایی سنجی – ی شنوایی سنج

سونوگرافی ، موگرافی ما، تصویربرداري

، ها وبیمارستان ها درمانگاه، موسسات 

تشکیل کمیته پرتو با معاونت ، پاسخ

  دندانپزشکی عمومی و متخصصان

  ي دکتر دندانپزشکی عمومی و متخصصان

دادسراي  -وزارت بهداشت -دفتر شکایات دانشگاه 

سازمان ، دادسراي جرایم پزشکی
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و مراکز جراحی محدود و سرپایی ها نظارت بر عملکرد درمانگاه

گواهی کارکرد به پرسنل مراکز، بررسی گزارشات دریافتی، گزارش بازدید وپیگیري رفع نواقص

ي شکایتی از مراکز وتهیه پاسخ وها بررسی پرونده، وتحویل دفترچه گواهی فوت به متقاضیان 

شنوایی سنج – تغذیه  -فیزیوتراپی(نظارت بر عملکرد دفاتر و موسسات

  ...)ساخت و فروش عینک و 

تصویربردارينظارت وبازدید از مراکز (نظارت بر عملکرد مراکز پرتو پزشکی

موسسات ...آنژیوگرافی پست کت و ، رادیو تراپی ، پزشکی هسته اي

پاسخي دریافتی وتهیه ها بررسی شکایت، تایید مکان اولیه جهت تاسیس مراکز

 ي دکتري عمومی و متخصصانها نظارت بر عملکرد مطب

دندانپزشکی عمومی و متخصصان، دکتري عمومی و متخصصان ها صدور گواهی فعالیت جهت مطب

ي دکتر دندانپزشکی عمومی و متخصصانها نظارت بر عملکرد مطب

  رت بر عملکرد البراتورهاي پروتز دندانی

دفتر شکایات دانشگاه -ي دریافتی از دفتر شکایات معاونتها بررسی شکوائیه

  

  39برگزاري کمیسیون ماده 

دادسراي جرایم پزشکی، وزارت بهداشت، اعالم و مکاتبات موارد تخلف با سازمان نظام پزشکی

  تعزیرات حکومتی

 

 

 نظارت بر عملکرد درمانگاه و بررسی

گزارش بازدید وپیگیري رفع نواقص

وتحویل دفترچه گواهی فوت به متقاضیان 

 نظارت بر عملکرد دفاتر و موسسات و بررسی

ساخت و فروش عینک و -فنی

 نظارت بر عملکرد مراکز پرتو پزشکی و بررسی

پزشکی هسته اي، سنگ شکن

تایید مکان اولیه جهت تاسیس مراکز

  ....)بهداشتی و

 نظارت بر عملکرد مطب و بررسی

 صدور گواهی فعالیت جهت مطب

 نظارت بر عملکرد مطب و بررسی

 رت بر عملکرد البراتورهاي پروتز دندانینظا و بررسی

 بررسی شکوائیه

  جرایم پزشکی 

  برگزاري کمیسیون ماده

 اعالم و مکاتبات موارد تخلف با سازمان نظام پزشکی

تعزیرات حکومتی
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بع مدیریت ارتقاء کیفی ادارات و طلاانسجام و ساماندهی آمار و اطالعات حوزه درمان و با

  :جامعه تحت پوشش در حوزه درمان را بعهده دارد

ي ها ي وزارت متبوع و سیاستها ي آمار و مدارك پزشکی درراستاي برنامه

ي آماري ها وفرمول ها مفاهیم فرم، ي آماري وتهیه جداول آماري برحسب نیاز ویکسان سازي تعاریف

ي متنوع ازفعالیت وعملکرد مراکزدرقالب ها

، ها بخشنامه، با واحدهاي محیطی جهت اجراي صحیح قوانین

استانداري ، بودجه وتشکیالت( تهیه آمارهاي مورد نیاز وزارت بهداشت و سایرمراجع ذیصالح درون دانشگاهی وبرون دانشگاهی

ي مورد ها بهنگام کلیه داده پیگیري ثبت دقیق و

ي ها امنیت اطالعات ازطریق تدوین سیاست

پرونده الکترونیک ، سیستم اطالعات بیمارستانی

HIS  (باکمک متخصصان کامپیوتر 
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  اداره آمار و مدارك پزشکی

انسجام و ساماندهی آمار و اطالعات حوزه درمان و با وظیفهاداره آمار ومدارك پزشکی 

جامعه تحت پوشش در حوزه درمان را بعهده داردواحدهاي مدارك پزشکی بعنوان منبع اصلی اطالعات سالمت 

ي آمار و مدارك پزشکی درراستاي برنامهها تهیه وتنظیم برنامه عملیاتی ساالنه فعالیت

ي آماري وتهیه جداول آماري برحسب نیاز ویکسان سازي تعاریفها

 ي آماري درمراکزتحت پوششها ثبت وتهیه شاخص، نظارت برنحوه جمع آوري

ها ي بیمارستانی وارائه گزارشها تحلیل وگزارش آمارو شاخص

با واحدهاي محیطی جهت اجراي صحیح قوانین برگزاري جلسات هماهنگی یا آموزشی جهت ایجادتعامل

 ... استانداردهاي اعتباربخشی و

تهیه آمارهاي مورد نیاز وزارت بهداشت و سایرمراجع ذیصالح درون دانشگاهی وبرون دانشگاهی

پیگیري ثبت دقیق و، ول و نظارتي مرتبط باطرح تحها ي آماري وسامانه

 ...) و)  HSE(  خدمات سالمتارزیابی ، اورژانس

امنیت اطالعات ازطریق تدوین سیاست فیزیکی وتکنیکی جهت حفظ محرمانگی و، ي اجرایی

سیستم اطالعات بیمارستانی، ي پزشکیها به اطالعات درپرونده محرمانگی اطالعات وتعیین سطح دسترسی

 ي ارائه خدمات الکترونیکها سالمت وپزشکی ازراه دور وسایرشیوه

HIS(  پیاده سازي وارزیابی نرم افزارهاي سیستم اطالعات بیمارستانی

 

 

اداره آمار و مدارك پزشکی 1- 4

اداره آمار ومدارك پزشکی 

واحدهاي مدارك پزشکی بعنوان منبع اصلی اطالعات سالمت 

  

  : محورهاي فعالیت 

 تهیه وتنظیم برنامه عملیاتی ساالنه فعالیت

 .استراتژیک دانشگاه

 ها ویرایش وبازنگري فرم

 .رسطح دانشگاهد

 نظارت برنحوه جمع آوري

 تحلیل وگزارش آمارو شاخص، پردازش، جمع آوري

 ... پاورپوینت و، بولتن

 برگزاري جلسات هماهنگی یا آموزشی جهت ایجادتعامل

استانداردهاي اعتباربخشی و

 تهیه آمارهاي مورد نیاز وزارت بهداشت و سایرمراجع ذیصالح درون دانشگاهی وبرون دانشگاهی

 ...) و

 ي آماري وسامانهها راهبري کلیه سامانه

اورژانس، آواب( سامانه در نیاز

 ي اجراییها بکارگیري مکانیسم

محرمانگی اطالعات وتعیین سطح دسترسی

سالمت وپزشکی ازراه دور وسایرشیوه

 پیاده سازي وارزیابی نرم افزارهاي سیستم اطالعات بیمارستانی، طراحی، تحلیل



 1394- 1398 ران

 راساس استانداردهاي موردعمل

 ...)انتقالی و، استخدامی

واعتباربخشی ) وفنآوري اطالعاتها  کدگذاري بیماري

ي تحت پوشش دانشگاه باهماهنگی دفترمدیریت 

انجام وظایف  بکارگیري نتایج آن در ي شغلی و

 ي آمارومدارك پزشکی مراکزتابعه وارائه بازخورد

ي شغلی پرسنل ها تابعه جهت ارتقاء توانمندي

 ي حوزه درمانها نظارت بر سیستم پژوهشیار در خصوص طرح

رسیدگی به  مسئولیتاداره پاسخگویی و رسیدگی به شکایات معاونت درمان در چارچوب اهداف دانشگاه و وزارت متبوع 

در راستاي حفظ صیانت از حقوق گیرندگان 

برخورد قانونی در حدود صالحیت با، افزایش رضایتمندي مردم از دریافت خدمات با کمیت و کیفیت مطلوب
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راساس استانداردهاي موردعملپردازش وتوزیع اطالعات بهداشتی ودرمانی ب، ذخیره وبازیابی

استخدامی، طرحی( ي کارشناسیها توزیع نیروي انسانی آمارومدارك پزشکی براساس بررسی

کدگذاري بیماري، بایگانی، آمار، پذیرش( بازدیدجامع عملکردمستمرازواحدهاي بیمارستانی

ي تحت پوشش دانشگاه باهماهنگی دفترمدیریت ها نیازسنجی آموزشی وتوانمندسازي کارشناسان مدارك پزشکی بیمارستان

 بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی وزارت متبوع

ي شغلی وها جهت ارتقاء معلومات وتوانمندي ها کارگاه ي آموزشی و

ي آمارومدارك پزشکی مراکزتابعه وارائه بازخوردها همکاري باتیم نظارت واعتباربخشی درجهت اعتبارسنجی بخش

تابعه جهت ارتقاء توانمندي جلسات آموزشی براي پرسنل آمارومدارك پزشکی مراکز

 تحلیل نیازهاي تجهیزات پزشکی مراکز  برگزاري جلسات با اداره تجهیزات و

 تنظیم گزارشات آماري وتحلیلی بصورت ادواري 

نظارت بر سیستم پژوهشیار در خصوص طرح و HSRهماهنگی جهت برگزاري جلسات کمیته 

 وبرگزاري جلسات ادواريتشکیل کمیته دانشگاهی مدارك پزشکی 

 ي تحول در نظام سالمتها مشارکت ونظارت بر حسن اجراي برنامه

 اداره بررسی ورسیدگی به شکایات

اداره پاسخگویی و رسیدگی به شکایات معاونت درمان در چارچوب اهداف دانشگاه و وزارت متبوع 

در راستاي حفظ صیانت از حقوق گیرندگان ، و نهادها و ادارات از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه ها

افزایش رضایتمندي مردم از دریافت خدمات با کمیت و کیفیت مطلوب

   .بر عهده داردتعیین شده با متخلفین حرف پزشکی 

 

 

 ذخیره وبازیابی، نظارت برسازماندهی

 توزیع نیروي انسانی آمارومدارك پزشکی براساس بررسی

 بازدیدجامع عملکردمستمرازواحدهاي بیمارستانی

 ها آن

 نیازسنجی آموزشی وتوانمندسازي کارشناسان مدارك پزشکی بیمارستان

بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی وزارت متبوع

 ي آموزشی وها شرکت فعال دردوره

 .محوله

 همکاري باتیم نظارت واعتباربخشی درجهت اعتبارسنجی بخش

 جلسات آموزشی براي پرسنل آمارومدارك پزشکی مراکزو ها برگزاري کارگاه

 مراکزتحت پوشش

 برگزاري جلسات با اداره تجهیزات و

 تنظیم گزارشات آماري وتحلیلی بصورت ادواري  تهیه و

  هماهنگی جهت برگزاري جلسات کمیته

  تشکیل کمیته دانشگاهی مدارك پزشکی

 مشارکت ونظارت بر حسن اجراي برنامه

اداره بررسی ورسیدگی به شکایات 5-1

اداره پاسخگویی و رسیدگی به شکایات معاونت درمان در چارچوب اهداف دانشگاه و وزارت متبوع 

ها هاي مردمی و سازمان ئیهشکوا

افزایش رضایتمندي مردم از دریافت خدمات با کمیت و کیفیت مطلوبو ارایه دهندگان خدمت و

تعیین شده با متخلفین حرف پزشکی 
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  هاي وارده در حدود صالحیت قانونی از جنبه نظارت بر درمان در مراکز تحت پوشش 

 هاي متخلفین حرف پزشکی به مراجع ذیصالح قضایی و انتظامی

 ي اعمال شده با دستورالعمل ارزش گذاري نسبی خدمات سالمت

، ي پیشنهادي جهت تأسیسها فضاها و مکان

هاي ارسالی از وزارت متبوع و حفظ  ها با آیین نامه

د آن طبق استانداردهاي ارائه شده در 

هاي تائید شده در بازدید اولیه و تائید آن در صورت رعایت کلیه ضوابط و پیش بینی 

هاي تائید شده و اعالم تائید نهایی آن 

کاهش مرگ و میر مادران و ، نوزادارتقا سالمت مادر و 

کاهش موربیدیتی ناشی از بارداري ، کاهش میزان مورتالیتی نوزادان و کودکان

  نماید  فعالیت می توانمندسازي پرسنل تحت پوشش درجهت ارتقا سالمت مادر و نوزاد
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هاي وارده در حدود صالحیت قانونی از جنبه نظارت بر درمان در مراکز تحت پوشش  رسیدگی و پاسخگویی به شکواییه

هاي متخلفین حرف پزشکی به مراجع ذیصالح قضایی و انتظامی

  1690و  1590سامانه  رسیدگی وپیگیري شکایات

 تعزیرات حکومتی 11ي کمسیون ماده 

ي اعمال شده با دستورالعمل ارزش گذاري نسبی خدمات سالمتها

  واحد طرح و برنامه

فضاها و مکان ي موجودها بررسی و میزان انطباق آن با استانداردواحد طرح وبرنامه مسئولیت 

ها با آیین نامه انطباق فضاها و نقشه، هاي معماري ارائه شده بررسی نقشه

  .گردش کار اصولی و مناسب فضاهاي درمانی را بعهده دارد

د آن طبق استانداردهاي ارائه شده در بازدید اولیه از مکان پیشنهادي متقاضیان تأسیس مراکز درمانی و تائید یا ر

  درمان و آموزش پزشکی ، هاي وزارت بهداشت

هاي تائید شده در بازدید اولیه و تائید آن در صورت رعایت کلیه ضوابط و پیش بینی 

  فضاهاي مورد نیاز با ابعاد و روابط مناسب و اصولی 

هاي تائید شده و اعالم تائید نهایی آن  انجام بازدید نهایی و تائید آماده سازي و تجهیزمراکز درمانی منطبق با نقشه

  ها جهت اخذ مجوزهاي قانونی 

 

ارتقا سالمت مادر و  با هدفواحد مامائی در حوزه درمان ، نظر به اهمیت سالمت مادر وکودك

کاهش میزان مورتالیتی نوزادان و کودکان، زایمان و پس از زایمان

توانمندسازي پرسنل تحت پوشش درجهت ارتقا سالمت مادر و نوزاد

 

 

  : ي فعالیتمحورها

 رسیدگی و پاسخگویی به شکواییه

 هاي متخلفین حرف پزشکی به مراجع ذیصالح قضایی و انتظامی و ارسال پرونده تکمیل

 رسیدگی وپیگیري شکایات، بررسی

 ي کمسیون ماده ها تهیه وتنظیم پرونده

 ها نظارت بر انطباق تعرفه

واحد طرح و برنامه 1- 6

واحد طرح وبرنامه مسئولیت 

بررسی نقشه، مراکز درمانی توسعه

گردش کار اصولی و مناسب فضاهاي درمانی را بعهده دارد

  : محورهاي فعالیت 

 بازدید اولیه از مکان پیشنهادي متقاضیان تأسیس مراکز درمانی و تائید یا ر

هاي وزارت بهداشت آیین نامه

 هاي تائید شده در بازدید اولیه و تائید آن در صورت رعایت کلیه ضوابط و پیش بینی  هاي مکان بررسی نقشه

فضاهاي مورد نیاز با ابعاد و روابط مناسب و اصولی 

 انجام بازدید نهایی و تائید آماده سازي و تجهیزمراکز درمانی منطبق با نقشه

ها جهت اخذ مجوزهاي قانونی  به اداره صدور پروانه

 واحد مامایی 1- 7

نظر به اهمیت سالمت مادر وکودك

زایمان و پس از زایمان، نوزادان بر اثر عوارض بارداري

توانمندسازي پرسنل تحت پوشش درجهت ارتقا سالمت مادر و نوزاد، و زایمان در مادران و نوزادان
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  ماهه وپري ناتال 1-59کودکان 

 پذیرش و، جایابی، بررسی، دیالیز يها بازدید از بخش

  .رابعهده دارد

226 

رانیا یپزشک علوم دانشگاه کیاستراتژ برنامه

  تدوین برنامه عملیاتی درخصوص ارتقا سالمت مادر و نوزاد

  ساماندهی منابع نیروي انسانی و تجهیزات

  اجراي نظام مراقبت مرگ مادران باردار

  ي دوستدارمادرها اجراي برنامه بیمارستان

  اجراي برنامه نوزادسالم

  اجراي برنامه احیانوزاد

  مرگ ومیرپریناتال

  ماهه 59-1 اجراي نظام مرگ کودکان

  )KMC(اجراي برنامه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد

  اجراي برنامه شیرمادر

  اجراي برنامه مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر

  اجراي برنامه مراقبت تخصصی نوزاد

  اجراي برنامه رتینوپاتی نوزادان نارس

  سطح بندي خدمات پري ناتال

  )PKU(اجراي برنامه فنیل کتونوریا 

 اجراي بسته ترویج زایمان طبیعی درراستاي برنامه طرح تحول نظام سالمت

 ي آموزشی 

کودکان ، هاي پژوهشی در خصوص بررسی علل مرگ ومیر مادران باردار

  ي خاصها واحد بیماري

بازدید از بخش، حوزه درمان مسئولیت مشارکت درتوزیع اعتبارات

رابعهده دارد) MS(مولتیپل اسکلروزیس  پیوندو، پیگیري امور مربوط به بیماران خاص از جمله تاالسمی

 

 

  :محورهاي فعالیت

 تدوین برنامه عملیاتی درخصوص ارتقا سالمت مادر و نوزاد

 ساماندهی منابع نیروي انسانی و تجهیزات

 اجراي نظام مراقبت مرگ مادران باردار

 اجراي برنامه بیمارستان

 اجراي برنامه نوزادسالم

 اجراي برنامه احیانوزاد

 مرگ ومیرپریناتال اجراي نظام

 اجراي نظام مرگ کودکان

 اجراي برنامه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد

 اجراي برنامه شیرمادر

 اجراي برنامه مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر

 اجراي برنامه مراقبت تخصصی نوزاد

 اجراي برنامه رتینوپاتی نوزادان نارس

 سطح بندي خدمات پري ناتال

  اجراي برنامه فنیل کتونوریا

 اجراي بسته ترویج زایمان طبیعی درراستاي برنامه طرح تحول نظام سالمت

 ي آموزشی ها برگزاري دوره

 هاي پژوهشی در خصوص بررسی علل مرگ ومیر مادران باردار تهیه طرح

واحد بیماري 8-1

حوزه درمان مسئولیت مشارکت درتوزیع اعتبارات ي خاصها واحد بیماري

پیگیري امور مربوط به بیماران خاص از جمله تاالسمی
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 متبوع و پیگیري رفع نواقص

 تهیه جدول توزیع اعتبارات اختصاص یافته براساس عملکرد مراکز درمانی تحت پوشش و ارسال آن معاونت توسعه

موجود در مراکز ) RO(آب دیالیز ي دیالیز و دستگاه تصفیه 

ي مورد نیاز مراکز ها مکاتبه و پی گیري با وزارت متبوع و هیات امناء صرفه جویی ارزي در خصوص تخصیص دستگاه

 ها ي مستمر به منظور ارتقاء شاخص

 ي ام اس ها قطب هموفیلی و، تاالسمی

لیست انتظار و ارائه پیشنهادات  بیماران در

ی در خصوص نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران خاص در مراکز درمانی تحت 

هاي توزیع و نگهداري آن در  هاي مامایی وتدوین فرآیند

ندي و پیگیري ثبت عملکرد آن در سامانه وزارت 

 هاي آموزشی نحوه ارجاع موارد مرگ مغزي در مراکز درمانی تحت پوشش

هاي مرجع و انعکاس مشکالت موجود به وزارت متبوع و 
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متبوع و پیگیري رفع نواقصنظارت بر نحوه ثبت عملکرد بیماران خاص در سامانه وزارت 

 گیري و پی گیري تخصیص اعتبارات مربوطه از وزارت متبوع

تهیه جدول توزیع اعتبارات اختصاص یافته براساس عملکرد مراکز درمانی تحت پوشش و ارسال آن معاونت توسعه

ي دیالیز و دستگاه تصفیه ها بانک اطالعاتی دستگاه) فصلی(رسانی دوره اي 

مکاتبه و پی گیري با وزارت متبوع و هیات امناء صرفه جویی ارزي در خصوص تخصیص دستگاه

ي مستمر به منظور ارتقاء شاخصها ریزي برنامهي درمانی و ها تجزیه و تحلیل شاخص

تاالسمی، پیوند، دیالیز صفاقی، ي همودیالیزها عملکرد بخشبررسی و نظارت بر 

بیماران در  نیاز سنجی مناطق تحت پوشش دانشگاه براساس پراکندگی مراکز دیالیز و

 ي مورد نیازها به منظور تأسیس و توسعه بخش

ی در خصوص نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران خاص در مراکز درمانی تحت بررسی وکارشناسی شکایات ارجاع

هاي مامایی وتدوین فرآیند تعیین مراکز مرجع توزیع فاکتور هفت مصرفی در خون ریزي

 مراکز درمانی تحت پوشش

ندي و پیگیري ثبت عملکرد آن در سامانه وزارت ي جاري واحد فراهم آوري اعضاء و نسوج پیوها نظارت بر فعالیت

هاي آموزشی نحوه ارجاع موارد مرگ مغزي در مراکز درمانی تحت پوشش تدوین طرح درس دوره

هاي مرجع و انعکاس مشکالت موجود به وزارت متبوع و  نظارت بر نحوه توزیع داروهاي بیماران خاص در داروخانه

 سازمان غذا ودارو 

 

 

  :ها محور فعالیت

  نظارت بر نحوه ثبت عملکرد بیماران خاص در سامانه وزارت

 گیري و پی گیري تخصیص اعتبارات مربوطه از وزارت متبوع گزارش

 تهیه جدول توزیع اعتبارات اختصاص یافته براساس عملکرد مراکز درمانی تحت پوشش و ارسال آن معاونت توسعه

 رسانی دوره اي روز به

  درمانی

 مکاتبه و پی گیري با وزارت متبوع و هیات امناء صرفه جویی ارزي در خصوص تخصیص دستگاه

 درمانی تابعه 

 تجزیه و تحلیل شاخص، بررسی

  بررسی و نظارت بر

 نیاز سنجی مناطق تحت پوشش دانشگاه براساس پراکندگی مراکز دیالیز و

به منظور تأسیس و توسعه بخش

 بررسی وکارشناسی شکایات ارجاع

 پوشش

 تعیین مراکز مرجع توزیع فاکتور هفت مصرفی در خون ریزي

مراکز درمانی تحت پوشش

 نظارت بر فعالیت

 متبوع 

 تدوین طرح درس دوره

 نظارت بر نحوه توزیع داروهاي بیماران خاص در داروخانه

سازمان غذا ودارو 
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مصاحبه و اقدامات ، واحد مددکاري وظیفه بررسی و حل مشکالت بهداشتی درمانی مددجویان مراجعه کننده به حوزه درمان

ارتقاء ، مشارکت در جذب نیروي تخصصی در مراکز تابعه

درمانی در ارتباط با وظایف مددکاري را بعهده 

پذیرش بی قید و شرط مصدومین سوانح ترافیکی در 

 .را بعهده دارد

 )هزینه و خانوادگی، درمان( بررسی و پیگیري و راهنمایی مددجویان بیماران مراجعه کننده در خصوص مسائل و مشکالت 

 بررسی شکایات واصله از واحد مددکاري مراکز و ارائه گزارش و پیگیري در جهت رفع مشکل شاکیان

نظارت بر حسن اجراي مراتب ارائه شده به بیماران سرطانی و 

یش مراکز به ثبت و گزارش دهی اطالعات و آمار مصدومین ترافیکی در سامانه وزارت متبوع و نظارت و پا

هاي مصوب و بررسی کنترل اسناد و فاکتور اقالم مصرفی مصدومین ترافیکی بر اساس 

صعب العالج و مصدومین ترافیکی جهت ، دیابتی

نظارت و کنترل و پایش مراکز به منظور ثبت کامل و صحیح اطالعات مربوط به بیماران سرطانی دیابت و نیازمند و 

 اساس آمار و عملکرد ثبت شده در پرتال 
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 واحد مددکاري و مصدومین ترافیکی 

واحد مددکاري وظیفه بررسی و حل مشکالت بهداشتی درمانی مددجویان مراجعه کننده به حوزه درمان

مشارکت در جذب نیروي تخصصی در مراکز تابعه، نظارت بر فعالیت مددکاران مراکز، کمکی در رفع مشکالت آنان

درمانی در ارتباط با وظایف مددکاري را بعهده ، ي اجتماعیها مشارکت در انجام تحقیقات و پژوهش، واحد مددکاري

پذیرش بی قید و شرط مصدومین سوانح ترافیکی در (  92وظیفه انجام صحیح دستوالعمل اجراي ماده 

را بعهده دارد)درمان مصدومین در مراکز دولتیکلیه مراکز تابعه و رایگان نمودن هزینه 

بررسی و پیگیري و راهنمایی مددجویان بیماران مراجعه کننده در خصوص مسائل و مشکالت 

بررسی شکایات واصله از واحد مددکاري مراکز و ارائه گزارش و پیگیري در جهت رفع مشکل شاکیان

نظارت بر حسن اجراي مراتب ارائه شده به بیماران سرطانی و ، پیگیري، پیگیري و جمع آوري و گزارش اطالعات آماري

 ي قطبی حمایت از بیماران سرطانی و دیابتیها دیابتی و توسعه بخش

ثبت و گزارش دهی اطالعات و آمار مصدومین ترافیکی در سامانه وزارت متبوع و نظارت و پا

هاي مصوب و بررسی کنترل اسناد و فاکتور اقالم مصرفی مصدومین ترافیکی بر اساس  حسن اجراي دستورالعمل

 هاي مصوب دستورالعمل و بخشنامه

دیابتی، هاي مربوط به بیماران سرطانی جمع آوري و بررسی و کنترل کلیه پرونده

 ات اعمال شده از وزارت متبوع و تخصیص آن به مراکز

نظارت و کنترل و پایش مراکز به منظور ثبت کامل و صحیح اطالعات مربوط به بیماران سرطانی دیابت و نیازمند و 

 سوختگی و روانی و مصدومین ترافیکی در پرتال وزارت متبوع

اساس آمار و عملکرد ثبت شده در پرتال توزیع اعتبارات تخصیص داده شده از سوي وزارت متبوع بر 

 هاي تکمیلی مصدومین در مراکز خصوصی پیگیري مشکالت مربوط به بیمه

 

 

واحد مددکاري و مصدومین ترافیکی  9-1

واحد مددکاري وظیفه بررسی و حل مشکالت بهداشتی درمانی مددجویان مراجعه کننده به حوزه درمان -

کمکی در رفع مشکالت آنان

واحد مددکاريهاي  فعالیت

  .دارد

وظیفه انجام صحیح دستوالعمل اجراي ماده  واحد مصدومین ترافیکی -

کلیه مراکز تابعه و رایگان نمودن هزینه 

  :  ها محور فعالیت

  بررسی و پیگیري و راهنمایی مددجویان بیماران مراجعه کننده در خصوص مسائل و مشکالت

 بررسی شکایات واصله از واحد مددکاري مراکز و ارائه گزارش و پیگیري در جهت رفع مشکل شاکیان

 پیگیري و جمع آوري و گزارش اطالعات آماري

دیابتی و توسعه بخش

 ثبت و گزارش دهی اطالعات و آمار مصدومین ترافیکی در سامانه وزارت متبوع و نظارت و پا، جمع آوري

حسن اجراي دستورالعمل

دستورالعمل و بخشنامه

 جمع آوري و بررسی و کنترل کلیه پرونده

ات اعمال شده از وزارت متبوع و تخصیص آن به مراکزدریافت تخفیف

  نظارت و کنترل و پایش مراکز به منظور ثبت کامل و صحیح اطالعات مربوط به بیماران سرطانی دیابت و نیازمند و

سوختگی و روانی و مصدومین ترافیکی در پرتال وزارت متبوع

  توزیع اعتبارات تخصیص داده شده از سوي وزارت متبوع بر

 پیگیري مشکالت مربوط به بیمه
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هماهنگی با مراکز خصوصی جهت پرداخت تخصیص هزینه درمان مصدومین طبق جدول عملکرد مراکز به تفکیک 

ارتقاء ، مسئولیت اتخاذ تدابیرمدیریتی به منظور پیشگیري از حوادث و بالیا

براي ارتقاي  ریزي برنامههمچنین ،  ها کنترل و ارزیابی مستمر بصورت شبانه روزي برنحوه ارایه خدمات در فوریت

هدایت و انتقال بیماران ، پدافند غیر عامل، 

همچنین در زمینه سنجش وارزیابی میزان آمادگی 

ي ذیربط براي ها برگزاري مانورهاي بحران بصورت ادواري با همکاري سازمان

واستقرار سامانه مدیریت حادثه در زمان بحران در مرکز عملیات 

 ها  هاي آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی آحاد مردم جهت مقابله با حوادث و بحران

تجهیزات  تجهیزات و آمبوالنس و بی سیم و برآورد نیازها ونظارت بر توزیع

 هاي بهداشت ودرمان تابعه و ارسال آن به وزارت متبوع
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هماهنگی با مراکز خصوصی جهت پرداخت تخصیص هزینه درمان مصدومین طبق جدول عملکرد مراکز به تفکیک 

  :ي پزشکیها مدیریت حوادث و فوریت

مسئولیت اتخاذ تدابیرمدیریتی به منظور پیشگیري از حوادث و بالیا پزشکی با ادارات زیري ها

کنترل و ارزیابی مستمر بصورت شبانه روزي برنحوه ارایه خدمات در فوریت

، بحران وبالیا، کمی وکیفی خدمات فوریتی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی

همچنین در زمینه سنجش وارزیابی میزان آمادگی . هاي خصوصی را بعهده دارد بین مراکز درمانی و نیز نظارت بر عملکرد آمبوالنس

برگزاري مانورهاي بحران بصورت ادواري با همکاري سازمان، مدیریت بحران وپدافند غیر عامل

واستقرار سامانه مدیریت حادثه در زمان بحران در مرکز عملیات   (ICS)ایجاد آمادگی وتمرین فعال شدن سیستم فرماندهی حادثه 

 ماید

  :اداره پیشگیري از حوادث و ارتقاء ایمنی

 هاي کلی جامعه ایمن نظارت برحسن اجراي سیاست

هاي آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی آحاد مردم جهت مقابله با حوادث و بحران

 ها و حوادث غیر مترقبه برقراري سیستم ثبت حوادث و اطالعات در بحران

  وتحلیل آمارهاي مرتبط با حوادث

  :اورژانس پیش بیمارستانی

  115هاي اورژانس  نظارت بر عملکرد پایگاه

  115ي اورژانس ها بررسی شکایات مطروحه از مراکز پیام و پایگاه

تجهیزات و آمبوالنس و بی سیم و برآورد نیازها ونظارت بر توزیع، بررسی وضعیت موجود سیستم ارتباطات

 تخصصی از وزارت متبوع

 تهیه بانک جامع اطالعاتی نیروي انسانی مناطق تحت پوشش

هاي بهداشت ودرمان تابعه و ارسال آن به وزارت متبوع دریافت گزارشات حوادث ویژه از شبکه

 

 

  هماهنگی با مراکز خصوصی جهت پرداخت تخصیص هزینه درمان مصدومین طبق جدول عملکرد مراکز به تفکیک

 مصدومین

مدیریت حوادث و فوریت .2

ها مدیریت حوادث و فوریت

کنترل و ارزیابی مستمر بصورت شبانه روزي برنحوه ارایه خدمات در فوریت، و نیز پایش ایمنی

کمی وکیفی خدمات فوریتی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی

بین مراکز درمانی و نیز نظارت بر عملکرد آمبوالنس

مدیریت بحران وپدافند غیر عامل، در زمان بحران  مراکز

ایجاد آمادگی وتمرین فعال شدن سیستم فرماندهی حادثه 

مایدفعالیت می ن (EOC)اورژانس 

اداره پیشگیري از حوادث و ارتقاء ایمنی 2- 1

 نظارت برحسن اجراي سیاست

 هاي آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی آحاد مردم جهت مقابله با حوادث و بحران برگزاري دوره

 برقراري سیستم ثبت حوادث و اطالعات در بحران

 وتحلیل آمارهاي مرتبط با حوادث جمع آوري

اورژانس پیش بیمارستانیاداره  2-2

 نظارت بر عملکرد پایگاه

 بررسی شکایات مطروحه از مراکز پیام و پایگاه

 بررسی وضعیت موجود سیستم ارتباطات

تخصصی از وزارت متبوع

 تهیه بانک جامع اطالعاتی نیروي انسانی مناطق تحت پوشش

 دریافت گزارشات حوادث ویژه از شبکه
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طرح توسعه وزارت و هماهنگی به منظور راه اندازي پایگاه مطابق 

 هاي بیمارستان

 مربوط به عملکرد بخش اورژانس در مراکز درمانی تابعه

 

   هاي مراکز خصوصی تحت پوشش دانشگاه

 هاي پیشنهادي به منظور تایید جهت تأسیس مراکز آمبوالنس خصوصی

 ها در سطح معاونت درمان در زمینه مدیریت بحران
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و هماهنگی به منظور راه اندازي پایگاه مطابق 115ي اورژانس ها ي استقرار پایگاه

  :اورژانس بیمارستانی

 نظارت شبانه روزي بر عملکرد اورژانس بیمارستان

 هاي بیمارستان بررسی موردي شکایات مطروحه از اورژانس

هاي بیمارستان تجهیزات و آمبوالنس اورژانس، تهیه بانک اطالعاتی از نیروي انسانی

مربوط به عملکرد بخش اورژانس در مراکز درمانی تابعه اطالعاتنظارت بر نحوه جمع آوري 

 هاي عملکردي بخش اورژانس وارسال نتایج به وزارت متبوع

 بررسی میزان رضایتمندي بیماران بخش اورژانس

 بررسی زمان سنجی از گردش خدمات بخش اورژانس

 مرکز درمانی مربوطهپایش بازدیدهاي شب از مراکز درمانی وارائه بازخورد آن به 

 وپاسخگویی به موارد خاص 1590مشارکت در نظارت بر عملکرد سامانه 

  :اداره آمبوالنس خصوصی

 ي خصوصیها نظارت بر عملکرد مراکز آمبوالنس

  هاي معرفی شده در مناطق تحت پوشش دانشگاه نظارت بر عملکرد آمبوالنس

هاي مراکز خصوصی تحت پوشش دانشگاه آمبوالنسصدور و تمدید کارت معاینه طبی جهت 

هاي پیشنهادي به منظور تایید جهت تأسیس مراکز آمبوالنس خصوصی

 جمع آوري اطالعات آماري انتقال بیماران توسط مراکز آمبوالنس خصوصی 

  : مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 

 )HIS(بیمارستانی بررسی میزان آسیب پذیري سیستم اطالعات 

ها در سطح معاونت درمان در زمینه مدیریت بحران هاي هدف در مراکز درمانی وپایگاه

 نظارت بر حسن اجراي وظایف ارائه خدمات در زمان بحران در مراکز درمانی

 

 

 ي استقرار پایگاهها بررسی موقعیت

 متبوع 

اورژانس بیمارستانیاداره  2- 3

 نظارت شبانه روزي بر عملکرد اورژانس بیمارستان

 بررسی موردي شکایات مطروحه از اورژانس

 تهیه بانک اطالعاتی از نیروي انسانی

  نظارت بر نحوه جمع آوري

 هاي عملکردي بخش اورژانس وارسال نتایج به وزارت متبوع شاخص تحلیل

 بررسی میزان رضایتمندي بیماران بخش اورژانس

 بررسی زمان سنجی از گردش خدمات بخش اورژانس

  پایش بازدیدهاي شب از مراکز درمانی وارائه بازخورد آن به

  مشارکت در نظارت بر عملکرد سامانه

اداره آمبوالنس خصوصی 2- 4

 نظارت بر عملکرد مراکز آمبوالنس

 نظارت بر عملکرد آمبوالنس

  صدور و تمدید کارت معاینه طبی جهت

 هاي پیشنهادي به منظور تایید جهت تأسیس مراکز آمبوالنس خصوصی بازدید از مکان

  جمع آوري اطالعات آماري انتقال بیماران توسط مراکز آمبوالنس خصوصی

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل  5-2

  بررسی میزان آسیب پذیري سیستم اطالعات

 هاي هدف در مراکز درمانی وپایگاه آموزش گروه

 نظارت بر حسن اجراي وظایف ارائه خدمات در زمان بحران در مراکز درمانی
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 )EOC(عملیات اورژانس واستقرار سامانه مدیریت حادثه در زمان بحران در مرکز 

درون وبرون (هدایت وجابجایی بیماران بین مراکز درمانی و بخش خصوصی واجد تفاهم نامه برنامه تحول نظام سالمت

ي تلفنی از ها شکوائیهورسیدگی به ) درون وبرون دانشگاهی

، پیگیري وآموزش بیماران ترخیصی، آموزش به بیماران

از اهم وظایف این اداره با تاکید ، هاي اعتبار بخشی

 

 به منظور جمع آوري اطالعات کمی وکیفی نیروي انسانی از طریق نرم افزار نیروي انسانی

 بررسی و اعالم نظر در مورد تغییر وتبدیل وضعیت جذب وخروج از خدمت نیروي انسانی

 وانتخاب کاندیدهاي مدیر بر اساس آن

 جهت جمع آوري آمار و اطالعات آموزش تحت نرم افزار وب
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واستقرار سامانه مدیریت حادثه در زمان بحران در مرکز ) ICS(ثه هدایت سیستم فرماندهی حاد

  :ستاد هدایت واطالع رسانی

هدایت وجابجایی بیماران بین مراکز درمانی و بخش خصوصی واجد تفاهم نامه برنامه تحول نظام سالمت

درون وبرون دانشگاهی(بررسی موارد نابسامانی در اعزام بیماران در بین مراکز درمانی 

 هاي اورژانس ویژه در مراکز درمانی تابعه انجام بازدید شب از بخش

 

آموزش به بیماران، آموزش کارکنان، مدیریت نیروي انسانی اداره پرستاري دانشگاه مسئولیت

هاي اعتبار بخشی کلیدي پرستاري ومشارکت در ارزیابی یندهايآارزیابی فر

 :نیروي انسانی

 بررسی وضعیت موجود نیروي انسانی و مقایسه با استانداردها در مراکز

 به منظور نزدیک شدن وضعیت موجود به استاندارد ریزي

به منظور جمع آوري اطالعات کمی وکیفی نیروي انسانی از طریق نرم افزار نیروي انسانی ریزي

 تجزیه و تحلیل اطالعات و تهیه آمار کیفی و کمی نیروي انسانی

بررسی و اعالم نظر در مورد تغییر وتبدیل وضعیت جذب وخروج از خدمت نیروي انسانی

وانتخاب کاندیدهاي مدیر بر اساس آنهاي انتصاب پست و ارزیابی  تعیین شاخص

  : آموزش کارکنان

جهت جمع آوري آمار و اطالعات آموزش تحت نرم افزار وب ریزي

 بررسی و نظارت بر برنامه آموزش در مراکز به صورت ماهانه

 

 

 هدایت سیستم فرماندهی حاد

ستاد هدایت واطالع رسانی 2- 6

 هدایت وجابجایی بیماران بین مراکز درمانی و بخش خصوصی واجد تفاهم نامه برنامه تحول نظام سالمت

 )دانشگاهی

  بررسی موارد نابسامانی در اعزام بیماران در بین مراکز درمانی

 مراکز

 انجام بازدید شب از بخش

 :اداره پرستاري  .3

اداره پرستاري دانشگاه مسئولیت

ارزیابی فر، کنترل عفونت، پژوهش

  .بر فرایندهاي زیر می باشد

 نیروي انسانی مدیریت

o بررسی وضعیت موجود نیروي انسانی و مقایسه با استانداردها در مراکز

o ریزي برنامه

o ریزي برنامه

o تجزیه و تحلیل اطالعات و تهیه آمار کیفی و کمی نیروي انسانی

o بررسی و اعالم نظر در مورد تغییر وتبدیل وضعیت جذب وخروج از خدمت نیروي انسانی

o تعیین شاخص

  

 آموزش کارکنان یریتدم

o ریزي برنامه

o بررسی و نظارت بر برنامه آموزش در مراکز به صورت ماهانه
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 هاي اعتبار بخشی

 ي پرستاري تخصصی

 ارکناني آموزش به مددجویان از سوي ک

ي آموزش به ها هاي اصالحی جهت ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان در رابطه با مهارت

ارزشیابی مبتنی برچک لیست و بسته پایش و 

ها و  برنامه، هاي روتین و به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي فعالیت

  

شف مشکالت موجود در محیط و ارایه راهکارهاي مناسب براي 

  ....)مصوبات و، پیگیري تشکیل جلسات

نظیر (هاي آموزشی براي کلیه کادر پرستاري و مشارکت در تهیه متون کمک آموزشی 

نظام  اف تعیین شده برايدمشارکت در تدوین و اجراي تحقیقات کاربردي بمنظور تسریع در دستیابی به اه
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 جمع آوري اطالعات بانک مدرسین 

هاي اعتبار بخشی شاخص ارزیابی ونظارت بربرنامه توانمندسازي کارکنان بر اساس

ي پرستاري تخصصیها هاي مراقبت ي آموزشی فرایندها مدیریت برنامه پایگاه

 ي آموزشی در مراکزها ارزیابی ونظارت بر اجراي برنامه پایگاه

 :آموزش به مددجویان

ي آموزش به مددجویان از سوي کها هاي آموزشی در رابطه با مهارت نظارت بر اجراي برنامه

هاي اصالحی جهت ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان در رابطه با مهارت ریزي برنامهنظارت بر 

 

 نظارت بر بررسی نیازهاي آموزشی مددجویان 

  :هاي بیمارستانی نظام مراقبت عفونت

مبتنی برچک لیست و بسته پایش و (ها  پایش و ارزشیابی فعالیت، برنامه ریزي و انجام نظارت فنی

و به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي فعالیت) تدوین شده در سطح کشوري

  هاي ابالغ شده و مداخالت اعمال شده در سطوح محیطی دستورالعمل

شف مشکالت موجود در محیط و ارایه راهکارهاي مناسب براي مشارکت با کمیته کنترل عفونت دانشگاه در ک

  

پیگیري تشکیل جلسات(هاي تابعه  هاي کنترل عفونت بیمارستان نظارت بر عملکرد کمیته

هاي آموزشی براي کلیه کادر پرستاري و مشارکت در تهیه متون کمک آموزشی  نظارت بر توسعه ي برنامه

  هاي هدف گروهکلیه  مربوط به کنترل عفونت براي...) ، پمفلت

مشارکت در تدوین و اجراي تحقیقات کاربردي بمنظور تسریع در دستیابی به اه

 هاي بیمارستانی مراقبت عفونت

 

 

o  جمع آوري اطالعات بانک مدرسین

o ارزیابی ونظارت بربرنامه توانمندسازي کارکنان بر اساس

o مدیریت برنامه پایگاه

o ارزیابی ونظارت بر اجراي برنامه پایگاه

 آموزش به مددجویان دیریتدم

o نظارت بر اجراي برنامه

o  نظارت بر

 مددجویان

o  نظارت بر بررسی نیازهاي آموزشی مددجویان

  

 نظام مراقبت عفونت یریتدم

o برنامه ریزي و انجام نظارت فنی

تدوین شده در سطح کشوري

دستورالعمل

o مشارکت با کمیته کنترل عفونت دانشگاه در ک

  ها رفع آن

o نظارت بر عملکرد کمیته

o نظارت بر توسعه ي برنامه

پمفلت، ترپوس

o مشارکت در تدوین و اجراي تحقیقات کاربردي بمنظور تسریع در دستیابی به اه

مراقبت عفونت
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ها و  پیشرفت، ت موجودهاي واصله براي نمایش وضعی

ایجاد سطح ( ها در زمینه برنامه کنترل عفونت 

برنامه عملیاتی براي واحد پژوهش بیمارستان در راستاي برنامه 

، مدارك پزشکی، اجراي کار تیمی و برقراري ارتباط بین تیم تحقیق با سایر واحدهاي بیمارستان شامل مدیریت

  ...مدیریت خطر و ، ونتکنترل عف

ي تحقیقاتی قبل ها ي مراقبتی به پرستاران درگیر در اجراي طرح

هاي  ي تحقیقاتی به کمیته پژوهش بیمارستان و مراکز آموزشی در راستاي تغییر پروتکل
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هاي واصله براي نمایش وضعی ساماندهی نظام جمع آوري اطالعات وتجزیه وتحلیل داده

ها در زمینه برنامه کنترل عفونت  اولویتو شناخت مسایل و مشکالت و تامین نیازها، 

 )براي اداره پرستاري معاونت درمانinisنرم افزار 

 : ي جاري وکلیدي پرستاري

 هاي ارزیابی بر اساس اعتبار بخشی  تعیین استانداردها و شاخص

 ارزیابی فرایندهاي پرستاري طبق برنامه زمانبندي 

 تجزیه وتحلیل دادها وتعیین وضعیت موجود 

 اصالحی  ریزي برنامهشناسایی نقاط قوت ونقاط قابل بهبود و

  :پژوهش در پرستاري

برنامه عملیاتی براي واحد پژوهش بیمارستان در راستاي برنامه اهداف و ، ها خط مشی، ها تدوین سیاست

  استراتژیک معاونت درمان ومرکز مربوطه

اجراي کار تیمی و برقراري ارتباط بین تیم تحقیق با سایر واحدهاي بیمارستان شامل مدیریت

کنترل عف، بهداشت محیط، پاتولوژي، آزمایشگاه، )IT( فناوري اطالعات 

ي مراقبتی به پرستاران درگیر در اجراي طرحها مدیریت نیروي انسانی و استانداردها و پروتکل

  و حین اجراي طرح و نظارت بر حسن اجراي آن

ي تحقیقاتی به کمیته پژوهش بیمارستان و مراکز آموزشی در راستاي تغییر پروتکلها ارائه نتایج طرح

 )عملکرد مبتنی بر شواهد(درمانی ومراقبتی 

 

 

o ساماندهی نظام جمع آوري اطالعات وتجزیه وتحلیل داده

، ها نارسایی

نرم افزار دسترسی 

 

 ي جاري وکلیدي پرستاريها ارزیابی مراقبت

o تعیین استانداردها و شاخص

o  ارزیابی فرایندهاي پرستاري طبق برنامه زمانبندي

o  تجزیه وتحلیل دادها وتعیین وضعیت موجود

o شناسایی نقاط قوت ونقاط قابل بهبود و

  

 پژوهش در پرستاري

o تدوین سیاست

استراتژیک معاونت درمان ومرکز مربوطه

o اجراي کار تیمی و برقراري ارتباط بین تیم تحقیق با سایر واحدهاي بیمارستان شامل مدیریت

فناوري اطالعات 

o مدیریت نیروي انسانی و استانداردها و پروتکل

و حین اجراي طرح و نظارت بر حسن اجراي آن

o ارائه نتایج طرح

درمانی ومراقبتی 
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دولتی وخصوصی مستقل ووابسته به ، ژنتیک

نظارت برارائه خدمات دراینگونه ، صدورمجوزهاي قانونی

  .باشد برعهده این اداره می

  مراکز جراحی محدود

  ي تحت پوششها به آزمایشگاه

  ها هاي وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازي آزمایشگاه

  ...تأمین نیروي انسانی و، خرید تجهیزات الزم

  ها زمایشگاه

  آزمایشگاه مرجع سالمت درخصوص استفاده و تکمیل اطالعات وبگاه آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت متبوع

  ي تحت پوشش
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 : ها اداره امور آزمایشگاه

ژنتیک، پاتولوژي، ي تشخیص طبیها مسئولیت نظارت بر آزمایشگاه

صدورمجوزهاي قانونیدرمانگاهی وجراحی محدود را داشته وکلیه امور مربوط به 

برعهده این اداره می ها اعتباربخشی واستانداردسازي آزمایشگاه، نیروي انسانی وتجهیزات

مراکز جراحی محدود و درمانگاه، بیمارستان، غیردولتی، اعم از دولتی

  هماهنگی با آزمایشگاه مرجع سالمت جهت اعمال کنترل کیفی خارجی

به آزمایشگاه مراجعه کنندهیه از سوي ئو دریافت شکوا..... ) تعرفه و

  هاي تأسیس ومسئولیت فنی

  ي خصوصیها صدور حکم مسئولیت فنی موقت آزمایشگاه

  مدیریت توزیع نیروي انسانی در مراکز

هاي وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازي آزمایشگاه برنامه ریزي جهت اجراي سیاست

  ها در اجراي استانداردسازي آزمایشگاه ها شرکت فعال کلیه پرسنل اداره آزمایشگاه

خرید تجهیزات الزم، أمین اعتبارات مالیت(برنامه ریزي جهت راه اندازي آزمایشگاه رفرانس دانشگاه 

  ي تحت پوششها ي اورژانس بیمارستانها

  ي تحت پوششها زمایشگاه

زمایشگاهآي استانی ها همکاري با آزمایشگاه مرجع سالمت درخصوص شرکت در پایش

آزمایشگاه مرجع سالمت درخصوص استفاده و تکمیل اطالعات وبگاه آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت متبوع

ي تحت پوششها ي آموزشی جهت توانمندکردن پرسنل آزمایشگاهها برگزاري سمینارها وکارگاه

  مواد و تجهیزات، دکننده و توزیع کننده کیت

  همکاري در ارسال نمونه به خارج از کشور

 

 

اداره امور آزمایشگاه .4

مسئولیت نظارت بر آزمایشگاه ها اداره امورآزمایشگاه

درمانگاهی وجراحی محدود را داشته وکلیه امور مربوط به ، مراکز بیمارستانی

نیروي انسانی وتجهیزات، تعرفه، مراکز

  :  ها محور فعالیت

 اعم از دولتی ها بازرسی از آزمایشگاه

 هماهنگی با آزمایشگاه مرجع سالمت جهت اعمال کنترل کیفی خارجی

  تعرفه و(رسیدگی به شکایات و

 هاي تأسیس ومسئولیت فنی صدور پروانه

 صدور حکم مسئولیت فنی موقت آزمایشگاه

 صدور موافقت اصولی  

 مدیریت توزیع نیروي انسانی در مراکز

 برنامه ریزي جهت اجراي سیاست

 شرکت فعال کلیه پرسنل اداره آزمایشگاه

  برنامه ریزي جهت راه اندازي آزمایشگاه رفرانس دانشگاه

 ها نظارت وارزیابی آزمایشگاه

 زمایشگاهآهاي  تمدید پروانه

 همکاري با آزمایشگاه مرجع سالمت درخصوص شرکت در پایش

  آزمایشگاه مرجع سالمت درخصوص استفاده و تکمیل اطالعات وبگاه آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت متبوعهمکاري با

  برگزاري سمینارها وکارگاه

  دکننده و توزیع کننده کیتلینظارت بر واحدهاي تو

  همکاري در ارسال نمونه به خارج از کشور
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در  ي مراکز در راستاي ارجاع بیمارانها مشارکت در استقرار برنامه نقشه ارجاع وانجام امور مربوط به تفاهم نامه بین آزمایشگاه

ارائه دهندگان و 	ارتقاي کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی

، ها تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه

استانداردسازي و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین 

  فعالیت می نماید

  فعالیت می نماید پایش وارزیابی، 

 )هاي ارتقاء وضعیت هتلینگ مراکز وحضور پزشکان متخصص مقیم

235 

رانیا یپزشک علوم دانشگاه کیاستراتژ برنامه

 ي تحت پوششها ي لوح کیفیت آزمایشگاهها بررسی و انجام امور مرتبط با درخواست

مشارکت در استقرار برنامه نقشه ارجاع وانجام امور مربوط به تفاهم نامه بین آزمایشگاه

 ي مرتبطها ارت بر حسن اجراي دستورالعمل

 واحدهاي تخصصی

 مرکز تعالی خدمات بالینی

ارتقاي کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی مسئولیت مشارکت درتعالی خدمات بالینی 

تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه. را بعهده دارد متولیان امر سالمت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم

استانداردسازي و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین  ها شود که هدف ازآن ها و اقداماتی گفته می

فعالیت می نماید هاي ذیل در حیطهتعالی خدمات بالینی مرکز  .باشد هزینه وعوارض ممکن می

  مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه بالینینظري 

 هاي اجرایی و عملیاتی ارتقاي کیفیت فرآیندها و پیآمدهاي بالینی

، واجرا ریزي برنامه، مدیریت ورهبريبراساس محورهاي تعالی خدمات بالینی 

  :يها در زمینه و اجرا

  ایمنی بیمار

  آموزش و توانمندسازي کارکنان

 ...)ومبتنی بر عملکردونوین نظام  (پرداخت بیمارستانی

هاي ارتقاء وضعیت هتلینگ مراکز وحضور پزشکان متخصص مقیم بسته(ي تحول نظام سالمت

 

 

  بررسی و انجام امور مرتبط با درخواست

 مشارکت در استقرار برنامه نقشه ارجاع وانجام امور مربوط به تفاهم نامه بین آزمایشگاه

ارت بر حسن اجراي دستورالعملنظ طرح تحول نظام سالمت و

واحدهاي تخصصی -ب

مرکز تعالی خدمات بالینی - 1

تعالی خدمات بالینی مرکز 

متولیان امر سالمت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم

ها و اقداماتی گفته می استراتژي

هزینه وعوارض ممکن می

 نظري  توسعه دانش

 هاي اجرایی و عملیاتی ارتقاي کیفیت فرآیندها و پیآمدهاي بالینی  ریزي برنامه

تعالی خدمات بالینی مرکز 

و اجرا ریزي برنامه

  ایمنی بیمارمدیریت خطر و

 آموزش و توانمندسازي کارکنان

 پرداخت بیمارستانی نظام

 نظام پیشنهادها 

 ي تحول نظام سالمتها برنامه

  

  



 1394- 1398 ران

هاي ارتقاء وضعیت هتلینگ مراکز وحضور 

 ي دوستدار ایمنی بیمار

 و پیاده سازي برنامه مدیریت خطر

  

، ي تحت پوشـش بـه نیروهـاي کــادرفوق تخصصـی     

  ... ضریب اشغال تخت تعدادمتخصصان موجودو

ي مربوطه تعیین شده وزارت متبوع ودانشگاه درانجام امورمربوط به توزیع نیروهـاي  

بازنشسـتگی وتعیـین   ، ترفیـع ، تبـدیل وضـع اسـتخدامی   

 تیوسا شبکه، يادار ونیاتوماس، يافزار سخت
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  :پایش و ارزیابی

هاي ارتقاء وضعیت هتلینگ مراکز وحضور  بسته: اجرائی در برنامه تحول سالمت  هاي نظارت بر حسن اجراي بسته

 پزشکان متخصص مقیم

ي دوستدار ایمنی بیمارها پایش و ارزیابی نحوه استقرار و پیاده سازي استانداردهاي بیمارستان

و پیاده سازي برنامه مدیریت خطر ها پایش و ارزیابی نحوه صحیح اجراي دستورالعمل

  ارزیابی عملکرد مدیریت خطر و ایمنی بیمار کلیه مراکز تابعه و تحت پوشش

  امور اداري وتوزیع نیروهاي تخصصی و فوق تخصصی 

ي تحت پوشـش بـه نیروهـاي کــادرفوق تخصصـی     ها تأمین نیروهاي درمـانـی مـوردنـیازمـراکـزآمـوزشـی وبیـمارسـتان

  تخصصی وپزشک عمومی

ضریب اشغال تخت تعدادمتخصصان موجودو– توزیع نیروهاي کادرتخصصی وفوق تخصص درمراکزمتناسب باحجم فعالیت

ي مربوطه تعیین شده وزارت متبوع ودانشگاه درانجام امورمربوط به توزیع نیروهـاي  ها اجراي ضوابط ومقررات ودستورالعمل

  تخصص و فوق تخصصی

تبـدیل وضـع اسـتخدامی   ، واصله مربوط به اموراسـتخدام رسیدگی به درخواست وتقاضاهاي 

  برقراري حقوق بازنشستگی ویا وظیفه

  انجام امورمربوط به تعاون بیمه ورفاه کارمندان

  وتمشیت وسرپرستی امورمختلف کارگزینی

  استخدام ومعرفی کارمندان واجدشرایط الزم جهت مشاغل موردنیاز

  :ناوري اطالعات

سخت، يافزار نرمي ها ستمیازسی بانیپشت مسئول درمان عاونت

 

 

پایش و ارزیابی

 نظارت بر حسن اجراي بسته

پزشکان متخصص مقیم

 پایش و ارزیابی نحوه استقرار و پیاده سازي استانداردهاي بیمارستان

 پایش و ارزیابی نحوه صحیح اجراي دستورالعمل

 ارزیابی عملکرد مدیریت خطر و ایمنی بیمار کلیه مراکز تابعه و تحت پوشش

توزیع نیروهاي تخصصی و فوق تخصصی  واحد -2

  :ها محور فعالیت

 تأمین نیروهاي درمـانـی مـوردنـیازمـراکـزآمـوزشـی وبیـمارسـتان

تخصصی وپزشک عمومی

 توزیع نیروهاي کادرتخصصی وفوق تخصص درمراکزمتناسب باحجم فعالیت

 اجراي ضوابط ومقررات ودستورالعمل

تخصص و فوق تخصصی

  رسیدگی به درخواست وتقاضاهاي

برقراري حقوق بازنشستگی ویا وظیفه

 انجام امورمربوط به تعاون بیمه ورفاه کارمندان

 وتمشیت وسرپرستی امورمختلف کارگزینی ریزي برنامه

 استخدام ومعرفی کارمندان واجدشرایط الزم جهت مشاغل موردنیاز

ناوري اطالعاتف - 3

عاونتم اطالعاتي واحدفناور

  .باشدیم درمان معاونت
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  استانداردهاي الزم

هماهنگی بامدیریت فناوري اطالعات درخصوص عقدقراردادهاي پشتیبانی 

  ها آرشیو آننظارت پیگیري روندتهیه فایل پشتیبان ازنرم افزارها بصورت دوره اي و

  ها

آشنایی کاربردي باسیستم اتوماسیون اداري جهت آموزش نرم افزارورفع اشکال به 

 درآنمرکز....)  تغییرسمت و – فعال

ي مختلف معاونت ها هاي مدیریت امورمالی معاونت درمان مسئول پیگیري اعتبارات ابالغی به معاونت بمنظور پشتیبانی از برنامه

  .واحدهاي ذیربط میباشد

  وجوه تخصیص و هزینه نمودن اعتبارات طبق آئیننامه مالی و معامالتی دانشگاه

   ها کنترل اسناد و ارائه به موقع به دانشگاه تا رفع کلیه واخواهی

 ي مالی و ارائه به مدیریت امور مالی دانشگاه 
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 تعمیر یا خرید تجهیزات سخت افزاري، تعویض، بررسی ونیاز سنجی جهت ارتقا

 وسرورها ها دسترسی، مدیریت وکنترل پهناي باند

 ي مهمها پشتیبان گیري از اطالعات سرورها وسیستم

 وسامانه سپاس مراکز تابعه و نظارت بر نحوه ارسال اطالعات

 ي خصوصی ومراکز جراحی محدود تابعهها پشتبانی اتوماسیون بیمارستان

استانداردهاي الزمبارعایت Passiveراه اندازي اتصاالت، اصالح وبازسازي شبکه داخلی

  وسایرتجهیزات شبکهها  روتر، ها سوییچ

هماهنگی بامدیریت فناوري اطالعات درخصوص عقدقراردادهاي پشتیبانی ، مشاوره به واحدها جهت مکانیزه کردن فرآیندها

نظارت پیگیري روندتهیه فایل پشتیبان ازنرم افزارها بصورت دوره اي و

ها جهت ارتقاءکیفیت آن ریزي برنامهي واحدهاي زیرمجموعه و 

آشنایی کاربردي باسیستم اتوماسیون اداري جهت آموزش نرم افزارورفع اشکال به ، تنظیمات نرم افزاراتوماسیون اداري

فعال(  وکاربراناطالع ازوضعیت سیستم اتوماسیون اداري ، کاربران شاغل درآن واحد

:  

امورمالی معاونت درمان مسئول پیگیري اعتبارات ابالغی به معاونت بمنظور پشتیبانی از برنامه

واحدهاي ذیربط میباشدپرستاري و مامائی و سایر ، اعتبار بخشی، نظارت، ها امور آزمایشگاه

  دریافت و پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان 

  هاي جاري عملیاتی  هزینه  

وجوه تخصیص و هزینه نمودن اعتبارات طبق آئیننامه مالی و معامالتی دانشگاه، دریافت تخصیص 

کنترل اسناد و ارائه به موقع به دانشگاه تا رفع کلیه واخواهی 

ي مالی و ارائه به مدیریت امور مالی دانشگاه ها تنظیم صورت تهیه و 

 

 

  :ها محورفعالیت

 بررسی ونیاز سنجی جهت ارتقا

 مدیریت وکنترل پهناي باند

 پشتیبان گیري از اطالعات سرورها وسیستم

  بررسیHIS وسامانه سپاس مراکز تابعه و نظارت بر نحوه ارسال اطالعات

 پشتبانی اتوماسیون بیمارستان

 اصالح وبازسازي شبکه داخلی

 سوییچ، نگهداري ازسرورها

  مشاوره به واحدها جهت مکانیزه کردن فرآیندها

نظارت پیگیري روندتهیه فایل پشتیبان ازنرم افزارها بصورت دوره اي و، نرم افزارها

 ي واحدهاي زیرمجموعه و ها بررسی وب سایت

 تنظیمات نرم افزاراتوماسیون اداري

کاربران شاغل درآن واحد

:امور مالی - 4

امورمالی معاونت درمان مسئول پیگیري اعتبارات ابالغی به معاونت بمنظور پشتیبانی از برنامه

امور آزمایشگاه، از جمله ستاد هدایت

  :ها محور فعالیت
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  هاي مالی بعد از مدیریت بودجه دانشگاه

به  ي پیشینها ي حوزه درمان در بخشها

  آشنایی بیشتر با حوزه درمان در جدول زیر وضعیت نیروي انسانی موجود در معاونت به تفکیک آورده شده است

94  

  تعداد کارکنان به تفکیک ادارات و واحدها
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هاي مالی بعد از مدیریت بودجه دانشگاه ارائه عملکردهاي بودجه اي بمنظور جذب اعتبار دوره 

ها تعدد و تنوع مراکز تحت پوشش وتشریح وظایف و مسئولیت

آشنایی بیشتر با حوزه درمان در جدول زیر وضعیت نیروي انسانی موجود در معاونت به تفکیک آورده شده است

94فروردین  –وضعیت نیروي انسانی معاونت درمان 2 - 9 جدول

تعداد کارکنان به تفکیک ادارات و واحدها  اداره/ نام واحد 

  7  دفتر معاونت

  24  امور اداري و توزیع نیروهاي تخصصی

  8  اداره پرستاري

  6  اداره آمار و مدارك پزشکی

  19  اداره نظارت بر درمان

  2  واحدمامائی

  1  واحد فناوري اطالعات

  4  ي خاصها واحد بیماري

  7  واحد طرح و برنامه

  10  اداره صدور پروانه

  8  پزشکیي ها مدیریت حوادث و فوریت

  5  مرکز تعالی خدمات بالینی

  3  واحدمددکاري و مصدومین ترافیکی

  6  اداره بررسی ورسیدگی به شکایات

  3  امور مالی

  9  ها اداره امورآزمایشگاه

  6  اداره اعتباربخشی

128  

 

 

 

  

تعدد و تنوع مراکز تحت پوشش وتشریح وظایف و مسئولیت، گستردگی  با عنایت به

آشنایی بیشتر با حوزه درمان در جدول زیر وضعیت نیروي انسانی موجود در معاونت به تفکیک آورده شده است منظور

نام واحد   ردیف

دفتر معاونت  1

امور اداري و توزیع نیروهاي تخصصی  2

اداره پرستاري  3

اداره آمار و مدارك پزشکی  4

اداره نظارت بر درمان  5

واحدمامائی  6

واحد فناوري اطالعات  7

واحد بیماري  8

واحد طرح و برنامه  9

اداره صدور پروانه  10

مدیریت حوادث و فوریت  11

مرکز تعالی خدمات بالینی  12

واحدمددکاري و مصدومین ترافیکی  13

اداره بررسی ورسیدگی به شکایات  14

امور مالی  15

اداره امورآزمایشگاه  16

اداره اعتباربخشی  17

  جمع کل
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 و نظارت بر نحوه ارائه ارتقاء، حفظ، تسهیل

  .باشد جامعه با محوریت افزایش رضایتمندي ذینفعان و گیرندگان خدمت می

در ، و اجراي فرامین مقام معظم رهبري 1404

به عنوان یکی از برترین و ، ها عهد و کارآمد و بهره مندي از توانمندي

زمره معتبرترین  در ي کمی و کیفی خدمات سالمت و

  حفظ کرامت انسانی وحفظ و تامین حقوق ارایه دهندگان و گیرندگان خدمت

 ارتقاءمستمربا هدف افزایش رضایتمندي ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت
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   دانشگاه درمان معاونت

  :درمان

تسهیل، تأمینمتولی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

جامعه با محوریت افزایش رضایتمندي ذینفعان و گیرندگان خدمت میآحاد 

:  

1404معاونت درمان دانشگاه بر آن است تا در راستاي چشم انداز نظام سالمت در افق 

عهد و کارآمد و بهره مندي از توانمنديمحیطی سرشار از آرامش و اعتماد با تکیه بر نیروي انسانی مت

ي کمی و کیفی خدمات سالمت وها ي ارائه دهنده خدمت از نظر دستیابی به شاخص

  .به شمار آید الملل بینمنطقه و 

  :درمان 

  دسترسی عادالنه به خدمات

  بهره مندي عادالنه ازخدمات

حفظ کرامت انسانی وحفظ و تامین حقوق ارایه دهندگان و گیرندگان خدمت، ي اسالمی ها پایبندي به اصول وارزش

  پایبندي به اصول علمی واستانداردها

  :ارائه خدمات موثروکارآمد با تمرکزبرسه محور

  

  مداري

ارتقاءمستمربا هدف افزایش رضایتمندي ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت

  

 

 

 

معاونت کیاستراتژ برنامھ

درمان معاونتبیانیه رسالت 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

آحاد درمانی به  تشخیصی خدمات

:درمان معاونتدورنماي 

معاونت درمان دانشگاه بر آن است تا در راستاي چشم انداز نظام سالمت در افق 

محیطی سرشار از آرامش و اعتماد با تکیه بر نیروي انسانی مت

ي ارائه دهنده خدمت از نظر دستیابی به شاخصها خوشنام ترین سازمان

منطقه و ، مراجع علمی در سطح کشور

درمان ي سازمانی معاونت ها ارزش

 دسترسی عادالنه به خدمات

 بهره مندي عادالنه ازخدمات

 پایبندي به اصول وارزش

 پایبندي به اصول علمی واستانداردها

 ارائه خدمات موثروکارآمد با تمرکزبرسه محور

 فرآیندنگري  

  مداريمشتري

 ارتقاءمستمربا هدف افزایش رضایتمندي ارائه دهندگان وگیرندگان خدمت

   

  

  

  اهداف کالن معاونت درمان
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 شواهد بر مبتنی، موقع	به، کارا، اثربخش

  

  تحلیل ذینفعان معاونت درمان دانشگاه

سطح   سطح منافع
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اثربخش، ایمن، کیفیت با درمانی هاي مراقبت و خدمات از جامعه

   سالمت

  کشور جاري قوانین بر منطبق سالمت هاي هزینه برابر در

  خدمات ارائه نظام پاسخگویی و پذیري

   خدمات دهندگان ارائه و گیرندگان رضایت

   درمانی خدمات درارائه نظارت و هماهنگی، ریزي برنامه در 

   موجود منابع از بهینه استفاده با کارکنان و مدیران

  کاربرديهاي  شپژوه انجام جهت مناسب بستر ایجاد

  ارتباطات و اطالعات، آمار مدیریت

  سالمت خدمات وکیفی کمی هاي شاخص

تحلیل ذینفعان معاونت درمان دانشگاه 3 -9 جدول

  سطح قدرتداخلی یا 

 

 

 بهره	جامعه آحاد مندي

سالمت نظام مدیریتی

 در مردم مالی حفاظت

 مسئولیت ارتقاي	پذیري

 رضایت سطح افزایش

 کیفیت مستمر ارتقاء 

 مدیران، روسا توانمندي

 ظرفیت	ایجاد و سازي

 مدیریت جامع نظام توسعه

 شاخص وارتقاء تدوین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ذینفعان
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  پشتیبانی

10  6  

7  9  

5  7  

7  7  

5  4  

8  9  

8  7  

5  6  

9  6  

7  5  

10  8  

10  7  

10  6  

7  5  

6  4  

7  5  

5  6  

6  8  

6  4  

8  3  

7  4  

10  6  

10  5  

6  3  
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  خارجی

  7  خارجی 

  8  داخلی  .....)پیراپزشکان و

ي دانشگاهی وغیر ها ي وارگان
  6  داخلی

  6  خارجی  

  4  خارجی  نهادها

  10  خارجی  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  7  خارجی

  10  خارجی  

  7  خارجی

  6  خارجی

  7  خارجی

  6  خارجی

  6  خارجی

  8  خارجی

  5  خارجی  موسسات امور خیریه وخیرین

  5  خارجی

  7  خاجی  ریزي

  10  داخلی

  8  خارجی  نمایندگان مجلس شوراي اسالمی

  5  خارجی  اعضاي شوراي اسالمی شهر وروستا

  6  خارجی

  8  خارجی  اداره کل مبارزه با مواد مخدر

  8  خارجی

  4  خارجی

  

   

 

 

 مراجعین/همراهان/بیماران

پیراپزشکان و، پزشکان(کارکنان

ي وارگانها سازمان/ها  شبکه/مراکز

  دانشگاهی

  ي دانشگاهها سایر معاونت

نهادها/ ها سایر دانشگاه/ دانشگاه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  گرهاي بیمهسازمان

  سازمان تعزیرات حکومتی

  فرمانداري/استانداري

  سازمان نظام پزشکی

  مراکز درمانی خصوصی

  ي تخصصیها درمانگاه

  ي خصوصیها مطب

  مراجع قضایی

موسسات امور خیریه وخیرین

  سازمان انتقال خون

ریزي برنامهسازمان مدیریت و

  هیات امناء دانشگاه

نمایندگان مجلس شوراي اسالمی

اعضاي شوراي اسالمی شهر وروستا

  شهرداري

اداره کل مبارزه با مواد مخدر

  مرکز اورژانس کشور

  ها سازمان امور زندان

  

  



 1394- 1398 ران

  و افزایش سطح رضایتمندي گیرندگان خدمت

  وبازخورد اطالعات

 ،اعتبار بخشی وارزیابی عملکرد

 تقویت فرهنگ مشارکتی و تفکر سیستمیک در پیاده سازي برنامه هاي عملیاتی در راستاي تحقق چشم انداز

  در جامعه تحت پوشش
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  ي معاونت درمان

و افزایش سطح رضایتمندي گیرندگان خدمتکیفیت  بهبود مستمرتعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و الگوهاي 

  اصالح و ارتقاء فرآیندهاي ارائه خدمات درواحدهاي حوزه درمان

وبازخورد اطالعات تحلیل داده ها ،ثبت، جمع آوري مکانیزه سیستم  نمودن توسعه و روزآمد

،اعتبار بخشی وارزیابی عملکردپایش، نظارتنظام  یکپارچهو  منسجم

 مشارکت در انجام فعالیتهاي پژوهشی کاربردي در حوزه درمان

تقویت فرهنگ مشارکتی و تفکر سیستمیک در پیاده سازي برنامه هاي عملیاتی در راستاي تحقق چشم انداز

در جامعه تحت پوشش اثر بخشی خدمات بهبود شاخصهاي کمی و کیفی سالمت وافزایش

 توسعه و توانمند سازي نیروي انسانی متعهد و متخصص

  تالش براي افزایش رضایتمندي و بهبود رفاه کارکنان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

ي معاونت درمانها استراتژي

  تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و الگوهاي

 اصالح و ارتقاء فرآیندهاي ارائه خدمات درواحدهاي حوزه درمان ،احصاء

 توسعه و روزآمد

 منسجمد ساختار ایجا

 مشارکت در انجام فعالیتهاي پژوهشی کاربردي در حوزه درمان

 تقویت فرهنگ مشارکتی و تفکر سیستمیک در پیاده سازي برنامه هاي عملیاتی در راستاي تحقق چشم انداز

 بهبود شاخصهاي کمی و کیفی سالمت وافزایش

 توسعه و توانمند سازي نیروي انسانی متعهد و متخصص

  تالش براي افزایش رضایتمندي و بهبود رفاه کارکنان
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دکتر طاهره ، دکتر مریم سلطانی حسینی

، مهندس شیرین شادکام، مهندس امیر فالح
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  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

  : ریزي

دکتر مریم سلطانی حسینی، دکتر مرضیه هراتی، بنکداریزديدکتر بهنوش 

مهندس امیر فالح، مهندس فریبا ابراهیمی، دکتر طاهره کاظمی ابیازنی

  دانشجوي دکتري مدیریت

  دانشجوي دکتري مدیریت

  دکتر سیروس پناهی: رح و دبیر گروه معاونت غذا و دارو

 

 

  

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران: فصل دهم

  

ریزي برنامهکمیته فنی و 

دکتر بهنوش ، دکتر مهران والئی

دکتر طاهره کاظمی ابیازنی، فرامرزي

  مهندس مودت همایی

دانشجوي دکتري مدیریت -امیر عمرانی

دانشجوي دکتري مدیریت -امید خسروي زاده 

رح و دبیر گروه معاونت غذا و دارومشاور ط
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و  22، 21، 18، 9، 6،  5، 2منطقه شهر تهران شامل مناطق 

. کند می راستاي حفظ و ارتقا سالمت جمعیت تحت پوشش تالش

داروخانه در  223داروخانه در شهر تهران و 

ت بر داروي معاونت دیریت نظارهمچنین م

 .مرکز ترك اعتیاد نظارت می کند

عدد کارخانجات مواد غـذایی و ظـروف    295

  :زیر نظارت دارد يها

، مدیریت نظارت بر دارو و مـواد اعتیـاد آور  

، ي اداريهـا  و بخـش ، واحد تحقیق و توسـعه 

مختلف معاونت غذا و دارو مشغول به کار هستند که به تفکیک 
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   دانشگاه دارو و

منطقه شهر تهران شامل مناطق  7با نظارت بر ، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

راستاي حفظ و ارتقا سالمت جمعیت تحت پوشش تالشمالرد و شهریار در ، شهر قدس، بهارستان

داروخانه در شهر تهران و  568داروخانه تحت نظارت این معاونت قرار دارند که از این تعداد 

همچنین م. کنند می ي بهداشت تابعه معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران قرار گرفته و فعالیت

مرکز ترك اعتیاد نظارت می کند 690شرکت فوریتی و تک نسخه اي و  37، داروخانه بیمارستانی

295عدد است که از این تعداد  432تعداد کل کارخانجات مواد غذایی و ظروف تحت نظارت 

  .عدد تعداد کارخانجات مواد غذایی و ظروف غیر فعال هستند

ها  آرایشی و بهداشتی بر فعالیت و عملکرد آزمایشگاه، مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

  آزمایشگاه واحد تولیدي

  مجاز غیر تولیديو آزمایشگاه همکار 

  آزمایشگاه مجاز تولیدي 

مدیریت نظارت بر دارو و مـواد اعتیـاد آور  ، آرایشی و بهداشتی، معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران شامل مدیریت نظارت بر مواد غذایی

واحد تحقیق و توسـعه ، تجهیزات پزشکیمدیریت آرایشی و بهداشتی و ، مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

مختلف معاونت غذا و دارو مشغول به کار هستند که به تفکیک  يها نفر در واحد 112مجموعا تعداد . باشد

  .واحد در جدول ذیل آورده شده است

  

 

 

و غذا معاونت معرفی

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

بهارستان، ي رباط کریمها شهرستان

داروخانه تحت نظارت این معاونت قرار دارند که از این تعداد  791مجموعا 

ي بهداشت تابعه معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران قرار گرفته و فعالیتها شبکه

داروخانه بیمارستانی 61بر فعالیت  غذا و دارو

تعداد کل کارخانجات مواد غذایی و ظروف تحت نظارت 

عدد تعداد کارخانجات مواد غذایی و ظروف غیر فعال هستند 137هستند و فعال 

مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

o 295 آزمایشگاه واحد تولیدي

o 32  آزمایشگاه همکار

o 21  آزمایشگاه مجاز تولیدي

  وضعیت نیروي انسانی

معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران شامل مدیریت نظارت بر مواد غذایی

مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

باشد می مالی خدماتی و عمومی

واحد در جدول ذیل آورده شده است
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  به تفکیک واحد

آرایشی و بهداشتی بر طبق ، آشامیدنی

بهداشت و  يها  غذا و داروي شبکه

پخش  يها شرکت/ بیمارستانی  ي

  تعداد پرسنل

1 

33 

27 

16 

4 

6 

25 
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به تفکیک واحد معاونت غذا و دارووضعیت نیروي انسانی  1 - 10 جدول

  :جاري معاونت غذا و دارو

 )نمونه برداري از سطح عرضه( 

 ارتقاکمی و کیفی نحوه نظارت بر مراکز تولیدي مواد غذایی آرایشی و بهداشتی

آشامیدنی، مدیریت نظارت بر موادغذایی يها تمرکز زدایی و تفویض بخشی از فعالیت

غذا و داروي شبکه يها  و ارزشیابی عملکرد مدیریت ها بهداشتی شهرستان 

يها  داروخانه/ سطح شهر يها  ساماندهی وضعیت ارائه خدمات دارویی در داروخانه

 مراکز ترك اعتیاد

 معاون غذا و دارو

 مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور

 آرایشی و بهداشتی، مدیریت نظارت بر مواد غذایی

 آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

 واحد تحقیق و توسعه

 تجهیزات پزشکی

 رایانه - خدمات –

 

 

  

جدول

  

  

  

جاري معاونت غذا و دارو يها  پروژه

  اجراي طرحPMS  )

 ارتقاکمی و کیفی نحوه نظارت بر مراکز تولیدي مواد غذایی آرایشی و بهداشتی

 تمرکز زدایی و تفویض بخشی از فعالیت

 يها  ضوابط به شبکه

 ها درمان شهرستان

 ساماندهی وضعیت ارائه خدمات دارویی در داروخانه

مراکز ترك اعتیاد/ دارو 

  نام واحد

معاون غذا و دارو

مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور

مدیریت نظارت بر مواد غذایی

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

واحد تحقیق و توسعه

تجهیزات پزشکیمدیریت 

–مالی  -اداري 
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 مرتبط به منظور ارتقاي سطح کنترل کیفیت و اصالت اقالم دارویی و مواد اولیه دارویی

 ها بیمارستان ADRبهبود وضعیت گزارش دهی عوارض ناخواسته دارویی از طریق فعال نمودن نمایندگان 

 مدیریت نظارت بر امور دارو مواد اعتیاد آور
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 دارویی افزایش سطح دسترسی بیماران به خدمات

مرتبط به منظور ارتقاي سطح کنترل کیفیت و اصالت اقالم دارویی و مواد اولیه دارویی

 آموزش پرسنل و پایش عملکرد آزمایشگاه واحد تولیدي 

 ها تجهیزات پزشکی مراکز و بیمارستان

 اه تجهیزات سرمایه اي مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان

 تولیدي تحت پوشش يها واحد يها همستمر از عملکرد آزمایشگا

  آموزش جهت کارشناسان آزمایشگاه

 آموزشی و برگزاري همایش

 مدیریت زمان انجام آزمون جهت کاهش زمان پاسخ دهی

 تحت پوشش يها  ارتقا کیفیت محصوالت تولیدي واحد

 اطالعات دارویی گروه پزشکی

 آموزشی در آموزش و پرورش

بهبود وضعیت گزارش دهی عوارض ناخواسته دارویی از طریق فعال نمودن نمایندگان 

 آموزشی جهت کارشناسان معاونت

 سطح شبکه وضعیت ارائه خدمات دارویی در

مدیریت نظارت بر امور دارو مواد اعتیاد آور يها ی و تفویض بخشی از فعالیت

 دارو کنترل 

  ادارات تابعه معاونت غذا و دارو

  

  :این مدیریت داراي شش واحد به شرح ذیل میباشد

 

 

 افزایش سطح دسترسی بیماران به خدمات

 مرتبط به منظور ارتقاي سطح کنترل کیفیت و اصالت اقالم دارویی و مواد اولیه دارویی يها صدور مجوز

  آموزش پرسنل و پایش عملکرد آزمایشگاه واحد تولیدي

  اجراي طرحMDL تجهیزات پزشکی مراکز و بیمارستان

 تجهیزات سرمایه اي مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان تأمین

 مستمر از عملکرد آزمایشگا يها بازدید

 آموزش جهت کارشناسان آزمایشگاه يها  برگزاري دوره

 آموزشی و برگزاري همایش يها  تهیه بسته

 مدیریت زمان انجام آزمون جهت کاهش زمان پاسخ دهی

 ارتقا کیفیت محصوالت تولیدي واحد

  اطالعات دارویی گروه پزشکیافزایش

 آموزشی در آموزش و پرورش يها  برگزاري دوره

  بهبود وضعیت گزارش دهی عوارض ناخواسته دارویی از طریق فعال نمودن نمایندگان

 آموزشی جهت کارشناسان معاونت يها  برگزاري دوره

 وضعیت ارائه خدمات دارویی در پایش

 ی و تفویض بخشی از فعالیتتمرکز زدای

 آزمایشگاه اندازي راه 

 

ادارات تابعه معاونت غذا و دارو

  مدیریت دارو و مواد اعتیادآور

این مدیریت داراي شش واحد به شرح ذیل میباشد
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 قائم مقامی و غیره
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  ها و صدور پروانه

 و مسئول فنی 

 صدور گواهی تشخیص صالحیت فنی

 صدور گواهی قائم مقام

 صدور گواهی اشتغال 

 ها تکمیل مدارك مسئول فنی و انتقال سرمایه و جابجایی در شبکه

 بررسی مدارك ارسالی از انجمن داروسازان

 استعالم نام داروخانه و قائم مقام از دو دانشگاه

 انتقالی يها  داروخانه

 و مسئول فنی تأسیس

 بررسی پرونده جهت ثبت پایان کار داروخانه و مسئول فنی

قائم مقامی و غیره، جابجایی داروخانه، انتقال سرمایه، مکاتبات مربوط به مسئول فنی

 و محاسبه امتیاز

 دیوان عدالت اداري

 سنوات کاري روي گواهی تشخیص صالحیت فنی بر طبق محتویات پرونده

 20آماده سازي مدارك جهت ارسال به کمیسیون ماده 

  و ارسال به سازمان غذا و دارو 20تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده 

  واحد نظارت بر واردات دارو و مواد اولیه دارویی

 یکارشناسی و صدور مجوز ورود مواد اولیه داروی

 کارشناسی و صدور مجوز ترخیص مواد اولیه دارویی

 کارشناسی و صدور مجوز ورود دارو

 

 

و صدور پروانه ها واحد امور داروخانه 

  تأسیسصدور پروانه 

 صدور گواهی تشخیص صالحیت فنی

 صدور گواهی قائم مقام

  صدور گواهی اشتغال

 تکمیل مدارك مسئول فنی و انتقال سرمایه و جابجایی در شبکه

 بررسی مدارك ارسالی از انجمن داروسازان

 استعالم نام داروخانه و قائم مقام از دو دانشگاه

  داروخانهارسال پرونده

  تأسیستمدید پروانه

 بررسی پرونده جهت ثبت پایان کار داروخانه و مسئول فنی

 مکاتبات مربوط به مسئول فنی

  و محاسبه امتیاز تأسیسثبت نام

 دیوان عدالت اداري يها  پیگیري پرونده

  سنوات کاري روي گواهی تشخیص صالحیت فنی بر طبق محتویات پروندهثبت

  آماده سازي مدارك جهت ارسال به کمیسیون ماده

  تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده

واحد نظارت بر واردات دارو و مواد اولیه دارویی 

 کارشناسی و صدور مجوز ورود مواد اولیه داروی

 کارشناسی و صدور مجوز ترخیص مواد اولیه دارویی

 کارشناسی و صدور مجوز ورود دارو
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 داروسازان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 فصلی در پایان هر فصل به سازمان غذا و دارو

 و دارو
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 کارشناسی و صدور مجوز ترخیص دارو

 تحقیقاتی يها  کارشناسی و صدور دریافت مواد تحت کنترل جهت پروژه

  تابعه يها

 تابعه يها  نظارت بر عملکرد شبکه

 تابعه يها  موجود در شبکه

 تابعه يها  ارزشیابی و بازرسی شبکه

 ها انجام کلیه مکاتبات مرتبط با امور شبکه

 و معاونت ها پیگیري مکاتبات بین شبکه

 تابعه يها  نظارت بر اجراي امور تفویض شده از سوي معاونت به شبکه

 انجام مکاتبات و وظایف محوله توسط مدیریت

داروسازان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان...مربوطه به جذب و آموزش و

  پخش دارویی

 پخش دارو يها شرکتفصلی از 

 پخش دارو يها شرکت

 فوریتی دارو يها شرکت

 پخش و فوریتی دارو و رونوشت به سازمان غذا و دارو يها

فصلی در پایان هر فصل به سازمان غذا و دارو يها  ادواري و ارزشیابی يها

 پخش و فوریتی يها شرکتبازدید اولیه از انبار معرفی شده 

و دارو تائید نهایی محل انبار دارویی شرکت پخش و ارسال گزارش به سازمان غذا

 پخش و وارداتی يها شرکتدارویی از طریق 

 

 

 کارشناسی و صدور مجوز ترخیص دارو

 کارشناسی و صدور دریافت مواد تحت کنترل جهت پروژه

ها  واحد نظارت بر امور شبکه 

 نظارت بر عملکرد شبکه

  موجود در شبکهپیگیري مشکالت

 ارزشیابی و بازرسی شبکه

 انجام کلیه مکاتبات مرتبط با امور شبکه

 پیگیري مکاتبات بین شبکه

 نظارت بر اجراي امور تفویض شده از سوي معاونت به شبکه

 انجام مکاتبات و وظایف محوله توسط مدیریت

  مربوطه به جذب و آموزش وپیگیري کلیه امور

پخش دارویی يها شرکتواحد نظارت  

 فصلی از  يها  ارزشیابی

  شرکتبازدید ادواري از

  شرکتبازدید ادواري از

  ها شرکتاعالم معایب

 ها ارسال گزارش بازدید

  بازدید اولیه از انبار معرفی شده

 تائید نهایی محل انبار دارویی شرکت پخش و ارسال گزارش به سازمان غذا

 دارویی از طریق  يها پیگیري کمبود
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 يها شرکتو خاص از طریق مکاتبات با 

 کارشناسی اقالم غیر مجازو قاچاق مکشوفه از مراکز غیر مجاز توسط نیروي انتظامی و ارائه گزارش کارشناسی

توزیع و ارائه اقالم دارویی و آرایشی غیر مجاز اعزام کارشناس و تهیه 

 در معیت نیروي انتظامی

 عرضه کننده داروهاي غیر مجاز به دادسرا
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 مربوطهدارویی به قطب کشوري از طریق تکمیل فایل 

و خاص از طریق مکاتبات با ) شیمی درمانی، تاالسمی، پیوند(نظارت بر تحویل داروهاي یارانه اي 

 پخش يها شرکتیخ گذشته و ضایعاتی در نظارت بر امحا داروهاي تار

 پخش يها شرکت

 )تحت پوشش يها  نظارت بر عملکرد داروخانه(تابعه  يها

 تابعه يها

 دانشگاه 11ارسال پرونده تخلفات مربوط به داروخانه به کمیسیون قانونی ماده 

کارشناسی اقالم غیر مجازو قاچاق مکشوفه از مراکز غیر مجاز توسط نیروي انتظامی و ارائه گزارش کارشناسی

توزیع و ارائه اقالم دارویی و آرایشی غیر مجاز اعزام کارشناس و تهیه ، در صورت گزارش یا کشف مکان تولید

 صورتجلسه کارشناسی

در معیت نیروي انتظامی... ي مکمل ورزشی و ها اهفروشگ، ها بازرسی و کارشناسی عطاري

عرضه کننده داروهاي غیر مجاز به دادسرا... ي غیر مجاز ها و فروشگاه ها ارسال پرونده تخلفات مربوط به عطاري

 با مراکز غیر مجاز ها حضوري و مکتوب از داروخانه

 بررسی شکایت مطروحه تا حصول نتیجه

 به تعزیرات 11تائید شده توسط کمیسیون ماده 

 کارشناسی مکان نگهداري و مصرف مراکز درخواست کننده الکل

 صدور حواله الکل براي مراکز درخواست کننده در صورت تائید

 ثبت کروکی و کارشناسی از مکان داروخانه 

 انجمن داروسازانتائید نهایی کروکی انتقال مکان داروخانه تائید شده توسط 

 

 

 دارویی به قطب کشوري از طریق تکمیل فایل  يها اعالم کمبود

  نظارت بر تحویل داروهاي یارانه اي

 پخش دارو

 نظارت بر امحا داروهاي تار

  شرکتتائید انبار الکل

  :واحد فنی و نظارت 

 ها  بازرسی از داروخانه

 ها  ارزشیابی از داروخانه

  ارسال پرونده تخلفات مربوط به داروخانه به کمیسیون قانونی ماده

 کارشناسی اقالم غیر مجازو قاچاق مکشوفه از مراکز غیر مجاز توسط نیروي انتظامی و ارائه گزارش کارشناسی

 در صورت گزارش یا کشف مکان تولید

صورتجلسه کارشناسی

 بازرسی و کارشناسی عطاري

 ارسال پرونده تخلفات مربوط به عطاري

 حضوري و مکتوب از داروخانه، اخذ شکایات تلفنی

 بررسی شکایت مطروحه تا حصول نتیجه

 تائید شده توسط کمیسیون ماده  يها  ندهارسال پرو

 کارشناسی مکان نگهداري و مصرف مراکز درخواست کننده الکل

 صدور حواله الکل براي مراکز درخواست کننده در صورت تائید

  ثبت کروکی و کارشناسی از مکان داروخانه

  تائید نهایی کروکی انتقال مکان داروخانه تائید شده توسط
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 و آموزش نیروهاي طرحی جدیداالستخدام

تبدیل وضعیت تخلفات مربوط به 

  ي عرضه کننده داروهاي غیرمجاز در معیت کارشناسان معاونت بهداشت 

 بازدیدهاي بخشنامه اي روز وزارت و سازمان مربوطه

در خصوص امور دارویی و نیز ) خصوصی

س از پیگیري و بررسی گزارش بازدید انجام شده در خصوص موارد 

 ارزیابی اعتبار بخشی مدیریت دارویی هماهنگ با تیم اعتبار بخشی معاونت درمان و برنامه مدون وزارت بهداشت 

نحوه ارزیابی اعتبار  وزارت بهداشت و درمان جهت آموزش
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 ي متقاضی توزیع قرص ریتالینها ي داروخانه

 ي توزیع کننده قرص ریتالینها نظارت بر عملکرد داروخانه

 ي منتخبها و اعالم داروخانه

 از طریق سایت معاونت  ها به داروخانه... دارویی و  يها ریکال

 ي دریافت کنندهها نحوه توزیع شیر خشک توسط داروخانه

 ي شیر خشک از داروخانه جهت امحا

 ارسال پرونده شکایت مربوط به تحویل اشتباه دارو به نظام پزشکی

و آموزش نیروهاي طرحی جدیداالستخدام ها نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل در شبکه

تبدیل وضعیت تخلفات مربوط به  - اعم از کروکی انتقال مکان( 20میسیون ماده به ک ها ارسال پرونده داروخانه

  )اعالم تعطیلی

ي عرضه کننده داروهاي غیرمجاز در معیت کارشناسان معاونت بهداشت ها نظارت بر سوپر مارکت

  :ي بیمارستانی

بازدیدهاي بخشنامه اي روز وزارت و سازمان مربوطهتدوین چک لیست بازدید ادواري و 

خصوصی – دولتی (ي بیمارستانی ها تدوین برنامه و اجراي بازدید ادواري از داروخانه

 ي تابعه دولتیها اجرایی شدن و پیگیري طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان

س از پیگیري و بررسی گزارش بازدید انجام شده در خصوص موارد ارسال گزارش بازدید به مراکز مربوطه پ

  بررسی قیمت گزارش شده جهت ه مانند نسخ بیماران و فاکتورهاي

ارزیابی اعتبار بخشی مدیریت دارویی هماهنگ با تیم اعتبار بخشی معاونت درمان و برنامه مدون وزارت بهداشت 

وزارت بهداشت و درمان جهت آموزش سال امتیاز بهشرکت در جلسات معاونت درمان و ار

 ها ي بیمارستانها بررسی شکایات دارویی از داروخانه

 

 

 ي داروخانهها بررسی درخواست

 نظارت بر عملکرد داروخانه

 و اعالم داروخانه ها بررسی درخواست

 ریکال، ها اعالم بخش نامه

  نحوه توزیع شیر خشک توسط داروخانهنظارت بر

 ي شیر خشک از داروخانه جهت امحاها تحویل کوپن

 ارسال پرونده شکایت مربوط به تحویل اشتباه دارو به نظام پزشکی

 نظارت بر عملکرد پرسنل شاغل در شبکه

 ارسال پرونده داروخانه

اعالم تعطیلی –  ها داروخانه

 نظارت بر سوپر مارکت

ي بیمارستانیها احد نظارت داروخانهو 

  تدوین چک لیست بازدید ادواري و

 تدوین برنامه و اجراي بازدید ادواري از داروخانه

اجرایی شدن و پیگیري طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان

 ارسال گزارش بازدید به مراکز مربوطه پ

ه مانند نسخ بیماران و فاکتورهايمشاهده شد

  ارزیابی اعتبار بخشی مدیریت دارویی هماهنگ با تیم اعتبار بخشی معاونت درمان و برنامه مدون وزارت بهداشت

 شرکت در جلسات معاونت درمان و ار

 بخشی

 بررسی شکایات دارویی از داروخانه
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و نیز بررسی محل و ) تریتا، گاندي

 ي ریکالها ي فوریتی مربوط به وزارت متبوع به کلیه مراکز از جمله فرآورده

ي بیمارستانی و معاونت درمان و 

 )ي خصوصیها

 پاسخگویی تلفنی متعدد به ابهامات و سواالت مطرح شده در اجراي طرح تحول سالمت

 و تعزیرات حکومتی

 و بیماران صعب العالج

 .نمایند می ي تحت پوشش که جهت دریافت دارو و مراجعه

بررسی مدارك و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی زمانی که اظهار نظر یک مرجع 

اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورتی که به هر علتی مورد استفاده قرار 

بازرسی از مراکز تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداري و توزیع داروهاي مخدر و کنترل موجودي و مصرفی بر 
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گاندي(  93بیمارستانی سال  تأسیسي جدیدالها بررسی محل و تائید کروکی داروخانه

 ها یا انبار ها تائید کروکی تغییر مکان داروخانه

ي فوریتی مربوط به وزارت متبوع به کلیه مراکز از جمله فرآورده

ي بیمارستانی و معاونت درمان و ها مدیریت داروخانه، معاونت توسعه، ارسال گزارشات بازدید به ریاست دانشگاه

ها حتی بیمارستان( خصوص  آموزش نحوه تدوین فارماکوپه و رفع ابهامات در این

پاسخگویی تلفنی متعدد به ابهامات و سواالت مطرح شده در اجراي طرح تحول سالمت

 .پخش ارسال میشود يها شرکتکه از  ها انجام مکاتبات بدهی داروخانه

و تعزیرات حکومتی 11و کمیسیون قانونی ماده  20ي مربوطه به کمیسیون ماده 

  :واحد نظارت بر توزیع داروهاي اعتیادآور

و بیماران صعب العالج ها تهیه و تدارك داروي مخدر مورد نیاز مراکز ترك اعتیاد و بیمارستان

ي تحت پوشش که جهت دریافت دارو و مراجعهها بررسی نسخ و دفاتر مراکز ترك اعتیاد و بیمارستان

 سرپاییبررسی نسخ و مدارك بیماران 

بررسی مدارك و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی زمانی که اظهار نظر یک مرجع 

 .باالتر از پزشک براي تایید تحول دارو الزم است

اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورتی که به هر علتی مورد استفاده قرار 

 و بیماران صعب العالج  ها تحویل دارو به مراکز ترك اعتیاد و بیمارستان

بازرسی از مراکز تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداري و توزیع داروهاي مخدر و کنترل موجودي و مصرفی بر 

 .ي موجود

 

 

 بررسی محل و تائید کروکی داروخانه

تائید کروکی تغییر مکان داروخانه

 ي فوریتی مربوط به وزارت متبوع به کلیه مراکز از جمله فرآوردهها ارسال بخشنامه

 ارسال گزارشات بازدید به ریاست دانشگاه

  ها شبکه

 آموزش نحوه تدوین فارماکوپه و رفع ابهامات در این

 پاسخگویی تلفنی متعدد به ابهامات و سواالت مطرح شده در اجراي طرح تحول سالمت

 انجام مکاتبات بدهی داروخانه

 ي مربوطه به کمیسیون ماده  ها ارجاع پرونده

واحد نظارت بر توزیع داروهاي اعتیادآور 

 تهیه و تدارك داروي مخدر مورد نیاز مراکز ترك اعتیاد و بیمارستان

 بررسی نسخ و دفاتر مراکز ترك اعتیاد و بیمارستان

  بررسی نسخ و مدارك بیماران

  بررسی مدارك و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی زمانی که اظهار نظر یک مرجع

باالتر از پزشک براي تایید تحول دارو الزم است

  اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورتی که به هر علتی مورد استفاده قرار

 .یردنگ

 تحویل دارو به مراکز ترك اعتیاد و بیمارستان

  بازرسی از مراکز تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداري و توزیع داروهاي مخدر و کنترل موجودي و مصرفی بر

ي موجودها اساس چک لیست
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که پس از بررسی و مطابقت آنها ، 

 .گردد

 و بیماران سرپایی

 )نیازي پیش يها برنامه

 )PMS( عرضه سطح در غیرصنفی

 امنیت تخصصی کمیته به آن مصوبات

 FSMSصدور مجوزهاي 

 نظارت شناسه، ساخت، فنی مسئول

، آشامیدنی، غذایی شده منبع ثبت

 PRPsنیازي پیش يها برنامه( 
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، ن سرپاییو بیمارا ها دریافت پوکه داروهاي مصرف شده توسط مراکز و بیمارستان

گرددبا موارد دریافتی نسبت به لیست بندي و انبار داري آن تا زمان امحا اقدام می

و بیماران سرپایی ها داروهاي دریافتی از مراکز ترك اعتیاد و بیمارستان

 آرایشی و بهداشتی، آشامیدنی، مدیریت نظارت بر مواد غذایی

 )برداري نمونه، ادواري بازدید( داخلی محصوالت

برنامه ( PRPs کمی معیارهاي از استفاده با نظارت تحت تولیدي

غیرصنفی بهداشتی و آرایشی،  آشامیدنی، خوراکی محصوالت

 شبکه در نظارتی واحدهاي عملکرد

مصوبات ارسال و غذایی امنیت و سالمت عالی شوراي کمیته در 

صدور مجوزهاي انجام ممیزي و  غذایی مواد ایمنی مدیریت يها سیستم مستندات

 دانشگاه سطح در ي آرد

مسئول، برداري بهره( داخل تولید بهداشتی يها پروانه اصالح

(.... 

ثبت شده فرآیند محصوالت و اولیه ماده مصرف و ترخیص و گشایش

 داخل تولید کارخانجات به گمرکی شده تفویض

 قضائی مراجع به متخلف

 ( PRPsکمی معیارهاي از استفاده با پوشش تحت تولیدي واحدهاي

 

 

 دریافت پوکه داروهاي مصرف شده توسط مراکز و بیمارستان

با موارد دریافتی نسبت به لیست بندي و انبار داري آن تا زمان امحا اقدام می

 داروهاي دریافتی از مراکز ترك اعتیاد و بیمارستان امحا پوکه

  

 

مدیریت نظارت بر مواد غذایی -ب

 محصوالت تولید بر نظارت

 تولیدي واحدهاي بندي رجهد

  محصوالت بررسینمونه برداري و

 عملکرد مستمر ارزیابی و پایش

 فعال حضور و مشارکت 

 غذایی

 مستندات و مدارك بررسی

 ي آردساز غنی برنامه پایش

 اصالح و تمدید، صدور

....)،  مشاغل، کارگاهی

 گشایش مجوز دورص

 آرایشی و بهداشتی

 تفویض امور بر نظارت

 متخلف واحدهاي معرفی

 واحدهاي بندي درجه
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بر اساس امور محوله از  وارداتی 

 محموله با شده اظهار مدارك انطباق

 قاچاق با مبارزه کمیسیون با همکاري

 

، آشامیدنی، غذاییبه آزمایشگاه کنترل مواد 

، ژیکبیولو، دارویی، آرایشی و بهداشتی

  ي همکار و مجاز

 ي مستمرها واحدهاي تولیدي با انجام بازرسی

 )ي همکار و مجازها آزمایشگاه( هاي کنترل کیفیت بخش خصوصی
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 رسیدگی به شکایات وارده از کارخانجات تولیدي و سطح عرضه

 16 ماده مشمول محصوالت خارجی کننده تولید کارخانجات

انطباق و برداري نمونه، گمرکات و ورودي مبادي در وارداتی ي

همکاري( بخشی برون و درون يها سازمان با مکاتبات انجام و هماهنگی

 آرایشی و بهداشتی، آشامیدنی، صدور گواهی بهداشتی براي صادرات مواد غذایی

به آزمایشگاه کنترل مواد  ها نمونه برداري از محصوالت تولیدي کارخانجات و ارسال نمونه

 و بهداشتینظارت بر سطح عرضه مواد آرایشی 

 هاي تخصصی فنی و قانونی

  غذا و دارو

آرایشی و بهداشتی، تعیین اهداف تضمین کیفیت در امر کنترل کیفیت وایمنی مواد غذایی

 وردهاي طبیعی داروهاي گیاهی و فرآ، زومات پزشکی

 مدیریت کیفیت

 فراهم نمودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با تکنولوژي روز

 ها و عملکردهاي آزمایشگاهی استقرار فرایند بهبود مستمر در مجموعه فعالیت

ي همکار و مجازها آزمایشگاه برداري هاي موافقت اصولی و بهره صدور پروانه

واحدهاي تولیدي با انجام بازرسیي کنترل کیفیت اه آزمایشگاه

هاي کنترل کیفیت بخش خصوصی هاي کارشناسی از آزمایشگاه

 ي مذکورها متناسب با دامنه عملکرد آزمایشگاه

 

 

 رسیدگی به شکایات وارده از کارخانجات تولیدي و سطح عرضه

 کارخانجات از ادواري بازدید

 سازمان غذا و دارو

 يها محموله بر نظارت

 هماهنگی و همکاري

 ) ارز و کاال

 صدور گواهی بهداشتی براي صادرات مواد غذایی

 نمونه برداري از محصوالت تولیدي کارخانجات و ارسال نمونه

 آرایشی و بهداشتی

  نظارت بر سطح عرضه مواد آرایشی

 هاي تخصصی فنی و قانونی تشکیل کمیسیون

غذا و دارو کنترل  مدیریت آزمایشگاه

 تعیین اهداف تضمین کیفیت در امر کنترل کیفیت وایمنی مواد غذایی

زومات پزشکیتجهیزات و مل

  مدیریت کیفیتاستقرار سیستم

 فراهم نمودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با تکنولوژي روز

 استقرار فرایند بهبود مستمر در مجموعه فعالیت

  صدور پروانهمشارکت در

   آزمایشگاهنظارت بر عملکرد

 هاي کارشناسی از آزمایشگاه انجام بازرسی

متناسب با دامنه عملکرد آزمایشگاه
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المللی متناسب با دامنه عملکرد با هماهنگی و اطالع 

 کالن وزارت بهداشت

 (PMQC)و) 

 آرایشی شیمی، غذایی مواد شیمی

 )فولیک

 و سایر مستندات آزمایشگاهی 

، PRPS(بهداشتی دانشگاه ي کنترل غذا و دارو و آرایشی و 

 ي غذا و داروها ي آزمایشگاهی در حوزه

، ي مختلف غذاییها کنولوژي نوین در حوزه

 ي طبیعی ها داروهاي گیاهی و فراورده

آراریشی و ، مشارکت در صدور مجوز ترخیص و مصرف ماده اولیه محصوالت فرآیند شده ثبت منبع شده غذایی
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 هاي نظارتی داخلی  تعامل عملی با سایر سازمان

المللی متناسب با دامنه عملکرد با هماهنگی و اطالع  مشارکت علمی و عملی در تدوین استانداردهاي ملی و بین

کالن وزارت بهداشتهاي  ها و سیاست هاي آزمایشگاهی بر مبناي هزینه

)  PMS( رضهع سطح در تولیدي يها فرآورده کنترلی يها آزمون

شیمی يها بخش در بهداشتی و آرایشی، غذایی يها فرآورده سالمت

 بندي بسته و شناسی سم، شناسی

فولیک اسید و آهن با آرد سازي غنی( دارو و غذا سازمان کشوري

 ها و دستورالعمل (SOPs) کنترل آزمون انجام اجرایی هاي روش

ي کنترل غذا و دارو و آرایشی و ها ي کارشناسی از آزمایشگاهها مشارکت در انجام بازرسی

 ي تحت نظارت مربوطه ها و آزمایشگاه

 آموزشی و پژوهشی در سطح منطقه اي 

 ي آزمایشگاهی غذا و داروها بکارگیري پتانسیل بخش خصوصی در حوزه

ي آزمایشگاهی در حوزهها بکارگیري ظرفیت نهادهاي دولتی و نیمه دولتی جهت ارتقا کنترل

کنولوژي نوین در حوزهي حاصل از تها ي کنترلی آزمایشگاهی براي فرآورده

داروهاي گیاهی و فراورده، تجهیزات و ملزومات پزشکی، بیولوژیک، دارویی

 تولیدي واحدهاي فنی مسئولین آموزش

 ها روش معتبرسازي و کیفی کنترل آموزشی

 بهداشتی و آرایشی، غذایی صنایع بهداشتی يها پروانه

 بهداشتی و آرایشی، غذایی يها فرآورده و اولیه مواد کنترل

 و تقلبات ها مشارکت و حضور فعال در قطب کشوري پایش آالینده

مشارکت در صدور مجوز ترخیص و مصرف ماده اولیه محصوالت فرآیند شده ثبت منبع شده غذایی

 

 

 تعامل عملی با سایر سازمان

 مشارکت علمی و عملی در تدوین استانداردهاي ملی و بین

 سازمان غذا و دارو 

 هاي آزمایشگاهی بر مبناي هزینه پیشنهاد تعرفه

 آزمون انجام در مشارکت

 سالمت و ایمنی کنترل

شناسی میکروب، بهداشتی

 کشوري يها طرح در مشارکت

 روش کارگیري به و تدوین

 مشارکت در انجام بازرسی

و آزمایشگاه )FSMS و ممیزي

 آموزشی و پژوهشی در سطح منطقه اي ، ي علمیها همکاري

 بکارگیري پتانسیل بخش خصوصی در حوزه

 بکارگیري ظرفیت نهادهاي دولتی و نیمه دولتی جهت ارتقا کنترل

 ي کنترلی آزمایشگاهی براي فرآوردهها راه اندازي روش

دارویی، آرایشی و بهداشتی

 آموزش و مشاوره انجام

 آموزشی يها کارگاه برگزاري

 پروانه صدور در مشارکت

 کنترل امر در مشارکت

 مشارکت و حضور فعال در قطب کشوري پایش آالینده

 مشارکت در صدور مجوز ترخیص و مصرف ماده اولیه محصوالت فرآیند شده ثبت منبع شده غذایی

 بهداشتی
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اطالع رسـانی در جهـت   ، پژوهشی، ي آموزشی

  .اصالح تجویز و مصرف دارو و پیشگیري از عوارض ناخواسته دارویی میباشد

  عموم مردم و صنایع غذایی و دارویی است 

  :نمایند می واحد به شرح ذیل میباشد که هر کدام از این واحدها براساس شرح وظایف مصوب انجام وظیفه

از دیگر وظایف این واحد شناسایی مشکالت و نیازهاي معاونت غذا و دارو در مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهاي علمـی و اجرایـی   
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ي آموزشیها بستر سازي و انجام فعالیت، فعالیت مدیریت تحقیق و توسعه مشتمل بر سامان دهی

اصالح تجویز و مصرف دارو و پیشگیري از عوارض ناخواسته دارویی میباشد

عموم مردم و صنایع غذایی و دارویی است ، کارشناسان، داروسازان، جامعه پزشکان

واحد به شرح ذیل میباشد که هر کدام از این واحدها براساس شرح وظایف مصوب انجام وظیفه

 عوارض ناخواسته دارویی

  تجویز و مصرف منطقی دارو

از دیگر وظایف این واحد شناسایی مشکالت و نیازهاي معاونت غذا و دارو در مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهاي علمـی و اجرایـی   

 

  :ادارات تحت نظر مدیریت تجهیزات پزشکی

 اداره نگهداشت و آموزش

 اداره نظارت و ارزیابی

 واردات و صادرات، 

  :شرح وظایف اداره نگهداشت و آموزش

 ي تابعهها ایجاد و بروز رسانی بانک اطالعاتی کلیه تجهیزات پزشکی بیمارستان

 تابعه يها تدوین یک برنامه جامع نگهداشت تجهیزات پزشکی براي بیمارستان

 

 

  مدیریت تحقیق و توسعه 

فعالیت مدیریت تحقیق و توسعه مشتمل بر سامان دهی

اصالح تجویز و مصرف دارو و پیشگیري از عوارض ناخواسته دارویی میباشد، ارتقا سالمت غذایی و دارویی

جامعه پزشکان: ي هدف شاملها گروه

واحد به شرح ذیل میباشد که هر کدام از این واحدها براساس شرح وظایف مصوب انجام وظیفه 4این مدیریت داراي 

 آموزش 

 پژوهش 

 عوارض ناخواسته دارویی

 تجویز و مصرف منطقی دارو

از دیگر وظایف این واحد شناسایی مشکالت و نیازهاي معاونت غذا و دارو در مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهاي علمـی و اجرایـی   

  .مناسب میباشد

 مدیریت تجهیزات پزشکی

ادارات تحت نظر مدیریت تجهیزات پزشکی

 اداره نگهداشت و آموزش

 اداره نظارت و ارزیابی

  تأمیناداره 

 ها روانهاداره صدور پ ،

شرح وظایف اداره نگهداشت و آموزش

 ایجاد و بروز رسانی بانک اطالعاتی کلیه تجهیزات پزشکی بیمارستان

 تدوین یک برنامه جامع نگهداشت تجهیزات پزشکی براي بیمارستان
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 يها نگهداشت جهت ایجاد وحدت رویه در بیمارستان

 ي مورد نیازکارشناسان و کاربران تجهیزات پزشکی

 ....و ارزشیابی با همکاري ادارات دیگر مانند اداره نگهداشت و آموزش و 

 و ارائه گزارش به اداره نگهداشت و آموزش 

 تجهیزات پزشکی

 هماهنگی و همکاري با مراجع ذیصالح حقوقی و نظارتی در سطح دانشگاه و وزارتخانه

 ي سطح بنديها تامین مستندات فنی مورد نیاز جهت طرح در کمیسیون

256 

رانیا یپزشک علوم دانشگاه کیاستراتژ برنامه

نگهداشت جهت ایجاد وحدت رویه در بیمارستاني اجرایی ضوابط مدیریت ها و تدوین دستورالعمل

ي مورد نیازکارشناسان و کاربران تجهیزات پزشکیها و برگزاري آموزش ریزي

  ها پایش اجراي برنامه جامع نگهداشت و اخذ بازخورد از بیمارستان

  :شرح وظایف اداره نظارت و ارزشیابی

و ارزشیابی با همکاري ادارات دیگر مانند اداره نگهداشت و آموزش و  ي نظارتی

 ها

 کارشناسی رسیدگی به شکایات مرتبط با تجهیزات پزشکی

و ارائه گزارش به اداره نگهداشت و آموزش  ها نظارت بر وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان

 کنترل کیفی تجهیزات پزشکی يها نظارت بر انجام آزمون

 نظارت بر عقد قراردادهاي سرویس و نگهداري براي تجهیزات سرمایه اي

تجهیزات پزشکی يها شرکتنظارت بر فرآیند و روال تعمیرات و وضعیت خدمات پس از فروش 

 نظارت بر فرآیند اسقاط تجهیزات پزشکی

 عملکردي و مورديي ها نظارت بر بازدیدهاي دوره اي و انجام بازرسی

 ها نظارت بر ارتقا و بروزرسانی تجهیزات پزشکی نصب شده در بیمارستان

 تابعه دانشگاه يها نظارت بر نقل و انتقال تجهیزات پزشکی در بیمارستان

 نظارت بر انبارهاي تجهیزات پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه

 ...زیع و نحوه تو، نظارت بر توزیع تجهیزات مصرفی به لحاظ قیمت

 نظارت بر امور مربوط به قاچاق تجهیزات و وسایل پزشکی 

هماهنگی و همکاري با مراجع ذیصالح حقوقی و نظارتی در سطح دانشگاه و وزارتخانه

تامین مستندات فنی مورد نیاز جهت طرح در کمیسیونانجام امور کارشناسی بمنظور 

 

 

 و تدوین دستورالعمل ریزي برنامه

 تابعه

 ریزي برنامه، نیازسنجی

 پایش اجراي برنامه جامع نگهداشت و اخذ بازخورد از بیمارستان

شرح وظایف اداره نظارت و ارزشیابی

 ي نظارتیها تدوین چک لیست

 ها ارزشیابی بیمارستان

 کارشناسی رسیدگی به شکایات مرتبط با تجهیزات پزشکی

 نظارت بر وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان

 نظارت بر انجام آزمون

 نظارت بر عقد قراردادهاي سرویس و نگهداري براي تجهیزات سرمایه اي

  نظارت بر فرآیند و روال تعمیرات و وضعیت خدمات پس از فروش

 نظارت بر فرآیند اسقاط تجهیزات پزشکی

 نظارت بر بازدیدهاي دوره اي و انجام بازرسی

 نظارت بر ارتقا و بروزرسانی تجهیزات پزشکی نصب شده در بیمارستان

 نظارت بر نقل و انتقال تجهیزات پزشکی در بیمارستان

 نظارت بر انبارهاي تجهیزات پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه

 نظارت بر توزیع تجهیزات مصرفی به لحاظ قیمت

  نظارت بر امور مربوط به قاچاق تجهیزات و وسایل پزشکی

 هماهنگی و همکاري با مراجع ذیصالح حقوقی و نظارتی در سطح دانشگاه و وزارتخانه

  انجام امور کارشناسی بمنظور
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باتوجه به معیارهاي مشخص  مراکز تحت پوشش

 بصورت ساالنه ها و تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز آن

سرمایه اي و  يها و بویژه در خصوص دستگاه

هدف بصورت کلی و یا بصورت جداگانه حسب 

و پس از موافقت اداره نگهداشت و 

و سیاست  تأمیننهادهاي و سایر منابع 

 توزیع کننده تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش

 هیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش

 و واحدهاي تولیدي در منطقه تحت پوشش
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مراکز تحت پوششهاي تجهیزات پزشکی اولویت نیازتعیین نیاز سنجی منطقی و 

و تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز آن ها بررسی نیازهاي اعالم شده توسط بیمارستان

 انجام مراحل کارشناسی خرید سفارشات خارجی

و بویژه در خصوص دستگاه ها دانشگاه) کلی(خریدهاي متمرکز قیمتی  فنی و

 ي خاص و مورد نیاز دانشگاه

هدف بصورت کلی و یا بصورت جداگانه حسب  يها ي آموزشی فراگیر بر حسب موضوع براي گروه

و پس از موافقت اداره نگهداشت و  ها ت از بیمارستاناعالم اداره نگهداشت و آموزش و یا حسب دریافت درخواس

نهادهاي و سایر منابع ، ها ي مرتبط با تجهیزات پزشکی و تعامل مستمر با سازمان

 ي بوجود آمدهها گذاري در این حوزه بمنظور استفاده از منابع یا شرایط

 دانشگاه حضور در جلسات شوراي تجهیزات پزشکی

 ها حضور در جلسات کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان

  :واردات و صادرات، ها شرح وظایف اداره صدور پروانه

توزیع کننده تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش يها شرکتصدور و تمدید شناسنامه فعالیت براي 

هیزات پزشکی در منطقه تحت پوششعرضه کننده و اصناف تج يها شرکتصدور و تمدید شناسنامه فعالیت براي 

و واحدهاي تولیدي در منطقه تحت پوشش ها صدور و تمدید پروانه ساخت و تولید براي شرکت

 صدور مجوز واردات و صادرات تجهیزات پزشکی

 

 

  :تأمینشرح وظایف اداره 

  نیاز سنجی منطقی و

 شده

 بررسی نیازهاي اعالم شده توسط بیمارستان

 انجام مراحل کارشناسی خرید سفارشات خارجی

 فنی و، کارشناسی بالینی

ي خاص و مورد نیاز دانشگاهها یا تکنولوژي

 ي آموزشی فراگیر بر حسب موضوع براي گروهها برگزاري دوره

اعالم اداره نگهداشت و آموزش و یا حسب دریافت درخواس

 آموزش

 ي مرتبط با تجهیزات پزشکی و تعامل مستمر با سازمانها انجام پژوهش

گذاري در این حوزه بمنظور استفاده از منابع یا شرایط

 حضور در جلسات شوراي تجهیزات پزشکی

 حضور در جلسات کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان

شرح وظایف اداره صدور پروانه

  صدور و تمدید شناسنامه فعالیت براي

  صدور و تمدید شناسنامه فعالیت براي

 صدور و تمدید پروانه ساخت و تولید براي شرکت

 صدور مجوز واردات و صادرات تجهیزات پزشکی
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با دانشگاه جهت رفع مشکالت ایجاد و اعمال تغییرات در پرتال معاونت و ارتباط مستقیم 

ي مربوط به پرسنل و قرار دادن 

رفع عیب موجود در ، گزارش مشکالت مربوط به اتوماسیون اداري معاونت به دانشگاه

  کارتابل پرسنل و آموزش کار با کارتابل مکاتبات براي کارکنان شاغل در حوزه مربوطه

  ي موجود در شبکه داخلی معاونت 

 ،ي کاربردي مورد نیازها نصب سیتم عامل و برنامه

ي مختلف و استعالم براي خرید ها

ل مبتنی بر تکنولوژي به معاونت و دانشگاه متبوع به منظور بهبود و 

  ي مختلفها

  ي کاربردي به کارکنان شاغل در حوزه مربوطه

  کارکنان شاغل در حوزه مربوط

 ي اطالعاتی موجود در معاونت و رفع مشکالت احتمالی پیش آمده
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  واحد فناوري اطالعات و ارتباطات

ایجاد و اعمال تغییرات در پرتال معاونت و ارتباط مستقیم : 

 .احتمالی و ارائه پیشنهاد

ي مربوط به پرسنل و قرار دادن ها ایجاد و حذف کارتابل، سازماندهی اتوماسیون اداري: رابط اتوماسیون معاونت

گزارش مشکالت مربوط به اتوماسیون اداري معاونت به دانشگاه، ي مربوط به هر بخش

کارتابل پرسنل و آموزش کار با کارتابل مکاتبات براي کارکنان شاغل در حوزه مربوطه

ي موجود در شبکه داخلی معاونت ها مدیریت و پشتیبانی شبکه داخلی و رفع عیب

نصب سیتم عامل و برنامه، ي جدیدها نیازسنجی براي خرید سیستم

  جهت ارتقا و حل مشکالت موجود ها بازدید دوره اي از سیستم

ها و نرم افزارهاي مورد نیاز در معاونت و مکاتبه با شرکت ها نیاز سنجی سخت افزار

  ي مربوطهها نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد نیاز و پروژه

ل مبتنی بر تکنولوژي به معاونت و دانشگاه متبوع به منظور بهبود و ارائه راهکارها و پیشنهادات بر اساس تحلی

  ي کاربرديها ي مختلف معاونت براي انجام پژوهشها

ها ي مدیریتها ایجاد شرایط مناسب نرم افزاري و سخت افزاري براي انجام فعالیت

ي کاربردي به کارکنان شاغل در حوزه مربوطهها آموزش کار با نرم افزارها و برنامه

کارکنان شاغل در حوزه مربوط) اتوماسیون اداري(مشارکت و نظارت بر حسن اجراي مکاتبات اداري 

  رفع مشکالت سخت افزاري و نرم افزاري

ي اطالعاتی موجود در معاونت و رفع مشکالت احتمالی پیش آمده

 

 

واحد فناوري اطالعات و ارتباطات

 رابط پرتال معاونت :

احتمالی و ارائه پیشنهاد

 رابط اتوماسیون معاونت

ي مربوط به هر بخشها فرم

کارتابل پرسنل و آموزش کار با کارتابل مکاتبات براي کارکنان شاغل در حوزه مربوطه

 مدیریت و پشتیبانی شبکه داخلی و رفع عیب: رابط شبکه

 نیازسنجی براي خرید سیستم: رابط سخت افزار

بازدید دوره اي از سیستم

 نیاز سنجی سخت افزار

نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد نیاز و پروژه

 ارائه راهکارها و پیشنهادات بر اساس تحلی

  سهولت در کارها 

 ها همکاري با مدیریت

 ایجاد شرایط مناسب نرم افزاري و سخت افزاري براي انجام فعالیت

 آموزش کار با نرم افزارها و برنامه

  مشارکت و نظارت بر حسن اجراي مکاتبات اداري

 رفع مشکالت سخت افزاري و نرم افزاري

 ي اطالعاتی موجود در معاونت و رفع مشکالت احتمالی پیش آمدهها پشتیبانی بانک
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، آرایشـی ، کنترل مواد غذایی(آزمایشگاهی 

و دسترسـی   تـأمین این معاونت متـولی  دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی 

هـم چنـین    .باشـد  مـی  با کیفیت و قیمـت مناسـب  

 . ستها آرایشی و بهداشتی در محدوده تحت پوشش و نظارت بر تولید آن

و ارتقا دسترسی تمام جمعیت تحت پوشـش  

بـه ویـژه در حـوزه دارو و    (با کیفیت و قیمت مناسب 

  .ي اعالم شده از طرف سازمان غذا و دارو قرار گیرد

  :داند ذیل میهاي  خود را موظف به رعایت اصول و ارزش
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  غذا و دارو دانشگاه معاونت

   غذا و دارو

آزمایشگاهی ، غذایی، هدف و رسالت اصلی معاونت غذا و دارو حفظ و ارتقا نظام کیفیت خدمات دارویی

دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی  ي هدر حوز. و تجهیزات پزشکی است

با کیفیت و قیمـت مناسـب  ، موثر، آحاد جمعیت تحت پوشش در هنگام نیاز به دارو و ملزومات مصرفی کافی

آرایشی و بهداشتی در محدوده تحت پوشش و نظارت بر تولید آن، سالمت و ایمنی محصوالت مواد غذایی

  غذا و دارو

و ارتقا دسترسی تمام جمعیت تحت پوشـش   تأمینمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران بر آن است تا با حرکت در راستاي 

با کیفیت و قیمت مناسب ) بهداشتی و تجهیزات پزشکی دارویی، آرایشی، غذایی

ي اعالم شده از طرف سازمان غذا و دارو قرار گیردها دانشگاه برتر کشور بر اساس شاخص 6همواره در بین 

  معاونت غذا و دارو

خود را موظف به رعایت اصول و ارزش، دانشگاه علوم پزشکی ایران در مسیر انجام رسالت سازمان

 اسالمی -ي ایرانیها ارزش تکیه بر اصول فرهنگی و

  ذینفعان معاونت حفظ کرامت انسانی

 توجه به کیفیت در فر آیندهاي معاونت

  مسئولیت پذیري و پاسخ گویی

   تکریم ارباب رجوع و مشتري محوري

 قانون مداري 

 رعایت عدالت و بی طرفی

 

 

معاونت برنامھ استراتژیک

غذا و دارو معاونت بیانیه رسالت

هدف و رسالت اصلی معاونت غذا و دارو حفظ و ارتقا نظام کیفیت خدمات دارویی

و تجهیزات پزشکی است) بهداشتی و دارویی

آحاد جمعیت تحت پوشش در هنگام نیاز به دارو و ملزومات مصرفی کافی

سالمت و ایمنی محصوالت مواد غذایی تأمینمسئول 

غذا و دارو دورنماي معاونت

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران بر آن است تا با حرکت در راستاي 

غذایی(کاالهاي سالمت محور به

همواره در بین ) تجهیزات پزشکی

معاونت غذا و دارو هاي سازمانی ارزش

دانشگاه علوم پزشکی ایران در مسیر انجام رسالت سازمان غذا و دارو معاونت

 تکیه بر اصول فرهنگی و

 حفظ کرامت انسانی

 توجه به کیفیت در فر آیندهاي معاونت

 مسئولیت پذیري و پاسخ گویی

 تکریم ارباب رجوع و مشتري محوري

  قانون مداري

 رعایت عدالت و بی طرفی
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 پوشش

  پوشش

  پوشش
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  معاونت غذا و دارو

پوشش تحت جامعه در محور سالمت يکاالها یفیک يها شاخص 

پوشش تحت مناطق در یپزشک زاتیتجه و یداروئ خدمات به ی

پوشش تحت مناطق در یبهداشت و یشیآرا، ییغذا مواد و سالمت

 محور سالمت يکاال دیتول در یفن

  انیمشتر

 کشور بحران تیریمد برنامه

  

  

  

 

 

معاونت غذا و دارو اهداف کالن

 سطح يارتقا و حفظ 

 یدسترس بهبود و ارتقا

 و سالمت یمنیا سطح شیافزا

 فن دانش سطح شیافزا

 مشتر يتمندیرضا شیافزا

 برنامه با یهماهنگ شیافزا

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 1394- 1398 ران

  تحلیل ذینفعان معاونت غذا و دارو دانشگاه

 سطح منافع سطح قدرت
سطح 

 پشتیبانی

 9 7 

5 4 

9 5 

9 7 

7 7 

8 7 

9 4 

8 7 

3 5 

4 6 

5 6 

8 5 

4 1 

7 2 
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تحلیل ذینفعان معاونت غذا و دارو دانشگاه 2 - 10 جدول

داخلی یا 

 خارجی
سطح قدرت

 10 خارجی  سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت

 4 خارجی  مراکز توزیع داروئی و مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی

 5 داخلی

 5 داخلی  پرسنل حوزه غذا و داروي دانشگاه

 9 خارجی

 4 خارجی

 3 خارجی

 4 خارجی  و دارویی، بهداشتی، آرایشی

 7 خارجی

 6 خارجی

انجمن داروسازان و ، نظام پزشکی

  )هاي تخصصی مرتبط

 6 خارجی

 4 خارجی  

 6 خارجی

 2 خارجی

 

 

 ذینفعان

سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت

مراکز توزیع داروئی و مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی

  ي تحت پوششها شبکه

پرسنل حوزه غذا و داروي دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشکی 

  متقاضیان صدور پروانه 

   افراد جامعه

آرایشی، غذاییصاحبان صنایع 

  مراکزقضایی

   ي بیمه گرها سازمان

نظام پزشکی( NGO يها سازمان

هاي تخصصی مرتبط انجمن

 تحت پوشش يها داروخانه

  هاي دانشگاه دانشکده

 بیماران

  

  

  

 

  

  



 1394- 1398 ران

  ي کارشناسان برون سازمانی در سیستم مدیریت 

  اطالع رسانی به جامعه در خصوص مصرف کاالهاي سالمت محور

  و تقویت مکانیسم نظارت کمی و کیفی بر کاالهاي سالمت محور 

 استقراردفتر حقوقی  - ي قضائی

 نیرو  تأمینطراحی آیین نامه اي جهت جذب دانشجو و کارآموز به منظور 

  شایستگی و توانمندي درسطوح مختلف

ارتقاي کیفیت زندگی کاري کارکنان و بهبود فضاي فیزیکی در راستاي رضایتمندي 

طراحی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و اصالح نظام تشویق و تنبیه بر مبناي نظام 

  ي همکار ها

  

 و ارائه خدمات به مشتریان  تخصصی مدیریت کاالي سالمت محور
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  معاونت غذا و دارو

 ي کارشناسان برون سازمانی در سیستم مدیریت ها بهره گیري از توانمندي

 اطالع رسانی به جامعه در خصوص مصرف کاالهاي سالمت محورنظام  تقویت

  توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش  

 و تقویت مکانیسم نظارت کمی و کیفی بر کاالهاي سالمت محور  تأمین

 ي قضائیها طراحی فرایند مطلوب پیگیري رسیدگی به پرونده

  طراحی آیین نامه اي جهت جذب دانشجو و کارآموز به منظور

 و منابع ها مدیریت هزینه بازنگري  

 شایستگی و توانمندي درسطوح مختلف، الحیتایجاد نظام مدیریت مبتنی بر ص

  ارتقاي کیفیت زندگی کاري کارکنان و بهبود فضاي فیزیکی در راستاي رضایتمندي

 پرسنل 

  طراحی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و اصالح نظام تشویق و تنبیه بر مبناي نظام

  مشارکت و نظام تقدیر و سپاس و پیشنهادات 

 ها ني بخش خصوصی و سازمااه بهره گیري از توانمندي

 مردمی و ، ي خیریهها جلب مشارکت سازمانNGO ها   

  استقرار نظام رسیدگی به شکایات  

 تخصصی مدیریت کاالي سالمت محور طراحی نرم افزارهاي

  

  

  

  

  

 

 

  

معاونت غذا و دارو يها استراتژي































 1394- 1398 ران

  مورد استفاده جهت تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه

... 
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مورد استفاده جهت تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه

...معاونت  تدوین بیانیه رسالت فرم

 

 

مورد استفاده جهت تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه يها فرم: ضمیمه
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....  
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....معاونت  فرم تدوین بیانیه درونما

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 1394- 1398 ران

  .....معاونت 
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معاونت هاي سازمانی  فرم تدوین ارزش
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 ....معاونت 
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معاونت  تدوین اهداف اهداف کالنفرم 

    

 

 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

  



 1394-1398 ران

 10، کم اهمیت 1(میزان اهمیت ، 

  را مشخص نمایید) 

  رتبه  
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، فرموده را در کادر زیر مرقوم.............  معاونت

) بیشترین 4، کمترین 1(و رتبه معاونت در هر آیتم 

  وزن دهی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

معاونتنقاط قوت لطفا 

و رتبه معاونت در هر آیتم  )بسیار با اهمیت

  نقاط قوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1394-1398 ران

 10، کم اهمیت 1(میزان اهمیت ، 

  را مشخص نمایید) 

  رتبه  
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، فرموده را در کادر زیر مرقوم............. نقاط ضعف معاونت 

) بیشترین 4، کمترین 1(و رتبه معاونت در هر آیتم 

  وزن دهی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

نقاط ضعف معاونت  لطفا

و رتبه معاونت در هر آیتم  )بسیار با اهمیت

  نقاط ضعف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1394-1398 ران

 10، کم اهمیت 1(میزان اهمیت ، 

  را مشخص نمایید) 

  رتبه
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، فرموده را در کادر زیر مرقوم............. ي معاونت 

) بیشترین 4، کمترین 1(و رتبه معاونت در هر آیتم 

  وزن دهی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ي معاونت ها فرصتلطفا 

و رتبه معاونت در هر آیتم  )بسیار با اهمیت

  ها فرصت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 1394-1398 ران

 10، کم اهمیت 1(میزان اهمیت ، 

  را مشخص نمایید) 

  رتبه
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، فرموده را در کادر زیر مرقوم............. تهدیدات معاونت 

) بیشترین 4، کمترین 1(و رتبه معاونت در هر آیتم 

  وزن دهی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

تهدیدات معاونت  طفاًًل

و رتبه معاونت در هر آیتم  )بسیار با اهمیت

  تهدیدها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 1394-1398 ران

منافع و پشتیبانی ، ي قدرتها به آیتم

 .دهیدنمره  )بسیار با اهمیت 10، کم اهمیت

  .لطفا در ستون انتهایی نیاز و انتظارات ذینفع مورد نظر را ذکر نمایید

  سطح پشتیبانی
  لیست نیازها و انتظارات

  به ترتیب اولویت
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  فرم تحلیل ذینفعان

به آیتمفرموده و  در کادر زیر مرقومرا ..... لطفا ذینفعان معاونت 

کم اهمیت 1(و بر اساس میزان اهمیت  10تا 1 از

لطفا در ستون انتهایی نیاز و انتظارات ذینفع مورد نظر را ذکر نمایید

  

  داخلی یا 

  خارجی
سطح پشتیبانی  سطح منافع  سطح قدرت

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

 

 

لطفا ذینفعان معاونت 

از م از ذینفعاناهر کد

لطفا در ستون انتهایی نیاز و انتظارات ذینفع مورد نظر را ذکر نمایید

  ها آیتم        

  ذینفعان

  

  

  

  

  

  

  

  

  


