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 مقدمه

شکی تهران به عنوان نهاد خدمت    شگاه علوم پز سالمت طی بیش از دو دهه اخیر حرکت بر مبناي برنامه را به       دان شور در نظام  سالمت عادالنه و با کیفیت و نماد آموزش و پژوهش برتر ک سانی  به کرده خوبی تجرر
ستا و براي یک دورة چهارساله (    دار دانشگاه به شرح زیر تبیین   هاي اولویتگیريي ستادي دانشگاه تدوین شده و رئوس آن به عنوان اهداف غایی و جهت   هاحوزهالن ي کهابرنامه)، 1404تا  1400است. در همین را

ــتند، میثاق مکتوبی اســت که مبناي حرکت جمعی و هم گردد. تالش هیئتمی ــۀ جدید دانشــگاه در تدوین و ارائه این مس ینانه به باقعونگر و این دوره زمانی با نگاهی آینده افزایی واحدهاي مختلف دانشــگاه دررئیس
  باشد.می هاي این دانشگاه بزرگ به عنوان دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی در علوم پزشکیها و توانایییط موجود و ظرفیتشراهاي در دسترس با توجه به افق

  گیرد، مبتنی بر اصول زیر خواهد بود:میقرار  ي دانشگاهبرنامه واحدها نیدر تدو هاي عملیاتیحوزهه مد نظر ) ک1404تا  1400رو ( یشِسال پ چهارکالن دانشگاه در  يهااستیس
   ياو تعهد حرفه یاصول اخالق يو ارتقا جیترو  •
  دانشگاه یاجتماع ییپاسخگو يارتقا  •
  یعادالنه منابع مالی و انسان عیو توز دیتول ،تأمین  •
  یو درمان یدر آموزش، پژوهش، خدمات بهداشت تیفیک يارتقا  •
  اطالعات در سطح دانشگاه يخدمات فناور يسازکپارچهیتوسعه و   •
  یالمللنیحرکت به سمت دانشگاه ب  •

ساس برنام  نیا بر سط مد    يواحدها ۀسال چهار ۀا شگاه تو س  نیمربوطه تدو رانیمختلف دان سات هیئت  یو پس از بحث و برر صوب      در جل شگاه م سه دان شد رئی صل  کردی. روخواهد  وجه به ها تبرنامه نیا نیدر تدو یا
سعه  يهابرنامههاي جاري و روزمره بر در این دوره عالوه بر ارتقاي کیفیت برنامهمنابع بوده و  تیموجود و محدود يهاتیظرف شعارزدگ  نانهیبواقع با نگاهی ياتو شده  یدر برابر  ست  تأکید  ست  یهیبد .ا  یابیکه دست  ا
   دد.محقق گر یو الطاف اله نیمسئول تیبا حما میدواریاست که ام علمیهیئتاعضاي خانواده دانشگاه شامل کارکنان گرامی و اعضاي محترم  یو تمام رانیو هدفمند مد وقفهیاهداف مستلزم تالش ب نیبه ا
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   کالن دانشگاه اهداف
نیازمند عزم همگانی و مشارکت همه است و در یک حوزه خاص محدود  دستیابی به این اهدافدهد. وظایف خود را انجام می هاآن دستیابی به شوند و هر حوزه درکالن دانشگاه توسط تمام واحدها پیگیري می اهداف

  شود. اهداف کالن براي دانشگاه در این دورة زمانی عبارت است از:نمی
 پذیر، سرآمد و پیشرو مورد نیاز جامعه در علوم پزشکی و نظام سالمتنیروي مؤمن، دانشمند، توانمند، خالق، مسئولیت . تربیت1

 هاي حال و آینده کشور. ایجاد رشته مقاطع جدید آموزشی، تنها مبتنی بر نیاز2

 هاي مورد نیاز ارائه خدمات سالمت و آموزش اعم از فضاهاي فیزیکی، مجازي، تجهیزات، مواد مصرفی . توسعۀ زیرساخت3

 آموختگان دانشگاه، دانشجویان و دانشعلمیهیئت. ارتقاي جایگاه اجتماعی، امنیت شغلی و جاذبۀ ماندگار براي کارکنان، اعضاي 4

 المللی هاي مورد نیاز حال و آینده حوزة سالمت و علوم پزشکی در سطح ملی و بینو فناوري . حضور مؤثر در چرخۀ تولید علوم5

 المللی مرتبط با علوم سالمت با تأکید بر حفظ استقالل کشورهاي کالن ملی و بین. مشارکت در پروژه6

 هاي نوین مورد نیاز به کشور. انتقال دانش و فناوري7

 فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان مبتنی بر معرفت الهی و همیت ملی هاي علمی،. ارتقاي فعالیت8

 المللیهاي برتر از مجامع علمی ملی و بین. کسب رتبه9

  

   هاي مختلف دانشگاههاي حوزهاهداف، راهبردها و برنامه
هاي مختلف دانشگاه  در حوزه 1404تا  1400هاي تدوین شده براي سال   ۀسال برنامه چهاردر ادامه، ریزي شده است.   هدفگذاري و برنامه دانشگاه  ها و اهدافهاي عملیاتی بر اساس مأموریت هریک از حوزهبراي 

  به تفکیک آمده است.
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  آموزشی معاونتانداز چشم
  ی المللبینآموزش کیفی در تراز  ارائهرهبري و پیشرانی آموزش علوم پزشکی در منطقه از طریق 

  آموزشی معاونت مأموریت
یکرد ارتقاي با رو جهانتربیت فرهنگی و علمی فراگیرندگان و پاســخگویی به نیازهاي حال و آینده جامعه ایران و  آموزشــی دانشــگاه به منظورهاي ســیاســتگذاري، حمایت، پایش و نظارت بر فعالیت

  و سایر نهادهاي آموزشی دانشگاهها در دانشکدهشده ي ارائههاآموزشمستمر و تضمین کیفیت 

  معاونت آموزشی هاياولویت
  توانمندي برمبتنیآموزش سازي پیاده. 1
  آموزشی، اساتید و فراگیرندگانهاي قرار نظام جامع ارزشیابی دورهاست. 2
  جدید با توجه به همگرایی علومهاي رشتهاندازي فعلی و راههاي جهت بازنگري رشتهنگاري نیازسنجی در جامعه و آینده. 3
  آورانه در آموزشو فن فعال هاي یاددهی و یادگیريروش کارگیريبه. 4
 یالمللبینمند در عرصه حضور عزت. 5

  فرهنگی و معیشتیهاي بر جنبه تأکیدجانبه از فراگیرندگان با حمایت همه. 6

  معاونت آموزشی  سالهچهاراهداف کالن 
 جامعه در علوم سالمت یازمورد ن یشروو پاسخگو، سرآمد و پنگر سالمت ،پذیرمسئولیتمن، دانشمند، توانمند، خالق، ؤم یانسان یروين یتترب. 1

  داراي مزیت نسبی هاي و سرآمدي در حوزهنگاري یندهآ یکرددر سطح کشور و منطقه با رو یعلم یتآموزش دانشگاه به سمت مرجعدهی جهت. 2
  یعلمي هاشاخه یرسا یزو ن یعلوم پزشکهاي رشته ینمشترك بهاي برنامهسازي یادهو پ ینتدو یقعلوم از طر ینب ییتحقق همگرا. 3
 دانشگاه در حوزه آموزش یالمللبینمشترك هاي و برنامهها يگسترش همکار. 4

  شواهد در حوزه آموزش دانشگاه و سطح کشور نیبهتر برمبتنیو آموزش ریزي برنامه ،ياستگذاریس شبردیپ. 5
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(شماره هدف یا اهداف مرتبط راهبرد کالن   ردیف
  ي کلیديهاشاخص  برنامه  با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  ي کلیدي در شروع برنامههاشاخصوضعیت   (کمی یا کیفی)

1  
  هاي آموزشیتدوین و بازنگري برنامه

  )5و  1(

 هايتدوین و بازنگري طرح دوره«هاي نامهسازي شیوه  پیاده
ته   ــ گاه   رشـ ــ قاطع دایر در دانشـ بازنگري   «و » م تدوین و 

 »هاي درسی در دانشگاه علوم پزشکی تهرانبرنامه

    

شی مبتنی   تدوین و آغاز پیاده ندي بر توانمسازي برنامه آموز
هاي تخصـــصـــی بالینی، هاي دســـتیاري رشـــتهدر برنامه
ته  ــ تاري، دکتراي عمومی       رشـ ــ ــی پرسـ ناسـ ــ کارشـ هاي 

 با رویکرد ویژه به عمومی داروسازيپزشکی و دکتراي دندان
  آموختگان دانشگاههاي نرم در دانشتقویت مهارت

    

یابی مبتنی    یل آموزش و ارز مامی    تکم ندي در ت بر توانم
ندي   هاي توانم ــکی  هاي دانش محور گان دوره پزشـ آموخت

  عمومی دانشگاه

    

تکمیل برنامه اصـالح آموزش بالینی دانشـجویان پرسـتاري    
  مقطع کارشناسی 

    

فاده از روش    ــت یت اسـ به عنوان     تقو ــی  عال آموزشـ هاي ف
ی مقاطع تحصیلهاي غیرفعال در تمامی رشتهجایگزین روش

یادگیري فناورانه و آموزش     هاي یاددهی  دایر از جمله روش 
  مجازي

    

غام آموزش  یه  برهاي مبتنی اد ــب ــازي (اعم از فنی و شـ سـ
  هاي آموزشی مرتبطغیرفنی) در تمامی برنامه
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(شماره هدف یا اهداف مرتبط راهبرد کالن   ردیف
  ي کلیديهاشاخص  برنامه  با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  ي کلیدي در شروع برنامههاشاخصوضعیت   (کمی یا کیفی)

2  
  تقویت پاسخگویی اجتماعی آموزش

  )3و  5و  2و  1(

نامه     ــتی درمانی   «تکمیل بر آموزشـــی کردن مراکز بهداشـ
شگاه    سته به دان سعه آموزش مبتنی » واب امعه بر جبا هدف تو

  هاي مرتبطدر دوره

    

ارتباطی هاي و مهارتاي و تعهد حرفه تقویت آموزش اخالق
  رشته مقاطع  تمامیدر برنامه آموزشی 

    

صوص تعیین        تدوین و پیاده شخص در خ سازوکار م سازي 
مقاطع تحصیلی دایر در دانشگاه براي ارائه  هاي رشته ظرفیت

  پیشنهاد ظرفیت به وزارت متبوع

    

ــنجی آموزشـــی نظام     مند با حمایت و انجام مطالعات نیازسـ
ــتفاده از نتایج آنها در تدوین یا بازنگري برنامه هاي هدف اس

 آموزشی 

    

ته  راه ــ ندازي رشـ ته هاي بین ا ــاس    رشـــ ید براسـ جد اي و 
  شده کشوريهاي انجامنیازسنجی

    

ــالح محتوا، راهبردها و روش  ــی و اص ــی بررس هاي آموزش
ــگاه با هدف آموزش مداوم، آموزش هاي مهارتی و آزاد دانش

  پاسخگویی بیشتر به نیازهاي بازار کار سالمت 

    

ــند آینده نگاري علوم و فناوري ســالمت و آموزش تدوین س
ــخگویی به نیازهاي آینده جامعه و   ــکی براي پاس علوم پزش

  علمیمرجعیت 
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف مرتبط   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

3  
استقرار و تثبیت نظام ارتقا و تضمین 

  کیفیت آموزشی

  )5و  1(

     کیفیت آموزش دانشگاهاندازي مرکز تضمین سنجی راهامکان

د هاي آموزشی با تأکی تکمیل استقرار نظام جامع ارزشیابی دوره  
  هاي مجازي ویژه بر پایش و ارزشیابی مستمر آموزش

    

علمی تکمیل اســـتقرار نظام جامع ارزشـــیابی اعضـــاي هیئت
ستفاده از نتایج براي بهبود      سازوکار ا شگاه با تأکید بر تعیین  دان

 هايعلمی و تضـــمین کیفیت آموزشعملکرد اعضـــاي هیئت
  شده  ارائه

    

تکمیل اســتقرار نظام جامع ارزشــیابی فراگیرندگان دانشــگاه با 
  سازنده و ارائه بازخورد هايتأکید بر تقویت ارزیابی

    

ــطح  ــی در سـ تدوین و اســـتقرار نظام ارزیابی خدمات آموزشـ
  هاي آموزشی تابعهها و بیمارستاندانشگاه و دانشکده

    

آموختگان دانشــگاه با طراحی و اســتقرار نظام پیمایش از دانش
و دور (دو تا سه سال    آموختگی)دو رویکرد نزدیک (زمان دانش

  آموختگی)دانشپس از 

    

4  

بر فناوري ساختن فرایندها و مبتنی
  هاي مرتبط با حوزه آموزشفعالیت

  )5و  1(

      علمی بر فناوري کردن فرایند ارتقا و ترفیع اعضاي هیئتمبتنی
  هاسازي سامانهکپارچهیو معاونت  IT حوزهدر  ندهایاصالح فرا

یاده  مه آزمون   طراحی و پ نا ــازي بر تال در     سـ مام دیجی هاي ت
  ها و مقاطع مورد نظر رشته

  سازي بانک سؤاالت آزمون طراحی و پیاده
سامانه ارزیابی مبتنی راه شجویان ب بر توانمندياندازي  ه هاي دان

  ها در دوره تحصیلطولی توانمندي trackingمنظور 
گاه    طراحی و راه مان ندازي در مانی  ا جازي  هاي در آموزشـــی م

(telemedicine) دوراسالمت هايفعالیت و (telehealth)    
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

5  

آموزش مند مند و نظامتوسعه هدف
المللی دانشگاه (به صورت بین

الملل مشترك با معاونت بین
  دانشگاه)

  )4و  2و  1(

شجویان بین بازنگري  صورت روند پذیرش و آموزش دان  الملل (به 
ازي روند س الملل دانشگاه) با رویکرد شفاف  مشترك با معاونت بین 

  و جلوگیري از بروز اختالل در آموزش دانشجویان ایرانی

    

 هاي معتبرهاي تبادل اســتاد و دانشــجو با دانشــگاهتوســعه برنامه
  جهان

    

ــترك  برگزاري دوره ــی مشـ با   (joint program)هاي آموزشـ
  هاي معتبر جهاندانشگاه

    

نت بین       عاو با م کاري  نه     هم گاه در زمی ــ لل دانشـ ــترش الم گسـ
 Education Iranهاي فعالیت

    

6  

گسترش حضور دانشگاه در عرصه 
المللی در حوزه اي و بینمنطقه

  آموزش

  )4و  2(

المللی در حوزه آموزش شناسایی و عضویت در نهادهاي مطرح بین   
  بندي مشخص شدهعلوم پزشکی براساس اولویت

    

شبکه توسعه، نوآوري و پژوهش      ستقرار  هاي آموزش مشارکت در ا
  پزشکی در منطقه مدیترانه شرقی

    

سب جایزه بین   ameeالمللی تعالی آموزش انجمن ورود به روند ک
(ASPIRE award)    ــردي ــک ــل ــم ــوزه ع  studentدر ح

engagement    

    

شترك با مراکز و        اجراي طرح شی م سعه آموز شی و تو هاي پژوه
  المللیهاي معتبر بیندانشگاه

شگاه      سعه آموزش دان ضویت مرکز مطالعات و تو  به عنوانتداوم ع
 BEME (TUMS-BICC)المللی عضو همکار بین

    

یت      عال یت از ف ــاي هیئت هاي بین حما علمی در حوزه المللی اعضـ
  هاي آموزشی توسعه، نوآوري و پژوهش
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

7  

برقراري تعادل بین آموزش و ارائه 
  هاي بالینیخدمات در محیط

(به صورت مشترك با معاونت 
  درمان دانشگاه)

  )5و  1(

هاي نامه نظارت بر فعالیتسازي و پایش اجراي آئین تدوین، پیاده
بالینی    ــی  هاي  در محیط (clinical supervision)آموزشـ

  بیمارستانی 

    

ــازي ســیاســت تدوین و پیاده ــعه آموزشــی و درمانی س هاي توس
  هاي بالینی دانشگاهها و بخشبیمارستان

    

8  

دهی نظام ارتقاي مرتبه جهت
علمی دانشگاه به هیئتاعضاي 

هاي مختلف سمت تعادل بین نقش
علمی (به صورت یک عضو هیئت

مشترك با معاونت تحقیقات و 
فناوري و معاونت فرهنگی اجتماعی 

  دانشگاه)
  )5و  2و  1(

شیوه   پیاده  پژوهیهاي دانشسازي فعالیت نامه معادلسازي کامل 
  آموزشی، مصوب هیئت ممیزه مرکزي

    

 پژوهی مشارکت و پاسخگوییمندسازي مفهوم دانشتبیین و نظام
 علمی نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیئتاجتماعی در آئین

   

ــت  پژوهی ادغام بهتقویت اهمیت دانش کارگیري (ســنتز و کاربس
 تقانامه اردر آئین پژوهی کشف (تولید دانش)دانش) در کنار دانش

   

9  
وظایف اصالح وضعیت تعریف 

  علمی دانشگاهاعضاي هیئت
 )5و  2و  1(

ــغلی    ــیرهاي متفاوت ش ــی امکان پذیري و تدوین نظام مس بررس
به صــورت  (faculty members track) علمیاعضــاي هیئت

  مشترك با معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  د)بیایمرتبط با این راهبرد داخل پرانتز 

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

10  
حمایت چندبعدي از فراگیرندگان 

  دانشگاه
  )5و  1(

ــجو      student) طراحی و اســـتقرار نظام جامع حمایت از دانشـ
support)  ــترك با معاونت دانشــجویی ــورت مش فرهنگی به ص

 دانشگاه

    

ستیاران و کارورزان در تعامل     پیادهتبیین و  شغلی د سازي جایگاه 
  با نهادهاي ذیربط بیرون و درون دانشگاه

   

ــاوره آینده حرفهطراحی و پیاده ــازي برنامه مش شــغلی براي ايس
   آموختگان دانشگاهدانشجویان در مراحل پایانی تحصیل و دانش

    

 duty) کاريســازي مقررات مربوط به ســاعت   تدوین و پیاده
hours) دستیاران تخصصی بالینی   

    

  گسترش برنامه منتورینگ همگنان
(Peer mentoring)  هاي دانشگاه دانشکده تمامیدر  

    

ــازي آئینتــدوین و پیــاده نــامــه مــدیریــت آزار و اذیــت ســ
(harassment and intimidation) شی  در محیط هاي آموز

  دانشگاه 

    

11  

ها و فعالیت سازي ساختار،چابک
فرایندهاي مدیریت آموزشی در 

اي هها و بیمارستانستاد، دانشکده
  آموزشی دانشگاه

  )5و 1(

برنامه بررسی و اصالح فرایندهاي مدیریتی «سازي تدوین و پیاده
  »هاي تابعهو خدمات آموزشی دانشگاه و دانشکده

    

ستان    شی بیمار شگاه  داهاي بازتعریف فرایند ارتباط معاونان آموز ن
  ها و معاونت آموزشی دانشگاهبا دانشکده

    

ها و بازتعریف فرایند ارتباط بین دفاتر توســعه آموزش دانشــکده 
هاي آموزشـــی با مرکز مطالعات و توســـعه آموزش بیمارســـتان

  دانشگاه

    

اصــالح ســاختار معاونت آموزشــی براســاس وظایف محوله و    
  چهارسالهشده در برنامه هاي تعریفنقش
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

  توسعه سرمایه انسانی  12
  )5و  2و  1(

ــاي هیئتمند و نظامجذب هدف ــه مند اعض ــاس نقش علمی براس
 علمی و در صورت نیاز بازنگري نقشههیئت

    

یکرد علمی با روبازنگري در نظام ارزشیابی و ترفیع اعضاي هیئت  
  لمیعهاي اعضاي هیئتتقویت متوازن آموزش در کنار سایر نقش

    

سیب  ضاي         آ شیابی کمیت عملکرد اع صالح روند ارز سی و ا شنا
  علمی دانشگاه (شعاع)هیئت

    

یت از     ــوص        جلب حما هادهاي ذیربط در خصـ با ن مل  عا طریق ت
  علمی و دستیاران/کارورزانمسائل رفاهی و معیشتی اعضاي هیئت

    

سازي برنامه جامع توانمندسازي آموزشی اعضاي      بازنگري و پیاده
علمی دانشــگاه با رویکرد تقویت توانمندســازي ســازمانی و هیئت

ــازي      ندسـ ید بر توانم کار،   تأک ــمی و هاي طولی، حین  غیررسـ
  علمی جوانمنتورینگ اعضاي هیئت

    

هاي سازي برنامه تقویت مشارکت دانشجویان رشته    تدوین و پیاده
ریزي آموزشـــی و ارائه علوم پزشـــکی در زمینه مدیریت و برنامه

  آموزش به همگنان

    

هاي دانشجو در نقش مدرس  سازي منظم دوره ریزي و پیادهبرنامه
  هاي آموزشیها و بیمارستانمدرس در دانشکدهو دستیار در نقش 

    

شی در        تدوین و پیاده سان آموز شنا سازي برنامه توانمندسازي کار
  هاي آموزشی)ها و بیمارستانها، گروهسطوح (ستاد، دانشکده همه

    

هاي التدریس در دانشکدهگذاري در مورد تمام وقتی و حقسیاست
  تابعه
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

13  
هاي زیرساختتوسعه منابع و 

  آموزش

  )5و  2و  1(

شامل مرکز آزمون،   و تجهیز اندازي راه مرکز آموزشی چندمنظوره 
  هاي بالینی دانشگاهسازي و مهارتمرکز شبیه

    

ــترش هدف  هاي آموزشـــی با رویکرد   مند بخش مند و نظام  گسـ
  هاي دانشگاههاي عمومی در بیمارستانتقویت آموزش دوره

    

      تجهیز آزمایشگاه جامع آموزشی دانشگاهاندازي و راه

      ريوهاي دانشگاه به منظور افزایش بهرهسازي آزمایشگاهشبکه

درصد سهم آموزش از محل  1سازي کامل مصوبه تخصیص پیاده
ستان        صولی بیمار صی و صا شگاه به    درآمد اخت شی دان هاي آموز
ــی بخش ــی و هاي ها و گروهمنظور تأمین نیازهاي آموزش آموزش

 هادانشکده

    

ست     تدوین و پیاده سیا سعه      سازي  صوص تو شگاه در خ هاي دان
ازي در سهاي بالینی و شبیه کمی و کیفی و مدیریت مراکز مهارت

  دانشگاه 
    

هاي نوآورانه و توسعه  گسترش کمی و کیفی نظام حمایت از طرح 
  آموزشی در دانشگاه 

    

نیازسنجی و تأمین نیازهاي مربوط به تجهیز، نگهداري و نوسازي   
هاي آموزشی بر  ها و بیمارستان امکانات و تجهیزات آموزشی گروه 

  حسب اولویت 

    

ایه هاي بالینی و علوم پتأمین دسترسی مطلوب دانشجویان رشته     
  هاي بیمارستانی به آموزش در محیط

    

هاي نامه فضاهاي آموزشی در بیمارستان  مسازي نظا تدوین و پیاده
ــکده  ــول اطمینان از تأمین     آموزشـــی و دانشـ ها به منظور حصـ

فضاهاي آموزشی مورد نیاز و رعایت رویکردهاي نوین به طراحی   
  فضاهاي آموزشی 

    

ــرکت  ــترش ارتباط با ش اي ههاي فعال در حوزه تولید فناوريگس
  مندي دانشگاه از محصوالت حاصله آموزشی با رویکرد بهره
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  و فناوري تحقیقاتمعاونت انداز چشم
هاي الشچارائه دهنده راهکارهایی براي ورانه خود، پاسخگوي سئواالت و   هاي علمی و فناالمللی، با ظرفیتاجتماعی در سطح ملی و بین دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان سازمانی با پاسخگویی     

شور      سی ک سا سالمت  ا سعه فنا  در حوزه  شور        ورياز طریق پژوهش و تو سعه پایدار و متوازن ک سیر تو شگاه با باور اینکه م ست. دان سع     ژوهش ادانش و پ هاي موردنیاز ا شی تاثیرگذار در تو ه ست، نق
سئولیت اجتماعی خود را از طریق انجام پژوهش      فناوري شت و م شور خواهد دا سالمت در ک صاد    هاي مرتبط با  شارکت فعال در اقت شور ادا می    بنیاندانشهاي نافع و م سالمت ک ام نماید. نظدر حوزه 

شگاه    شی دان شم هاي الزم براي وريو فناشواهد علمی   ،پژوه سالمت (       تحقق چ شش همگانی  شور در پو سالمت ک سالمت   را ) Universal Health Coverageانداز نظام  از طریق تقویت نظام 
)Health System Strengthening نماید.می) فراهم  

  وريامعاونت تحقیقات و فن مأموریت
شم  سئولیت فراه   اندابه منظور تحقق چ شگاه، معاونت تحقیقات و فناوري م سعه فناوري ها و منابع الساخت آوردن زیرمز دان ازن و توزیع متوو  سالمت  ةهاي مرتبط با حوززم براي انجام پژوهش و تو

ستاي بهره را عادالنه این منابع  شور بر عهده دارد. همچنین     برايوري حداکثري در را سخ به نیازهاي واقعی ک سازوکارهاي الزم براي  مأموریتپا ست  دارد   ینحکمراعمال او  ت علمییمرجعابی به ید
ایمنی ز ا حفاظت ،حوزه نیالزم در ا ياستانداردها  پایش، پژوهش تیفیک نیتضم  هاي پژوهش،ن منابع مالی و زیرساخت یأمطلبی، تحمایت به منظوررا ) دانشگاه  Research Governance( یپژوهش 

  نه کند. دیآگاه از شواهد را در دانشگاه نها گیريمیمج پژوهش تمهید نماید و نظام تصیسازي نتاو کاربردي دانشگاه يهاکنندگان در پژوهشمشارکت یحقوق تمامو 
  هاي خود دنبال خواهد کرد. رویکردهاي کالن زیر را در فعالیتاهداف و  مأموریتبه منظور تحقق این 

   پژوهش حکمرانی تیرویکرد تقوبا ، 1400-1404هداف کالن معاونت تحقیقات و فناوري در دوره مدیریتی 
  اکار و يکاربرد يهاپژوهش انجام با دانشگاه یپژوهش نظام یاجتماع ییپاسخگو .1
  سالمت حوزه يازهاین با فناوري و خلق ثروت مطابقحمایت از توسعه  .2
  سازندهیآ يهايفناور و دانش توسعه و 1علم لبه در دانشگاه حرکت جهت يزیربرنامه .3
  صنعتو  ارتباط دانشگاه با جامعه تیتقو يالزم برا يساختارها وفرآیندها  عادالنهسازي توسعه و بهینه .4
  حوزه  نیالزم در ا يحفظ استانداردها و دانشگاه يهاپژوهش تیفیک نیتضم .5

                                                   
1-Cutting Edge Science & Technologies  
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  هاآزمودنی اًخصوص دانشگاه يهادر پژوهش کنندگانمشارکت یحقوق تمامایمنی و محافظت از . 6
  دانشگاه يدر پژوهش و فناور ياج تعهد حرفهیترو .7
 دانشگاه يهاآگاه از شواهد در همه حوزه گیريتصمیم تیتوسعه و تقو .8
  سازي پژوهشالمللینیبو  یداخل و المللیبین یعلم يهاعرصه در دانشگاه رتبه و سهم گاه،یجا يارتقا و حفظ .9

  ها عادالنه آن عیو توزو انسانی)  ، اطالعاتیهاي فیزیکی(زیرساختهاي حمایتی در پژوهش تقویت زیرساخت .10
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

 یازبر نترویج انجام پژوهش مبتنی  1

  )8و  4، 1(

ترویج تبدیل مشکالت سالمتی مرتبط با جمعیت   
دانشــگاه به ســئواالت پژوهشــی و  پوشــشتحت

شده  هاي شناسایی  استفاده پژوهشگران از اولویت  
هاي بهداشــت، درمان و آموزش (تعامل با معاونت

تواند شــامل جلســات منظم با ایشــان و یا که می
  هاي موجود باشد)استفاده از داده

هاي پازل پژوهشی براي حل مشکالت برگگزارهتعداد 
  وجود ندارد  سالمتی 

  وجود ندارد  شده با پژوهشگرانمنعقد يتعداد قراردادها

ستفاده از اولویت  ده ش هاي پژوهشی اعالم ترویج ا
سازمان    سط  شامل فرایند:    تو شگاه  هاي خارج دان

سب  شی اعالم سازي اولویت منا شده با  هاي پژوه
  کنندهپژوهشگران و استفادههمکاري 

  ندارد  سازي انجام شدهتعداد فرایند مناسب

ــگران    يتعداد قراردادها   با پژوهشـ ــده  براي  منعقدشـ
  ندارد  هاي خارجی بر اولویت سازمانهاي مبتنیپژوهش

ــگران براي انجام مطالعات ثانویه،      ترویج پژوهشـ
عات     طال و  Implementation Scienceم

  گیر تولید مستندات کمک تصمیم
    تعداد مطالعات ثانویه و محصوالت مرتبط

2  
هاي پژوهش در تقویت برنامه

  بالین
 )8و  4، 2، 1(

ــعــه تحقیقــات بــالینی در  تقویــت دفــاتر  توسـ
  ها بیمارستان

ــاخت و منابع ــده داده اختصــاصهاي زیرس  دفاتر بهش
  نامشخص  )انسانی نیروي و مالی منابع شامل(

ارزشــیابی کمی و کیفی دفاتر توســعه تحقیقات   
  بالینی 

ا یدفاتر توسعه تحقیقات که مورد ارزشیابی کمی    تعداد
  در زمان شروع وجود ندارد  اند کیفی قرار گرفته

ایجاد ارتباط هدفمند دفاتر توسعه تحقیقات بالینی  
کده  ــ قاتی   و پژوهشـ  يها گروه ،ها، مراکز تحقی

  ییدانشجوهاي میت و یآموزش
هاي تحقیقاتی مشــترك بین دفاتر و مراکز تعداد طرح

  در زمان شروع موجود ندارد  هاي دانشجوییهاي آموزشی/ تیمتحقیقاتی/ گروه
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  کلیدي در شروع برنامههاي وضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

3  
 هايافزایش میزان انطباق فعالیت

  حوزه سالمت با نیازهاي يفناور
  )2و  1(

ــا  ــناسـ هاي فناوري مرتبط با نظام     ی اولویت یشـ
  تعداد  هاي تعیین شدهتعداد اولویت  سالمت در سطوح دانشگاهی و ملی

ــعــه کمی و کیفی طرح        هــاي فنــاورانــه،  توسـ
  محورهاي محصولنامهمحور و پایانمسئله

عداد طرح  یان    ت پا مه   ها و  ــو نا به  رهاي محصـ محور 
  تعداد  رسیدهاتمام

پروژه          یی  جرا ینــدهــاي ا فرا هیــل  ــ هــا و تسـ
یان    مه   پا ــول نا با  هاي محصـ ــترك  محور مشـ
  بنیانشهاي دانشرکت

صول نامهها و پایانتعداد طرح شترك  هاي مح محور م
  تعداد  با صنعت

4  

و رویکرد فناورانه و  یدهجهت
 يهاتیگرا به فعالمحصول

 تیتقو يدر راستا یپژوهش
محصول، ارائه  دیتول ،يفناور

  خدمت، ثبت اختراع
  )2و  1(

و  یخواناهمیت پتنت و پتنت  هاي کارگاه   برگزاري
  تعداد / نفرساعت آموزش  هاي آموزشی تعداد کارگاه  تحلیل پتنت

ــعه دوره ــت مطالعاتیتوس ــنعتی به  هاي فرص ص
ــورت هدفمند و مأموریت ــاي ص محور براي اعض

علمی و دانشـــجویان تحصـــیالت تکمیلی هیئت
  دانشگاه

ــاي هیئت   هاي  علمی برخوردار از مأموریت  تعداد اعضـ
  تعداد  فرصت مطالعاتی دانشگاه

ــنعتی   هايحمایت از اجراي دوره ــادکتري ص پس
)Industrial Postdocآموختگان دانش ) براي  

عداد   فاده   دانشت ــت گان اسـ نده از دوره آموخت هاي  کن
  تعداد  پسادکتري صنعتی

یابی  ــنجی  ارز بارسـ عملکرد کمی و کیفی  و اعت
شکده فعالیت ، ها، مراکز تحقیقاتیهاي فناورانه دان

  ها و...پژوهشکده
  هاي ارزیابی عملکردتعداد گزارش  هاي ارزیابی عملکرد تعداد دوره
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  کلیدي در شروع برنامههاي وضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

5  

مرکز هاي هدفمندسازي فعالیت
کارآزمایی بالینی دانشگاه با رویکرد 
خلق ثروت و کاربردي نمودن نتایج 

در  مطالعات کارآزمایی بالینی
  محیط دانشگاه 

  )7و  5، 2(

عات           طال یت م قاي کیف ــازي و ارت نداردسـ تا ــ اسـ
  ) در دانشگاهGCPکارآزمایی بالینی (

ــجویان دریافتتعداد هیئت اهی  یگو کنندهعلمی/ دانشـ
GCP در دانشگاه    

درصـــد مطالعات کارآزمایی بالینی مصـــوب با مجري 
    GCPواجد گواهی 

مایی     کارآز عداد  یل فرم      ت با تکم ــوب  بالینی مصـ هاي 
    خوداظهاري هنگام تصویب در پژوهشیار 

سب براي انجام کارآزمایی بالینی       سازي منا ستر ب
  استاندارد

 تعداد مراکز تحقیقاتی که جهت حصـول شـرایط بهینه  
    اند.شده داشته) مشارکت مستندGCPمطالعه ( انجام

ــارکت در ایجاد   تعداد مراکز تحقیقاتی عالقمند به مشـ
ــده به  پروفایل توانمندي ــرش ــی منتش  روزهاي پژوهش

نه) جهت جذب پروژه       (وب با یت دوز ــا هاي ملی و  سـ
  المللیبین

  

عات       ظارت و رفع مســـتمر نواقص مطال پایش، ن
  کارآزمایی بالینی

ــد کارآزمایی   بار پایش         درصـ بالینی حداقل یک  هاي 
    GCPبراساس 

مایی    کارآز ــد  نامطلوب        درصـ یت  با کیف بالینی  هاي 
    براساس چک لیست پایش (نیازمند مداخله)
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

6  

پژوهش به  جیانتشار فعال نتا
  نفعانيذ

  یتاسیجلسات گفتمان س يبرگزار

  )8و  4، 1(

با رویکرد   ترویج انجام پژوهش   Integratedها 
Knowledge Translation   پژوهش هــاي (

  نفعان)بر نیاز با مشارکت فعال ذيمبتنی
      IKTتعداد قراردادهاي 

ــ  يها بخش جاد یا مان دانش در پژوهشـ  اری ترج
    شدههاي داوريتعداد پژوهش  )یی(پروپوزال و گزارش نها

یت از پژوهش    ما مال      تعیین و ح که احت هایی 
  ها باال است. اثرگذاري آن

    شده براي ایجاد اثرهاي حمایتتعداد طرح
    اند هایی که منجر به ایجاد اثر شدهتعداد طرح

 Translational Researchانـــدازي راه
Center تعداد  ییو مراکز همکار سازمان کارفرما TRCs و مراکز همکار کارفرما    

7  
مراکز تحقیقات دانشگاه و  يارتقا

  هاتوانمندسازي آن
  )10و  8 ،4، 2، 1(

کده        ند بین پژوهشـــ هدفم باط  جاد ارت ها و مراکز  ای
  هاي آموزشی هاي همکار /گروهتحقیقاتی/ سازمان

  هاي تحقیقاتی مشترك بین مراکز تحقیقاتی تعداد طرح
  در زمان شروع وجود ندارد  هاي مشترك بین مراکز تحقیقاتیتعداد تفاهم نامه

یابی کیفی قرار  تحقیقاتی که مورد  تعداد مراکز    ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی  ــ  ارزشـ
  در زمان شروع وجود ندارد  درصد مراکز) 20اند (حداقل گرفته

8  

بررسی وضعیت علم و فناوري 
کارهاي ارتقاي هدانشگاه و ارائه را

  آن 
  )10و  9، 8، 1(

ــی، تحلیل و ارز یابی وضــع موجود با هدف  بررس
ــاله       ناوري چهارسـ ــه راه پژوهش و ف تهیه نقشـ

  دانشگاه
  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  1401انجام و انتشار تحلیل مذکور تا پایان سال 

ها دانشــکده يتهیه گزارش وضــعیت علم و فناور
 یها در جلســات اختصــاصــبه تفکیک و ارائه آن

  رئیسه دانشکده مربوطه تئهی
  برنامه وجود ندارد.در زمان شروع   1400انجام و انتشار تحلیل مذکور تا پایان سال 
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

9  

 سازيتجاري ایجاد سازوکارهاي
و  بنیاندانشمحصوالت 

   فناورانه دستاوردهاي کارگیريبه
  )2و  1(

شرکت  شگام  هاي دانشتعامل با  بنیان و مراکز پی
ید و          ــویق اســـات یت و تشـ ما ناوري و ح در ف

سیس و راه    شجویان در تأ شرکت دان هاي اندازي 
   بنیاندانش

ــرکت ــیس بنیاندانشهاي تعداد ش ــط  تأس ــده توس ش
آموختگان علمی/ دانشــجویان و دانشاعضــاي هیئت

  دانشگاه
  تعداد

ــازيحمایت و کمک به آماده      نتایج تحقیقات    سـ
فنـاورانـه در قـالـب ثبـت اختراع و       کـاربردي/ 

  المللیبین هايپتنت
  تعداد  شده داخلی/ خارجی دانشگاههاي ثبتتعداد پتنت

ــاخت   ــد و افزایش  تقویت زیرسـ هاي مراکز رشـ
  تعداد  فضاي مراکز رشد  فضاي فیزیکی مراکز رشد 

ــارکت     دادن بخش ترغیب و ایجاد اعتماد در مشـ
ــنعت) براي حمایت از اجراي      ــی (صـ ــوصـ خصـ

نه و محصـــول   طرح با تأکید بر    هاي فناورا محور 
  بنیاندانشسازي محصوالت تولید و تجاري

ــنعت/  میزان طرح تجاري ــارکت بخش ص ــده با مش ش
  تعداد  شده دانشگاه و صنعت هاي منعقدهنامهتعداد تفاهم

تقویت سازوکارهاي درآمدافزایی دانشگاه از محل   
شرکت  ستقر در مراک رویالیتی و برندینگ  ز هاي م

  علمیهاي اعضاي هیئترشد و شرکت
  مبلغ  حجم درآمدي

ــایی و تبیین   ــناس هاي انتقال و فروش دانش روشش
  هاي تحقیقاتی فناورانهفنی حاصل از فعالیت

قال و           مد براي انت کارآ یاتی  هاي عمل کار ــازو جاد سـ ای
  فروش فناوري

میزان فروش دانش فنی در داخل و خارج از 
  کشور

ایجاد و حمایت از ارتباط دانشـــگاه با صـــنعت با 
  و نوآوري رویکرد فناوري

قال     عه دفتر انت جاد مرکز نوآوري    توســـ ناوري/ ای ف
  ایجاد و فعالیت مرکز نوآوري دانشگاه  دانشگاه

ســازي هدفمند در یجاد ارتباطات علمی و شــبکها
ستاي تکمیل حلقه   هاي مفقوده تولیدکننده علمرا

  و فناوري
شبکه ارتباطات و ماتریس تحقیقات و فناوري     سیم  تر

  دانشگاه
کارآفرینی تکمیل و ارائه ماتریس فناوري و 

  دانشگاه
هاي دانشــجویی فناور و توســعه و تقویت هســته

بســط و گســترش فعالیت مراکز رشــد اقماري    
  دانشگاه

  هاي دانشجویی فناورتعداد هسته
  تعداد  تعداد مراکز رشد اقماري

ــد (مدل اداره، قراردادها،  ــالحات در مراکز رش اص
  اندازي کمیته راهبريراه  تشکیل کمیته راهبري  ها)حمایت از شرکت

ــازي ایده ایجاد بانک ایده و مرکز تجاري      هاي  سـ
  اندازي بانک ایدهراه  ایجاد بانک ایده دانشگاه  فناورانه 
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

10  

اعتبارات و منابع  زانیم شیافزا
 قیتوسعه و تعم يالزم برا یمال

و جذب  ییشناسا قیاز طر يفناور
   خارج از دانشگاه دیجد یمنابع مال

  )4و  3، 2، 1(

سع  مورد نیاز براي افزایش جذب منابع مالی ه و تو
  گسترش ارتباط با صنعت دانشگاه 

 هاي ارتباطافزایش ســالیانه اعتبارات مالی اجراي طرح
  درصد افزایش  با صنعت دانشگاه 

صندوق    سهم منابع مالی و اعتباري   هايافزایش 
طرف قرارداد (تجهیزات پزشکی، سالمت تهران،   
ــعــه حمــایــت از      کــارآفرینی امیــد) براي توسـ

  بنیاندانشسازي محصوالت تجاري

صندوق تجهیزات     سهم منابع مالی و اعتباري  افزایش 
  درصد افزایش  هاي طرف قرارداد)پزشکی (یا سایر صندوق

یاز        افزایش  باري مورد ن مالی و اعت نابع  جذب م
هاي ارتباط با براي توســـعه کمی و کیفی از طرح
صیص گرنت     شگاه با تخ با  هاي ارتباطصنعت دان

  صنعت

یاز براي         باري مورد ن مالی و اعت نابع  جذب م افزایش 
ــنعت    توســـعه کمی و کیفی از طرح  هاي ارتباط با صـ

  دانشگاه
  درصد افزایش

ــول   هاي  اجراي پروژه نه و محصـ ناورا با  ف محور 
صنعت و تأمین منابع مالی  سرمایه  گذاري بخش 

  هاي خصوصی و دولتیاز سایر بخش
هاي مشــترك فناورانه دانشــگاه با صــنعت/ تعداد طرح

  تعداد  شده با صنعتتعداد تفاهم نامه منعقده

11  

 يهارساختیز تیتقو
محصوالت  يسازيتجار

   سالمت یفن بازار مل -بنیاندانش
  )4و  2، 1(

ــه و فروش  طراحی و پیاده ــاختارهاي عرض ــازي س س
  بنیان به صورت آنالین محصوالت و خدمات دانش

ــاختارهاي نرمایجاد و راه ــختاندازي س افزاري افزاري و س
  اندازي سامانهایجاد و راه  بنیانسامانه فروش محصوالت و خدمات دانش

انبه جسه  شده هاي منعقدنامهنمودن تفاهمعملیاتی
ــکی تهران و معاونین   ــگاه علوم پزشـ میان دانشـ
ــت        هداشـ ناوري وزارت ب قات و ف مان و تحقی در
یت از        ما نه ح مان و آموزش پزشـــکی در زمی در

صوالت و تجهیزات و  شرکت  هاي تولیدکننده مح
  ملزومات پزشکی و خریداران بخش دولتی

  تعداد  شدههاي عملیاتینامهتعداد تفاهم

  برگزاري  برگزاري همایش و فن بازار ملی سالمت  سالیانه فن بازار ملی سالمتبرگزاري 
ــایر رخدادهاي ایده بازاري  حمایت از برگزاري سـ

  میلیون ریال  هاي مالی انجام شدهمیزان حمایت  در سطح دانشگاه 
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

12  
سالمت و  يمراکز نوآور جادیا

  دانشگاه ينوآور یمراکز شتابده
)2(  

خذ    قانونی    پیگیري ا هاي الزم از مراجع  مجوز
  درصد  اندازيدرصد راه  مرتبط

سایر      شگاه یا تعامل یا  صویب برنامه نوآوري دان ت
      معاونت آموزشی دانشگاه ها خصوصاًمعاونت

مدیران و      نان،  کارک تعیین اجزاي مرکز نوآوري (
نایع،        ــ مدیران صـ پارك،  مدیران  ــد،  مراکز رشـ

  پذیر)هاي ریسکشرکت
    

13  

 استانداردها یو اعتباربخش نیدوت
مورد  يو سهولت صدور مجوزها

سازي يو تجار دیتول يبرا ازین
  بنیاندانشمحصوالت 
)2(  

ساخت  سخت تقویت زیر افزاري افزاري و نرمهاي 
شگاه   شگاه براي قرارگرفتن آزمای شگ دان اه هاي دان

ــنجش   ــگاه مرجع در تعیین و س به عنوان آزمایش
  استانداردها

  درصد تعداد/  هاي مرجع اعتباربخشی دانشگاهآزمایشگاهایجاد 

ایجاد ســازوکارهاي الزم حمایتی براي تســریع و 
تســـهیل فرایندهاي اخذ مجوز و اســـتانداردهاي 

ین      ب تولیــد و            داخلی و  براي  نیــاز  مورد لی  ل لم ا
   بنیاندانشسازي محصوالت تجاري

  درصد  میزان تفویض اختیار محقق شده
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

14  

 یابیارز يسازوکارهاسازي ادهیپ
 يگذارو ارزش يمعنو تیمالک

ي از طریق دفتر انتقال فناور
  TTOفناوري دانشگاه 

  )3و  2، 1(

هاي فرایندي و   نامه و تعیین چارچوب   تدوین نظام  
یت فکري و ارزش      مالک یابی  یاتی ارز  گذاري عمل

  فناوري در دانشگاه
  درصد تعداد/  نامهتدوین آئین

سجم و هماهنگ در حوزه  ایجاد نظام مدیریتی  من
مالکیت فکري و ارزش      ناوري،  قال ف گذاري و  انت

  سازي محصوالتتجاري
  درصد  سازي ساختار مدیریت فناوري دانشگاهیکپارچه

ــرکت    و واحدهاي    بنیان دانشهاي  همکاري با شـ
تحقیق و توســـعه صـــنایع نظام ســـالمت براي 

  گذاري فناوري در دانشگاهارزش
شده/ تعداد       هايتعداد کمیته شترك ایجاد  صی م ص تخ

  تعداد  جلسات برگزار شده

قال       ــانی دفتر انت مالی و نیروي انسـ یه  یت بن تقو
  فناوري و مالکیت فکري دانشگاه

شده/ میزان اعتبارات مالی     سانی جذب  تعداد نیروي ان
ــیص داده ــده براي جذب و بهتخص کارگیري نیروي ش

  انسانی
  تعداد/ میلیون ریال
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

15  
 يپارك علم و فناور ياندازراه

  دانشگاه
  )3و  2، 1( 

سرمایه        سوق  سایی، جذب و  هاي مورد نیاز شنا
جاد و راه  ناوري      براي ای پارك علم و ف ندازي  ا

  دانشگاه
  میلیون ریال  گذاري خارجیمیزان جذب سرمایه

تداوم ارتباط و تمدید قراردادهاي الزم براي ایجاد 
اندازي پارك علم و فناوري دانشــگاه با گروه و راه

  مهندسین مشاورین 
  تعداد  هاي نهایی ارائه شدهتعداد گزارش

تأمین و تخصیص اعتبارات موردنیاز براي ایجاد و 
  میلیون ریال  داده شدهمیزان اعتبارات تخصیص   اندازي پارك علم و فناوري دانشگاهراه

ــویب دســـتورالعمل    هاي  ها و روش تدوین و تصـ
شرکت سرمایه  ها در پارك علم و فناوري گذاري 
  دانشگاه

عداد آئین  ــیوه  ت مه/شـ مه  نا تدوین  نا عداد  هاي  ــده/ ت شـ
  تعداد  هاي مصوبنامهآئین

ــتقرار  نــامــهتــدوین آئین هــاي واگــذاري و اسـ
سته     شرکت  سات، ه س فناور و... در هاي هاي مؤ

  پارك علم و فناوري دانشگاه
  تعداد  شده/ انتشار یافته تعداد مستندات تهیه

اندازي  طراحی، تصـــویب و اجراي مدل نهایی راه
  تعداد  شده/ انتشار یافتهتعداد مستندات تهیه  پارك علم و فناوري دانشگاه

سانی موردنیاز پارك  جذب و به کارگیري نیروي ان
ساس   صیلی پارك علم و فناوري   برا شکیالت تف ت
  دانشگاه

  تعداد  تعداد نیروي انسانی جذب شده
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

شرکت  شگ  بنیاندانشهاي تعامل با  ام و مراکز پی
ید و          ــویق اســـات یت و تشـ ما ناوري و ح در ف

سیس و راه    شجویان در تأ شرکت دان هاي اندازي 
   بنیاندانش

اندازي ســامانه مجازي پارك علم و فناوري درصــد راه
  درصد  دانشگاه

16  
 المللیبین هايجایگاه يارتقا

  يدانشگاه در حوزه فناور
 )9(  

ی دفتر المللطراحی و ارتقاي وبسایت اختصاصی بین 
شگاه        صنعت دان سالمت و ارتباط با  سعه فناوري  تو

سی و عربی براي معرفی برنامه به زبان ها هاي انگلی
  و دستاوردهاي فناورانه دانشگاه 

  درصد راه اندازي  اندازي سایت راه

سانی      طراحی و تدوین و انتشار محصوالت اطالع ر
ها هاي مختلف در زمینه برنامهاي به زبانچند رسانه

  و دستاوردهاي فناورانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
اي تولید شده/ میزان تولید  تعداد محصوالت چندرسانه  

  تعداد/ میزان  محتوا 

ــامانه ثبت و ارزیابی و مدیریت طرحطراحی  هاي س
  درصد پیشرفت عملیات راه اندازي  اندازي سامانهراه  فناورانه، تسهیالت و ارتباط با صنعت دانشگاه

گاه           ــ با دانشـ مل  عا باط و ت یت ارت ها، مراکز   تقو
  نفرات شرکت کنندهتعداد   المللیبازارهاي بینها و فنشرکت در همایش  هاي علم و فناوريتحقیقاتی، پارك

هاي آوردن زمینه ایجاد و برخورداري از فرصتفراهم
یت        مأمور ناورانه و  عاتی ف ــاء مطال محور براي اعضـ

ئت  بادل دانش      هی یات و ت قال تجرب علمی جهت انت
ها و مراکز و مؤســســات فناوري و فنی با دانشــگاه
  المللیبنیان بینهاي دانشصنایع و شرکت

  تعداد  هاي مطالعاتی فناورانه شده به فرصتتعداد افراد اعزام

ــفرهاي    ــویقی براي انجام س ــتیبانی مالی و تش پش
ضاي هیئت  صیالت    علمی اع شجویان تح علمی، دان

شور با        شگاه به خارج از ک سان دان شنا تکمیلی و کار
یت     عال مه    هدف معرفی ف نا نه و     ها و بر ناورا هاي ف

الملل  دانشگاه در سطح بین  بنیان دستاوردهاي دانش 
و کســب دانش و تجربیات جدید در حوزه فناوري و 

  بنیانسازي محصوالت دانشتجاري

تعداد افراد شرکت کننده در بازدیدها و سفرهاي علمی   
  تعداد  شده انجام
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

صنعتی با       هاندازي دورراه سادکتري  شترك پ هاي م
  همکاري مراکز علمی و فناوري معتبر دنیا

عداد دوره  ــنعتی   ت ــترك پســــادکتري صـ هاي مشـ
  تعداد  المللی دانشگاه شده بیناندازيراه

شـناسـایی الگوهاي موفق انتقال فناوري در سـطح    
  المللبین

سایی الگو   تعداد طرح شنا اي  ههاي مطالعاتی در زمینه 
  تعداد  المللموفق انتقال فناوري در سطح بین

یابی بین     بازار جام  ــادرات   المللی و ان یل صـ ــه تسـ
  تعداد/ میلیون ریال  المللیتعداد و حجم معامالت و تبادالت تجاري بین  بنیانمحصوالت دانش

17  

 اتقیآموزش و تحق تیفیک يارتقا
 يو نوآور يدر جهت توسعه فناور
   در دانشگاه

  )10و  4، 3، 2، 1(

همکاري در بازبینی کوریکولوم و ایجاد واحدهاي      
ار، وک(کارآفرینی، طرح کسب محور درسی فناوري 

تراع و           خ ثبــت ا هی،  گرو روش کــار در کــار
هاي تحصــیلی ســازي) در مقاطع و رشــتهتجاري

با همکاري و هماهنگی معاونت          ــرایط  جد شـ وا
  آموزشی دانشگاه

صالح    سی ا شته/      تعداد واحدهاي در سب ر شده بر ح
  تعداد  مقطع

ــی هــايمــأموریــت دادن بــه گروه در  آموزشـ
کده   گاه براي    هاي  دانشـــ ــ تمرکز  تابع دانشـ

ــول هايفعالیت گرا و بازارمحور با فناورانه، محصـ
  رویکرد ارتباط بالین با تحقیقات پایه

هاي فناورانه مصوب بر حسب گروه آموزشی تعداد طرح
  تعداد / میزان گرنت مصوب به میلیون ریال  / میزان گرنت فناوري مصوب 

ــت جهت تبدیل ریزيبرنامه ــی از فرص  هايبخش
عاتی    طال ئت  م یان دکتري   هی ــجو علمی و دانشـ

فناورانه و  هايتخصــصــی دانشــگاه به مأموریت 
زایی افصـنعتی با تأکید بر توانمندسـازي و مهارت  

ــوالت هاي فناوري و تجاريقابلیت ــازي محص س
  بنیاندانش

ــاي هیئت   هاي  علمی برخوردار از مأموریت  تعداد اعضـ
  تعداد  فرصت مطالعاتی دانشگاه
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

ــوراهاي فناوري ــکیل و حمایت از کمیته/ش  و تش
شکده  نوآوري شگاه  در دان ها و مراکز تحقیقاتی دان

مه      نا عه بر ــ ناوري محور در   در جهت توسـ هاي ف
ــته برنامه مدون ــده هس ــجوي فناور ش هاي دانش

  (هدف)

سعه فناوري و ارتباط با      شترك دفتر تو سات م تعداد جل
شوراها/ کمیته      شگاه با   ري مراکزهاي فناوصنعت دان

  آموزشی تحقیقاتی تابع دانشگاه
  تعداد

18  
و  یو آموزش مبان يتوانمندساز

سازي يو تجار ياصول فناور
  )10( بنیاندانشمحصوالت 

ــاز   يها دوره يبرگزار ندسـ و  ینیکارآفر  يتوانم
  بنیاندانشسازي محصوالت يتجار

بازار ملی           مایش و فن  نه و ه ناورا هاي ف یداد عداد رو ت
  تعداد برگزاري  شده سالمت برگزار

19  
هاي ارتقاي کیفی و کمی طرح
  تحقیقاتی دانشگاه

  )7و  6، 3، 2، 1(

یت    مأمور به مراکز         تعیین  گذاري  بل وا قا هاي 
  هاي اصلی دانشگاه تحقیقاتی مطابق با اولویت

مأموریت     تهیه شـــیوه  مه  ــاس     نا قدام براسـ گذاري و ا
  در زمان شروع وجود ندارد  نامهشیوه

مه          نا یت و بر ما یت، ح یب    هدا هت ترغ ریزي ج
ــاي هیئت ــجویان در محققین، اعض علمی و دانش

  هاي دانشگاه راستاي اولویت

ــیوه  یه شـ تاي        ته ــ یت از محققین در راسـ ما مه ح نا
هــاي پژوهشـــی و  هــاي تحقیقــاتی (طرح      اولویــت 

  ها)نامهپایان
  در زمان شروع وجود ندارد

ــعیت کیفیت پژوهش      ــد فعاالنه وضـ در  ها رصـ
  مراکز تحقیقات پژوهشکده/ پژوهشگاه/

ــگاه/   نگارش شـــیوه  ــد تحقیقات در پژوهشـ  نامه رصـ
شکده/  ضعیت کیفی     پژوه ساالنه و  5مراکز تحقیقات (

  ها مورد بررسی قرار گیرد)درصد از طرح
  در زمان شروع وجود ندارد

آوري داده، در بر اجرا، جمعنامه نظارت    نگارش شـــیوه   هاي در حال انجام هاي نظارت طرحتقویت برنامه
  زمان اجراي مطالعه 

ها در ها تنها براي گزارشدر حال حاضر نظارت
شود و نظارت در می سامانه پژوهشیار انجام

  زمان اجرا وجود ندارد
قاتی در مراکز           هاي تحقی ند نه فرآی عاال ظارت ف ن

که برون   قاتی  پاري تحقی ــ ــده سـ ــدن شـ ند  شـ ا
  مراکز تحقیقات) پژوهشکده/ (پژوهشگاه/

شیوه  صد فرآیندهاي نگارش  ساالنه  نامه ر  تحقیقاتی (
درصـــد از مراکز  5نظارت وضـــعیت تحقیقات حداقل 

  باید انجام شود) موجود
شده، سپاريدر حال حاضر در موارد برون

  اختیاري در سطح معاونت وجود ندارد
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

شی فرآیند برگزاري دوره هاي تحقیقاتی هاي آموز
  براي کارشناسان مراکز تحقیقاتی 

قل دو      برگزاري دوره بازآموزي (حدا ــی و  هاي آموزشـ
  دوره آموزشی در سال)

در حال حاضر دوره آمو.زشی وجود ندارد و 
کارشناسان در طول مسیر یا به صورت فردي 

  کنندمی آموزش دریافت
شار   ستفاده از داده تهیه و انت  هاي عمومیقوانین ا

  ها و معاونت بهداشت)دانشگاه (مانند بیمارستان
ــیوه ــگاه ئریدیه هیئتئنامه و تانگارش ش ــه دانش و  یس

  باشددر حال حاضر موجود نمی  ابالغ از طرف ریاست دانشگاه

ها و گذاري دادهتهیه و انتشــار قوانین به اشــتراك
  باشددر حال حاضر موجود نمی  یسه و ابالغئریدیه هیئتئنامه و تانگارش شیوه  هاي اطالعاتی تحقیقاتی بانک

19  
هاي ارتقاي کیفی و کمی طرح
  تحقیقاتی دانشگاه

  )7و  6، 3، 2، 1(

هاي هاي تحقیقات کاربردي پژوهشتقویت برنامه
  دانشگاه 

شیوه  شیابی تحقیقات کاربردي و حمایت  تهیه  نامه ارز
  در زمان شروع وجود ندارد  از تحقیقات کاربردي 

ــیص اعتبار به          بازبینی برنامه بودجه بندي تخصـ
  در زمان شروع وجود ندارد  نامه و اقدام براساس آن بازبینی شیوه  مراکز تحقیقاتی مطابق با عملکرد 

باشد ولی نیاز به بازبینی می نامه موجودشیوه  نامه و اقدام براساس آن بازبینی شیوه  هاي تحقیقاتی دانشگاه بازبینی برنامه گرنت
  دارد

ــت داوران و تخصـــص    تهیه بانک اطالعاتی داوران  یه لیسـ یاز و  هاي مورد  ته ن
  در زمان شروع وجود ندارد  نمودن بانک اطالعاتی داوران مشخص

 و آمــاري خــدمــات تحقیقــاتی، بــانــک ایجــاد
  آزمایشگاهی در سطح دانشگاه 

ئه در واحدهاي               بانک اطالعاتی خدمات قابل ارا تهیه 
  در زمان شروع وجود ندارد  ها زیرمجموعه و مشخص نمودن تعرفه هزینه

یت   مه  تقو نا ند      بر پداف با  ــترك  هاي پژوهش مشـ
  بر سالمت بالیا و بحران)غیرعامل (مبتنی

هاي  نامه با پدافند غیرعامل (تأکید اولویت           تهیه تفاهم  
  در زمان شروع وجود ندارد  حقیقاتی در مواقع بحران)ت

تقویت اختصاص الین پژوهشی براي پژوهشگران 
      دانشگاه
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

20  
 مرجعیت علمی مرکز کارآزمایی

  بالینی دانشگاه
  )7و  6، 1(

عات           طال یت م قاي کیف ــازي و ارت نداردسـ تا ــ اسـ
  ) در کشورGCPکارآزمایی بالینی (

ضاي هیئت  شگران دریافت تعداد اع ده کننعلمی/ پژوه
    در خارج از دانشگاه GCPگواهی 

ها یا تعداد دوره آموزشی برگزارشده براي سایر دانشگاه    
    مراکز علمی 

  هاي بین دانشگاهیهمکاريافزایش 

شگاه     تعداد دوره سایر دان شترك با  شی م  ها وهاي آموز
    مؤسسات علمی

شده هاي کارآزمایی بالینی انجامتعداد مشارکت در طرح
    در مراکز مختلف دانشگاهی

21  

رعایت استانداردهاي  يارتقا
اخالق در پژوهش در دانشگاه 

  علوم پزشکی تهران
  )7و 6، 5(

ساخت  يارتقا  و يافزارنرم ي،افزارسخت هاي زیر
  پژوهش در اخالق اداري

 واناتحی با کار در اخالق تخصصی  هاي کمیته تشکیل 
  آزمایشگاهی

 در مذکور تخصصیهاي کمیته حاضر حال در
  .ندارد وجود دانشگاه

شکیل  ستی  ایمنی تخصصی   هايکمیته ت  در خالقا زی
  آزمایشگاهی پژوهش

 در مذکور تخصصیهاي کمیته حاضر حال در
  .ندارد وجود دانشگاه

  )پژوهشیار( دانشگاه پژوهش مدیریت سامانه اصالح

 دانشگاه پژوهش مدیریت سامانه حاضر حال در
 صورت در که است نواقصی داراي) پژوهشیار(

 سیبرر کیفی و کمی يارتقا امکان آن تکمیل
 خواهد فراهم پژوهشی هايپروپوزال اخالقی

  .شد
جاد  ته  بین هماهنگی  ای  و پژوهش در اخالقهاي  کمی
جام هاي  محیط تان    ویژهبه  تحقیق ان ــ مارسـ  و ها بی
 الینیب تحقیقات انجام در بیمارستانی اخالق هايکمیته

  بیمارستانی و

 بین مندينظام ارتباط حاضر حال در
هاي محیط و پژوهش در اخالقهاي کمیته
 وجود هابیمارستان جمله از پژوهش انجام

  .ندارد
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

  پژوهش در اخالق آموزش کیفی و کمی يارتقا

  درپژوهش اخالق آموزش آنالین جامع برنامه تهیه
 طرف از ریال ملیون 950 بودجه حاضر حال در

شده داده اختصاص کار این به بهداشت وزارت
  .است نشده شروع کار اما است

ــاي بــه پژوهش   در اخالق  آموزش  يارتقــا   اعضــ
  دانشگاه علمیهیئت

 زمینه این در متعددي هايکارگاه کنون تا
 اعضاي دقیق درصد اما استشده برگزار

 آموزشی نوع و انددیده آموزش که علمیهیئت
  .نیست مشخص انددیده که

قا  یان  به  پژوهش در اخالق آموزش يارت  دانشـــجو
  اي حرفه دکتراي و تکمیلی تحصیالت

 زمینه این دراي پراکنده هايکارگاه تاکنون
 این پوشش دقیق درصد اما استشده برگزار
 مشخص انددیده که آموزشی نوع و هاآموزش

  .نیست

21  

رعایت استانداردهاي  يارتقا
اخالق در پژوهش در دانشگاه 

  علوم پزشکی تهران
  )7و 6، 5(

  پژوهش در اخالق آموزش کیفی و کمی يارتقا

ــیهاي  دوره الزام ها پژوهش برخی انجام  براي آموزشـ
  نیبالی کارآزمایی و آزمایشگاهی حیوانات با کار مانند

مجریان مطالعات با  تمامیدر حال حاضر براي 
حیوانات شرکت در کارگاه آنالین مالحظات 

اخالق در کار با حیوانات آزمایشگاهی الزامی و 
شده است بارگذاريدوره مذکور در سامانه سماد 

بالینی هنوز اما در خصوص کارگاه کارآزمایی 
  اقدامی صورت نگرفته است.

ندن   الزام ــی دوره گذرا  به  پژوهش در اخالق آموزشـ
  اهدانشگ علمیهیئت اعضاي ارتقاء درآمد پیش عنوان

 زمینه این دراي پراکنده هايکارگاه تاکنون
 این پوشش دقیق درصد اما استشده برگزار
 مشخص انددیده که آموزشی نوع و هاآموزش

ها اما الزامی براي شرکت در کارگاهنیست 
  وجود ندارد.
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

 دکتراي دانشــجویان مدون حضــور براي ریزيبرنامه
ــی  ــص ــکی اخالق تخص  در اخالق هايکمیته در پزش

  پژوهش

 حضور براي مدونی برنامه حاضر حال در
 پزشکی اخالق تخصصی دکتراي دانشجویان

 وجود دانشگاه پژوهش در اخالقهاي کمیته در
  .ندارد

 در اخالقی اســتانداردهاي رعایت وضــعیت پایش
  پژوهش مراحل همه

ــتانداردهاي    رعایت   نحوه پایش   مراحل  در اخالقی اسـ
  دانشگاههاي پژوهش مختلف

در حال حاضر برنامه پایش براي 
هاي انسانی وجود دارد که درصد آن کارآزمایی

دقیقاً مشخص نیست الزم است این برنامه 
هاي بالینی نظم کارآزماییپایش در مورد 

م ها هبهتري پیدا کند و به سایر انواع پژوهش
  تسري یابد.

 علمی نشــریات  اخالقی وضــعیت  ارزیابی نظام ایجاد
شگاه  شی  عنوان به دان شی  معاونت وظایف ازبخ  پژوه

  دانشگاه نشریات ناشر جایگاه در
  در حال حاضر این امر محقق نشده است.

21  

رعایت استانداردهاي  يارتقا
اخالق در پژوهش در دانشگاه 

  علوم پزشکی تهران
  )7و 6، 5(

  گاهدانش پژوهشیهاي فعالیت در شفافیت يارتقا

به   گذاري  الزام  ــط    داده بار جه پژوهش توسـ هاي نتی
  نامهپژوهشگران در پایان طرح یا پایان

هاي اخالق به در حال حاضر دسترسی کمیته
  باشد.پذیر نمیامکان هاهاي خام پژوهشداده

هاي پژوهشی دریافتی از خارج سازي همه بودجهشفاف
    یا داخل دانشگاه

هاي اخالق برگزاري شــفاف و عمومی جلســات کمیته
  در پژوهش دانشگاه

در حال حاضر جلسات کمیته اخالق در 
پزوهش دانشگاه براساس ضرورت و فوریت 

بندي شود و زمانمی دستور جلسه تشکیل
  خاصی ندارد.
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

جام،            هاد، داوري، ان ــن ند پیشـ یات رو مه جزئ بت ه ث
 ها از جمله اعضاي سازي و انتشار نتایج پژوهش  مستند 

گیر در شــوراهاي پژوهشــی، داوران، صــورت تصــمیم
ــات، نظرات داوري، مقاالت حاصــل از پژوهش،   جلس

قاتی   هایی طرح تحقی نه    و متن گزارش ن ما ــا ... در سـ
  دانشگاهمدیریت پژوهشی 

موارد مربوط به فرایند پژوهش در  تمامی
  باشد.سامانه مشخص نمی

به لزوم انتشـــار آنالین متن      طه  اجراي بخش مربو
با تقلب         ها در آئین نامه  پایان   نامه اجرایی قانون مقابله 

  در تهیه آثار علمی

در حال حاضر علیرغم تکلیف قانونی، انتشار 
  شود.نمی ها انجامنامهپایانعمومی متن 

ــفاف ــازي میزان فعالیتش ــاي س ــی اعض هاي پژوهش
ئت  عداد طرح  هی یان   علمی از جمله ت پا به      ها،  ها  مه آن نا

  عنوان راهنما، مشاور، داور و...

در حال حاضر این امر تا حدي در سامانه 
شده اما الزم است سنجی دانشگاه محققعلم

  اقدام الزم بر این اساس صورت گیرد.

21  

رعایت استانداردهاي  يارتقا
اخالق در پژوهش در دانشگاه 

  علوم پزشکی تهران
  )7و 6، 5(

  پژوهش با مرتبط اداري فرآیندهاي اصالح

در  هاي اخالق مند فعالیت کمیته    پایش و ارزیابی نظام    
  پزشکی (سازمانی) هاي زیستپژوهش

در حال حاضر علیرغم نظارت کلی دبیرخانه 
دانشگاه بر کمیته اخالق در پژوهش 

هاي زیرمجموعه، این هاي کمیتهفعالیت
مند نیست و الزم است فرایند آن نظارت نظام

  تدوین، مرور و تصویب شود.
ــتاندارد ــات دفاع از پروپوزال، اس ــازي برگزاري جلس س

  با همکاري معاونت آموزشی  هاهنامداوري و دفاع از پایان
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

اخالق در پژوهش هاي اصالح نحوه تأمین مالی کمیته 
هاي از جمله نظام پرداخت حق داوري اعضــاي کمیته

  اخالق در پژوهش

در حال حاضر به داوران اخالقی هر پژوهش 
 هر داوري تعلقازاي بهدر پایان سال مبلغی 

ها و گیرد اما در مورد سایر اعضاي کمیتهمی
  داوران وضعیت مشخصی وجود ندارد.

سازي       ستاندارد صالح و ا سیدگی به تخلفات  ا فرایند ر
  هاي مصوب وزارت بهداشتپژوهشی براساس کاربرگ

در حال حاضر به دلیل فواصل زمانی بین 
هاي تخصصی و کمیته اخالق تشکیل کمیته

گیري در خصوص تخلفات دانشگاه، تصمیم
  گیرد.پژوهشی در مدت زمان مقرر صورت نمی

    ها افزایش سرعت بررسی اخالقی پروپوزال

  پژوهشسازي استاندارد

هاي استقرار استانداردهاي فنی و مدیریتی در آزمایشگاه
  تحقیقاتی دانشگاه

در حال حاضر استاندارد الزامی و نظارت بر 
  روند اجراي استاندارد وجود ندارد.

ستانداردهاي فنی و مدیریتی در مراکز تولید،     ستقرار ا ا
  آزمایشگاهی تکثیر، نگهداري و استفاده از حیوانات

 بر نظارت و الزامی استاندارد حاضر حال در
  .ندارد وجود استاندارد اجراي روند

ستاندارد انجام کارآزمایی  يارتقا ساس    ا هاي بالینی برا
GCP ICH    

ها به شکل مطلوب استاندارد حاضر حال در
  شوند.عملیاتی و اجرا نمی

22  

 یتینظام حما یدهو جهت تیتقو
دانشگاه در ثبت اختراعات و 

  ويمعن تیمالک
  )10و  7، 3،2(

  برگزاري کارگاه (سمینار یا وبینار)
  کننده در کارگاه و حضور فعالکمی: تعداد افراد شرکت

ـه ایفاي       جهتکیفی:  ـوآوري ب ـم و ن ـه عل دادن چرخ
  کشور نقشی مؤثرتر در اقتصاد

 1و  1399روزه در سال  2کارگاه  3کمی: 
ایم که در داشته 1400روزه در سال  2کارگاه 

  اند.نفر بوده 96کنندگان مجموع تعداد شرکت
ــانبررسی  ــهپایـ ــانامـ ي دانشجویان دکتراي هـ

شی  سیل براي تبدیل   پژوه به جهت دارابودن پتان
یک اختراع و جهت     به  ــدن  به  شـ دهی پژوهش 

  سمت ثبت اختراع

سیل پتنت  نامهکمی: تعداد پایان دن را ش هایی که پتان
  دارا هستند.

ــمت ثبت اختراع و نهادینه کردن کیفی:  پژوهش به س
  در عرصه ثبت اختراع توانمندسازي سرمایه انسانی 

مورد پژوهش  12سال گذشته  1کمی: در طی 
و مقاله به دفتر مراجعه  نامهپایاندر قالب 

کردند که بعد از بررسی در مورد جدید بودن و 
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

 3ی شدن، تنها گام ابتکاري و قابلیت صنعت
  مورد قابلیت ثبت پتنت را داشت.

ــهیل  هدفمندکردن اعتبارات پژوهشــی و تســـــ
ـازوکارهاي مالی به منظور  هاي توسعه پژوهش س

  تقاضامحور

  بر پژوهش هاي مبتنیکمی: افزایش تعداد پتنت
ــت   ــیاس ــوکردن س ــعه علمی و کیفی: همس هاي توس

  اقتصادي 
  

23  

پژوهشگران در  يتوانمندساز
انجام مطالعات مرتبط با ترجمان 

نفعان در استفاده از يدانش و ذ
  پژوهش جینتا
  )8و  4، 1(

ــزاري دوره  ــرگ ــاي ب  Implementationه
Science   

    ي آموزشی مجازي تولیدشدهاتعداد محتو
ــی برگزار تعـداد دوره  ــده و تعـداد   هـاي آموزشـ شــ

    کنندگان در آن شرکت

ــتنــدات کمــک برگزاري دوره هــاي تهیــه مسـ
  گیر تصمیم

    شدهدیتول يمجاز یآموزش ياتعداد محتو
ــ يهــادوره تعــداد ــده و تعــداد برگزار یآموزشـ شــ
    کنندگان در آنشرکت

ــی براي مـدیران و   برگزاري دوره هـاي آموزشـ
هاي بهداشـــت، درمان و کارشـــناســـان معاونت

ایشان براي آموزش دانشگاه براي افزایش مهارت 
  استفاده از شواهد

    شده دیتول يمجاز یآموزش يتعداد محتو

ــ يهــادوره تعــداد ــده و تعــداد  یآموزشـ برگزارشــ
    کنندگان در آنشرکت

24  
ساله  پژوهشی چهار تنظیم برنامه تفصیلی آموزشی  

  دانشجو توسط استاد راهنمادر زمان ورود 
  

مه     نا عداد بر ــوراي       ت له مطروحه در شـ ــا هاي چهارسـ
ــال اول   ــیالت تکمیلی مراکز تحقیقاتی در نیمس تحص

  تحصیل دانشجو
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

کیفی و هدفمندسازي  يارتقا
هاي پذیرش دانشجوي برنامه

  پژوهشی
  )4و  2، 1(

تسهیل دسترسی مناسب به دروس تخصصی در        
  ها و مؤسساتسایر دانشکده

  ها)(از طریق عقد تفاهم نامه با سایر دانشکده
  باشددر شروع برنامه موجود نمی  منعقدشدههاي تعداد تفاهم نامه

بررســی بهنگام مشــکالت آموزشــی و پژوهشـی  
دانشجو و حل مشکل از طریق ارائه راهکار توسط 

  شوراي پژوهشی مراکز تحقیقاتی

عداد گزارش  قل      ت که حدا تاخیر       6هایی  مه  نا ماه از بر
  تعداد  دارند

مه   نا یت   بر ــاص ظرف ــوص اختصـ ریزي در خصـ
  دانشجو به مراکز تحقیقاتی 

ــجو مبتنی  ــیص ظرفیت پذیرش دانش کرد بر عملتخص
اساتید راهنما در امر راهنمایی دانشجویان قبلی و تعداد  

  ظرفیت مصوب شوراي تحصیالت تکمیلی 
  

قا  ب      يارت یت  ــیص ظرف هاي تخصـ یار منظور همع
  انتخاب هدفمند دانشجو

  نامه تهیه شیوه
شجو و انتخاب داوطلب     صیص ظرفیت پذیرش دان تخ

قاتی مبتنی  هاي   بر: پیشدر مراکز تحقی یاز آتی  بینی ن
ــتراك   مرکز با رویکرد مدیریت دانش (خلق، ذخیره، اش

  کارگیري دانش)و به
  استمرار الین پژوهشی یونیک استاد

آموختگانی که پس از تعداد دانش
ي با مرکز تحقیقات التحصیلی به همکارفارغ

  اند.ادامه داده

ــجویان        ــتجوي هدفمند براي هدایت دانشـ جسـ
به مقطع  under graduateمند در مقطع هعالق

PhD by Research  

یان     ــجو با دانشـ ــات گروهی و فردي  برگزاري جلسـ
ید داراي ظرفیت       ــات ــط اسـ عالقمند به پژوهش توسـ

  ي پژوهشیاپذیرش دانشجوي دکتر

فعالیتی در این زمینه انجام نشده در حال حاضر 
  است.

هاي ین زیرساختأمتهیه و ت  25
اطالعاتی الزم جهت ارتقاي 

مین منابع جهت تهیه مقاالت، أسامانه ت  ياندازراه
  زیرساخت الزم وجود ندارد.سامانه و   1400ین منبع تا پایان سال أماندازي سامانه تراه  یمعلهیئت ياعضا یکتب و مستندات درخواست
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

  پژوهش و فناوري
 )10(  

جالت براي م Secondary Repositoryیجادا
  Porticoدانشگاه در زبان انگلیسی

مجالت  1400هاي ســـال تبدیل و بارگذاري شـــماره
  امکان مذکور در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  Porticoزبان دانشگاه در انگلیسی

ــم  ــار رس ــت  یتکمیل، اعالم و انتش ــیاس  يهاس
Best Practice  مرکزTUMS Publishing 

House  
سمی     شار ر ست   انت  TUMS Publishingي هاسیا

House    .در زمان شروع برنامه وجود ندارد  

نداز راه مال       يا ظام  خت و ن گاه پردا هت   یدر ج
ــت  ــاف   Article Processing Chargeدری

  مجالت
  وجود ندارد.در زمان شروع برنامه   سازي درگاه مربوطهي و فعالاندازراه

ــفحه    ــ Metricsایجاد صـ و  یمجالت انگلیسـ
  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  سازي صفحه مربوطهي و فعالاندازراه  دانشگاه یفارس

شگاه   يساز ادامه فرآ یند نمایه فعاالنه مجالت دان
ت   يهــادر بــانــک طالعــا و  ISI ،Scopus یا
PubMed  و نیزDOAJ  

 هاينیمی از مجالت دانشگاه در یکی از بانک  مجله در هر سالسازي حداقل دو نمایه
  شونداطالعاتی نامبرده نمایه می

ش  يهاکارگاه يو اجرا یطراح  یمنابع علم یآموز
ئت  ياعضـــا يبرا یان  یعلمهی ــجو و  و دانشـ

  کتابداران دانشگاه
  شود.کارگاه برگزار می 20در هر سال حداقل   کارگاه در هر سال 30برگزاري حداقل 

هاي ین زیرساختأمتهیه و ت  25
اطالعاتی الزم جهت ارتقاي 

ــ يایجاد محتوا  نه      وب یآموزشـ خا یت کتاب ــا سـ
  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  1401اندازي سرویس مذکور تا پایان سال راه  Research Toolkitدانشگاه در قالب  يمرکز
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

  پژوهش و فناوري
 )10(  

  Digital Repository يســـازو پیاده یطراح
  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  1401اندازي سرویس مذکور تا پایان سال راه  دانشگاه و تکمیل آن

یل،  تبد  يعقد قرارداد با ناشـــرین الکترونیک برا    
ــورت       به صـ گاه  تب دانشـــ ترویج و فروش ک

  ثالث يهاطیالکترونیک در مح
  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  1401اندازي سرویس مذکور تا پایان سال راه

صورت     يساز فراهم شگاه به  روند چاپ کتب دان
Print on Demand  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  1401اندازي سرویس مذکور تا پایان سال راه  

ــازو پیــاده یطراح درگــاه فروش کتــب  يســ
  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  1401اندازي سرویس مذکور تا پایان سال راه  دانشگاه یالکترونیک و چاپ

ــ يجراا ــورت  یبرنامه آموزش  Learningبه ص
by Doing کاران   يبرا ئت هم  يدارا یعلمهی
  یرکود پژوهش

  وجود ندارد.در زمان شروع برنامه   برگزاري هر سال حداقل دو دوره

 ياعضـــا يتهیه برنامه نوین آموزش پژوهش برا
 یجوان، دانشجویان تحصیالت تکمیل یعلمتئیه

  يو حضور يو دستیاران به صورت مجاز
  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  برگزاري هر سال حداقل دو دوره

رصــد فعاالنه وضــعیت اخالق در انتشــار مقاالت   26
  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  ي نظام بررسی و رصد فعاالنه اخالقی مقاالتاندازراه  مجالت دانشگاه
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

هاي ریزي و برگزاري دورهبرنامه
  آموزشِ و رصد پژوهش

  )10و  8، 1(

 Professionalism inدوره  يبــرگــزار  
Journal Editorship     ب  رانی جهــت ســـرد

  مجالت
برگزاري حداقل یک دوره جامع به صورت کارگاهی در 

  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  سال

ــ ــص  Systematic خدماتی یایجاد گروه تخص
Review Search Expert  

لعــات          مطــا می از  ی ن ارائــه خــدمــت حــداقــل بــه 
Systematic Review    .در زمان شروع برنامه وجود ندارد  

شیوه    شار  ستفاده   يساز نامه ذخیرهتهیه و انت و ا
  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  1401مذکور تا پایان سال  نامهشیوهانتشار   هامجدد از داده

  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  1401اندازي سرویس مذکور تا پایان سال راه  Ask a Librarianاندازي سرویس راه

صیه و ارائه     يساز اجرا و پیاده ،یطراح سامانه تو
عات    نابع اطال با عنوان       یم کاربران  به  مرتبط 

Smart Library  
  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  1402اندازي سرویس مذکور تا پایان سال راه

مه    نا هت  بر یب اعضـــا  ریزي ج  يترویج و ترغ
  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  انتشار حداقل یک کتاب گروهی در هر سال  یبه انتشار کتب مرجع گروه علمیهیئت

ــ   ياجرا مه ویژه آموزشـ نا ــد 25 يبرا یبر  درصـ
 يهابرتر براســاس شــاخص علمیهیئت ياعضــا
  یپژوهش

  در زمان شروع برنامه وجود ندارد.  برگزاري حداقل دو دوره در هر سال

گاه        27 کار عه  یان در مجمو ــجو هاي  آموزش دانشـ
  نفر بصورت آنالین 6000بطور میانگین   دانشجو در هر سال 1000حداقل   پژوهشی هاي اصلیحضوري و مجازي مهارت
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

کردن هدفمندسازي و فراهم
هاي پژوهش براي تمام زمینه

 از طریق: دانشجویان

هاي هاي دیپلمالف) گسترش دوره
  پژوهشی دانشگاه

سازي جهت انجام ب) زمینه
هاي محصول محور و پژوهش

  گسترش نوآوري و کارآفرینی
  )10و  3، 2، 1(

با همکاري  تحصیل سریع پژوهش  گسترش دوره  
    دوره جدید 1افزودن ساالنه حداقل   مراکز تحقیقاتی و اساتید

اتوجه ها بها و کوریکولوم کارگاهبازنگري سرفصل  
  هاتدوین و تصویب طرح درس کارگاه  به نیازهاي پژوهشی

شده شامل: هاي پژوهشی برگزارعناوین کارگاه
و  TUMSروش تحقیق، جستجو در 

PubMedنویسی، نویسی، مقاله، پروپوزال
Endnoteهاي ارائه، و آمار و ، مهارتSPSS  

هاي تربیت مدرس برگزاري ساالنه دوره  برگزاري حداقل یک دوره در سال  هاي تربیت مدرس پژوهشیبرگزاري دوره
  پژوهشی

هاي فصــلی با توجه به شــرایط برگزاري مدرســه
هت    ورودي گاه ج کت   هاي مختلف دانشـــ ــر شـ

  حداکثري دانشجویان
  برگزاري حداقل دو مدرسه به صورت ساالنه

برگزاري فصلی مدارس مدرسه تابستانه طب 
اورژانس، اپتیک، طب و داروسازي سنتی، 

  ها و بالیافوریت
نه         یا نت ســــال هت افزایش میزان گر تالش ج

هاي شوراي پژوهشی مرکز از طریق جلسات طرح
  دانشگاهبا معاون محترم تحقیقات 

درصدي به صورت ساالنه در میزان گرنت     20افزایش 
  شوراي پژوهشی 

میلیون تومان براي  150دریافت بودجه سالیانه 
  رنک در سال 3

هاي تالش جهت افزایش تعداد و میزان تشــویق 
ئه     جام و ارا ــوالت منتج از  مالی براي ان محصـ

  هاي تحقیقاتی از طریق جذب منابع مالیطرح
در دو سال گذشته، گرنت تشویقی به   دریافت هزینه براساس محصوالت تولید شدهتعریف و 

  دانشحویان ارائه نشده است

شی موجود در مرکز  سازي انجمن فعال هاي پژوه
  انداندازي شدهها راهسال است که انجمن 12  انجمن فعال در سال 10حداقل   همراه با بهبود کیفیت از طریق نظارت

کننده و مشــاوره پژوهش به ارائه خدمات تســهیل  27
  براي این فعالیت مستنداتی وجود ندارد.  جلسه مشاوره به دانشجویان 20ارائه حداقل   تکمیلی تحصیالت از غیردانشجویان 
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

کردن هدفمندسازي و فراهم
هاي پژوهش براي تمام زمینه

 از طریق: دانشجویان

هاي هاي دیپلمالف) گسترش دوره
  پژوهشی دانشگاه 

سازي جهت انجام ب) زمینه
هاي محصول محور و پژوهش

  گسترش نوآوري و کارآفرینی
  )10و  3، 2، 1(

ــیوه ــهیل دریافت و تصــحیح ش نامه در جهت تس
 هاي پژوهشی دانشجوییتصویب طرح

در حال حاضر تنها رایزنی در این رابطه   نامه اصالح شدهشیوه
  شده است.انجام

ظام  جامع علمی    ن ندکردن حضـــور مؤثر در م م
  المللیبین

مرکز را  affiliationارائه گرنت به دانشـــجویانی که 
  المللی ذکر کرده باشند.هاي بیندر فعالیت

المللی به دلیل پاندمی حضور در مجامع بین
  پذیر نبوده.کرونا امکان

صــورت ایجاد و برگزاري دوره دیپلم پژوهشــی به
ــوري و مجازي مبتنی  ــوبه    بر آئینحضـ نامه مصـ

  1400اردیبهشت ماه 
  دوره فعال دیپلم پژوهشی 11در حال حاضر   دیپلم پژوهشی 15برگزاري حداقل 

 هايهاي تحقیقاتی مشــترك با پروژهانجام طرح
  کشوري

شترك مابین واحدهاي مرکز   انجام حداقل یک طرح م
  تحقیقاتی معتبرها و مراکز پژوهش دانشکده

هاي هاي مشترك دیپلمرایزنی جهت پروژه
  یدوپژوهشی با کوهورت کشوري بیماري کو

هاي پژوهشـــی     برگزاري دوره یت منتور هاي ترب
در حال حاضر به صورت پراکنده در واحدهاي   برگزاري حداقل یک دوره در سال  هاي دیپلم پژوهشیبراي دوره

  باشد.تابعه مرکز در حال اجرا می
نه         تأمین هزی هت  یدات الزم ج جاد تمه هاي  ای

  هاي پژوهشیهاي دیپلمنامهپایان
هاي پژوهشـــی  هاي دیپلم نامه  حمایت مادي از پایان     

  موجود 
نامه از طریق شوراي پایاندر حال حاضر هزینه

  شده است.پژوهشی مرکز تأمین

یب      ــو ــی جهـت تصـ ایجـاد شـــوراي پژوهشـ
  ها نامههاي داوري پایاناندازي و برگزاري رنکراه  پژوهشیهاي هاي دیپلمنامهپایان

هاي ها از مسیر طرحنامهدر حال حاضر پایان
پژوهشی از کانال شوراي پژوهشی عبور 

  کند.می
ــویق  عداد و میزان تشـ مالی براي   افزایش ت هاي 

ئه    جام و ارا ــوالت منتج از طرح ان هاي  محصـ
  تحقیقاتی

سازوکار و دریافت   گرنت از معاونت تحقیقات و تعریف 
  فناوري

در حال حاضر تشویقی به محصوالت منتج از 
  شود.هاي تحقیقاتی اعطا نمیطرح
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

27  

کردن هدفمندسازي و فراهم
هاي پژوهش براي تمام زمینه

 از طریق: دانشجویان

هاي هاي دیپلمالف) گسترش دوره
  پژوهشی دانشگاه 

سازي جهت انجام ب) زمینه
محصول محور و هاي پژوهش

  گسترش نوآوري و کارآفرینی
  )10و  3، 2، 1(

ــاتید   گســترش همکاري با مراکز تحقیقاتی و اس
  هاي علوم پزشکی کشوردانشگاه

ــال با مراکز        ــترك در سـ انجام حداقل یک طرح مشـ
  هاي علوم پزشکی کشورتحقیقاتی دانشگاه

اي با نامهبه عنوان مثال در حال حاضر توافق
دانشگاه علوم پزشکی شهید  جهاد دانشگاهی

 هاي مشترك امضابهشتی جهت انجام فعالیت
  شده است.

ــتورالعمل نحوه ارزیابی      هاي دیپلم پژوهشیاي دورهپایش دوره طراحی و تدوین و اجراي دسـ
  هاي دیپلم پژوهشیدوره

ها در حال حاضر سیستم پایش مدون دوره
  ندارد. دوجو

التحصـــیالن فارغجذب فراگیر از دانشـــجویان و 
  فراگیر  20جذب ساالنه حداقل   هاي علوم پزشکی از سراسر کشوررشته

هاي علوم در حال حاضر فراگیرانی از دانشگاه
هاي تحقیقاتی و پزشکی کشور در طرح

  هاي آموزشی مرکز شرکت دارند.دوره
ساخت  هاي ها و راهنمایی جهت ثبت طرحایجاد زیر

 اختراعات و اکتشافاتنوآوري و کارآفرینی، 
ــوراي نوآوري در مرکز      تار شـ ــاخ یل ســ ــک تشـ

ــوراي      پژوهش هاي علمی دانشـــجویان همانند شـ
  پژوهشی

 المللی کارآفرینیهاي ملی و بینشرکت در همایش 
 و نوآوري 

گاهی در    برگزاري و همکاري همایش   ــ هاي دانشـ
حیطه نوآوري و کارآفرینی جهت آشنایی دانشجوبان  

 المللیدر مرکز، ملی و بین
ستارتاپ  شگاه، ملی  برگزاري ا هاي کارآفرینی در دان

 المللیو بین
ها و مؤســســات ایجاد ارتباط و همکاري با شــرکت

  نوآور

ها و اختصــاص تســهیالت مادي و معنوي به انجمن  
 هاي نوآورانهطرح

هاي نوآوري و کارآفرینی در تخصــیص گرنت به طرح
  حیطه علوم پزشکی

  وبینار در سال 3برگزاري حداقل 

در حال حاضر کمیته ثبت اختراع دانشجویی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت آموزش و 

وم پزشکی لراهنمایی دانشجویان ع
  باشد.شده و در حال فعالیت میاندازيراه

صورت مجازي در حال در حال حاضر به
  اجراست.
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27  

کردن هدفمندسازي و فراهم
هاي پژوهش براي تمام زمینه

 از طریق: دانشجویان
هاي هاي دیپلمالف) گسترش دوره

  پژوهشی دانشگاه
سازي جهت انجام ب) زمینه

هاي محصول محور و پژوهش
  گسترش نوآوري و کارآفرینی

  )10و  3، 2، 1(

ــالمــت و بوت   MBAهــاي برگزاري دوره   سـ
با       کمپ  به مدرك  هاي نوآوري ســـالمت منجر 

  هاهمکاري سایر دانشگاه
  سال 2برگزاري حداقل یک دوره در 

صورت مشترك با جهاد دانشگاهی یک دوره به
شده پزشکی شهید بهشتی برگزاردانشگاه علوم

  است.
 ههاي علمی، پژوهشــی و نوآوري ببرقراري کافه
ــورت بین ــتهصـ ــاي اي با بهرهرشـ مندي از فضـ
  فیزیکی مرکز

ــاي فیزیکی مرکز به حداقل      ــیص فضـ کافه    2تخصـ
  نوآورانه در هر سالپژوهشیعلمی

اي در این زمینه موجود در حال حاضر کافه
  نیست.

اعطاي تســهیالت از طرف کمیته ثبت اختراع مرکز به   هاایجاد بستر مناسب جهت حمایت از ثبت پنت
  هاپتنت

در حال حاضر کمیته ثبت اختراع به آموزش و 
  پردازد.راهنمایی صاحبان ایده می

ــاي فیزیکی و حمایت  بنیاندانشهاي تأسیس شرکتحمایت از  هاي مادي و معنوي اعطاي فض
  بنیاندانشهاي از متقاضیان ثبت شرکت

 به ثبت بنیاندانشدر حال حاضر یک شرکت 
  است.رسیده 

28  
پرورش استعدادهاي دانشجویان 

هاي مختلف آموزشی، در زمینه
   پژوهشی و فردي

  )10و  3، 2، 1(

ــاي  ــجویی  ایجاد فض ــب براي بخش دانش مناس
در حال حاضر فعالیتی در این زمینه انجام نشده   برگزاري حداقل یک جلسه فصلی جهت رایزنی   کنسرسیوم پنج دانشگاه برتر

  است.
گاه       کار عه  یان در مجمو ــجو هاي  آموزش دانشـ

کارگاه فصلی در این زمینه در  2در حال حاضر   کارگاه فصلی 2برگزاري حداقل   اي و نرمهاي توسعهمهارت
  حال انجام است.

هاي فرهنگی، پژوهش تخصــیص گرنت در زمینه
در حال حاضر یک فراخوان در این زمینه   پژوهشی و آموزشی در سال نفراخوا 2ارائه   اجتماعی و آموزشی

  شده است.ارائه
عاالن     ــویق ف یت و تشـ نه  حما هاي  مرکز در زمی

در حال حاضر در مجمع ساالنه مرکز از فعاالن   فعال مرکز 2اعطاي گرنت ساالنه به حداقل   ايتوسعههاي مختلف مهارت
  شود.مرکز تقدیر می

به       منوط بات در مرکز  ــا بات و انتصـ خا کردن انت
  بررسی رزومه کاندیدا  اي ضروريهاي توسعهداشتن توانمندي

در حال حاضر رزومه دبیران انجمن توسط دبیر 
دبیر مرکز توسط سرپرست مرکز مرکز و 

  شود.ارزیابی می
  شود.کارگاه ساالنه برگزار می 2در حال حاضر   کارگاه ساالنه 5برگزاري حداقل   افزاري دانشجویانهاي هنري و نرمارتقاي مهارت
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28  
پرورش استعدادهاي دانشجویان 

هاي مختلف آموزشی، در زمینه
   پژوهشی و فردي

  )10و  3، 2، 1(

مندي از فضــاي فیزیکی موجود در راســتاي بهره
ستانه و تعاملی بین  شته ایجاد جو دو ب اي در قالر

  رویدادهاي اجتماعی فرابرنامه
در حال حاضر مراسم شب یلدا، آئین   هاي مختلف در مرکزبرگزاري مراسم

  شود.دانشجویان جدیدالورود و... برگزار می

معضـــالت     بررســـی و ارائــه راه   براي  حــل 
  اجتماعی جامعه علوم پزشکیفرهنگی

مه    نا با      برگزاري بر ماعی  هاي فرهنگی و اجت
  محوریت خودمراقبتی و اصالح سبک زندگی

یک      برگزاري کمپین قل  حدا هاي مختلف و برگزاري 
  مدرسه فصلی با عناوین خاص

  طور ساالنههسازي بتوانمند برگزاري حداقل یک دوره
 فرابرنامه درهاي گسترده در حال حاضر فعالیت

  شود.میمرکز برگزار 

29  

هاي جذب، برنامه يارتقا
توانمندسازي و ارزشیابی 

  علمیهیئت
  )10و  8، 7، 3، 2( 

ــیوه   یه شـ جذب          ته هاي  یار مه و تعیین مع نا
  علمی پژوهشی هیئت

علمی پژوهشــی (در ســال نامه جذب هیئتتهیه شــیوه
  در زمان شروع وجود ندارد  باید انجام شود) 1400

یت        عال یابی ف ئت   بازبینی ارزشـــ علمی هاي هی
در حال حاضر تنها براساس سامانه شعاع انجام   ی علمی پژوهشنامه ارزشیابی اعضاي هیئتتهیه شیوه  هاي دانشی پژوهشی براساس طیف فعالیت

  شودمی
    هاي آموزشی و در موارد لزوم فیلد ویزیت کارگاه  علمی هاي توانمندسازي هیئتبرگزاري دوره

سته  شجویی به عنوان  تقویت ه هاي تحقیقات دان
  علمی دستیار پژوهش اعضاي هیئت

ــیوه ــی هیئتنگارش ش علمی و نامه (همکاري پژوهش
هماهنگی با کمیته دانشـــجویی و معاونت ، دانشـــجو)
  دانشجویی 

 به صورت دستیار پژوهش در زمان شروع وجود
  ندارد

شور    تقویت برنامه صت مطالعاتی درون ک هاي فر
  علمی براي اعضاي هیئت

ــیوه  ــاي       تهیه شـ ــت مطالعاتی اعضـ نامه جذب فرصـ
  در زمان شروع وجود ندارد  علمیهیئت

هاي علمی داخلی و        ــفر یت از سـ ما یت و ح تقو
  علمی المللی هیئتبین

ئت      تهیه شـــیوه  ــاي هی یت از اعضـ مه حما علمی و نا
    الملل)علمی (همکاري با واحد بین سفرهاي

با اعضـــاي     برگزاري جلســـات هم ــی  ندیشـ ا
  در زمان شروع وجود ندارد  اندیشی (به صورت فصلی)برگزاري جلسات هم  علمی پژوهشی هیئت
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30  

هاي مین زیرساختأتهیه و ت
هاي ثبت اطالعاتی الزم در برنامه

  هابیماري
  )7و  5، 2، 1( 

  هايماریثبت ب رخانهیدب یفیو ک یتوسعه کم

  در حال حاضر وجود ندارد  سایت دبیرخانه اندازي وبراه

ها، تأمین فضا و نیروي انسانی متناسب با توسعه برنامه    
  حداقل یک نیرو 

  وقت دارد.در حال حاضر یک نیروي نیمه
فضاي فیزیکی جداگانه تحت عنوان دبیرخانه 

  ثبت ندارد.

ها در یماريبي ثبت هابرنامهتوسعه کمی و کیفی  
  دانشگاه

  

ثبت  11ثبت در حال اجرا،  43در حال حاضر   طرح در سال 15ها در سال حداقل افزایش تعداد ثبت
  ثبت جدید در دست بررسی دارد. 8مصوب و 

هاي ثبت، حداقل دو گزارش     گزارش روند اجرا برنامه   
  در سال 

گزارش هاي در حال اجرا در حال حاضر از ثبت
  شود.گرفته می

  تاکنون کاري انجام نشده است.  هاي ثبتهاي برنامههاي امنیت دادهزیرساخت يارتقا
، 1400ها در ســال  تولید محتوا و آموزش ثبت بیماري

  برداري استسه محتوا تهیه و آماده بهره  محتوا  5حداقل 

  هنوز اجرا نشده است  فالین ثبت، هر فصل یک برنامه آهاي برگزاري کارگاه
گاه    کار بت     برگزاري  جارب موفق در ث هاي آنالین ت

  شده است کنون یک بار برگزار تا  ها، حداقل دو کارگاه در سالبیماري

نالین بــازدیــد از          ــجویی آ   برگزاري تورهــاي دانشـ
ساخت  شگاه، حداقل دو بار در هر  هاي ثبتزیر هاي دان

  سال

 شده تا قبل از پاندمی به صورت حضوري اجرا
  است.

هاي ثبت در ارتقاء کیفی ثبت و تبدیل حمایت از برنامه
  هاي ملی به ثبت

 7برنامه ثبت چند مرکزي و  6در حال حاضر 
  برنامه ثبت ملی دارد.
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31  

بازبینی و اصالح ساختار مجموعه 
  آزمایشگاهی دانشگاه

  )3و  2(
  

ــگاه جامع با   بازبینی و   ــاختار آزمایشـ بازنگري سـ
ــی        کارآمدي آن و بررسـ کارآیی و  هدف ارتقاي 

ــتقابلیت تبدیل آن به برج فناوري، فر        ا و ه صـ
  تهدیدها

    شده مجموعه آزمایشگاهی دانشگاهتعداد خدمات ارائه

شگاه صت فر جامع به برج  ها و تهدیدهاي تبدیل آزمای
    فناوري

مه   نا قاي بهره  بر مد از   ریزي جهت ارت کارآ برداري 
  دانشگاه (Clean Room)اطاق تمیز 

ــرکت ــتفاده از خدمات تعداد شـ هاي داراي قرارداد اسـ
      (Clean Room)اطاق تمیز 
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  خدمات بهداشت همگانیساله: نوسازي چهاراي عنوان برنامه توسعه

  بهداشت معاونت سالهکالن چهار اهداف

  تهران  دانشگاه علوم پزشکی پوششتحتدر جمعیت  سواد سالمتافزایش . 1

 تهران  دانشگاه علوم پزشکی پوششتحتاز خدمات اولیه سالمت در جمعیت  همگانی منديبهرهافزایش . 2

 تهران  دانشگاه علوم پزشکی پوششتحتبه انتظارات غیرپزشکی در جمعیت  پاسخگوییافزایش . 3

 در حوزه بهداشت  کارآییافزایش شاخص . 4

 با معاونت بهداشت هاي نامه..) در اجراي تفاهم.و نهاد، بخش خصوصیمردمهاي اجرایی، نهادهاي حاکمیتی، سازمانهاي (دستگاهبخشی عملکرد بینافزایش . 5

 تهران از طریق توسعه خدمات اولیه سالمت  دانشگاه علوم پزشکی پوششتحتبه هنگام دریافت خدمات سالمت در جمعیت  پرداخت مستقیم از جیب مردمکاهش . 6

 تهران از طریق توسعه خدمات اولیه سالمت  دانشگاه علوم پزشکی پوششتحتخدمات سالمت در جمعیت  باراسفهاي یافته با هزینهخانوارهاي مواجههکاهش . 7

  تهران از طریق توسعه خدمات اولیه سالمت دانشگاه علوم پزشکی پوششتحتخدمات سالمت در جمعیت فقرزاي هاي یافته با هزینهخانوارهاي مواجههکاهش . 8
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1  
توسعه کمی و کیفی شبکه خدمات 

  جامع و همگانی سالمت

)1 ،2 ،4 ،5 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9(  

ــش خدمات  1 ــترش پوش ــازي و گس ــاماندهی، نوس . س
شهر (برنامه پزشکی خانواده سالمت در شهرستان اسالم  

سیر ارجاع،   سخه الکترونیک، تکمیل پرونده  و م اجراي ن
  الکترونیک، اجراي نظام ارجاع الکترونیک)

 پوششتتحشده نسبت به جمعیت کارگیريتعداد پزشکان به
برنامه مراقبت شهري  5هزار نفر طبق نسخه  10هر ازاي به(

شین ابالغ مناطق حاشیه   2500شده از سوي وزارت و یا هر  ن
شش تحتنفر جمعیت  سخه       پو ساس ن شک برا ، 02یک پز

  برنامه پزشک خانواده شهري) 

در حال حاضر در مراکز خدمات جامع سالمت 
شهري یک پزشک و حداکثر دو تا سه پزشک 

نفر مشغول ارائه  50000براي جمعیت میانگین 
نفر یک  2500حداکثرازاي بهباشند و می خدمات

  .اندحال ارائه خدمت مراقب سالمت چندپیشه در
ــالمت به ــبت به جمعیت  کارگیريتعداد مراقب س ــده نس ش

(کارشــناس  نفر یک مراقب 2500هر ازاي به( پوشــشتحت
  بهداشت خانواده /ماما/پرستار)

نفر یک مراقب سالمت  4000در حال حاضر هر
  کند.می ارائه خدمت

  سازي نشده استدر جمعیت شهري پیاده  شده سازيمیزان نظام ارجاع پیاده

سازي نشده در جمعیت شهري به طور کامل پیاده  شدهسازيمیزان نسخه الکترونیک پیاده
  است

سازي نشده در جمعیت شهري به طور کامل پیاده  میزان تشکیل پرونده الکترونیک سالمت در جمعیت شهري
  است

سازي نشده طور کامل پیادهدر جمعیت شهري به   میزان تکمیل پرونده الکترونیک سالمت در جمعیت شهري
  است

مرکز خدمات  7باب پایگاه سالمت و  150ساماندهی . 2
  شدهسپاريجامع سالمت برون

صدمتري پایگاه  150 سالمت خریداري باب واحد  شده   هاي 
    توسط خیرین

هاي تبدیل وضــعیت و اســتخدام مراقبان ســالمت پایگاه   
    نفر) 600( شدهبرونسپاري

متر مربعی اعیان   500باب مرکز خدمات جامع ســـالمت       7
    شده توسط خیرینخریداري

تبدیل وضــعیت و اســتخدام کارکنان ســالمت تخصــصــی  
سالمت)     شک و تیم  نفر براي مراکز خدمات جامع  105(پز

  سالمت برونسپاري
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

1  
توسعه کمی و کیفی شبکه خدمات 

  جامع و همگانی سالمت

)1 ،2 ،4 ،5 ،3 ،6 ،7، 8 ،9(  

سالم    انجام پویش. 3 سبک زندگی  ساالنه   (ورزش هاي 
شاري خون، دیابت،       سنجش پرف سالم،  همگانی، تغذیه 

  )30/60اي کاهش تصادفات جاده

ــبتی از جمعیت محالت   ها  که در پویش  پوشـــشتحت نسـ
    اندشرکت کرده

شــده داراي عوامل خطر فشــارخون و تعداد افراد شــناســایی
    دیابت

غذایی      . 4 یت  مه امن نا ــتقرار الگوي بر باغ) ویژه   اسـ )
ــت جنوب،          هداشـ غذایی در مرکز ب ناامن  هاي  خانوار

  هاي ري و اسالم شهرشبکه

ــایی   ــناس ــبتی از خانوارهاي ناامن غذایی ش ــده که از نس ش
    مند شدندخدمات آموزشی کارشناس تغذیه بهره

ــایی   ــناس ــبتی از خانوارهاي ناامن غذایی ش ــده که از نس ش
    مند شدندخدمات حمایت اجتماعی بهره

ــعه الگوي. 5  هايخدمات ســالمت روان و مراقبت توس
ــام  ایرانیان  اجتماعی  و ها فرمانداري   با همکاري   ان)(سـ
 عدد 21به  4ها از شهرداري

  مرکز 4  شدهاندازيتعداد مرکز سامان راه

  نیرو 7هر مرکز   کارگرفته متناسب با برنامه سامانهنیروي انسانی ب

    میزان منابع تخصیصی)( تأمین منابع مالی پایدار

  نیروها قراردادي هستند  شدهکارگرفتههاستفاده بهینه از نیروي انسانی ب

ــونت خانگی   کنترل و پیشـــگیري. 6  با برنامه    از خشـ
تا   2 کودك والدین داراي ویژه  فرزندپروري  هاي مهارت 

  سال 12
  نفر 18000  سال  دیده طی یکآموزشتعداد فراگیر 
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

1  
توسعه کمی و کیفی شبکه خدمات 

  جامع و همگانی سالمت

)1 ،2 ،4 ،5 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9(  

ــد و تکامل همه يارتقا. 7 جانبه دوران ابتداي برنامه رش
  (Early Child Development&Care)کودکی 

شگاه علوم پزشکی تهران و    پوشش تحتدر جمعیت  دان
یازمند مداخالت تکاملی        بهبود خدمات    ارجاع کودکان ن

) در مراکز خدمات جامع تکامل      3و  2 (خدمات ســـطح  
  ضیائیان و مرکز طبی کودکان

(وضعیت این  شاخص مربوطه در دسترس نیست.  )1400ماه تعداد نیروي انسانی (بررسی وضعیت موجود دي
  نامه بررسی خواهد شد)ها براساس آئینشاخص

اه م(بررســی وضــعیت موجود دي فیزیکیوضــعیت فضــاي 
1400(  

(وضعیت این  شاخص مربوطه در دسترس نیست.
  نامه بررسی خواهد شد)براساس آئین هاشاخص

(وضعیت این  شاخص مربوطه در دسترس نیست.  )1400ماه (بررسی وضعیت موجود دي وضعیت تجهیزات
  نامه بررسی خواهد شد)ها براساس آئینشاخص

    )1401ماهه اول  6( یافتهاعتبارات تخصیص
    ) 1401ماهه اول  6( تعداد نیروي انسانی

    )1401ماهه اول  6( وضعیت فضاي فیزیکی
    ) 1401ماهه اول  6( وضعیت تجهیزات

کان (             مل کود کا به مراکز ت جاع  ند ار یازم کان ن عداد کود  6ت
  852  )1400ماهه اول

ــده در مراکز جامع تکامل    ارجاعی پذیرش  تعداد کودکان    شـ
  اطالعات در دسترس نیست  )1400ماهه اول  6کودکان (

ــی      ، (گفتار درمانی   تعداد کودکان نیازمند مداخالت توانبخشـ
  اطالعات در دسترس نیست  )1400ماهه اول 6کاردرمانی و...) (

کننده به مرکز تکامل جهت دریافت         تعداد کودکان مراجعه   
ــی ماهه  6(گفتاردرمانی، کاردرمانی و...) ( مداخالت توانبخش

  )1400اول 
  اطالعات در دسترس نیست
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

1  
توسعه کمی و کیفی شبکه خدمات 

  جامع و همگانی سالمت

)1 ،2 ،4 ،5 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9(  

تسهیل دسترسی مادران باردار نیازمند مداخالت ویژه به    
ناطق          بارداري در م بت از  ــی مراق ــصـ مات تخصـ خد

ــک متخصـــص زنان    کم برخوردار (عقد قرارداد با پزشـ
  جهت پشتیبانی نظام ارجاع) 

  اي موجود نیستسابقه  تعداد متخصصین زنان متقاضی همکاري
  اي موجود نیستسابقه  شدهفرایند تعریف

  اي موجود نیستسابقه  شدهتعداد نقاط تعیین
  موجود نیستاي سابقه  شدهقرار داد خرید خدمت تدوین

  اي موجود نیستسابقه  شده با متخصصین زنانتعداد قرار داد خرید خدمت منعقد
شــده ارجاعی از حوزه بهداشــت توســط تعداد مادران ویزیت

  اي موجود نیستسابقه  متخصصین طرف قرار داد

شده توسط متخصصین طرف     تعداد مادران پر خطر شناسایی  
  موجود نیستاي سابقه  قرارداد

سط        تعداد مادران پر خطر ارجاع سه تو سطح دو و  شده به 
  اي موجود نیستسابقه  متخصصین زنان طرف قرارداد 

  e-healthcare،( توســعه خدمات الکترونیک ســالمت
ید/    ناکر کوو ــی بت/    سـ یا مت روان  د مات     /ســـال خد

  دوراپزشکی)

 نســبتی از پزشــکان عمومی و خانواده مراکز خدمات جامع 
سالمت شهري و روستایی که از خدمات الکترونیک سالمت 

  کنند. می براي بیماران خود استفاده
  

  مرکز خدمات جامع سالمت معین مشاوره رفتاري توسعه

ندي افزایش پایب، افزایش مراقبت و درمان و پیگیري بیماران
  باشد.می روز درهفته فعال 3شیفت عصر   به درمان بیماران.

ر رعایت بیشــت، رفتن کیفیت مشــاوره و درمان بیمارانباال 
مان        بت و در ــول مهم در مراق که یکی از اصـ مانگی  محر

  وي اياچ

دلیل کمبود فضاي فیزیکی دو هدر حال حاضر ب
روانشناس در یک اتاق حضور دارند و دو پزشک در 

  کنند.یک اتاق بیماران را ویزیت می
مرکز خدمات جامع سالمت معین درمان هپاتیت   توسعه 

  و بی سی
ندي افزایش پایب ،افزایش مراقبت و درمان و پیگیري بیماران

    به درمان بیماران.
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

1  
توسعه کمی و کیفی شبکه خدمات 

  جامع و همگانی سالمت

)1 ،2 ،4 ،5 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9(  

ــتان    ــت در بیمارس ایجاد بیمارســتان ارتقادهنده بهداش
یاییان   با همکاري معاونت درمان براي        17 منطقه  ضـــ

ــمها در فرآیند ارائه خدمات  کاهش چالش   ، کودکان آسـ
ــارخ     بت و فشـ یا ماري د یه   ون و بی با   ،هاي مزمن کل

ــی و معاونت         همکاري معاونت درمان و معاونت آموزشـ
  پژوهشی 

هاي  وجود برنامه مداخالت یکپارچه در طول زنجیره مراقبت      
    اولیه و خدمات بیمارستانی براي آسم کودکان 

هاي  وجود برنامه مداخالت یکپارچه در طول زنجیره مراقبت      
    هاي مزمن کلیهاولیه و خدمات بیمارستانی براي بیماري

هاي  مراقبت وجود برنامه مداخالت یکپارچه در طول زنجیره      
شاري     ستانی براي بیماري دیابت و پرف اولیه و خدمات بیمار

  خون
  

سبتی از کودکان با سرفه مزمن که با تشخیص آسم براي       ن
    شده است آنها داده

سم که درمان م     شخیص آ سبتی از کودکان با ت  افتثر دریؤن
    کنندمی

ارجاع  17نســبتی از بیماران پرفشــاري خون ســاکن منطقه 
شــده به بیمارســتان ضــیاییان که تحت کنترل مناســب داده

  هستند
  

شده به  ارجاع داده 17نسبتی از بیماران دیابتی ساکن منطقه   
    بیمارستان ضیاییان که تحت کنترل مناسب هستند

ــاکن منطقه   ــبتی از مبتالیان به بیماري مزمن کلیوي س نس
ضیاییان که تحت کنترل      ارجاع داده 17 ستان  شده به بیمار

  مناسب هستند
  

ــعه  ــیار  هايکلینیکهاي فعالیتتوس ــکدندانس ی پزش
ســاکنین مناطق محروم به   فزایش دســترســی  براي ا

  پزشکی خدمات دندان

  دشوانجام نمی مورددر حال حاضر فعالیتی در این   تعداد نیروي انسانی 
  دشوانجام نمی مورددر حال حاضر فعالیتی در این   سیار فعالتعداد کلینیک 

  دشوانجام نمی مورددر حال حاضر فعالیتی در این   تعداد معاینات و خدمات انجام شده
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

1  
توسعه کمی و کیفی شبکه خدمات 

  جامع و همگانی سالمت

)1 ،2 ،4 ،5 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9(  

شت   شگاه یخدمات آزما یو کم یفیک يارتقا جامع بهدا
  :اي معاونت بهداشت شاملو حرفه طیمح

  ،دیدر محل جد شگاهیساخت آزما
  ،آب و فاضالب شگاهیخدمات آزما يارتقا
  ،ازیمورد ن زاتیتجه دیخر
  ،ايبهداشت حرفه شگاهیاندازي آزماراه
  ،اتیجامع دخان شگاهیاندازي آزماراه
  ییهمکار مواد غذا شگاهیاندازي آزماراه

  باشد.اندازي میدر حال تجهیز و راه  اندازي شدههاي راهآزمایشگاهتعداد 

صی جذب     ص صد نیروي تخ صی     در ص شده: تعداد نیروي تخ
    تعداد نیروي مورد نیاز شده/جذب

/ شده هاي پذیرششده: تعداد نمونه هاي پذیرشدرصد نمونه 
    هاي مورد انتظارتعداد نمونه

قا  نان غیردانش   يارت نده از    ســـالمت نوجوا بازما آموز و 
صیل در مناطق   شش  تحتتح شگاه  پو شک دان  یعلوم پز

  محرومیت زدایی تهران در راستاي

  اي موجود نیستسابقه  آموزدانشدرصد شناسایی نوجوانان غیر

سازمان     شارکت  سبت م ستی،  بخشهاي همکار برونن  (بهزی
  اي موجود نیستسابقه  احمر، نیروي انتظامی) آموزش و پرورش، هالل

ــارکت درون    بت مشـ ــ غذیه، روانی    بخش (بیماري نسـ ها، ت
  اي موجود نیستسابقه  اجتماعی، آموزش بهداشت و...)

  اي موجود نیستسابقه  هاي انجام شدهدرصد مراقبت
س، شده (بینایی، شنوایی، پدیکلوزیدرصد اختالالت شناسایی

  اي موجود نیستسابقه  روان، اختالالت عضالنی اسکلتی) سالمت

سایی نوجوانان نیازمند مراقبت ویژه     شنا صد  سل    در سم،  ، (آ
  اي موجود نیستسابقه  هموفیلی، آلرژي، سرطان و..)

ــد ارجاع و پیگیري نوجوانان غیر دانش آموز (مراقبت     درصـ
  اي موجود نیستسابقه  ویژه)
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

2  
 انسانیتوسعه سرمایه 

)2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8(  

هاي ســازمانی مصــوب ســتاد معاونت   تکمیل پســت
هاي بهداشــت و مرکز بهداشــت جنوب تهران و شــبکه

شهر      سالم  شت و درمان ري و ا صد خالی   30( بهدا در
  نفر 600است) حدود 

    

ــتخدام پیمانی        ــعیت و اسـ نفر نیروي  440تبدیل وضـ
مودن تر نتکمیلشده براي  کارگیريشرکتی جذب و به 

پرســنل و کادر شــاغل در مراکز خدمات جامع ســالمت 
مه    نا مت در حوزه    دولتی در بر هاي طرح تحول ســـال

  بهداشت

    

3  
هاي تأمین منابع، بهبود روش

  هاي پرداخت و امور مالیمکانیزم

)2 ،4 ،6 ،7 ،8(  

ــت همگانی   منابع مالی از خیرین سالمت گردآوري ساماندهی ــندوق خیرین بهداش ــده در معاونت ایجاد ص ش
    بهداشت

فاده اســتبا  برنامه خلق منابع مالی جدیدتدوین و اجراي 
    میزان خالص درآمد اختصاصی از محل منابع جدید  بهداشتی  اضافی در واحدهاي از ظرفیت فضاهاي

الی منابع م برنامه بهبود فرآیند گردآوريتدوین و اجراي 
 وزارت بهداشــت، دانشــگاه،از ســازمان برنامه و بودجه، 

ستانداري،  بیمه سالمت، عوارض سالمت    هايسازمان  ا
  رسانآسیب تبلیغات کاالهايجریمه و 

    میزان رشد منابع مالی به تفکیک منبع

4  
حوزه  تقویت حکمرانی و مدیریت

  بهداشت

)1 ،3 ،5،4(  
  یهاي اولیه بهداشتبهبود نظام تحقیق و توسعه مراقبت

شت همگانی با   وجود دبیرخانه  سازي خدمات بهدا  ساختار  نو
  موجود نیست  و تشکیالت مصوب

  موجود نیست  (اتاق فکر) ورزي بهداشتوجود هیئت اندیشه
جلســات ماهانه شــوراي تحقیقات نظام ســالمت در معاونت 

  ندارد  بهداشت

  ندارد  هاي تحقیقاتی منتشر شدهاولویت
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

4  
حوزه  تقویت حکمرانی و مدیریت

  بهداشت

)1 ،3 ،5،4(  

  هاي بهداشتروزآمدسازي نظام یکپارچه مراقبت برنامه
  موجود نیست  وجود گزارشات ساالنه دیدبانی بهداشت 

ــت که مرور و    نســـبتی از نظام مراقبت برنامه     هاي بهداشـ
    شده است. روزآمدسازي

طراحی، ســاماندهی و اســتقرار نظام مراقبت الکترونیک 
ماري  با     هاي  بی با آن  مل خطر مرتبط  غیرواگیر و عوا

  ثر بر سالمتؤهاي اجتماعی ملفهؤرویکرد م
  افزار مربوطهشده با نرمتعداد مراکز تجهیز

بینی هنوز هیچ مرکز فعالی وجود ندارد. پیش
حداقل یک مرکز در  1401شود تا پایان سال می

  سطح هر شبکه فعال گردند.

ــی نظام پایش، نظارت،  ارتقاي ــیابی، اعتباربخش  و ارزش
  اولیه بهداشتی هايمراقبت واحدهاي بنديرتبه

هاي پایش، نظارت، ارزشــیابی، نامهنامه و شــیوهوجود آئین
  موجود نیست  شدهبندي بازبینی و ابالغاعتباربخشی و رتبه

بت     هاي مراق حد ــبتی از وا که       نسـ ــتی  هداشـ یه ب هاي اول
  مرکزي اعتباربخشی نشده است.هنوز هیچ   اندشده اعتباربخشی

ــالمت در معاونت    ــدن س ــتقرار رویکرد اجتماعی ش اس
شبکه   شت و  شهر و     بهدا سالم  شت و درمان ا هاي بهدا

  ري و مرکز بهداشت جنوب تهران

ــتاد معاونت    ــاختار س ــارکت جامعه در س وجود دبیرخانه مش
  خیر  بهداشت

  هاي حامی سالمت فراوانی نسبی محله
  هاي حامی سالمت به کل سازمان هاسازمان فراوانی نسبی

  هاي خودیار فراوانی نسبی گروه
  فراوانی نسبی داوطلبان سالمت محله

  

ــبتی از گروه هاي نهادي هاي فنی معاونت که از ظرفیتنسـ
 نامه مدیریتبخشی در نظام مشارکت مردمی و همکاري بین 

  برندمی جانبه استان و شهرستان بهرهسالمت همه
  

نه     خا عداد دبیر ناطق       ت قه در م مت منط هاي ائتالف ســـال
    دانشگاه پوششتحت

مه        راه نا کان و بر مل ار کا ندازي  ظام  ا یت      هاي ن مدیر مه  نا
ــبکه     همه  ــت و درمان     جانبه ســـالمت در شـ هاي بهداشـ

 ) و مرکز بهداشت جنوب تهران 20(منطقه  شهر و ري اسالم 
  )19، 17، 16،11، 10(مناطق
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

5  
اطالعات، آموزش و توسعه 

  ارتباطات دیجیتال

)1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8(  

شن و  اندازي طراحی و راه شمند     اپلیکی شبکه هو سامانه 
براي آموزش مجازي مراقبان  )شهاب ( آموزش بهداشت 

  رابطان بهداشتی و سفیران سالمت و

صد کاربران تحت  شهاب به کاربران مورد     در سامانه  شش  پو
ش تعداد کاربران تحت( انتظار به تفکیک گروه هدف ش به پو

 به تفکیک هر گروه 100در  تعداد کاربران مورد انتظار ضرب
  درصد)

  در حال طراحی

شهاب     سامانه  ش تحتتعیین میزان یادگیري کاربران   شپو
نه به تفکیک گروه هدف در کل و براي هر کدام از          ــاما سـ

ــی مختلف دوره مه     ( هاي آموزشـ نا کار یانگین نمره  هاي  م
ــی کاربران به تفکیک هر گروه از کاربران و هر دوره  آموزش

  )100تقسیم بر نمره کامل ضرب در 

  در حال طراحی

صفحات و گروه تعداد کانال شکیل ها/  ضاي   هاي ت شده در ف
  مجازي

  شده در فضاي مجازيهاي بارگذاريتعداد پیام
 شده در هاي تشکیل گروهها/ صفحات و  تعداد اعضاي کانال 

  فضاي مجازي
  هاي سالمتفعال در پایگاه Deviseتعداد 

  گروه 2724
  نفر 2070981تعداد کل اعضا 

  
  عدد 120

ــبکه، مرکز خدمات جامع  ــبت کاربران برتر به تفکیک ش نس
    سالمت و پایگاه سالمت

از  ســازياندازي اپلیکیشــن برگ ســبز به منظور آگاهراه
ت و دریاف کاربرخدمات موردنیاز متناسب با جنس و سن 

  خدمات از پایگاه سالمت

    کنندمی نسبتی از جمعیت که از اپلیکیشن برگ سبز استفاده
نسبتی از جمعیت که از مسیر اپلیکیشن برگ سبز از خدمت     

    شدند.مند پایگاه سالمت بهره
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  هاي کلیدي در شروع برنامهوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

5  
توسعه اطالعات، آموزش و 

  ارتباطات دیجیتال

)1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8(  

شن فلش راه سان اندازي اپلیکی ازي س کارت درس براي آ
ستور    ستفاده از د سالمت     راهنما//عملالا ستانداردهاي  ا

کنندگان خدمات اولیه هئمدیران، کارشناسان و ارا   توسط 
  سالمت

ستانداردهاي سالمت   راهنما//عملالستور نسبتی از د  موجود  ا
    اندشدهکه وارد اپلیکیشن

سبتی از   سان و ارا   ن شنا  کنندگان خدمات اولیهئهمدیران، کار
    که از استفاده از اپلیکیشن راضی هستند سالمت

سبتی از   سان و ارا   ن شنا  کنندگان خدمات اولیهئهمدیران، کار
    کنندمی که از اپلیکیشن استفاده سالمت

اندازي سامانه شناسنامه و کارنامه واحدهاي طراحی و راه
هاي هاي بهداشت، پایگاه خانه )شوکت ( خدمات سالمت 

جامع ســـالمت، مطب         مات  خد مت، مراکز  ها،  ســـال
  پوشش تحتها، و... ها، آزمایشگاهدفاترکار، درمانگاه

نسبتی از واحدهاي بهداشتی درمانی سطح اول که در سامانه 
 هاياند به تفکیک نوع واحد و شـــبکهشـــوکت ثبت شـــده

سالم   شت و درمان ا شت جنوب   بهدا شهر و ري و مرکز بهدا
  تهران

  

6  

بهبود زنجیره تأمین منابع 
هاي دارویی، تجهیزات و فرآورده

  لوازم پزشکی و واکسن
)2 ،3 ،6(  

ــبتی از مادران باردار که از    هاي مادران باردار، کودکان و دخترانتأمین مکمل مند هاي مورد نیز بهرهمکملنسـ
    شدند

7  
تأمین و بهبود فضاهاي فیزیکی 

  استاندارد براي ارائه خدمت

)3 ،4(  
اي نسبتی از واحدهاي ستادي و عملیاتی که ایمنی غیرسازه     و عملیاتی ستادي در واحدهاي ايبهبود ایمنی غیرسازه

    دارند

 
 



 معاونت درمان

58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 

 
 

  

 درمان



 معاونت درمان

59 

  راهبردهاي کالن معاونت درمان
  ارتقاي کیفیت خدمات درمانی. 1
  رضایتمندي جامعه از خدمات درمانی و افزایش منديبهرهتحقق عدالت در دسترسی و  .2
  بهبود نظام مدیریت خدمات درمانی در مراکز بیمارستانی .3
  استقرار مدیریت هزینه و اقتصاد درمان .4
  در حوزه درماناي گسترش عملی تعهد حرفه .5
  توسعه فناوري اطالعات در حوزه درمان .6
  روانی و اجتماعیجانبه در ابعاد جسمی، ارتقاي سالمت همه .7

 هاي معاونت درماناهداف و برنامه

  هدف 50حدود  :تعداد اهداف اختصاصی
  برنامه 100حدود  :هاتعداد برنامه

  شاخص برنامه) 100شاخص هدف /  40شاخص (حدود  140حدود  ها:تعداد شاخص 
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 نظارت بستري و اعتباربخشی

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

  ي کلیديهاشاخص  برنامه  با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)مرتبط 
  در شروع برنامه  هاشاخصوضعیت   (کمی یا کیفی)

1  

  ناشیهاي کاهش فوتی
  از خطاهاي پزشکی

  قابل پیشگیري حداقل
  درصد سالیانه 10به میزان 

  يهابیمارستاندر 
  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  نسبت به وضعیت پایه

)1(  

  انی بیمارست میرومرگهاي کمی و کیفی کمیتهارتقاي  .1
  اهیدانشگ میرومرگهاي . ارتقاي فرآیند برگزاري کمیته2
ــریع    3 ــات تیم واکنش سـ ند برگزاري جلسـ . ارتقاي فرآی

  درصد سالیانه 10دانشگاهی به میزان 
سازي کارکنان در حوزه ایمنی بیمار و  4 . آموزش و توانمند

  خطاهااي تحلیل ریشه
قا  .5 خطاهاي درمانی (کاهش       دهیگزارشفرهنگ   يارت

ــتانی حدود  ــال ســوم به  از %10میزان خطاهاي بیمارس س
  )بعد

  شودمی انجام 1400از نیمه دوم سال   انددرصد موارد فوتی که خطاهاي پزشکی قابل پیشگیري داشته

  %25  استاندارد  براساسشده برگزار میرومرگهاي درصد کمیته

  %75  در زمان مقررها کمیتهشده مصوبات اجراییدرصد 

  شودمی انجام 1400از نیمه دوم سال   شدهفوتی بررسیهاي درصد پرونده

  %9  برگزارشدههاي کمیته براساسمیزان شرکت کارشناسان 
  

  1400نفر در سال  410  آموزشی مربوطه هاي درصد نفرات شرکت کننده در برنامه
هاي کمیته براســـاسشـــده اصـــولی انجامهاي RCAمیزان 

  %7  برگزارشده

  انجام نشده است  ي آموزشی حضوريهاکالسمیزان اثربخشی 

  1400مورد مربوط به شش ماهه سال  10534  درصد سالیانه) 10(خطاهاي درمانی  دهیگزارشمیزان 

  شودمی انجام 1400از نیمه دوم سال   شده میزان فرآیندهاي مراقبتی و تشخیصی درمانی اصالح
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 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

  ي کلیديهاشاخص  برنامه  با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)مرتبط 
  در شروع برنامه  هاشاخصوضعیت   (کمی یا کیفی)

1 

  
ی بخشارتقاي استانداردهاي اعتبار

در درصد 10حداقل به میزان 
هاي دانشگاه علوم بیمارستان

  1404پزشکی تهران تا پایان 

)1( 

  
  
ــان          .1 ــناسـ ارتقاي نظارت (بازدیدهاي تجمیعی) کارشـ

  هامعاونت درمان از بیمارستان
 هاي بیمارستانی ارتقاي فرآیند برگزاري کمیته .2

  هادرصد رعایت استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستان
  %69,15کل = 

  %72,13دانشگاهی = 
  %66,69غیردانشگاهی = 

  %88  شدهشده براساس برنامه از پیش تعییندرصد بازدیدهاي انجام

  %10  زمان مقررها در شده به بیمارستاندرصد گزارشات ارسال

صالحی دریافت    صد اقدامات ا ستان   در ها در زمان شده از بیمار
  %21  مقرر

صد بازخوردهاي دریافت  صوص   در شده از واحدهاي تابعه در خ
  %10  اجراي اقدامات اصالحی 

  شودمی انجام 1400از نیمه دوم سال   شده براساس استاندارد اعتباربخشیهاي برگزاردرصد کمیته

  شودمی انجام 1400از نیمه دوم سال   ها در زمان مقررشده کمیتهدرصد مصوبات اجرایی

  1400در نیمه اول سال  %1,61  هاي برگزار شدهمیزان شرکت کارشناسان براساس کمیته
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 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

  ي کلیديهاشاخص  برنامه  با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)مرتبط 
  در شروع برنامه  هاشاخصوضعیت   (کمی یا کیفی)

2 

  افزایش میزان رضایتمندي .1
 5 بیماران بستري حداقل به میزان

نسبت به وضعیت  سالیانهدرصد 
  پایه

  افزایش میزان رضایتمندي .2
 5 بیماران سرپایی حداقل به میزان

نسبت به وضعیت  درصد سالیانه
  پایه

  رضایتمنديافزایش میزان  .3
مراجعین پاراکلینیکی حداقل به 

نسبت به  سالیانهدرصد  5 میزان
  وضعیت پایه

 )3و  2(

  
فرآیند سنجش و پایش رضایتمندي مراجعین به   ارتقاي  .1

  هابیمارستان
ســـنجی الکترونیک براي اندازي ســـامانه رضـــایتراه * 

  بیماران سرپایی و بستري
شی جهت یکپارچه هاي بینتقویت هماهنگی .2 ي ساز بخ

 و دسترسی به سامانه شکایات

  درصد 83  میزان رضایتمندي بیماران بستري
  نیاز به بررسی

  درصد81,1  میزان رضایتمندي بیماران سرپایی
  به بررسی نیاز

  قابل انجام است 1400از نیمه دوم سال   هامیزان رضایتمندي مراجعین پاراکلینیک

هایی که فرآیند ســنجش میزان رضــایتمندي درصــد بیمارســتان
  قرار است شروع شود. 1400از نیمه دوم سال   دهندمی مراجعین را بصورت اصولی انجام
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 مدیریت تغذیه

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
  در شروع برنامه  هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

3 

 ايافزایش پوشش مراقبت تغذیه
بیماران بستري حداقل به میزان 

  1404درصد تا پایان سال  20

 )7 و 1 و 3(

ــی تغذیه در بیماران   .1 ــص ــاوره تخص تقویت فرهنگ مش
  بستري

 ههاي تغذیافزایش نظارت بر کیفیت و کمیت مشاوره .2

مراقبت تغذیه نسبت به کل  پوششتحتهاي ویژه درصد تخت
  درصد 10کمتر از   هاي ویژه دانشگاهتخت

شده  اي بیماران (تعداد کدهاي ثبتدرصد پوشش مراقبت تغذیه  
ستري باالي   ساعت   24تغذیه براي بیماران بر تعداد بیماران ب

  )به غیر از اورژانس
3,9%  

4 

ارتقاي میزان رعایت استانداردهاي 
 5محور تغذیه بالینی به میزان 

نسبت به وضعیت  درصد سالیانه
  پایه

 )7و  4و  3و  1(

  هااستقرار و توسعه تغذیه بالینی در بیمارستان .1
  هاهاي تخصصی تغذیه در بیمارستاناندازي کلینیکراه .2
  هاهاي غذایی در بیمارستانکدگذاري رژیم .3
 هاي خدمات تغذیه بالینیتقویت کمیته .4

  %49  هامیزان رعایت استانداردهاي محور تغذیه بالینی در بیمارستان
هاي داراي دو واحد مســتقل تغذیه بالینی و بیمارســتاندرصــد 

  %50  خدمات غذایی

ــتان         ــد نیروهاي مرتبط با حوزه تغذیه بالینی بیمارسـ ها  درصـ
) نسبت به کل نیروي مورد نیاز (طبق  PhD ارشد/  (کارشناس/ 

  استانداردهاي ابالغی)
0  

ــد برگزاري کلینیک ــال در  درص ــی تغذیه در س ــص هاي تخص
  درصد 5کمتر از   درصدي) 10(افزایش  با وضعیت موجودمقایسه 

کدگذاري رژیم غذایی نسبت به   پوشش تحتهاي درصد تخت 
  0  تعداد تخت فعال 

  درصد 46  رستانی)بیما درصد برگزاري کمیته تغذیه بالینی (دانشگاهی/ 
  درصد 50کمتر از   درصد اجراي مصوبات کمیته تغذیه بالینی
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 عفونتکنترل 

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
  در شروع برنامه  هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

5 

هاي دهی عفونتگزارش
  بیمارستانی حداقل به میزان

 1404درصد تا پایان  8

 )3 و 1(

ــازي توانمند. 1 ــاس  س ــوپروایزران کنترل عفونت براس س
 موزشی و کوریکولوم آسنجی نیاز

  هاي بیمارستانی میزان عفونت

  ماه اول سال: 8
  بیمار روز 5,21درصد/ 2,9

  :99سال 
  روز بیمار 4,32درصد/ 2,76

میزان شاخص جهانی کشورهاي در حال 
  درصد 10توسعه: حدود 

  عفونتدیده کنترل آموزش درصد سوپروایزران .1
  نیاز به بررسی  هاي سوپروایزران کنترل عفونت. میزان اثربخشی آموزش2

  سازي پزشکانتوانمند .2
ــتیاران) در رابطه با نظام        ــجویان و کارورزان و دسـ (دانشـ

 هاي بیمارستانیمراقبت عفونت

  هاآموزش دیده در زمینه کنترل عفونت درصد کادر پزشکی .1
  نیاز به بررسی  سوپروایزران کنترل عفونت هايمیزان اثربخشی آموزش .2

ــرف منطقی آنتی     نظــارت بر    .3 بیوتیــک در رونــد مصـ
 پوشش تحتهاي بیمارستان

  هابیوتیکمیزان مصرف آنتی .1
  هابیوتیکهاي حاصل از مصرف آنتیمیزان هزینه .2

  نیاز به بررسی
  99ها در سال هزینه درصد21کاهش 

  هاي بیمارستانی میزان عفونت هاعفونت در بیمارستان تشکیل دپارتمان کنترل .4

  ماه اول سال:
  بیمار روز 5,21درصد/ 2,9

  :99سال 
  روز بیمار 4,32درصد/ 2,76

میزان شاخص جهانی کشورهاي در حال 
  درصد 10توسعه: حدود 
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 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

  هاي کلیديشاخص  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
  در شروع برنامه  هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

5 

هاي دهی عفونتگزارش
 8بیمارستانی حداقل به میزان 

  1404درصد تا پایان 
 )3 و 1(

  درصد 50  هاي داراي دپارتمان استاندارد کنترل عفونتدرصد بیمارستان ها نظارت بر ثبت صحیح داده .5

  درصد 30حدود   شدهدرصد بیماران جراحی پیگیري دهشیري تلفنی بعد از ترخیص بیماران جراحیپیگ .6

6 

افزایش رعایت بهداشت دست 
درصد نسبت  10حداقل به میزان 

  1404پایان  به وضعیت پایه تا
  )3 و 1(

ــت، ارائه و  تعیین  .1 ــت دس عوامل مؤثر در رعایت بهداش
ــت      ياجراي راهکارها و تأثیر آن در ارتقا     رعایت بهداشـ

 هاي علمیروش دست با استفاده از
  میزان رعایت بهداشت دست

  درصد 30قبل تماس با بیمار: 
  درصد 43 قبل از اقدامات:

  درصد 50کامپلیانس شستشوي دست:
  درصد 38پزشک: 
  درصد 48 پرستار:

  درصد 44زیرگروه پرستاري: 

7 
ــد  10حــداقــل  يارتــقــا درصـ

 1404تا پایان  IPCاستانداردهاي 

ستانداردهاي  نظارت بر  .1 ستان  IPCاجراي ا هاي در بیمار
  دانشگاه پوششتحت

ستانداردهاي ساختاري کنترل عفونت از جمله    .2 توجه به ا
  هاي ایزولهاتاق

سازي     بهبود  .3 ستاندارد سازي و ا فرایندها از جمله توانمند
 فرایندهاي استریلیزاسیون مرکزي

  IPCاستاندارهاي  میزان رعایت

  درصد 30قبل تماس با بیمار: 
  درصد 43 قبل از اقدامات:

  درصد 50کامپلیانس شستشوي دست:
  درصد 38پزشک: 
  درصد 48 پرستار:

  درصد 44زیرگروه پرستاري: 
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 نوزادخدمات مادر و 

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

8 

کاهش میزان مرگ نوزادان پره  .1
میزان  درصد 10به کمتر از ترم 

  1404پایه تا پایان 
میر نوزادان وکاهش میزان مرگ .2

در هزار تا پایان  4,2 ازبه کمتر 
1404  

)7( 

ــازي توانمند  .1 کارکنان مرتبط با نوزاد در حوزه     تمامی سـ
  هاي تخصصی و ویژه نوزادان مراقبت

قا  .2 مه        يارت نا با نوزاد در بر کارکنان مرتبط  هاي  مهارت 
HBB       ــده) و لدشـ تازه متو به تنفس نوزاد   NRP(کمک 

  پایه و پیشرفته نوزادان) ي(احیا
خت    .3 عداد ت به نوزادان کمتر از   NICUهاي  افزایش ت

  سال) 4درصد طی  35گرم (حداقل  1500
ــد  15افزایش تعداد تخت زنان و زایمان (حداقل        .4 درصـ

 سال) 4طی 

    میر نوزادانومیزان مرگ

    میزان مرگ نوزادان پره ترم

  99مربوط به سال درصد  26,38  گرم 1500به نوزادان زیر  NICUمیزان اختصاص تخت روز 

  ده شریزيهاي برنامهدیده به تفکیک حیطهدرصد افراد آموزش

  1400مربوطه به سال 
ACORN= 28.63 درصد  

  %10,71احیاي پیشرفته نوزادان= 
  19,02رتینوپاتی نارسی= 

  %19,29اپیک = 

  حیطه آموزش ها به تفکیکمیزان اثربخشی آموزش

  شودمی انجام 1400از نیمه دوم سال 
NRP  99سال  
  %94,1=  1سطح 
  %77,5=  2سطح 
  %83,3= 3سطح 

  شودمی انجام 1400از نیمه دوم سال   هاي مراقبت آغوشیمیزان اجراي برنامه

  شودمی انجام 1400از نیمه دوم سال   هاي اپیکمیزان اجراي برنامه

  شودمی انجام 1400نیمه دوم سال از   راهنماي بالینی دماي بدن نوزادان میزان رعایت
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 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

9 

  
کاهش میزان مرگ نوزادان پره  .1

میزان  درصد 10به کمتر از ترم 
  1404پایه تا پایان 

میر نوزادان وکاهش میزان مرگ .2
در هزار تا پایان  4,2 به کمتر از

1404 

)7(  

  
سته   .5 سن اجراي ب هاي ابالغی اداره سالمت  نظارت بر ح

(بسته خدمتی نوزاد سالم، هیپوترمی،   نوزادان وزارت متبوع 
  )اي و...مراقبت تکاملی، مراقبت تغذیه

تشکیل کارگروه تخصصی کاهش مرگ نوزاد در سطح      .6
  استان تهران

ــحیح و به   .7 ــامانه نظارت بر ثبت صـ روز اطالعات در سـ
  ایمان

  بندي خدمات مادر و نوزاداهتمام براي اجراي سطح .8
 ساماندهی فرآیند تثبیت و انتقال نوزاد بدحال .9

  درصد HBB  20دیده بلوك زایمان در برنامه درصد کارکنان آموزش 
  HBBدر برنامه ها میزان اثربخشی آموزش

  درصد 100  تست و پست تست)(پره

  مقیم اطفالپزشک متخصص درصد مراکز داراي 
  درصد 80

هاي که درصد / خصوصی 100(دولتی 
NICU (دارند، مقیم اطفال دارند  

  نیاز به بررسی  NRPدرصد متخصصین اطفال آموزش دیده در برنامه 

  درصد 50  درصد مراکز مجهز به ترالی کد استاندارد نوزادان

10 

زا کاهش میزان سزارین نخست
سالیانه درصد  5حداقل به میزان 

  نسبت به وضعیت پایه
  هاي خصوصیبیمارستان *

  درصد10تا  5
  هاي دولتیبیمارستان *

  درصد 5تا  3
هدف زایمان طبیعی میزان  *

  درصد 56,5دانشگاه: 
 )7و  4و  1(

 هايتقویت اسـتانداردهاي سـاختاري و فرایندي زایمان   .1
  سازي زایمان طبیعیطبیعی (لیبر)/خوشایند

ساختاري و فرایندي انجام زایمان   تقویت  .2 ستانداردهاي  ا
  دردبی
ــعه کمی و کیفی دوره  .3 هاي آمادگی زایمان مادران  توسـ

  باردار
سزارین      .4 شگاهی در راستاي  شکیل کارگروه دان به  هايت

  مادردرخواست 
ــتان 5 ــکان/بیمارس هاي داراي آمار . تقویت نظارت بر پزش

کاســیون (اعمال زا و بدون اندینامتعارف ســزارین نخســت
  )33قانون ماده

. توانمندســازي کادر پزشــکی و ســایر کارکنان در زمینه 6
 فیزیولوژیکدرد و زایمان بی

  درصد29  پوشش تحتدرصد زایمان طبیعی مراکز 
  درصد 75  پوشش تحتزا مراکز درصد سزارین نخست

  درصد 7  پوشش تحتدرد در مراکز درصد انجام زایمان بی
  درصد 100  هاي دانشگاهی ترویج زایمان طبیعیدرصد برگزاري کمیته
  درصد100  هاي بیمارستانی ترویج زایمان طبیعی درصد برگزاري کمیته

  نیاز به بررسی  شده داراي آمار نامتعارف زایمانی درصد مراکز/پزشکان معرفی
  درصد 40  درد طبق استانداردهابی درصد مراکز داراي زایمان

  نیاز به بررسی  هاي آمادگی زایمان مادران باردار تعداد دوره

درد درصد کارکنان غیرپزشک آموزش دیده در زمینه زایمان بی  
  و فیزیولوژیک

  درصد 30درد: بی
  درصد60فیزیولوژیک:
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 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

11 

 کنندگان زوجیناستفادهافزایش  .1
نابارور از خدمات ناباروري حداقل 

درصد نسبت به وضعیت پایه 10
  سالیانه 

  )پوشش تحت(به جمعیت نابارور 
ارتقاي استانداردهاي ساختاري  .2	

و تجهیزاتی حوزه ناباروري حداقل 
نسبت به درصد  10به میزان 

  وضعیت پایه سالیانه
 )7و  3و  2( 

 استانداردهاي حوزه ناباروريساماندهی و بهبود 

ــاختاري و          ــتانداردهاي سـ ــد مراکز ناباروري مطابق اسـ درصـ
  درصد 40  تجهیزاتی مراکز ناباروري

کنندگان زوجین نابارور از خدمات ناباروري نسبت درصد استفاده
  درصد 15  پوشش تحترور ابه جمعیت ناب

ــبت به جمعیت    ــد ایجاد مراکز ارائه خدمت ناباروري نسـ درصـ
  درصد 100  پوشش تحت

ــرایط از طرح   ــتفاده کنندگان زوجین نابارور واجد ش ــد اس درص
  درصد 100  پوشش تحتحمایتی خدمات زوجین نابارور در مراکز 
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 مدیریت بیمه و اقتصاد

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

12 
اي سازي فرایندهاي بیمهپیاده

  الکترونیک

)5( 

ــیدگی به اســـناد بیمه      .1 اي از طریق اجراي فرایند رسـ
  هاسیستم اسکن پرونده

سخ    100ثبت الکترونیک  .2 بیمارستانی در همه  درصد ن
 ها بدون کاهش خدمتدرمانگاه

از طریق اي بیمه درصد مراکز داراي سیستم رسیدگی به اسناد      
  صفر  اسکن

13 

حداقل  کاهش کسورات به میزان
 1404درصد تا پایان سال  20

  نسبت به وضعیت پایه

)5( 

  پزشکانکیفی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد  .1
الب ها در قعملکرد بیمارستان طراحی سیستم ارزیابی    .2

  هاي منتخبکارنامه و براساس شاخص
ستانداردها/   پیاده .3  ر ها دها و پروتکلگایدالین سازي ا

  سطح دانشگاه
سطح        راه .4 صاد درمان در  صی اقت ص اندازي کمیته تخ

 هابیمارستان

  درصد 7  درصد کسورات نسبت به وضعیت پایه

  صفر  هاي داراي کارنامه عملکردي درصد بیمارستان

 کیفیمراکز داراي ســیســتم ابالغی ارزیابی عملکرد   درصــد
  پزشکان 

  صفر

  هاي اجرایی هاي و پروتکلدرصد گایدالین
  صفر

  صفر  هاي داراي کمیته تخصصی اقتصاد درماندرصد بیمارستان
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 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

14 

هاي کاهش ضرر ناشی از تعرفه
حیطه  5غیرواقعی حداقل در 

  خدماتی
خدمات اتاق عمل، پرستاري، (

تا  )گلوبال و خدمات بدون تعرفه
  1404پایان سال 

)5( 

  بازنگري تعرفه خدمات/ تدوین خدمات فاقد تعرفه .1
  بازنگري تعرفه خدمات گلوبال  .2
  درصد هتلینگ اتاق عمل 40بازنگري هزینه  .3
هاي درصد خدمات پرستاري در بخش 6بازنگري هزینه  .4

 بستري 

  صفر  شده براي خدمات فاقد تعرفههاي مصوبتعداد تعرفه

  صفر  تعداد تعرفه گلوبال بازنگري شده

  صفر  درصد هتلینگ اتاق عمل 40درصد بازنگري تعرفه 

  صفر  درصد خدمات پرستاري 6درصد بازنگري 

15 

افزایش درآمدزایی حداقل به 
نسبت به  درصد سالیانه 5میزان 

  وضعیت پایه
)5( 

هاي بســـتهتدوین اندازي گردشـــگري ســـالمت و راه .1
  خدمتی

  هاي خارج دانشگاهیکاهش ارجاع بیماران به بخش .2

    درآمد میزان

  صفر  بین دانشگاهیشده فرایند ارجاع درصد موارد اصالح
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 گردشگري سالمت

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

16 

افزایش گردشگران سالمت  .1
وضعیت  درصد 20حداقل به میزان 

  1404تا پایان سال  پایه

حاصل از افزایش درآمد ارزي  .2
دانشگاه حداقل سالمت  گردشگري
برابر وضعیت پایه تا  5به میزان 

 1404پایان سال 

)4(  

تان      .1 ــ مارسـ ندهی بی ــازما ماران    سـ ها در حوزه جذب بی
  المللبین

  درمانالملل در حوزه . توسعه ارتباطات بین2
  المللتوسعه تبلیغات و بازاریابی در حوزه بیماران بین .3
 گردشگري سالمت دانشگاهاندازي سایت راه .4

ــد پذیرش بیماران بین   ــگاه  درصـ ماهه اول    6( الملل در دانشـ
  نفر 201  )1400

مار       گاه از طریق جذب بی ــ مد ارزي دانشـ ــد افزایش درآ درصـ
  ریال 129,574,769,349  )1400ماهه اول  6الملل (بین

  %7  معتبر  IPDهاي داراي مجوز درصد بیمارستان

  HIS  0الملل در هاي با ثبت بیماران بیندرصد بیمارستان

  0  شده به کشور مبدادرصد پزشکان ارسال

شده با کشورهاي همسایه جهت جذب     تعداد قراردادهاي منعقد
  0  بیماران

به   کنگره انجـام  هـاي تبلیغـاتی/  درصــــد برنـامـه   گرفتـه (
  کنگره شرکت شد 1  شده)ریزيبرنامه

درصد (طراحی صفحات انجام  20  زبانه دانشگاه 5درصد پیشرفت سایت گردشگري 
  گرفته است)
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 فناوري اطالعات

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

17 

درصدي از ظرفیت  100گیري بهره
HISهاي ها در تأمین گزارش

آماري پایه در حوزه درمان 
  1404سال  ها تا پایانبیمارستان

)6( 

سامانه    پیاده ستر  اتی هاي اطالعسازي آمار الکترونیک بر ب
 )HIS( هابیمارستان

بت گزارش  ــ کل گزارش       نسـ به  یک  ماري الکترون هاي  هاي آ
  درصد 20  هاآماري پایه بیمارستان

هاي ها در روالهاي آماري بیمارســتاندرصــد مطابقت گزارش
  کاغذي و الکترونیک

هاي درصد در خصوص آمار بخش 60
  بستري

18 

سازي و برقراري امکان ذخیره
شده تمام بازیابی نسخه اسکن

(بستري،  هاي پزشکیپرونده
بستري موقت و درمانگاهی) در 
بستر آرشیو الکترونیک اسناد تا 

  1402سال پایان 

)6( 

یاده  نده      پ چه پرو پار یک یک ــیو الکترون ــازي آرشـ هاي  سـ
 (درمانگاهی، بستري موقت و بستري) بیمارستانی

سبت پرونده  سکن ن هاي جاري و راکد شده به کل پرونده هاي ا
  گیريدر حال اندازه  موجود

ستانداردهاي اسکن پرونده   ق (مطاب هاي پزشکی میزان رعایت ا
  گیريدر حال اندازه  ابالغی)با دستورالعمل 

ــازي درگاه یکپارچه تبادل پروندهپیاده ــتري و سـ هاي بسـ
 هابستري موقت با سایر سازمان

سبت تبادل الکترونیک پرونده  ریق هاي بیمه از طها با سازمان ن
  صفر  درگاه یکپارچه

سبت تبادل الکترونیک پرونده  شکی قانونی   ن سازمان پز از  ها با 
  صفر  یکپارچه طریق درگاه

19 

پرونده بستري در  25000ثبت 
 سامانه رجیستري کووید دانشگاه

هاي درصد پرونده 50(معادل 
  )1400بستري کووید تا نیمه مرداد 

)6( 

در دانشگاه علوم پزشکی    19-سازي رجیستري کووید  پیاده
 تهران

ستري کووید ثبت    سبت بیماران ب ستري     ن سامانه رجی  شده در 
  درصد 10  کووید دانشگاه
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 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

20 

خدمات مشاوره سازي پیاده
 5پزشکی از راه دور (به نسبت 

  درصد)،
 20ویزیت از راه دور (به نسبت 

  1404) تا پایان سال درصد

 )6و  3و  2(

یاده  ــکی از راه دور   پ ــازي خدمات پزشـ (پاد) در مراکز   سـ
 دانشگاه پوششتحتدرمانی 

  صفر  بستريهاي نسبت موارد مشاوره از راه دور به کل مشاوره

  صفر  هاي سرپایینسبت موارد ویزیت از راه دور به کل ویزیت

21 

ساماندهی فرایندهاي پذیرش و 
درصد  100دهی در نوبت
هاي دانشگاهی تا پایان بیمارستان

  1404سال 

 )6و  2(

ــتان .1 ــازي فرایند پذیرش در بیمارسـ ــتانداردسـ هاي اسـ

  دانشگاهی

ــازي فرایند نوبت  .2 ــتانداردس ــتاناس  هايدهی در بیمارس
  دانشگاهی

 یهاي بیمارستانسازي مدیریت صف در کلینیکپیاده .3

ستان   صد بیمار ستاندارد  در هاي داراي فرایند پذیرش مطابق با ا
  ابالغی

ــتان        ها و  (درمانگاه   ها میانگین زمانی پذیرش بیمار در بیمارسـ
  ها)بخش

  دانشگاهیهاي دهی در بیمارستانمیزان رعایت الزامات نوبت
  دهیها بر مبناي سیستم نوبتنسبت مراجعین الکتیو درمانگاه

  هاي بیمارستانی داراي سیستم مدیریت صفدرصد کلینیک

  نیاز به بررسی

22 

 100برگزاري دوره آموزشی براي 
درصد کارکنان شاغل در حوزه آمار 
و فناوري اطالعات سالمت بصورت 

  سالیانه طبق برنامه

 )1و  6و  3(

ــاغل در حوزه آمار و فناوري         ــازي کارکنان شـ توانمندسـ
 اطالعات سالمت

شاغل در حوزه          ساعات آموزش تخصصی کارشناسان  مجموع 
  ---  سال آمار و فناوري اطالعات سالمت در هر

  ----  اند.هاي آموزشی ساالنه را طی نمودهنسبت کارکنانی که دوره
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 نظارت سرپایی

 ردیف
هدف یا اهداف (شماره راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

23 

  ).7و3و1(راهبرد کالن
ارتقاي استانداردهاي نظارتی 

واحدهاي سرپایی حداقل به میزان 
 نسبت به وضعیت درصد سالیانه 5

 پایه

  بازدیدهاي نظارتیتوسعه کمی و کیفی  .1
  توانمندسازي کارشناسان ستادي و شبکه ها .2 
  سامانه جامع نظارت بر مراکز سرپاییاستقرار  .3 
  

  درصد 20  درصد تحقق استانداردهاي نظارتی واحدهاي سرپایی
بازدیدهاي نظارتی       ــد  ــد رشـ بازدید براي    6600 (حدوداً درصـ

  درصد 10  مرکز) 3300

  درصد 25  هاآموزش دیده ستادي و شبکهدرصد کارشناسان 
  درصد 30  درصد پیشرفت استقرار سامانه جامع نظارت بر مراکز سرپایی

سامانه جامع نظارت بر مراکز   پوشش تحتهاي درصد درمانگاه 
  صفر  سرپایی

 هاصدور پروانه

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 ید)بیامرتبط با این راهبرد داخل پرانتز 
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

24 

استقرار سیستم بایگانی الکترونیک 
درصد اسناد مرتبط با  100براي 

  1402صدور پروانه تا پایان سال 
 )6و  2و  1(

نده     یک پرو بت الکترون ــکی و   ث ــات پزشـ ــسـ هاي مؤسـ
 پیراپزشکی

نده   عداد پرو یک هاي  ت ــده/الکترون نده     شـ کل پرو عداد  هاي  ت
  صفر  مؤسسات

25 

 100استقرار شبکه ارتباطی با 
درصد افراد گروه هدف تا پایان 

  1402سال 
 )2و  6(

ــی   ــترسـ ــاي مجازي به   ایجاد دسـ براي افراد هدف  فضـ
  هاعضویت در گروه صدور پروانه

سات تعریف     * س شامل نماینده قانونی مؤ ده ش افراد هدف 
 ها و صاحبان فرآیندهايالکترونیک صدور پروانهدر سامانه 

 باشند.می خارج از سامانه

ــده در برنامه/دادهتعداد افراد هدف مشــارکت تعداد کل افراد  ش
  صفر  هدف
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 مدیریت پرستاري

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  یا کیفی)(کمی 

26 

کیفیت خدمات و  يارتقا
هاي پرستاري در مراقبت

به میزان  247 و 724هاي برنامه
وضعیت پایه تا پایان  درصد 15

 1404سال 

)1(  

 724هاي سازي کارکنان مرتبط با برنامه آموزش و توانمند
تان     247 و ــ مارسـ تانی     «هاي  در بی ــ مارسـ مجتمع بی

 .»مرکز قلب و بهارلو، شریعتی، سینا، (ره)خمینیامام

به بیماران دچار     میزان حفظ زمان طالیی در خدمت    ــانی  رسـ
  %25  سکته حاد قلبی و مغزي

27 

افزایش رضایتمندي بیماران/ 
هاي مزمن خانواده مبتال به بیماري

شده با اجراي و غیر واگیر ترخیص
 حداقل به »پرستار پیگیري« طرح

نسبت به  سالیانه درصد 5میزان 
  وضعیت پایه

)2( 

 در بیمارستان منتخب »پرستار پیگیري«جراي طرح ا

ضایتمندي بیماران ترخیصی و خانواده آن    ها از خدمات درصد ر
  نیازمند بررسی  .پیگیري

ریزي نشـده بیماران ترخیصـی به   درصـد تعداد مراجعات برنامه 
  نیازمند به بررسی  هاي درمانی.اورژانس بیمارستانی/ کلینیک

سمی بعد از ترخیص بیماران ترخیصی درباره      صد عوارض ج در
  نیازمند به بررسی  با خود مراقبتی در منزل.

درصد بیماران ترخیصی که در طول طرح نیاز به بررسی مجدد    
  نیازمند به بررسی  پیدا نمایند.

28 

افزایش رضایتمندي بیماران 
/خانواده بستري در بخش 

اورژانس با اجراي طرح پرستار 
Welcome  تا  درصد15به میزان

  1404پایان سال 
)2( 

 هادر بیمارستان Welcomeاجراي طرح پرستار 
ده خانوا و بیمار بســتري در بخش اورژانس میزان رضــایتمندي

  وي از کیفیت خدمات پرستاري
  درصد 85

  بررسی نیاز به
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 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  یا کیفی)(کمی 

29 

اي در ارتقاي عملکرد تعهد حرفه
درصد تا  2حوزه درمان به میزان 

  1404پایان سال 
)5( 

شش بیمار به     .1 سی و پایش میزان رعایت حریم و پو برر
 تفکیک محور و بخش

  درصد 90  درصد رعایت حریم و پوشش بیمار به تفکیک محور و بخش
  نیاز به بررسی

شش و رفتار حرفه   2 سی و پایش میزان رعایت پو اي . برر
ــتان  ــتاري بیمارس ــشتحتهاي دولتی کارکنان پرس  پوش

  دانشگاه. 
  اي کادر پرستاريدرصد رعایت پوشش و رفتار حرفه

  درصد 95,5
  نیاز به بررسی

ــتاري بیمارســتان . 3  هاي دولتیارزیابی ســاالنه کادر پرس
 399نفر پرستار نمونه در سال 430  هشدتعداد پرستار نمونه هر سال به مجموع پرستاران ارزیابی  پرستار نمونهدانشگاه جهت انتخاب  پوششتحت

  )درصد 06/0(

30 

ارتقاي رضایتمندي بیمار از کیفیت 
 5خدمات پرستاري به میزان 

ه نسبت ب صورت سالیانهه درصد ب
  وضعیت پایه

)2(  

مار از      ــایتمندي بی پایش میزان رضـ ــی و   کیفیت بررسـ
  درصد 88,6  درصد رضایتمندي بیمار از کیفیت خدمات پرستاري  خدمات پرستاري

  نیاز به بررسی

 360هاي ارتباطی کادر پرستاري به روش ارزیابی مهارت
  درصد 91,5  هاي ارتباطی کادر پرستاريدرصد مهارت  درجه

  نیاز به بررسی

31 

 100آموزش و توانمندسازي 
ارشد و میانی مدیران درصد 
ق طبصورت سالیانه ه ب پرستاري

  برنامه
)3(  

ستاري عمومی و   برگزاري دوره شی مدیریت پر هاي آموز
اختصــاصــی جهت مترون، ســوپروایزر و ســرپرســتاران  

  پوشش تحتهاي دولتی بیمارستان

ــتاري آموزش   ــد مدیران پرسـ هاي مدیریت   دیده در دوره درصـ
  بخشی آموزشپرستاري / میزان اثر

  هاي مدیریت پرستاريدیده در دورهسوپروایزران آموزش درصد
  هاي مدیریت پرستاريدیده در دورهدرصد سرپرستاران آموزش

  درصد 70
  نیاز به بررسی
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 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  یا کیفی)(کمی 

32 

درصد  100توانمندسازي 
هاي پرستاران شاغل در بخش

  هطبق برنامصورت سالیانه ه ویژه ب

)1(  

ــتان  برگزاري دوره هاي هاي پرســـتاري ویژه در بیمارسـ
  دانشگاه پوششتحتدولتی 

  هاي ویژهدیده در بخشدرصد پرستاران شاغل آموزش
  درصد ICU: 66دوره 

  درصد NICU 92,5 دوره
  درصد 53دوره دیالیز: 

33 

البسه هدفمند جهت « اجراي طرح
درصد  25 سالیانه در »بیماران

  پوشش تحت هايبیمارستان

)2(  

یاده  ــازي طرح پ ــه هدفمند مورد نیاز      طراحی«سـ البسـ
ی، (شلوار کلونوسکوپ هاي مرتبطبرحسب بخش »بیماران

  گان، شلوار ارتوپدي و...)
  درصد 50  هاي داراي طرح البسه هدفمند بیمارانبیمارستان درصد

34 

اطالعات  الکترونیک ثبت
به  حداقلهاي پرستاري مراقبت

صورت ه ها بفرم درصد 20میزان 
  سالیانه

)1(  

 هاي پروندهسازي فرم الکترونیک« اجراي آزمایشی طرح 
  »بیمار بستري در حوزه پرستاري

یل فرم   ــد تکم مار در حوزه       درصـ نده بی یک پرو هاي الکترون

  صفر  پرستاري
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 امور آزمایشگاهی

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 )پرانتز بیایدمرتبط با این راهبرد داخل 
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

35 

درصد  10حداقل  يارتقا .1
بطور  Aها به درجه آزمایشگاه

  نسبت به وضعیت پایه سالیانه
هاي افزایش تطابق واحد .2

هاي آزمایشگاهی با استاندارد
درصد  10ابالغی به میزان حداقل 

  نسبت به وضعیت پایه سالیانه

  )6و  4و  3و  1(

شبکه       ستم مدیریت و نظارت بر  سی ساماندهی و ارتقاي 
  آزمایشگاهی کشور

شگاه    صد آزمای سب امتیاز   Aهاي داراي درجه در صد   70(ک در
  درصد 60  چک لیست)

  درصد 60  هاي ابالغیهاي آزمایشگاهی با استانداردمیزان تطابق واحد

ــدور پی نه گیري صـ ــگاه   پروا هاي معاونت    هاي آزمایشـ
  بهداشتی

  درصد مراکز بهداشتی داراي پروانه به موارد نیاز به صدور
  درصد 10  درصد مراکز طی یکسال)100( 

هاي تشــخیص توســعه کمی و کیفی نظارت آزمایشــگاه
  ملکولی و ژنتیک

  درصد 75  شده (به تعداد کل آزمایشگاه ها)هاي انجامدرصد بازدید
ــگاه هاي تشـــخیص ملکولی و ژنتیک با میزان تطابق آزمایشـ

  درصد 55  استانداردها

گاه        ــ مایشـ ظارت بر آز عه کمی و کیفی ن ــ هاي  توسـ
  شناسیآسیب

  درصد 60  ها)شده (به به تعداد کل آزمایشگاههاي انجامدرصد بازدید

  بررسینیاز به   هاي آسیب شناسی با استانداردهامیزان تطابق آزمایشگاه
عه فورموالري تســـت   ــ گاهی در      توسـ ــ مایشـ هاي آز

  درصد30  درصد مراکز داراي فرموالري استاندارد آزمایشگاهی  هاي دولتیبیمارستان

  ار)و وبین هکنگر لتوانمندسازي کادر آزمایشگاهی (شام
  درصد 20   درصد پرسنل آموزش دیده به تفکیک موضوع آموزشی

  نیاز به بررسی  تفکیک موضوع آموزشیمیزان اثربخشی آموزش به 

  ها در مراکزاندازي داشبورد نظارتی آنالین آزمایشگاهراه
تانی داراي داشـــبورد نظارتی آنالین      ــ ــد مراکز بیمارسـ درصـ

  صفر  آزمایشگاهی
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 امور پرتوپزشکی

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

36 
دهی خطاهاي مرتبط ترویج گزارش

  با پرتو پزشکی
  )3و  1(

دهی خطا در مراکز  فرهنگ ایمنی بیمار و گزارش   يارتقا 
  صفر  دهی خطاهاي پرتوپزشکی درصد افزایش گزارش  پرتو پزشکی

37 

ارتقاي کیفیت خدمات مراکز پزشکی 
درصد  10حداقل  پوششتحت

  نسبت به وضعیت پایه سالیانه
  )3و  1(

   پوششتحتساماندهی نظارت بر مراکز پرتو پزشکی 
   

  درصد 65  میزان رعایت استانداردهاي خدمات پرتوپزشکی بیمارستانی

38 

درصد از  20اجراي حداقل 
هاي مدیریت اطالعات مراکز برنامه

  طور سالیانههپرتو پزشکی ب
)6(  

   
یاده  یک اطالعات مراکز پرتو      پ ــازي مدیریت الکترون سـ

  پزشکی 

  شده مدیریت اطالعات مراکز پرتوپزشکیهاي اجرادرصد برنامه
  هاي آرشیو و تبادل تصاویر پزشکیهتعیین سطوح دسترسی به داد(

هاي مربوطه در بیمارسـتان  تعیین مسـئول پکس و شـرح مسـئولیت   
شکی    مدیریت نحوه و صاویر پز ستاي کاهش حجم   نگهداري ت در را

صاویر  ستر  ،ت سامانه سازي  ب هاي جهت برقراري ارتیاط دوطرفه بین 
HIS, PACS(  

  درصد 10

39 

کاهش میزان خرابی تجهیزات 
 10بیمارستانی به میزان حداقل 

درصد سالیانه نسبت به وضعیت 
  پایه

  )4و  3و  1(

  از حداکثر توان تجهیزاتاستفاده  .1
  نگهداشت تجهیزات پزشکی يارتقا .2
  تجهیزات پزشکی  PMQافزار . تقویت نرم3 
ش     4 سنل تجهیزات پز سازي فنی پر س . توانمند ایر کی و 

  کاربران

  نیاز به بررسی  اي) بیمارستانیدرصد خرابی تجهیزات (جنرال و سرمایه
  نیاز به بررسی  میانگین مدت زمان خواب تجهیزات بیمارستانی

سی پزشکی/        انجام PMمیزان  سجم توسط واحد مهند شده من
  درصد 30  هاي نمایندگیشرکت

ــد آیتم  تکمیل که کامل و به موقع      PMQافزار هاي نرم درصـ
  درصد 20  شودمی

  نیاز به بررسی  درصد پرسنل آموزش دیده/کاربران در حیطه تجهیزات پزشکی
  نیاز به بررسی  بخشی آموزش در حیطه تجهیزات پزشکیمیزان اثر
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 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

40 

درصد از  5روزرسانی حداقل به .1
ا هتجهیزات پزشکی بیمارستان

  سنجی سالیانهطبق نیاز
هاي مربوط به کاهش هزینه .2

  خرید تجهیزات پزشکی

  )4و  3و  1(

  هاي روزتجهیز مراکز به تکنولوژي .1
شکیل   .2 شکی  ت  REFERکارگروه خرید تجهیزات پز

BISH   ــایت ــتانداردها و تأمین رض ــورت تأمین اس درص
  پزشکان

  نیاز به بررسی  به تعداد موارد مورد نیاز)شده در مراکز (اندازيدرصد تجهیزات راه

  نیاز به بررسی  شده تجهیزات جدید از هیئت امناهاي دریافتدرصد حواله

41 

افزایش میزان تعمیرات توسط واحد 
اقل حد هاتجهیزات پزشکی بیمارستان

درصد سالیانه نسبت به 10به میزان 
  پایه وضعیت

)4(  

  هاي تجهیزات پزشکیمدیریت اقتصادي و کاهش هزینه
صد تعمیرات انجام  شکی (به       در سی پز سط واحد مهند شده تو

  نیاز به بررسی اولیه  نیازمند تعمیر)

 هاي خاصامور بیماري

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 راهبرد داخل پرانتز بیاید)مرتبط با این 
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

42 

درصد سالیانه مراجعه  20کاهش  
هاي خاص به معاونت حضوري بیماري

درمان جهت معرفی به بیمارستان یا 
  داروخانه

  )3و  7و  2(

سی بیماران به خدمات درمانی و دارویی       ستر سهیل در د ت
درصد مراجعین بیماران خاص حضوري جهت معرفی بیمارستان   جالعالشده در بسته حمایتی بیماران خاص و صعباشاره

  یا داروخانه

در حال حاضر تمامی بیماران براي معرفی 
به بیمارستان یا داروخانه به معاونت درمان 

  نمایند.می مراجعه
ئه      مت و مرکز ارا خد عداد  مات روانی    افزایش ت خد نده  ، ده

ــعب العالج در هر اجتماعی و رفاهی به بیماران خاص و ص
  سال
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 مدیریت حوادث و بالیا

 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

43 

  
  ارتقاي

  استانداردهاي
  اورژانس بیمارستانی/

  هاي کشوريشاخص
  اورژانس حداقل به میزان

درصد سالیانه نسبت به وضعیت  5
  پایه

  )3و  2و  1(
  
  

بت داده        .1 ندهی ث ما قا و ســـا مار اورژانس    ارت ها و آ
  بیمارستانی

ستانی   هايساماندهی و توسعه خدمات اورژانس   .2 بیمار
ــاماندهی فرایند  ــت و س هاي خدمات تابعه وزارت بهداش

  اورژانس بیمارستانی
 ویزیت، بررســی عملکرد متخصــصــین مقیم (حضــور .3

ف تعیین تکلی، هاســازي پروندهمســتند، بیماران اورژانس
  بیماران)

وضـــعیت بیماران بســـتري در اورژانس از نظر انجام  .4
مانی و مراقبتی و هم      مات در قدا چنین تعیین تکلیف ا

  موقعهب
قاي           .5 کارگروه راهبردي ارت مه برگزاري  نا تدوین بر

  خدمات اورژانس بیمارستانی دانشگاه
قاي           .6 کارگروه راهبردي ارت مه برگزاري  نا تدوین بر

  خدمات اورژانس بیمارستانی دانشگاه
  هاي آموزشی جهت شاغلین اورژانسبرگزاري دوره .7

  درصد 85  در سامانه جامع وزارتی میزان تکمیل درست اطالعات

ــتــانــداردهــاي حیطــه خــدمــات اورژانس          / میزان تحقق اسـ
  هاي ملی اورژانس)شاخص(

  درصد 75
  نیاز به بررسی

ست هاي تعیین تکلیف و مدیریت تختدرصد کمیته  ري در هاي ب
  به بررسی نیاز  حوزه اورژانس برگزار شده

ــد ــده /برگزارکارگروه راهبردي دانشــگاه  درص ــدکمیته  ش درص
  درصد 90  هاشده در بیمارستانبرگزار يارتقا

ــد دوره ــی برگزاردرص ــاغلین بخش  هاي آموزش ــده جهت ش ش
  درصد80  اورژانس

شکان مقیم در       ضور پز ستورالعمل ح نظارت بر اجراي د
ستان  سته بیمار ستند  هاي واب هاي سازي پرونده (میزان م

مطابق با استاندارد و وضعیت بیماران بستري در اورژانس 
  تعیین تکلیف بیماران بستري در اورژانس)

  میزان تحقق استانداردهاي حیطه خدمات اورژانس 
  نیاز به بررسی)( درصد 75  هاي ملی اورژانس)شاخص( 

ساختاري اورژانس      سازي  سعه و به ستانی  تو هاي بیمار
  وزارت بهداشت

  نیاز به بررسی)( درصد 70  هاي اورژانس درصد افزایش تخت
ــتان به هاي بخشمیزان اختصــاص تخت ــتري بیمارس هاي بس

    بیماران اورژانس
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 ردیف
(شماره هدف یا اهداف راهبرد کالن 

 مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)
 برنامه

  هاي کلیديشاخص
  در شروع برنامه هاوضعیت شاخص  (کمی یا کیفی)

44 

ها در آوري بیمارستانتاب يارتقا
 5مقابله با حوادث حداقل به میزان 

نسبت به وضعیت  درصد سالیانه
  پایه

  )3و  1(

  :آوري در مقابله با حوادث با اجرايتاب يارتقا
  ايغیر سازه ) تقویت ایمنی1
  آموزش )2
  بیمه  )3

   fhsiشده درصد امتیاز ایمنی محاسبه .1
  دار دانشگاه مخاطره اولویت 5حداقل تعیین . 2
هاي داراي مخاطره در دسترس است و در نقشه جاها و مکان. 3

  شده است.  نصب EOCاتاق 
  شده در فصلتعداد کمیته مدیریت خطر حوادث تشکیل. 4
  اي ایمنی غیرسازه يمصوبات مرتبط براي ارتقاتعداد . 5
ــگاه)     تعداد برنامه   . 6 ــوب (در کمیته دانشـ ــی مصـ هاي آموزشـ

ستان و کارکنان و افزایش    يشده مرتبط با ارتقا اجرا ایمنی بیمار
  آوري در برابر حوادث براي کارکنان مرتبطتاب

  درصد افراد آموزش دیده بیمارستان .7
  شده تعداد ساعات آموزشی برگزار .8
اي براي افزایش ایمنی بیمارسـتان و کاهش  تعداد قراردادهاي بیمه .9

  مخاطرات بیمارستان و کارکنان با همکاري معاونت توسعه 
  هاي هشدار سریع مخاطراتوجود سامانه. 10 

  هاشده در بیمارستانتعداد مانورهاي انجام. 11

  درصد 65
  نیاز به بررسی)(

45 

ها در آوري بیمارستانتاب يارتقا
 5مقابله با حوادث حداقل به میزان 

نسبت به وضعیت  درصد سالیانه
  پایه

  )3و  1(

ــیم /  تجهیز مرکز مدیریت حوادث به تلفن    .1 هاي بیسـ
  هاي بیمارستان هاي کنترل اورژانسدوربین

هاي کنترل هاي بیســیم / دوربیندرصــد مراکز مجهز به تلفن
  صفر  هاي بیمارستان اورژانس

هاي ویژه پاسخ سریع درمانی براي حوادث   تشکیل تیم .2
CBRN  

شــده براي تیم پاسـخ  هاي اموزشــی ســاالنه برگزارتعداد کارگاه
  درصد CBRN   40 حوادثسریع در 

    CBRN حوادثشده در تعداد مانورهاي ساالنه برگزار

دانش و نگرش نظام سالمت در  ،سطح مهارت يارتقا .3
  زمینه مفاهیم پدافند غیر عامل

   

  هاموزشی در بیمارستانآشده هاي برگزارتعداد کارگاه
  ها شده دانشکدهموزشی برگزارآهاي تعداد کارگاه
   ITشده براي متخصصان هاي برگزارتعداد کارگاه

  هاي آموزشی براي مهندسان تأسیساتکارگاهتعداد 

  درصد 50
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  معاونت غذاودارو اهداف کالن
  در دستیابی عادالنه آحاد مردم به سبد غذایی سالم خدماتبهبود محصوالت و  دیتولحمایت از ش ســهم یافزا. 1

 بالقوه کشوري جهت تقویت و توسعه وظایف نظارتی و خدماتی هاي استفاده حداکثري از تمامی ظرفیت. 2

 سطح فرهنگی جامعه ياز منابع اطالعاتی موجود و ارتقاوري افزایش بهره. 3

 شورکهاى نسبى تیازها و مزیو نها تیــن و نافع، متناسب با اولویهاى نويابى به توســعه علــوم و فناوریدســت. 4

 نوین الکترونیک جهت تقویت و توسعه وظایف نظارتی و خدماتی هاي استفاده از ظرفیت. 5
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  ي کلیديهاشاخص  فعالیت  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  (کمی یا کیفی)
ي کلیدي در هاشاخصوضعیت 

  شروع برنامه

1  

توسعه تعامل و استفاده از 
هاي داخل و هاي بخشظرفیت

خارج دانشگاه در افزایش کیفی و 
  رسانیکمی خدمت

  )2(هدف شماره 

هاي داخل استفاده از ظرفیت بخش
افزایی در دانشگاه جهت تعامل و هم

  رسانیافزایش کیفی و کمی خدمت

نه     ــی از داروخا بازرسـ ــبکه   تفویض  هاي  ها به شـ
  بهداشت و درمان 

سی انجام  سی    تعداد بازر شده/ تعداد بازر
  شدهریزيبرنامه

  شودمی به صورت موردي اقدام

شبکه   سی از مراکز ترك اعتیاد به  هاي تفویض بازر
  بهداشت و درمان

سی انجام  سی    تعداد بازر شده/ تعداد بازر
  شدهریزيبرنامه

  شودمی به صورت موردي اقدام

گاه     ــ باشـ ــی از  بازرسـ به   تفویض  هاي ورزشـــی 
  هاي بهداشت و درمانشبکه

سی انجام  سی    تعداد بازر شده/ تعداد بازر
  شدهریزيبرنامه

  شودمی به صورت موردي اقدام

ت هاي بهداشها به شبکهتفویض بازرسی از عطاري
  و درمان 

سی انجام  سی  شده/  تعداد بازر تعداد بازر
  شدهریزيبرنامه

  شودمی به صورت موردي اقدام

ولیدي هاي تتفویض ثبت و تمدید نمایندگی شرکت
  شدههاي بررسیتعداد شرکت  هاي بهداشت و درمانوسایل پزشکی به شبکه

تفویضی در حوزه تجهیزات 
  پزشکی انجام نشده است.

سه      شنا سی از واحدهاي داراي  نظارت تفویض بازر
شبکه    شاغل خانگی به  شت  کارگاهی و م هاي بهدا

  و درمان
سی انجام  سی    تعداد بازر شده/ تعداد بازر

  شدهریزيبرنامه

در حال حاضر فقط بازرسی 
واحدهاي شناسه نظارت تولید 

سازي و انبارهاي سبزي، جعبه
هاي بهداشت نگهداري به شبکه

  شده است.واگذار

ها و      بار ــی از ان بازرسـ هداري   تفویض  مراکز نگ
ــبکه فرآورده ــالمت به ش ــت و هاي س هاي بهداش
  درمان

سی انجام  سی    تعداد بازر شده/ تعداد بازر
  ریزي شدهبرنامه

  شودمی به صورت موردي اقدام
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  ي کلیديهاشاخص  فعالیت  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  (کمی یا کیفی)
ي کلیدي در هاشاخصوضعیت 

  شروع برنامه

1  

توسعه تعامل و استفاده از 
هاي داخل و هاي بخشظرفیت

خارج دانشگاه در افزایش کیفی و 
  رسانیکمی خدمت

  )2(هدف شماره 

هاي خارج استفاده از ظرفیت بخش
دانشگاه جهت تعامل و هم افزایی در 

  رسانیافزایش کیفی و کمی خدمت

تفویض کارشناسی محل جهت تأسیس یا جابجایی   
ضوابط به انجمن  ها با توجه به آئینداروخانه نامه و 

  داروسازان
تعداد کارشــناســی انجام شــده/ تعداد   

  ریزي شدهکارشناسی برنامه
تفویضی در این خصوص تاکنون 

  انجام نشده است.

با نیروي انتظامی در انعکاس موارد تخلف و       تعامل 
سی  شترك  انجام بازر نظارت بهینه  منظوربههاي م

محور در هاي ســالمت بر توزیع و عرضــه فراورده 
  فضاي مجازي

  تدوین دستورالعمل همکاري مشترك
در حال حاضر مکاتبات بصورت 

  گیرد.می انجامموردي و اقتضایی 

ست   ع نظارت بهینه بر توزی منظوربهتعامل با اداره پ
  تدوین دستورالعمل همکاري مشترك  محور هاي سالمتو عرضه فراورده

با  1400جلسات اولیه در سال 
شده ولی هنوز به اداره پست انجام

  سرانجام نرسیده است.

با گمرك      نظارت بهینه بر ترخیص   منظوربه تعامل 
مت    فرآورده مت و قی کاالهاي     هاي ســـال گذاري 
  قاچاق

  تدوین دستورالعمل همکاري مشترك
در حال حاضر نظارتی از طرف 

هاي دانشگاه بر ترخیص فرآورده
  گیردسالمت صورت نمی

نظــارت بهینــه بر  منظوربــهتعــامــل بــا گمرك 
  تدوین دستورالعمل همکاري مشترك  گذاري کاالهاي قاچاق قیمت

گذاري حال حاضر قیمتدر 
کاالهاي قاچاق توسط گمرك 

  شودانجام نمی

هی ساماند  منظوربهتعامل با سازمان اموال تملیکی  
  تدوین دستورالعمل همکاري مشترك  هاي سالمت قاچاقو تعیین تکلیف فرآورده

در حال حاضر اموال تملیکی 
پذیرفتن کاالهاي قاچاق مسئولیت

  پذیردرا نمی

ــتورالعمل  با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارزتعامل  ــنامهتدوین دس هاي ها و بخش
  -  مشترك
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  ي کلیديهاشاخص  فعالیت  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  (کمی یا کیفی)
ي کلیدي در هاشاخصوضعیت 

  شروع برنامه

1  

توسعه تعامل و استفاده از 
هاي داخل و هاي بخشظرفیت

خارج دانشگاه در افزایش کیفی و 
  رسانیکمی خدمت

  )2(هدف شماره 

هاي خارج استفاده از ظرفیت بخش
افزایی در دانشگاه جهت تعامل و هم

  رسانیافزایش کیفی و کمی خدمت

  تعامل با شهرداري، آموزش و پرورش، صدا و سیما 
  شدهتعداد محتواهاي آموزشی پخش

  در حال حاضر تعاملی وجود ندارد
ساماندهی مراکز عرضه غذاهاي خیابانی 

  فروشو دست

سراي جرایم     ضایی (تعزیرات، داد تعامل با مراجع ق
ــراي جرایم رایانه  ــکی، دادس  منظوربهاي و...)، پزش

ضعیت پرونده  ستفاده از    پیگیري و سالی و ا هاي ار
 رمنظوبههاي مشترك ظرفیت مراجع فوق در گشت

  بازدارندگی جرایم يارتقا

نده    عداد پرو / شـــدهتکلیفهاي تعیین ت
  ارسالی هايتعداد کل پرونده

درصد  20در حال حاضر کمتر از 
 هاي ارسالی منجر به پاسخپرونده

  گرددمی

عداد گشـــت   عداد    ت ــترك/ ت هاي مشـ
  ریزي شدههاي برنامهگشت

درصد  20در حال حاضر کمتر از 
 شده انجامریزيهاي برنامهگشت

  گرددمی

2  

 در پیشتازي و مرجعیت نقش

 و مدیریتی الگوهاي ارائه و تولید
  نظارتی

  )3(هدف شماره 

  
 منظوربههاي پژوهشی انجام طرح

ارزیابی و بررسی ریسک فاکتورهاي 
  هاي سالمتمرتبط با فرآورده

روي رتحقیقاتی تحلیل آماري بانجام طرح پژوهشی 
هاي هاي ارزیابی سـطح عرضـه فرآورده  نتایج طرح

  سالمت 
عداد طرح  جام   ت ــده داخلی و هاي ان شـ

  شدهریزيهاي برنامهطرحخارجی/ تعداد 
هاي تجمیعی درحال حاضر داده

آنالیز جهت تحلیل وضعیت سطح 
عرضه به میزان کفایت وجود 

  ندارد.
روي رتحقیقاتی تحلیل آماري بانجام طرح پژوهشی 

ــوالت  نتایج طرح ــموم محص هاي ارزیابی میزان س
  کشاورزي پرمصرف

عداد طرح  جام   ت ــده داخلی و هاي ان شـ
عداد طرح خارجی/   مه    ت نا ریزي هاي بر

  شده

ایجاد بانک اطالعاتی (قوانین، مقررات، 
ها، ضوابط، استانداردها و نامهآئین

  شده)واحدهاي جدید تقویض

 پوششتدوین بانک اطالعاتی واحدهاي جدید تحت
ــردخانه ها/ واحدهاي صــنفی تجهیزات  (انبارها/ س

نک       پزشکی/ و...) با عداد  هاي  میزان کمی و کیفی ت
  شده اطالعاتی ایجاد

در حال حاضر اطالعاتی براي هر 
مدیریت جداگانه وجود دارد بانک 

اطالعاتی بصورت تجمیعی و 
کامل براي کل معاونت وجود 

  ندارد.

ها، مه نا قوانین، آئین تمامی ایجاد بانک اطالعاتی از     
هاي ابالغی جهت تکریم ضــوابط و دســتورالعمل 

  ارباب رجوع
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  ي کلیديهاشاخص  فعالیت  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  (کمی یا کیفی)
ي کلیدي در هاشاخصوضعیت 

  شروع برنامه

2  

 در پیشتازي و مرجعیت نقش

 و مدیریتی الگوهاي ارائه و تولید
  نظارتی

  )3(هدف شماره 

هاي درون و برون توسعه آموزش
  سازمانی

 يهاي آموزشی تخصصی جهت ارتقا   برگزاري دوره
   شپوشسطح دانشی مسئولین فنی واحدهاي تحت

شــده به هاي آموزشــی برگزارتعداد دوره
شده  ریزيهاي آموزشی برنامه تعداد دوره

  صورت سالیانهه ب
هاي آموزشــی تخصــصــی و عمومی برگزاري دوره  -

سان     جهت افزایش و توسـعه توان مهارتی کارشـنا
  معاونت

ســطح  يارتقا هاي آموزشــی جهتبرگزاري دوره
  سواد سالمت عامه جامعه

3  
تسهیل و رفع موانع در حمایت از 

  تولید و ارائه خدمات
  )1(هدف شماره 

ایجاد حداکثر تسهیالت براي ارتباط 
الکترونیک با ذینفعان حوزه نظارتی 

  پوششتحت

قا  با          يارت باط  ماســـیون اداري در ارت بل اتو تا کار
 تسهیل  منظوربه پوشش هاي تحتواحدها و شرکت 

فرایندها و تکریم ارباب رجوع، ارتباط الکترونیک با      
  مراجع قضایی از جمله سامانه یکتاي تعزیرات

طات و         با عداد ارت نه از ت یا ــال گزارش سـ
  خدمات الکترونیک 

فرایند ارتباط الکترونیک با برخی 
  شده است.از ذي نفعان انجام

  بازنگري فرآیندها
ب   ــانی هبازنگري و  مامی روزرسـ ندها اعم از    ت فرای

صدور پروانه    سی،  هاي اجرایی و.... به ها، روشبازر
  جهت تسهیل امور ارباب رجوع

ندهاي         عداد فرای نه از ت یا ــال گزارش سـ
  بازنگري شده

-  

استفاده از ظرفیت قانونی 
ل تسهی منظوربههاي داخلی کمیسیون

  و رفع موانع در حمایت از تولید

  شدههاي تفویضصدور پروانهتسهیل بررسی 

ــده در هــاي مطرحتعــداد پرونــده شــ
ــیون هاي داخلی و تجمیع موارد  کمیسـ

اي هصورت دستورالعمل  ه شده ب تسهیل 
  داخلی

در حال حاضر دستورالعمل مدون 
و آمار مستدل در این خصوص 

  وجود ندارد.

ارزیابی کارشـــناســـی عدم انطباق محصـــوالت و 
  پوشش بازخورد علمی به واحدهاي تحت

سی واحدهاي آالینده اطراف واحدهاي     سهیل برر ت
ــیون  ــک در کمیس تولیدي با محوریت ارزیابی ریس

  غذا، آرایشی و بهداشتی
  GMP اســتفاده از مدل ممیزي بازخورد در ارزیابی

  پوشش واحدهاي تحت
حمایت از فعالیت واحدهاي تولیدي 

  بنیاندانش
هاي واحدهاي تســهیل روند بررســی درخواســت  

  -  هاي صادر شدهتعداد مجوز  بنیان با حفظ کیفیت محصول نهاییدانش
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  ي کلیديهاشاخص  فعالیت  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  (کمی یا کیفی)
ي کلیدي در هاشاخصوضعیت 

  شروع برنامه

4  
نظارت هوشمندانه بر مراکز فعال 

  توزیعی و خدماتی، تولیدي
  )5(هدف شماره 

برداري سامانه رهگیري توسعه و بهره
کنترل اصالت و سامانه  و ردیابی و

  جامع انبارها

شیر    يارتقا ضه دارو و  نظارت بر فرایند توزیع و عر
  هاي پخشخشک در شرکت

شمند انجام تعداد نظارت شده و  هاي هو
  منتج به نتیجه 

در حال حاضر فرایند نظارت 
online  درصد انجام 20تنها 

  شود.می

سالمت وارداتی از طریق   يارتقا نظارت بر فرآورده 
  بررسی مستندات ترخیص کاال

هــا و مراکز نگهــداري نظــارت بر انبــار يارتقــا 
سی به پایگاه      فرآورده ستر سالمت از طریق د هاي 

  داده سامانه جامع انبارها
قا  ــه دارو در     يارت ند توزیع و عرضـ ظارت بر فرای ن

  هاداروخانه
ســرویس بررســی اصــالت دارو در بخش ایجاد وب

  بستري
سرویس بررسی اصالت تجهیزات پزشکی   ایجاد وب

  مصرفی در بخش بستري
ید متمرکز اقالم دارو و تجهیزات      ند خر جاد فرای ای

و رفع  TTACپزشــکی مصــرفی از طریق ســامانه 
  موانع موجود

ه اي از طریق سامانایجاد فرآیند تبادل بین داروخانه
TTAC و رفع موانع موجود  

برداري سامانه انبار داده توسعه و بهره
اي (گزارش مصرف و آنالیز هزینه دانشگاه

  دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی)

شـــده و خروجی بررســـی و بازخورد اطالعات ثبت
ستان    شات بیمار سامانه  گزار اطالعات پایه و ها در 

ستان    انبار داده صد بیمار هاي با اطالعات کامل در
ــات  ــامانه  HISو منطبق با گزارش در س

  انبار داده

در حال حاضر اطالعات این 
سامانه کامل نبوده، قابل 

ها به سامانه اطالعات پایه و  اتصال همه بیمارستان    برداري نمی باشدبهره
  انبار داده

  دارو و تجهیزاتتکمیل کدینگ 



 معاونت غذا و دارو

90 

راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  ي کلیديهاشاخص  فعالیت  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  (کمی یا کیفی)
ي کلیدي در هاشاخصوضعیت 

  شروع برنامه

4  
نظارت هوشمندانه بر مراکز فعال 

  توزیعی و خدماتی، تولیدي
  )5(هدف شماره 

برداري از سامانه رصد و توسعه و بهره
  هاي سالمتنظر فرآورده اظهار

گیري از ســامانه رصــد درخصــوص نظارت بر بهره
شتی، دارویی و    فرآورده شی و بهدا هاي غذایی، آرای

ــده و منتج به تعداد موارد بازخورد داده  سنتی هايمکمل و فراورده ش
  نتیجه مطلوب

در حال حاضر فرایند نظارت از 
سامانه رصد کمتر از ده درصد 

 شده و منجر به نتیجهانجام
ــی موانع موجود و ارائه راهکارهاي اجرایی به   باشد.می بررس

  وزارت بهداشت

برداري از سامانه نظارتی توسعه و بهره
  مرکز توسعه تجارت الکترونیک

جارت       بهره عه ت ــ ظارتی مرکز توسـ نل ن گیري از پ
یت واحدهاي داراي          عال یابی ف یک جهت ارز الکترون

  هاي نمادمجوز
ــده و منتج به تعداد موارد بازخورد داده ش

  نتیجه مطلوب

در حال حاضر فرایند نظارت از 
سامانه رصد کمتر از ده درصد 

 شده و منجر به نتیجهانجام
  باشد.می

5  

 تولیدي ظرفیت تقویت و توسعه

 در دانشگاه خدماتی و

  جامعه به رسانیخدمت
  )4(هدف شماره 

  توسعه خدمات آزمایشگاهی

  اندازي هاي راهروش SOPتعداد   اندازي آزمایشگاه میکروبیولوژي داروراه
  تعداد تجهیزات خریداري شده

آزمایشگاه میکروبیولوژي دارو در 
  ندارد.معاونت وجود 

هــاي آنــالیز داروهــاي پپتیـدي  انــدازي روشراه
  پروتئینی در راستاي توسعه بخش کنترل دارو

  هاي راه اندازيروش SOPتعداد 
  شدهتعداد تجهیزات خریداري

آنالیز داروهاي پپتیدي پروتئینی 
اندازي نشده در آزمایشگاه راه
  است.

در راستاي  Immune assay هاياندازي روشراه
  هاي آزمایشگاهیدر کیت IVDتوسعه بخش 

  هاي راه اندازيروش SOPتعداد 
  شدهتعداد تجهیزات خریداري

ها در آزمایشگاه این روش
  اندازي نشده است.راه

ــینهاي اندازهاندازي روش راه  هاگیري مایکوتوکسـ
  محورهاي سالمتدر فراورده

  هاي راه اندازيروش SOPتعداد 
  شدهتجهیزات خریداري تعداد

گیري هاي اندازهروش
ها در آزمایشگاه مایکوتوکسین

  اندازي نشده است.راه
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راهبرد کالن (شماره هدف یا اهداف   ردیف
  ي کلیديهاشاخص  فعالیت  برنامه  مرتبط با این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

  (کمی یا کیفی)
ي کلیدي در هاشاخصوضعیت 

  شروع برنامه

 تولیدي ظرفیت تقویت و توسعه  5

 در دانشگاه خدماتی و

  جامعه به رسانیخدمت
  )4(هدف شماره 

هاي دارویی توسعه بخش مراقبت
  هابیمارستان

ستان    هااجراي خدمت تلفیق دارویی در بیمارستان صد بیمار هایی که این فرایند در در
  آنها اجرایی شده

ها در حال حاضر همه بیمارستان
واحد ارائه خدمات دارویی دارند 

بخش  2که الزم است به سطح 
هاي دارویی ارتقاء پیدا مراقبت

  کنند

 (unit-dose)تک دوز  لیتحو
  هابخش به یخوراک يداروها

ستان   صد بیمار د در فراینهایی که این در
  آنها اجرایی شده

سخ بخش        شکی)ن ستورات پز سی و تایید د ) هابرر
  شده توسط داروسازاندرصد نسخ تائید  HIS وسط داروساز در سیستمت

سی ایجاد   ساخت و آماده برر سازي داروهاي  واحد 
  هاي واجد این واحددرصد بیمارستان  استریل تزریقی و تغذیه تام وریدي

ــی  ندازه    بررسـ حد متمرکز ا جاد وا ظت  ای گیري غل
  خونی داروها در دانشگاه و ارائه راهکارهاي عملیاتی

گیري دارویی هـاي انـدازه  تعـداد روش 
  شده  اندازيراه

بالینی در      جذب داروســــاز  ــی و پیگیري  بررسـ
ــتان   ــیدن به حداقل مورد نیاز      بیمارسـ ها براي رسـ

  2هاي دارویی سطح بخش مراقبت
هاي واجد تعداد حداقل  بیمارستان درصد  

  مورد نیاز داروساز بالینی

سطح      شکی در  ساب دارو و تجهیزات پز تفکیک ح
  قانون بودجه 17اجراي بند ه تبصره   بیمه، بیمارستان و دانشگاه

نبــار متمرکز خریــد دارویی و پیگیري                یجــاد ا ا
  کمبودهاي موجود

تعداد اقالم با ذخیره اســتراتژیک باالي  
  سه ماه

  دانشگاهی توسعه خدمات  
 

 تاسیس و راه اندازي مجموعه تولید دارو 

  
  درصد پیشرفت انجام امور 

این مجموعه در دانشگاه وجود 
  ندارد. 
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  معاونت فرهنگی و دانشجویی اهداف کالن
  در دانشگاه یاسالم یرانیفرهنگ ا جیو ترو نییتب. 1
 انیدانشگاه يو ادار یخانوادگ ،يو نشاط فرد یشاداب هیروح تیتقو. 2

  يااخالق و رفتار حرفه تیو تقو قیتعم. 3
 يمجاز يارائه خدمات در بستر فضا تیفیک يارتقا. 4

  انیدانشگاه یمعرفت ،یمانیسالمت ا شیافزا. 5
  انیسالمت دانشگاه تیوضع يارتقا. 6
 ییو دانشجو یارائه خدمات حوزه معاونت فرهنگ یفیو ک یکم ايارتق. 7
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  هاي کلیديشاخص  اقدام (فعالیت)  برنامه راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

هاي کلیدي وضعیت شاخص
  در شروع برنامه

1  
تقویت هویت ایرانی 

  اسالمی
)1(  

ــنواره يحمایت و برگزار و ها جشـ
  هاو نمایشگاهها مراسم

  )هاکمی (تعداد برنامه  مناسبتی و مسابقات فرهنگیهاي منظم برنامه يبرگزار

  کمی/ کیفی

ه قبیل جشنوار فرهنگی دانشجویان از   هايو شرکت در جشنواره   يبرگزار
نواره نمونه، جش  يسینا، فرهنگی سیمرغ، جشنواره دانشجو    دانشجویی ابن 

شنواره انجمن     شجویی)، ج شریات دان یده علمی برگز يهاتیتر (مربوط به ن
  و...

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)

سایی و برگزاري برنامه    شجویان توانمند و    هاي شنا شی و تقویت دان آموز
  مستعد

هاي برنامه کمی (تعداد
  آموزشی)

یف چهــارچوب،       برنــامــه، و   تعر
 وابسته به هاي در محیطها فعالیت

مان براي      هداشـــت و در حوزه ب
  تحقق تمدن نوین ایرانی اسالمی

یابی عملکرد بخش  مدن ایرانی      هاي  ارز ناي ت گاه بر مب ــ مختلف دانشـ
  اسالمی

شده و ارزیابیهاي تعداد واحد
  کیفیت آن

  تعداد  مرتبطهاي حمایت از پژوهش  کمی/ کیفی
مرتبط جهت آشــنایی افراد با حقوق خود و ترغیب به هاي برگزاري گارگاه

  تعداد کارگاه و کیفیت آن  گريمطالبه

ید محتوا    یت و تول  فرهنگی يحما
  و اسالمی

تهیه مطالب نوشتاري، عکس، کلیپ و بارگذاري در سایت و نمایشگرهاي    
  واحدها

محتواي تولیدشده و تعداد تعداد 
  کمی/ کیفی  هابارگذاري

  تبیین و نشر فرهنگ انتظار
  تعداد  دوره در طول هر سال) 4آموزشی (هاي طراحی و برگزاري دوره

  کمی/ کیفی
  تعداد  مهدويهاي برگزاري جشنواره

  توسعه و ترویج معارف قرآنی

  تعداد آثار حمایت شده  حمایت از خلق آثار فاخر قرآنی مرتبط با سالمت

  شدهحمایت يهاتعداد کارگاه  آموزشی علوم و معارف قرآنیهاي حمایت از برگزاري کارگاه  کمی/ کیفی
  شدهتعداد محافل حمایت  حمایت از برگزاري محافل انس با قرآن

  شدهحمایت يهاتعداد پژوهش  مرتبط با قرآن و سالمتهاي حمایت و پشتیبانی از پژوهش
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  هاي کلیديشاخص  اقدام (فعالیت)  برنامه راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

هاي کلیدي وضعیت شاخص
  در شروع برنامه

2  

انطباق امور فنی و 
اداري مؤسسات 

پزشکی با موازین 
شرعی و حقوق 

  شهروندي
)1(  

مه  آئیناجراي  ابالغی از وزارت  نا
  بهداشت

و واحدهاي تابعه با هماهنگی با ها ابالغ و رصــد فصــلی از بیمارســتان  
  ----  مرتبطهاي معاونت

 کمی/ کیفی
  تعداد مصوبات  حقوق شهرونديانطباق و هاي پیگیري مصوبات کمیسیون

اي اجراي طرح پوشـــش حرفــه   
)Dress Code(  

هاي نامه به مراکز تابعه دانشگاه با هماهنگی با معاونتارسال و رصد شیوه
  کمی/ کیفی  درصد اجرا  مرتبط

3  

ارتقاي وضعیت 
فرهنگی، اجتماعی و 
معنوي دانشگاهیان 

بر الگوهاي مبتنی
  ایرانیاسالمی

)1(  

گسـترش و تقویت و ترویج  اعتال، 
عه فرهنگ      ــا عارف دینی و اشـ م
ــالمــی در جــهــت    غــنــی اســ

هاي روحی و    برآورده یاز نمودن ن
  معنوي دانشگاهیان

  تعداد جلسه  آزاد اندیشیهاي برگزاري کرسی

  کمی/ کیفی
  تعداد جلسه  هامناظره

  تعداد  مناسب)هاي (سخنرانی، کارگاه یا پخش فیلم معرفتیهاي برنامه

4  
ایجاد نشاط اجتماعی و 

  ارتباطات سالم
)2(  

داوطلبانه هاي سازي و حمایت از برگزاري اردوهاي جهادي، فعالیت شبکه   جهادي و داوطلبانههاي فعالیت
  دوستانهو انسان

تعداد جهادگر نفرخدمت 
  کمی/ کیفی  شدهارائه

فرهنگی و  يافزایش سرانه اردوها
ــیــاحتی،  اجتمــاعی (زیــارتی، سـ

  نور)راهیان

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  برقراري سازوکار تسهیل و تشویق برگزاري اردوهاي دانشجویی

ماهنگی در برگزار         يبرقرار  کمی/ کیفی ظارت و ه یت، ن هدا کار  ــازو ها  يسـ  ياردو
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  دانشجویی

  )ها(تعداد برنامهکمی   آموزشی و فرهنگی در حین اردوها يهابرنامه يبرگزار
ــکیل و حمایت از محفل     هاي  تشـ

  کمی/ کیفی  تعداد محافل  دینیهاي هنري و محفلهاي محفل  فرهنگی

سایی و جلب همکاري مراکز     شنا
  سازمانیفرهنگی برون

اســتفاده از خدمات شــهرداري، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
  کمی/ کیفی  گیرندگانتعداد خدمت  و... و میراث فرهنگیاي، سازمان گردشگري سازمان فنی و حرفه
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  هاي کلیديشاخص  اقدام (فعالیت)  برنامه راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

هاي کلیدي وضعیت شاخص
  در شروع برنامه

5  

مشارکت  يارتقا
دانشگاهیان در 

  هاي فرهنگیفعالیت
)2(  

گی          ن ه همــا هی و  ــامــانــد ســ
  فرهنگی دانشگاهیاني هافعالیت

  کیفی ( انجام شدن یا نشدن)  مشورتی فرهنگیهاي تشکیل و تقویت جایگاه کارگروه

  کمی/ کیفی

مختلف و فراهم کردن فضاي  هاي مستعد در برنامه مشارکت دانشجویان   
  کیفی ( انجام شدن یا نشدن)  آرام و پرنشاط براي ایشان

سان فرهنگی در جهت بهبود ارتباط با      شنا سات کار افزایش بازدیدها و جل
  دانشجویان

کمی (تعداد بازدیدها، جلسات و 
(...  

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  دانشجویی فرهنگیدر اجراي برنامه ها افزایش مشارکت دانشکده

فیــت              ی ک میــت و  ک یش  فزا ا
 هايکانون و تشــکل هاي فعالیت

  فرهنگی هنري

ستعد و عالقه        شجویان م سایی دان مند از طریق برگزاري رویدادهاي شنا
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  هااستعدادیابی، طرح کوهورت سالمت و سایر شیوه

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  هاکانونهاي برقراري نظام تسهیل و تشویق فعالیت  کمی/ کیفی

هاي کمی (تعداد برنامه  هاي آموزشی توانمندسازي دانشجویانافزایش برنامه
  آموزشی)

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  هابرقراري ساز و کار هدایت و نظارت مستمر بر فعالیت کانون

یت  یت     افزایش کم عال یت ف  و کیف
  نشریات دانشجویی

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  نشریاتهاي برقراري نظام تسهیل و تشویق فعالیت

و ها کمی (تعداد برنامه  هاي آموزشی توانمندسازي دانشجویانافزایش برنامه  کمی/ کیفی
  رویدادهاي آموزشی)

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  نشریاتبرقراري سازوکار هدایت و نظارت مستمر بر فعالیت 
فیزیکی  يافزایش ســـرانه فضـــا

فرهنگی و  يفعــالیــت هــا يبرا
  اجتماعی

مه   نا ــب       بر ناسـ ــاي فیزیکی م قاء و تجهیز فضـ حداث، ارت ید ا ریزي، تمه
مه   نا نه  هاي  برگزاري بر ــراها برا    فرهنگی، خا  يهاي فرهنگ و فرهنگسـ
  دانشجویی يهاها و کمیتهها، تشکلکانون افزایش فعالیت

  کیفی  کیفی (انجام شدن یا نشدن)
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  هاي کلیديشاخص  اقدام (فعالیت)  برنامه راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

هاي کلیدي وضعیت شاخص
  در شروع برنامه

5 

مشارکت  يارتقا
دانشگاهیان در 

  هاي فرهنگیفعالیت
)2( 

برنــامــه    ــی  هــاي افزایش  کرسـ
شی، مناظره و تریبون آزاد  آزاد اندی

  دانشگاهیان

  کیفی ( انجام شدن یا نشدن)  تشویقی برگزاري برنامههاي برقراري نظام تسهیل و تدوین سیاست

  کمی/ کیفی
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  برقراري سازوکار هدایت و نظارت مستمر بر برنامه

آزاد اندیشی در جهت افزایش هاي حمایت از جلسات نقد، مناظره و کرسی
  نشاط سیاسی دانشگاه

ه شدکمی (تعداد جلسات برگزار
مناظره دانشجویی و کرسی 

  آزاداندیشی)
فیــت              ی ک میــت و  ک یش  فزا ا

ــنفی  هاي  فعالیت   ــوراهاي صـ شـ
  دانشجویی

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  برقراري نظام تسهیل و تشویق عضویت در شوراهاي صنفی
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  دانشجویی مشورتیهاي تشکیل و تقویت جایگاه کارگروه  کمی/ کیفی

  (انجام شدن یا نشدن)کیفی   حوزه دانشجوییهاي گیريدادن شوراهاي صنفی در تصمیممشارکت

6  

مشارکت  يارتقا
دانشگاهیان در 

  هاي ورزشیفعالیت
)2(  

ترویج و توسعه ورزش همگانی در 
  دانشگاه

ضوري و        هاي اجراي برنامه شجویان (ح شی دان سالمت ورز سواد  افزایش 
  ها)کمی (تعداد برنامه  مجازي)

  کمی/ کیفی

سطح فعالیت فیزیکی  هاي اجراي برنامه ضوري و    افزایش  شجویان (ح دان
  ها)کمی (تعداد برنامه  مجازي)

  و تعداد لوازم) کمی (متراژ  هاو دانشکدهها ها، بیمارستانورزشی در خوابگاه يتجهیز فضاها
ــکدهو افزایش پویش يبرقرار ها هاي ورزش همگانی در خوابگاه ها، دانش

  یا نشدن)کیفی (انجام شدن   (حضوري و مجازي)ها و بیمارستان

ته   ــکیل کمی ــجویی ورزش و انجمنها  تشـ همگانی در   يها هاي دانشـ
  ها)کمی (تعداد انجمن  هاو دانشکدهها خوابگاه

  ها)کمی (تعداد برنامه  تفریحی و ورزشی يهاپیمایی و برنامهکوه يهاافزایش برنامه
ــالم    يهادوره يبرگزار ــبک زندگی س آموزشــی جهت تبیین و ترویج س

  ها)کمی (تعداد برنامه  (حضوري و مجازي)

آموزشـــی و مربیگري جهت ارتقا توانایی هاي و کالسها برگزاري کارگاه
  کمی (تعداد کارگاه ها)  دانشجویان و ایجاد انگیزه در آنها (حضوري و مجازي)
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  هاي کلیديشاخص  اقدام (فعالیت)  برنامه راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

هاي کلیدي وضعیت شاخص
  در شروع برنامه

6 

مشارکت  يارتقا
دانشگاهیان در 

  هاي ورزشیفعالیت
)2( 

قا  مانی       يارت گاه ورزش قهر جای
  دانشگاه

شگاه        شجویان دان ستعدادیابی و توانمندسازي ورزشی در دان اجراي برنامه ا
  ها)کمی (تعدادد برنامه  (حضوري و مجازي)

  کمی/ کیفی

  ها)(تعداد تمرینات تیمکمی   ورزشی دانشگاههاي برنامه ثابت و بی وقفه تمرینات تیم
  کیفی ( انجام شدن یا نشدن)  ورزشیهاي ساماندهی مربیان تیم

  ها)کمی (تعداد انجمن  قهرمانی يهاي دانشجویی ورزش هاو انجمنها تشکیل کمیته
ــاها، امکانات و يارتقا ــته  فض ــی مورد نیاز براي رش هاي تجهیزات ورزش

  نشدن)کیفی (انجام شدن یا   تخصصی

ــتفاده از برگزاري کارگاه         بازیکنان با اسـ هاي  و کالسها  ایجاد انگیزه در 
  ها)کمی (تعداد برنامه  آموزشی و مربیگري (حضوري و مجازي)

7  
تعالی و تحکیم نظام 

  خانواده
)3(  

نگ     یت فره ترویج ازدواج و تقو
  خانواده

  ها)کمی ( تعداد فعالیت  ایجاد بستر مناسب و تخصصی در راستاي تسهیل امر ازدواج

  کمی/ کیفی

سازمان   سایر نهادها و  سعه   مرتبط در امر ازدواجهاي همکاري با  جهت تو
  کیفی ( انجام شدن یا نشدن)  امکانات و تسهیالت

هاي توانمندسازي دانشجویان، اساتید و کارکنان در راستاي ارتقاي مهارت    
  زندگی، فرزندپروري و ...)هاي مورد نیاز براي مدیریت خانواده (مهارت

 وها کمی (تعداد جلسات، کارگاه
  تخصصی)هاي نشست

خانواده      هاي فرهنگی مختص  یداد قاي کیفی    ها  برگزاري رو هت ارت ج
  ها)کمی ( تعداد برنامه  سالمت و تحکیم نظام خانواده

8  

هاي فعالیت يارتقا
فرهنگی اجتماعی 

  علمیهیئت ياعضا
)3(  

ــعه کمی و هاي کیفی فعالیت توس
  مرتبط با ماده یک ارتقاء

مختلف به  هاي  فرهنگی در حوزههاي  برگزاري مســـتمر (هفتگی) کارگاه  
  ها/ میزان رضایتتعداد کارگاه  صورت حضوري و مجازي

  کمی/ کیفی
  مورد نیازهاي طرح  فرهنگیهاي نیازسنجی و پایش کارگاه
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  هاي کلیديشاخص  اقدام (فعالیت)  برنامه راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

هاي کلیدي وضعیت شاخص
  در شروع برنامه

9  
توانمندسازي و دانش 

  افزایی دانشگاهیان
)3(  

آموزش مســـتمر اســـاتید راهنما، 
ــاي  و کارکنان و  علمیهیئتاعض

هاي  همچنین برگزاري کـارگـاه  
  آموزشی

  مورد نیازهاي طرح  فرهنگیهاي نیازسنجی و پایش کارگاه
  کمی/ کیفی

  ها/ میزان رضایتتعداد کارگاه  آمورشیهاي برگزاري کارگاه و کالس

10  
تقویت تعهد و اخالق 

  ايحرفه
)3(  

شتیبانی و حمایت از فعالیت  هاي پ
  اهدر دانشگاي مرتبط با تعهد حرفه

شده/ مجموع امتیازات داده  ايارزیابی و امتیازدهی به تعهد حرفه
  کمی/ کیفی  شاخص ارزیابی

  کیفی ( انجام شدن یا نشدن)  مرتبطهاي معرفی الگوها و حمایت از مراسم 

11  
وضعیت اخالق  يارتقا

  اي دانشجویانحرفه
)3(  

ضباطی و تعهد     يارتقا ضعیت ان و
  دانشجویاناي حرفه

  کمی (عددي)  کل دانشجویان %80افزایش پوشش آموزشی پیشگیرانه دانشجویان تا 

  )نشدن شدن یا کیفی (انجام  انضباطیهاي گیري در پروندهبهبود وضعیت رسیدگی و تصمیم  کمی/ کیفی

شارکت    همکاري  شجویان به تعهد با م در اجراي برنامه ترویج پایبندي دان
  )نشدن شدن یا کیفی (انجام  دانشگاهاي دفتر تعهد حرفه

12  
هاي تقویت زیرساخت

  ارائه خدمات فرهنگی
)4(  

 و توسعه سیستم فناوري اطالعات   
ــنوعی در بهره گیري از هوش مص

  ارائه خدمات فرهنگی اجتماعی

ي هاســایت در راســتاي ارتباط دانشــگاه با جامعه در جهت فعالیت يارتقا
  اجتماعی فرهنگی

و تسهیل ها روزرسانی ماژولهب
  کمی/ کیفی  رابط کاربري

شده در تعداد خدمات ارائه  طراحی سامانه آنالین جامع
  سامانه

13  

 يبرا يبسترساز
کارگیري دانش هب

سالمت و مراقبت 
  يمعنو

)5(  

و  ســـالمت  يو ارتقا  تدوین، اجرا 
  در دانشگاه مراقبت معنوي

  هاتعداد و کیفیت دستورالعمل  حفظ و ارتقا سالمت معنويهاي و شیوه نامهها تدوین دستورالعمل

ــا   کمی/ کیفی ــاتید راهنما، اعض ــتمر اس وکارکنان، افزایش  علمیهیئت يآموزش مس
  تعداد و کیفیت آمورشی  یلم)نمایش فاري کارگاه، سخنرانی و زپوششی آموزشی دانشگاهیان (برگ
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  هاي کلیديشاخص  اقدام (فعالیت)  برنامه راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

هاي کلیدي وضعیت شاخص
  در شروع برنامه

14  

تقویت بعد سالمت 
جسم و روان 
  دانشگاهیان

)6(  

قا  مت روان    يارت ــطح ســـال سـ
  دانشگاهیان

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  فرآیند غربالگري دانشجویان ساماندهی و اجراي

  کمی/ کیفی

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  هاخوابگاهها و تمرکززدایی و ایجاد مراکز مشاوره اقماري در دانشکده
ــالمت  افزایش کمیت و کیفیت فعالیت ــجویان همتایار حوزه س هاي دانش

  روان
(تعداد همتایاران نسبت به  کمی

  تعداد کل دانشجویان)
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  هاي زندگی براي دانشجویانارتقاي آموزش درس مهارت

با رفتارهاي اعتیادآور و سـوءمصـرف مواد (بررسـی،    تدوین بسـته برخورد  
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  شیوع، پیشگیري و درمان)

گاه   کار هارت    برگزاري  به منظور افزایش م ــی  باطی   هاي آموزشـ هاي ارت
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  والدین و همچنین اساتید براي ارتباط با دانشجو

خدمات مجازي سالمت روان جهت دسترسی سریع و بهینه  يارائه و ارتقا
ــاوره  ــجویان به خدمات مش ــش قرار دادن تعداد دانش اي و نیز تحت پوش

  بیشتري از دانشجویان
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)

ــاي    ــاتید راهنما، اعضـ ــتمر اسـ و کارکنان براي   علمیهیئت آموزش مسـ
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  برقراري ارتباط و شناسایی زودرس مشکالت روانشناختی دانشجویان

در حوزه مشکالت روانشناختی    علمیهیئتآموزش به دستیاران و اعضاي   
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  و روانپزشکی

ــئولین برنامه  ــتیاري در هاي آموزش ویژه به مسـ حوزه حمایت روانی دسـ
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  عاطفی از دستیاران

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  همکاري در تدوین پویش هایی به منظور بهبود روابط بین دستیاران
ــتیاران    ــغلی در دس ــودگی ش ــته جلوگیري از فرس همکاري در تدوین بس

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  (پیشگیري و درمان)
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  هاي کلیديشاخص  اقدام (فعالیت)  برنامه راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

هاي کلیدي وضعیت شاخص
  در شروع برنامه

14 

تقویت بعد سالمت 
جسم و روان 
  دانشگاهیان

)6( 

ــمی   يارتقا ــالمت جس ــطح س س
  دانشگاهیان

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  هاي کمیسیون پزشکیتسهیل، تسریع فرایند بررسی پرونده

  کمی/ کیفی

کمی (تعداد دانشجویان مراجعه   خدمات سالمت ارائه شده به دانشجویان يارتقا
  کننده)

ضــروري و طبق ســند هاي دانشــجویان (واکســن %100واکســیناســیون 
  کمی  راهبردي)

ــجویان از طریق به کارگیري طرح    ــالمت دانش ــطح س ــتمر س پایش مس
  کمی  کوهورت دانشجویان

پایش مســتمر و منظم بهداشــتی اماکن دانشــجویی (خوابگاه، آشــپزخانه، 
و...) با همکاري معاونت ورزشی و استخر   هاي ها، صنوف، سالن  غذاخوري
  بهداشت

  کمی

ســـطح ســـواد ســـالمت  يارتقا
  دانشگاهیان

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  افزودن اداره نشاط و تعالی خانواده در سایت معاونت فرهنگی دانشجویی

  کمی/ کیفی

  کمی  اندازي نشریه الکترونیکی و تولید پادکستراه

ناختی فردي و خانواده از    هاي  مهارت  يآموزش و ارتقا  ــ زندگی و روانشـ
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  )TOTاموزشی درمانی ( طریق اموزش همیاران سالمت در مراکز

آموزشی در راستاي توانمندسازي کارکنان و اعضاي      هاي برگزاري کارگاه
شجویان مت  علمیهیئت شگاه   أدان ضمن خدمت دان ا ب هل با مجوز از مرکز 

ــوعات  ــت (  موضـ ــالم )، موزش پیش از ازدواجآانتخاب درسـ  خانواده سـ
  فرزندپروري هايمهارت ،هاي زندگی مشترك)(مهارت

  کمی
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  هاي کلیديشاخص  اقدام (فعالیت)  برنامه راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

هاي کلیدي وضعیت شاخص
  در شروع برنامه

15  
کمی و کیفی  يارتقا

  خدمات
)7(  

مالی و    نابع  باط   افزایش م ــ انضـ
  کارها

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  افزایش جلب مشارکت و حمایت خیرین در حوزه دانشجویی فرهنگی

  کمی/ کیفی

جلب مشــارکت از نهادهاي دولتی و غیردولتی مرتبط از قبیل شــهرداري، 
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  استانداري، ستاد مبارزه با مواد مخدر و...

و  وريتوجه خاص به ارتقاي کرامت نیروي انسـانی همراه با افزایش بهره 
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  ارتباطی کارکنانهاي مهارت

ــیانت از منابع فیزیکی و مالی، خلق منابع جدید مالی، بهبود مدیریت و  ص
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  هاجویی در هزینه اجراي برنامهصرفه

ــازي      ــازي و چابک سـ توانمندسـ
  ساختار و روندهاي جاري

ــتخراج داده  يبهبود و ارتقا  آماري و پایش عملکرد در حوزه  هاي  روند اسـ
  (انجام شدن یا نشدن)کیفی   معاونت

  کمی/ کیفی

چارت ســازمانی معاونت با توجه به نیازهاي جدید  روزرســانی و اصــالحهب
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  نظیر دولت الکترونیک

ــواد و معلومات و ب يارتقا ــطح س ــاغلین هس روز نمودن دانش و آگاهی ش
  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  معاونت دانشجویی فرهنگی

کمی مدرك تحصیلی و مقطع و   2و  1ارتقا جایگاه کارشناسان و مدرسین دروس تربیت بدنی 
  مربیگري)

  کیفی ( انجام شدن یا نشدن)  ثر با خانواده دانشجویانؤبرقراري برنامه ارتباط مستمر و م

ضعیت  خدمات الکترونیک  بهبود و
  و فن آوري اطالعات

  کیفی ( انجام شدن یا نشدن)  دانشجوییهاي سایتو وبها سامانه يتوسعه و ارتقا

  کیفی ( انجام شدن یا نشدن)  دانشجوییهاي گسترش شبکه سامانه کنترل تردد در خوابگاه  کمی/ کیفی
  کیفی ( انجام شدن یا نشدن)  آوري اطالعاتزیرساخت خدمات فن يتوسعه و ارتقا

  کیفی ( انجام شدن یا نشدن)  اهتوزیع اینترنت در خوابگاهافزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات 
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  هاي کلیديشاخص  اقدام (فعالیت)  برنامه راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

هاي کلیدي وضعیت شاخص
  در شروع برنامه

16  
وضعیت رفاه  يارتقا

  دانشگاهیان
)7(  

نوع غــذاي            ت فیــت و  ی ک بود  ه ب
  دانشجویی

  کمی (درصد پیشرفت)  هاي دانشجوییغذاخوري تمامیسازي بهسازي و تکمیل صنعتی

  کمی/ کیفی
  ها)کمی (پوشش خوابگاه  هامراکز توزیع غذا در خوابگاه تمامیبهسازي و تجهیز 

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  هادر تمامی خوابگاه 2توزیع شام نوع 

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  ذاسازي غسطح نظارت و کنترل کیفی در فرایند فراوري و آماده يارتقا

  بهبود کیفیت زندگی خوابگاهی

  (درصد پیشرفت پروژه) کمی  دانشجوییهاي سازي خوابگاهبهبود ایمنی و مقاومهاي برنامهاجراي 

  کمی/ کیفی

  کمی (مترمربع)  %20افزایش سرانه فضاي خوابگاهی به میزان 

  کمی (تعداد خانوارهاي ساکن)  نسبت به وضعیت فعلی %100افزایش پوشش اسکان متأهلین به میزان 

لیست کیفی (براساس چک  هاتجهیزات رفاهی خوابگاه ينوسازي و ارتقاافزایش، 
  ارزیابی)

  کیفی (انجام شدن یا نشدن)  یدانشجویهاي آموزش مستمر کارکنان، دانشجویان و مسئولین خوابگاه
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توسعه مدیریت و 
 ریزي منابعبرنامه
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  ریزي منابعمعاونت توسعه مدیریت و برنامه اهداف کالن
  در دانشگاه يو جهاد یانقالب تیریتفکر و مد تیحاکم. 1
 منابع دانشگاه  تیریمد یو تعال یتحول سازمان. 2

  نهادینه کردن قانون در مدیریت دانشگاه با تأکید بر گسترش عدالت، شفافیت و مبارزه با فساد. 3
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  کلیدي يهاشاخص  برنامه  راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

کمی شاخص در  گذاريهدف
  ساله 4پایان دوره 

1 

  

فکر و ت تبیین و استقرار حاکمیت
  مدیریت جهادي انقالبی

)1(  

و استقرار الگوي بومی حاکمیت تفکر  طراحی
جهادي در بین کارکنان با ارائه  انقالبی و

  راهکارهاي اجرایی آن

  %100  تفکر انقالبی جهادي هاي همؤلفشناسایی ابعاد و 
  %100  ارائه الگوي بومی حاکمیت تفکر انقالبی جهادي

  %50  و نهادینه کردن تفکر انقالبی جهاديسازي گفتمان
  %50  در دانشگاه (کارگاه، سخنرانی، جلسات و...)سازي گفتمانشده تعداد فعالیت اجرایی

طراحی و استقرار الگوي بومی مدیریت جهادي و 
انقالبی در دانشگاه با ارائه راهکارهاي اجرایی و 

  نظارتیي هاشاخص

  %100  ارائه الگوي بومی مدیریت انقالبی جهادي
نظارتی اولویت دار مدیریت انقالبی و جهادي ویژه ي هاشـاخص تبیین و شـناسـایی   

  %100  مدیران

صد حوزه  شش تحتهاي در شگاه که مدیریت انقالبی جهادي را نهادینه و در   پو دان
  %15  خود لحاظ کرده اند.هاي برنامه

2  

کارگیري و حفظ جوانان به
 در دانشگاهانقالبی و کارآمد 

  علوم پزشکی تهران
)2(  

ازي سکارگیري و فعالالگوي بهو استقرار  تدوین
نی و گزیسرمایه انسانی جوان با رویکرد شایسته

  پروريجانشین

  %100  ه تبیین تعریف سرمایه انسانی جوان در دانشگا
  %100  هاي جوانهمؤلفشناسایی ابعاد و 

ي نیروي ریکارگبهمعنویت و عدالت در  ،عقالنیت گانهسه ي هاشاخصه  تبیین تعاریف 
  %100   هانسانی در دانشگا

  %100  سازمانهاي مدیریتی تبیین و شناسایی وظایف استراتژیک پست
  %100  کارگیري جوانان مستعدراهکارهاي عملیاتی به

  %100  هاي تعیین مدیران جوان مستعد آینده شناسایی و اولویت بندي شاخص
  %20  کارگیري جوانان در مشاغل راهبردي و مدیریتیدرصد شناسایی و به

  %100  کارگیري شدهدرصد آموزش مدیران جوان مستعد اینده به
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  کلیدي يهاشاخص  برنامه  راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

کمی شاخص در  گذاريهدف
  ساله 4پایان دوره 

3  
طراحی و استقرار نظام بومی 

  مدیریت نوین منابع در دانشگاه
)2(  

ستقرار   برمبتنیریزي نظام بومی بودجه طراحی و ا
  عملکرد

  %100  ریزي شده بودجهارائه مدل بومی طراحی
  %100  اصالح و ارائه تفاهم نامه براساس نظام بومی طراحی شده

  %20  عملکرد برمبتنیریزي بودجه نامه تفاهم مراکزداراي/  واحدها درصد

خت مبتنی   ظام پردا نان   طراحی ن کارک بر عملکرد 
  بهداشتی درمانی دانشگاه

  (پایلوت در دو بیمارستان منتخب)

  %100  اي مورد نظرهاي هزینههاي نیروي انسانی در کانونتعیین سهم هزینه
عملکردي در ارزیابی عملکرد ساالنه پرسنل    شاخص  10شناسایی و استقرار حداقل    

  %100  بهداشتی درمانی 

  %100  شده ارائه و تصویب دستورالعمل بازنگري
  %30  درصد کارانه پرداختی براساس عملکرد فردي

  %20  شده در مراکز درمانی محاسبه بهاي تمام  شده خدمات در دانشگاهمحاسبه بهاي تمام
  %20  شده در مراکز آموزشیبهاي تماممحاسبه 

یت          مدیر ظام  یت دانش و ن مدیر ظام  ــتقرار ن اسـ
  مشارکتی (نظام پیشنهادها) در دانشگاه

  ساعت 20  شده مرتبط با نظام پیشنهادها و مدیریت دانش هاي برگزارسرانه ساعات آموزش
  %5  نرخ مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها و مدیریت دانش

  %10  درصد پیشنهادهاي مصوب شده

  وري در دانشگاهبهره يسازي برنامه ارتقاپیاده
  برنامه 2  شده مرتبط در سند راهبردي شده و مصوبي تعریفهابرنامهتعداد 

  %60  نامه کشوري سازمان ملی بهره وريمطابق با شیوه هابرنامهدرصد تحقق 
  %60  هابرنامهدرصد اثربخشی حاصل از اجراي 

بخشی به منابع مالی دانشگاه و افزایش سهم    تنوع
  منابع مالی غیردولتی

  %100  شناسایی منابع مالی غیردولتی موثر در نظام سالمت و دانشگاه
شد بهره    صد ر صوب (نظیر    در سهم منابع مالی غیردولتی به بودجه م  VIPمندي از 

IPD  ،10  افزارها و...)سازي نرمتجاري ،مشارکت خیرین سالمت%  
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  کلیدي يهاشاخص  برنامه  راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

کمی شاخص در  گذاريهدف
  ساله 4پایان دوره 

3  
طراحی و استقرار نظام بومی 

  مدیریت نوین منابع در دانشگاه
)2(  

سازي نظام مدیریت منابع و مصارف طراحی و پیاده
  دانشگاه

  %100  سازي و مدیریت منابع و مصارف دانشگاهارائه الگوي بهینه

منطبق با الگو و در  %100  اصالح الگوي موجودسازي و هاي صادره بهینهتعداد دستورالعمل
  راستاي استقرار

  %50  اي پرمصرف شناسایی شدههاي هزینهاصالح کانون

  %20  )100شده (هزینه وضعیت مطلوب/هزینه وضعیت موجود*درصد هزینه صرفه جویی

طراحی و اجراي نظام نوین تدارکات و تأمین کاال 
  و خدمات

مان پ  زانیمکاهش   قدار        ینیب شیانحراف از ز عداد و م کاال(ت تدارك هر  شـــده 
  %80  )دیهاي خرکه از زمان مقرر تأمین آنها گذشته به کل درخواست ییدهایخر

  %80  موفق يدهایدرصد خر د،یصحت خر نسبت

  %50  درصد اصالح الگوي تأمین کاال و خدمات پرتکرار

  %50  کاال و خدماتسازي تدارك و تأمین درصد بهینه

طراحی و استقرار سامانه جامع مدیریت انرژي در 
  دانشگاه

  %100  ارائه طرح جامع مدیریت انرژي دانشگاه 

  %15  ، برق، گاز)بآ( یسیگزارش ماترمطابق با  يانرژسازي و مدیریت درصد بهینه

توسعه نظام استانداردسازي و مدیریت تجهیزات 
  پزشکی دانشگاه

  %70  شناسنامه تجهیزات پزشکی و ازمایشگاهیتکمیل 

ــتورالعمل    ــاخص    ارزیابی و بازنگري دسـ هاي اثربخشـــی  هاي موجود با توجه به شـ
  %50  تجهیزات پزشکی

هاي تمشده به کل سیس   هاي یکپارچه(تعداد سیستم   شده هاي یکپارچهدرصد سیستم     هاي مالی دانشگاهسازي سیستمیکپارچه
  %100  )100قابلیت یکپارچه سازي*شده با شناسایی
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  کلیدي يهاشاخص  برنامه  راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

کمی شاخص در  گذاريهدف
  ساله 4پایان دوره 

3  
تبیین و استقرار طرح جامع 

  مدیریت منابع انسانی دانشگاه
)2( 

ــازمانی  پویا ــاختار س ــی مجدد س ــازي و مهندس س
  دانشگاه

  %100  هاي کلیدي ارزیابی ساختارها و شاخصلفهؤشناسایی ابعاد، م

صد انجام م  سازي  عماريدر سازمانی وظیفه    و نو ساختارهاي گرا ساختار   منطبق بر 
  %50  ماتریسی و مأموریت سازمان

ــته  ــایس ــتقرار مدل ش گزینی و ارتقاي تدوین و اس
  دانشی مدیران پایه دانشگاه

  %100  گزینی و تعالی سازمانیهاي شایستهلفهؤشناسایی ابعاد و م

  %100  ارائه مدل شایسته گزینی  

  %20  کارگیري کارکنان و مدیران پایه براساس مدل شایسته گزینی درصد به

  %50  هاي مدلنفر ساعت آموزش مدیران پایه مطابق شاخص

ــتقرار مدل ــازي و راهبردي توانمند تدوین و اس س
  افزایی کارکنان دانشگاهدانش

  %100  افزایی سازمانیتعریف و تدوین تفکر راهبردي در دانش

  %100  افزایی کارکناندسازي و دانشنارائه مدل راهبردي توانم

ــد ارتقا ــی و کارایی دوره يدرص ــده (هاي برگزاراثربخش و اي افزایش تعهد حرفهش
  %50  )مهارت سازمانی

نابع       جذب و توزیع م ــتقرار الگوي  تدوین و اسـ
  هاي کمی و کیفیانسانی با ارائه شاخص

  %100  جذب منابع انسانی شاخص 15شناسایی حداقل 

  %100  توزیع منابع انسانی شاخص 10شناسایی حداقل 

  %100  ارائه الگوي بومی جذب و توزیع منابع انسانی

  %50  شده مطابق با الگوکارگیريدرصد نیروي انسانی به
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  کلیدي يهاشاخص  برنامه  راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

کمی شاخص در  گذاريهدف
  ساله 4پایان دوره 

4  

هاي مدیریت و ساماندهی پروژه
ي سازعمرانی با تبیین و پیاده

  دانشگاهطرح جامع 
)2( 

  

سن اجراي پروژه  هاي عمرانی مطابق نظارت بر ح
  قراردادهاي منعقده و استانداردهاي کشور

  %100  شده ها و استانداردهاي نظارتی تبییندرصد شاخص

  %20  اي کاهش درصد انحراف پیشرفت فیزیکی و برنامه
  %10  هاي عمرانی دانشگاهپیشرفت فیزیکی پروژه درصد افزایش روند

ارائه برنامه راهبردي و ضوابط اجرایی در خصوص   
هاي دانشگاه براساس   تعمیر و نگهداشت ساختمان  

 CMMSاستاندارد 

  %100  در سطح دانشگاه CMMSشده تبیین استانداردهاي تعریف
  %100  ارائه و اصالح دستورالعمل و الزامات قانونی جهت اجراي بهینه در دانشگاه 

  %50  شناسیسازي تجهیزات و تأسیسات دانشگاه با استفاده از نتایج آسیببهینهدرصد 
ــگاه با توجه به اولویت   ــاختار فنی دانش ــالح س ــویب برنامه راهبردي و اص  هايتص

  %30  رئیسهشده در هیئتتعیین

ساخت    سعه  شکده   ارائه مدل تو سازها در دان هاي و
  دانشگاه

  %100  تبیین تعریف طرح جامع دانشکده
  %100  هاي طرح جامعها و شاخصهمؤلفتبیین و ارائه 

  %100  سازها با توجه به نیازسنجی آموزشی کشور در نظام سالمتوارائه طرح توسعه ساخت
  %100  شده منطبق با طرح جامع (ابنیه، برق و مکانیک و...)ارائه نقشه فازبندي

  %100  رئییسه دانشگاهدار به تشخیص هیئتاولویت یک دانشکدهاجراي طرح در 

هاي ارائه مدل توســعه و ســاماندهی ســاختمان  
  ستادي دانشگاه

  %100  هاي ستاديبندي ساختمانتعریف دسته
  %100  هاي ستاديتبیین استانداردهاي ساختمان

  %100  تعیین سهم سرانه فضاي فیزیکی مورد نیاز
  %100  سازي فضاي اداريمناسبهاي تعیین استاندارد

  %20  هاي ستادي مطابق با مدلسازي و ساماندهی ساختمانپیاده
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  کلیدي يهاشاخص  برنامه  راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

کمی شاخص در  گذاريهدف
  ساله 4پایان دوره 

4  

هاي مدیریت و ساماندهی پروژه
ي سازعمرانی با تبیین و پیاده

  طرح جامع دانشگاه
)2(  

مراکز بهداشتی   سازها در وارائه مدل توسعه ساخت  
  درمانی دانشگاه

  %100  بیمارستانیتبیین تعریف طرح جامع 
  %100  هاي طرح جامع بیمارستانیها و شاخصهمؤلفتبیین و ارائه 

سازها در      ساخت و  سعه  ستان ارائه طرح تو شور در     دو بیمار سنجی ک با توجه به نیاز
  %100  نظام سالمت و مأموریت دانشگاه

  %100  شده منطبق با طرح جامع بیمارستانیارائه نقشه فازبندي
  %50  رئییسه دانشگاهبه تشخیص هیئت دو بیمارستان اولویت داراجراي طرح در 

5  
صیانت از حقوق دانشگاه 
  براساس الزامات قانونی

)3(  

پایش امور حقوقی         یت و  مدیر ظام  ــتقرار ن اسـ
  دانشگاه

  %100  هاي مدیریت، پایش و ساختار حقوقی دانشگاهو شاخص هالفهؤتبیین و شناسایی م
  %100  حقوقی دانشگاه سیستم جامع امورطراحی 

  %100  استقرار سامانه جامع مدیریت و پایش امور حقوقی 
  %30  درصد اصالح ساختار حقوقی دانشگاه

  %10  درصد اصالح فرآیندهاي منجر به شکایات پرتکرار
  %70  شده پرتکرار دانشگاهدرصد قراردادهاي بازبینی

یک        مات ــت ــیسـ مامی تدوین سـ ها و     ت ند فرآی
  هاي معاونت توسعهدستورالعمل

  %80  فرایندهاي معاونت توسعه ياحصا
  %20  مند)شده (نظامدرصد فرایندهاي سیستماتیک

  %20  هاي سیستماتیک شدهدرصد دستورالعمل

مات        خد کارایی  قاي  ــی و ارت ــی اثربخشـ بررسـ
  شده در دانشگاهسپاريبرون

  %100  سپاريهاي برونشاخص ها وهمؤلف تعیین ابعاد،
  %100  سپاريهاي قابل برونتعیین و شناسایی فعالیت

ي هاشــده / فعالیتســپاريهاي برونشــده (فعالیتســپاريهاي بروندرصــد فعالیت
  %20  )100شده *شناسایی

افزایش  ،(کاهش هزینه گرفتههاي صــورتســپاريوري حاصــل از برونمیزان بهره
  %20  ..).کاهش پست سازمانی و ،کیفیت خدمات

  %100  سپاري شدههاي برونسپاري در فعالیتتعیین مزایا و معایب برون
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  کلیدي يهاشاخص  برنامه  راهبرد  ردیف
  (کمی یا کیفی)

کمی شاخص در  گذاريهدف
  ساله 4پایان دوره 

5  
صیانت از حقوق دانشگاه 
  براساس الزامات قانونی

)3(  

ــتغالت غیر  ــاماندهی امالك و مسـ مدیریت و سـ
  منقول دانشگاه

  %100  »اجاره، فروش، خرید«تدوین قرارداد تیپ 
  %100  شده به کل قراردادهادرصد قراردادهاي بازبینی

  %50  هاي سازمانی حاصله از موارد پرتکراردر قراردادهادرصد کاهش آسیب
  %40  100* )ايشده = (تعداد اسناد تک برگی / تعداد اسناد دفترچهبرگیدرصد اسناد تک

ــند=        ــند امالك فاقد سـ ــد تنظیم سـ ــناد تک   کاهش درصـ برگی امالك (تعداد اسـ
  %40  100* سنددارشده/ تعداد امالك فاقد سند)

6  

بهبود رفاه و سبک زندگی 
  کارکنان دانشگاه

)3(  
  

  سازي بسته جامع خدمات سالمت کارکنانپیاده

  %100  کارکنان  نیازسنجی از خدمات سالمت مورد نیاز
  %100  هاي موجودزیرساختتدوین بسته خدمات سالمت کارکنان با توجه به 

  %50  سازي بسته جامع خدمات سالمت در دانشگاهپیاده
ضایت    صد ر سالمت در پایان دوره    در سته جامع خدمات  مندي کارکنان از اجراي ب

  %70  شدهتعیین

  %100  احصا و بررسی خدمات پرتکرار مورد نیاز کارکنان
  %100  سازي بسته خدمات سالمت سازي و پیادهبازنگري، نهایی

  سازي پرونده الکترونیک سالمت کارکنانپیاده

  %100  افزاري مورد نیازافزاري و سختهاي نرمطراحی و استقرار زیر ساخت
  %100  درصد پوشش پرونده الکترونیک سالمت کارکنان دانشگاه

  %50  سازي پرونده الکترونیک سالمتپیادهمیزان رضایت کارکنان از 
  %50  سازي پرونده الکترونیک سالمت کارکناندرصد اثربخشی حاصل از پیاده

فاهی و       خدمات ر مدل بومی  طراحی و اســـتقرار 
  ارتقاي سبک زندگی کارکنان دانشگاه

  %100  هاي سبک زندگی کارکنان ها، شاخصهمؤلف شناسایی ابعاد،
  %100  تعریف الگوي سبک زندگی کارکنانتبیین و 

  %60  استقرار مدل جامع رفاهی در دانشگاه
  %70  مندي پرسنل از استقرار الگوي جدیددرصد رضایت
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المللبین  
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  دانشگاه  المللبین معاونت سالهکالن چهار اهداف
 دانشگاهسازي یالمللبین. 1

 المللبینپژوهش و فناوري ، توسعه آموزش. 2

  المللبینگردشگري سالمت و خدمات درمانی در حوزه  يتوسعه و ارتقا. 3

 یالمللهاي بینحرکت در جهت اقتصاد مقاومتی و بر مبناي بیانیه گام دوم انقالب در فعالیت. 4

 یالمللبینهاي فعالیتاسالمی در اشاعه و ترویج فرهنگ و هویت ایرانی . 5

 تبیین و تثبیت مرجعیت علمی دانشگاه در منطقه. 6

  ی دانشگاهالمللبینجایگاه  يارتقا. 7
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

1  

ارتقاي نام تجاري (برندینگ) و 
بازاریابی (مارکتینگ) دانشگاه در 

  المللسطح بین
  )7و  6، 1(

  المللیهاي بینبنديتدوین برنامه راهبردي ارتقاي رتبه دانشگاه در رتبه
 -  نگارش سند

  - بنديرتبههاي درصد بهبود رتبه در نظام

تولیدات ویدیویی و دیجیتال ساالنه   ي تولیدشدهاتعداد محتو  المللافزایش تولیدات ویدیویی و دیجیتال براي حوزه بین
  30الی  20

متناسب  المللهاي انگلیسی دانشگاه و فارسی معاونت بینارتقاي سایت
  المللیبین با مخاطب

اه سازي سایت انگلیسی دانشگیکپارچه و بهینه
  -  المللمعاونت بین با مدیریت

پذیري با سایت جهت رویتسئوي وب يارتقا
 اول سرچه اول صفحۀ کسب یکی از پنج رتب

  گوگل
هزار در تحلیل  20هزار تا  19رتبه 

 الکسا

هاي نوین مانند هوش مصنوعی در توسعه بازارهاي استفاده از فناوري
  کمپین مارکتینگ در سال 1  هاي طراحی و اجرا شدهبرنامه تعداد  فعلی و آتی در حوزه تبلیغات و مدیریت متقاضی

تعداد  درصد 100با افزایش  Brand Awarenessافزایش 
 هاي اجتماعی به زباناصلی دانشگاه در شبکه ندگان صفحهنکدنبال

  انگلیسی
اي همیزان افزایش مخاطبان دانشگاه در شبکه

  اجتماعی

 k11پست در سال  105اینستاگرام 
  دنبال کننده

 K20پست در سال  28لینکدین
  کنندهدنبال

دنبال  k4پست در سال  40فیسبوك 
  کننده
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

2  

توسعه بازاریابی و جذب دانشجویان 
المللی با محوریت کشورهاي بین

  منطقه و محور مقاومت
  )7و  6، 4، 2، 1(

 دانشجو 250 تا تکمیلی تحصیالت دانشجویان سالیانه جذب افزایش
  تعداد دانشجوي جذب شده  سال در بالینی فلوشیپ و تخصص دانشجوي 70 شامل

 27دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
 درصد دانشجویان کل را تشکیل

تعداد پذیرش  1399دهند. در سال می
 231دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

  نفر بوده است.
هاي تعداد پذیرش دوره 1399در سال 

  نفر بوده است. 45تخصص 
  درصد 11  الملل نسبت به ایرانیدرصد دانشجوي بین  ملی به المللبین دانشجوي %20 طالیی نسبت به رسیدن

  درصد 5کمتر از   درصد جذب نخبگان  بازار دانشگاه از نخبگان منطقه %10سهم 

دانشجو در  90الملل تا پزشکی بینافزایش پذیرش دانشجویان دندان
 سال

  سالشده در تعداد دانشجویان جذب
تعداد پذیرش  1399در سال 

نفر بوده  81پزشکی دانشجویان دندان
  است.

پزشکی افزایش نرخ نگهداري در دانشجویان داروسازي و دندان
 درصد) 50الملل (تا بین

  درصد نرخ نگهداري

نرخ نگهداري  98الی  95هاي در سال
درصد بوده است و بازار سال  50زیر 
سال آینده قابل ارزیابی  1400و  99

  است

  داروسازيشده تعداد دانشجویان پذیرش دانشجو در سال 70افزایش ورودي دانشجویان پردیس داروسازي تا 
تعداد پذیرش  1399در سال 

نفر بوده  64دانشجویان داروسازي 
  است.

دانشجو در  30استادمحور تا  PhDالملل افزایش ورودي دانشجویان بین
 سال

  نفر 18در حال حاضر   استادمحور PhDشده تعداد دانشجویان پذیرش



  المللمعاونت بین

117 

(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

2  

توسعه بازاریابی و جذب دانشجویان 
المللی با محوریت کشورهاي بین

  منطقه و محور مقاومت
  )7و  6، 4، 2، 1(

 SSSاندازي سیستم راه SSSتوسعه پلتفورم سیستم حمایت از دانشجویان 

 SSSهاي در حال حاضر تحلیل ماژول
شده و فرایندهاي حمایتی به صورت انجام

هاي سازي فلوچارتها و پیادهمشاوره
 هدایت و حمایت از دانشجو انجام

  شود.می

 مدتالملل دوره کوتاهدانشجوي بین 100جذب ساالنه 
هاي شده دورهتعداد دانشجویان پذیرش

  مدتکوتاه
نفر در  80الی  70قبل از کرونا ساالنه 

  20حال حاضر حدود 
هاي جدید و الملل در رشتهنفر دانشجوي بین 20جذب ساالنه 

 ايرشتهبین
  جدید  شدهتعداد دانشجویان پذیرش

الملل پزشکی مازاد به داروسازي و هدایت تحصیلی متقاضیان بین
 %10پزشکی تا دندان

شده به تعداد متقاضیان پزشکی هدایت
  درصد 7الی  5در حال حاضر   پزشکی داروسازي و دندان

 با همسایههاي کشور برتر استعدادهاي به تحصیلی بورس اعطاي
جذب دو دانشجوي برتر کنکور   شده تعداد بورس اعطا  اعتبار تأمین در خارجی و داخلی ربطذيهاي سازمان مشارکت

  افغانستان 

  فعال تر شدن در بازار هدف  بر قواعد توسعه بازارمبتنی Education IRAN حضور در بازآرایی
توسعه و نگهداري پورتال و تبیین و 

دانشگاه در  83تکمیل عضویت 
 پورتال

آموختگان دانشگاه به عنوان سفیر برند توسعه بازاریابی از طریق دانش
 (طرح ایجنت دانشجو)

  اعضاي فعال در طرح
 میزان دانشجویان جذب شده

 20طرح ایجنت دانشجو با بیش از 
  عضو فعال است.

 یعال آموزش با مرتبط المللیبینهاي نمایشگاه و رویدادها در حضور
  تعداد رویدادها  المللیبین

در دو سال گذشته به جهت 
هاي کووید؛ صرفا شرکت محدودیت

  نمایشگاه در عراق و پاکستان 2در 

  هدف کشور 5 در جدید بازار ایجاد
هاي تعداد بازارهاي جدید از میان حوزه

آمریکاي جنوبی، آفریقاي جنوبی، ارمنستان، 
  آذربایجان، روسیه، چین، مالزي و اندونزي

در مرحله تحقیق و توسعه بازارهاي 
  درصد  25جدید؛ پیشرفت 
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

3  
هاي آموزشی دانشگاه در توسعه برنامه

   اربا نیاز بازمتناسب الملل بین عرصه
  )2و  1(

الملل براساس نیازهاي بومی سازي آموزش دانشجویان بینمتناسب
  کشورهاي هدف

 اخذ مصوبات الزم از معاونت آموزشی دانشگاه
 و وزارت بهداشت

-  

محور براي مخاطب محور و محصولهاي پژوهشبازاریابی رشته
  المللبین

ارتقاء برنامه پست داك با طراحی استراتژي 
  -  ورودي در سال 20بازار اختصاصی تا سطح 

استادمحور تا  PhDافزایش جذب دانشجویان 
  نفر (سال دوم شروع برنامه) 13  در سال 70

اي، دیجیتال و مجازي براي مخاطب رشتههاي بینتوسعه بازار رشته
 المللبین

اي، دیجیتال و رشتههاي بینبازاریابی رشته
  رشته 50هیبرید تا 

رشته آنالین،  4در حال حاضر 
  شده است.بازاریابی

هاي آموزشی جدید براي مخاطب و دوره کاریکولوماندازي تدوین و راه
  المللبین

 پذیرش و کاریکولوم یک حداقل دوسال هر در
  -  آن در دانشجو

  -  کاریکولوم 4 سال هر   لالملبین دانشجویان براي داخلی آموزشیهاي کاریکولوم تطبیق
ب و در توسعه جذ دانشگاه در کربال هاي شعبهاستفاده بهینه از ظرفیت

  در حال تکمیل و راه اندازي  اندازي شعبه و استفاده از ظرفیت آنراه  الملل در منطقهآموزش دانشجویان بین

در توسعه جذب و آموزش  آبادان هاي شعبهظرفیتاستفاده بهینه از 
  اندازي شعبهراه  هاي شعبه آبادانبهبود استفاده ازظرفیت  الملل در منطقهدانشجویان بین

در توسعه آموزش  هاي پردیس کیشاستفاده بهینه از ظرفیت
پزشکی  در آموزش دانشجویان  هاي پردیس کیشبهبود استفاده ازظرفیت  الملل دانشجویان بین

  الملل مقطع علوم پایه فعال استبین
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

4  

توسعه و تقویت روابط، تعامالت و 
تبادالت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  المللیدر عرصه بین
  )7و  6، 5، 3، 2، 1(

، Cotutelleهایی چون ارتقاي اجراي آموزش مشترك در قالب برنامه
Dual Award  و یاJoint Program  با دانشگاههاي معتبر

  المللیبین

  هاي آموزشی مشترك ایجاد شدهتعداد برنامه
برنامه کوتوتل با دانشگاه مکواري 

 5استرالیا: دریافت گرنت براي 
  دانشجو

  5کوتوتل:  تعداد دانشجویان دوره مشترك

 تعداد دانشگاه داراي پتانسیل همکاري
اسپانیا،  USCکوتوتل: دانشگاه 

دانشگاه ساساري ایتالیا، دانشگاه 
USQ استرالیا  

  المللیبین مدعو استاد جذب گسترش

  تعداد اساتید مدعو تمدید شده

همکاري تعداد  1400تا پایان پاییز 
شده تمدید 2014نفر استاد از سال  30

نفر نیز در دست  10است. تعداد 
بررسی براي تمدید مدت همکاري 

  هستند.

  تعداد اساتید مدعو جذب شده

نفر  103تعداد  1400تا پایان پاییز 
نفر  75اند، که تعداد شدهاستاد جذب

در حال حاضر مشغول به همکاري 
  هستند

  -  تعداد استاد مدعو تبدیل وضعیت شده
شناسایی و استفاده از متحصصین برتر جهانی (برندگان جوایز برتر 

المللی هاي بینالمللی، یک درصد دانشمندان و...) در توسعه فعالیتبین
 دانشگاه 

 شده برايتعداد متخصصین شناسایی و جذب
  -  همکاري

هاي علمی دانشگاه با ها و میزهاي همکاريایجاد و توسعه اتاق
 کشورها

  اتاق 4میز و  21  شدهاندازياتاق و میز راهتعداد 
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

4  

توسعه و تقویت روابط، تعامالت و 
تبادالت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  المللیدر عرصه بین
  )7و  6، 5، 3، 2، 1(

 ايتعداد دفاتر منطقه دفتر) 2سازي دانشگاه (حداقل المللیاي بینتوسعه دفاتر منطقه
اي در منطقهسازي یک دفتر فعال

زنی براي دو اقلیم کردستان و راي
  دفتر دیگر

ا سازي بهاي تبادل دانشجو و ظرفیتتوسعه حضور دانشگاه در پروژه
 هاي خارجی هدفدانشگاه

  المللیپروژه بین 2  سازي حضوریافتههاي ظرفیتتعداد پروژه
  تا کنون 1395نفر از سال  47 تعداد دانشجو/ استاد/ کارکنان تبادل شده

  تا کنون 95قرارداد از سال  7 تعداد قراردادهاي امضا شده

 وبینارهاي وها دوره در اجراي Appraise To Raiseتوسعه برنامه 
  عتبرم مراکز وها دانشگاه با مشترك گواهی ارائه و المللیبین مشترك

  شده در هر قالبتعداد جلسات آنالین برگزار

ــی آنالین   151در مجموع  ــه آموزش جلس
ست. از این تعداد،    برگزار سه   47شده ا جل

شی،   شی     30وبینار آموز سه دوره آموز جل
سري برنامه   23مدت، کوتاه سه از  هاي جل

How I Treat ،18    نال ــه ژور جلسـ
جلسه آموزشی در قالب    28کالب آنالین، 

ــه از ســـري برنامه    3کنگره،  هاي  جلسـ
How I Discover  ــه  2و جــلســ

  TUMS Board Review آموزشی 
  بوده است.

  تعداد سخنرانان خارجی دعوت شده
 40سخنران خارجی از  259در مجموع 

ها سخنرانی داشته کشور دنیا در برنامه
سخنران از کشور  84اند. از این تعداد 

  اند. امریکا بوده

جلسه از سري  6جذب اسپانسر براي   شدهبینیجذب سرمایه پیش
 APEC OJCهاي برنامه

 هاياستفاده از متخصصین ایرانی مقیم خارج کشور در اجراي برنامه
الملل با حمایت معاونت علمی آموزشی پژوهشی و فناورانه عرصه بین

  فناوري ریاست جمهوري
  -  تعداد سالیانه متخصصین
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

5  
گسترش بازاریابی و ایجاد زیرساخت 
  الزم جهت توسعه گردشگري سالمت 

  )4و  3(

ساختار مدیریت و بازاریابی گردشگري سالمت در معاونت  ایجاد
  المللبین

 طمرتب هايمعاونت مشترك فکر اتاقاندازي راه
  -  هابیمارستان و

 گردشگري سالمت حوزه ساختار مدیریت ایجاد
  -  المللدر معاونت بین

ــریعها  پروتکل  تدوین  ــولی امور تسـ  در کنسـ
  -   سالمت گردشگري

 نامهنظام و ارزي دریافت ســـیســـتماندازي راه
  المللبین درمان امور ارزي

ــتماندازي  راه ــیسـ  و ارزي دریافت   سـ
  المللبین درمان امور ارزي نامهنظام

 -  شده تعداد بیماران جذب  بازاریابی گردشگري سالمت

  بسته توانمندسازي آموزشی در حوزه توسعه گردشگري سالمت
  انجام نشده  شدهطراحیهاي تعداد دوره
  انجام نشده هاي برگزارشدهتعداد دوره
  انجام نشده هاکنندگان در دورهتعداد شرکت

6  

، علمیارتقاي توانمندي اعضاي هیئت
پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه در 

  المللهاي بینعرصه
  )7و  6، 2، 1(

ئه فرصت مطالعاتی، اراهاي استفاده از تسهیالت دوره نامهبازنگري آئین
تکمیلی خارج کشور مخصوص اعضاي  هايها و دورهمقاله در همایش

  محوريعلمی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی با رویکرد مأموریتهیئت
  -  مرزي بهبود کیفیت سفرهاي برون

علمی، هیئت اعضاي مخصوص توانمندسازيهاي برنامه توسعه
 المللیبینهاي فعالیت زمینه در دانشگاه کادر و دانشجویان

  هاتعداد سالیانه برگزاري دوره
براساس بانک اطالعاتی و نیازهاي 

اعالم شده، درخواست برگزاري 
  هاي آموزشی به کالج ارسال شدهدوره

هاي خارجی با اهداف کاربردي براي سازي زیانتوسعه بسته توانمند
  -  هاي خارجی خانواده دانشگاهبهبود زبان  اعضاي هبات علمی، دانشجویان و پرسنل دانشگاه

بنیان هاي دانشالمللی در گسترش فعالیتهاي بیناستفاده از ظرفیت
  دانشگاه

ده شالمللی جذبتعداد افراد فناور شاخص بین
    براي همکاري 
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

7  
و پژوهشی توانمندي آموزشی  يارتقا

  المللدانشجویان بین
  )7و  2، 1(

رتر هاي بسینا (ویژه استعدادهاي باشگاه ابنفعالیتحمایت و توسعه 
  الملل دانشگاه)دانشجویی بین

  تعداد جلسات برگزار شده
  تعداد گردهمایی برگزار شده
  تعداد جذب دانشجویان برتر

به طور میانگین در هر ماه دو جلسه 
برگزار شود. به طور میانگین در هر 

  تا گردهمایی برگزار شود. 6سال 
 5یانگین در هر سال به طور م

د. شوندانشجوي برتر عضو کانون می
  دانشجوي برتر جذب شوند.) 30(در کل 

طراحی، اجرا و ارزشیابی بسته آموزش زبان فارسی براي دانشجویان 
  -  لالملبهبود کیفیت زبان دانشجویان بین  المللبین

  هاتعداد دوره  لالملبینهاي توانمندسازي پژوهشی براي دانشجویان برگزاري دوره
  -  کنندگانتعداد شرکت

نیان باستفاده از اساتید و فناوران آشنا به حورزه کسب و کارهاي دانش
  الملل دانشگاهدر آموزش و پژوهش بین

س و شده در تدریکارگرفتهتعداد اساتید فناور به
  -  المللپژوهش دانشجویان بین

8  
 بسترسازي جهت معرفی و بازاریابی

  بنیان دانشگاهمحصوالت دانش
  )7و  6، 4(

ز الملل االملل دانشگاه در عرصه بینمعرفی محصوالت و خدمات بین
  المللیهاي بینطریق برگزاري و شرکت در نمایشگاه

    هاي مرتبط برگزاري و حضور در نمایشگاه
ز الملل و اساتید اتعداد بازدید دانشجویان بین

    دانشگاهبنیان مراکز دانش
تعداد دانشجویان و اساتید شرکت کننده در 

    بازدیدها
تعداد سفیران فناوري و تعداد محصوالت 

    شدهمعرفی
شان در سامانه تعداد شرکتهایی که تور مجازي

    شده بارگذاري
میزان پیشرفت نمایشگاه محصوالت 

    لیالملبنیان دانشگاه براي مخاطب بیندانش

ي تبلیعاتی فاخر و قابل عرضه از محصوالت و اتهیه و تولید محتو
    تعداد تولید محتوي  المللیها و رویدادهاي بینهاي دانشگاه در نمایشگاهتوانمندي
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

9  
توسعه تعامالت پژوهشی در عرصه 

  المللبین
 )7و  2، 1(

ع ها و منابحمایت و توانمندسازي اسانید براي جذب و استفاده از گرنت
 المللی بین

  میزان گرنت جذب شده
  تعداد اساتید موفق به اخذ گرنت 

 نحوه شناسایی براي راه نقشه ایجاد
 کشورهايها خانه سفارت از منابع جذب

 سفرايگیري ارتباط ایران، در خارجی
 مختلف، کشورهاي در ایران
 اشخاص و المللیبین هايسازمان
 و کشوري منافع به توجه با حقیقی

  برد برد رویکرد با دانشگاه
هاي تحقیقاتی مشترك با متخصصین ها و فعالیتحمایت از پژوهش

طرح مصوب در معاونت پژوهشی  7  هاي مصوبتعداد پروپوزال  خارجی در همکاري با معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه
  پردیس

ها و مقاالت مشترك با پژوهشگران و مؤسسات علمی افزایش پژوهش
  المللیتعداد مقاالت بین  خارج کشور

المللی در سال تعداد مقاالت بین
درصد  29(معادل  1928: 2020

  مقاالت دانشگاه)

10  

بر مبتنیهاي توسعه زیرساخت
هاي نوین آموزشی و فناوري

هاي مجازي براي مخاطب سامانه
  المللبین

  )7و  6و  2، 1(

  هاي دیجیتال اندازي سامانهراه
(ثبت نام فضاهاي آموزشی، تجهیزات فضاي آزمایشگاهی،امکانات رفاهی، 

هاي علمی، ثبت نام هاي مطالعاتی و کنگرهمعرفی هوشمند فرصت
متخصصین دانشگاه براي تعامالت علمی، مرکز فروش مواد و تجهیزات 

  دیجیتال الکترونیک مالی درون دانشگاهی)آزمایشگاهی، سیستم 

میزان پیشرفت جمع آوري اطالعات و ایجاد 
  -  سامانه

افزاري براي اجراي هاي فیزیکی و نرمفراهم نمودن زیرساخت
  هاي آن الین و مجازيبرنامه

هاي برخط معاونت تکمیل سالن برگزاري برنامه
  الملل شاملبین

  بینی شدهتعداد اینترنت پشتیبان پیش 
هاي اتاق فرمان متصل به سالن تعداد رایانه

 جلسات آنالین
هاي دار اجراي برنامهافزارهاي الیسنستعداد نرم

  آنالین

  شده استفاز اول انجام

افزاري و هاي فناوري اطالعات در بخش نرمروررسانی سیستمهب
  -  هاي الکترونیکسیستمبهبود عملکرد   الملل و پردیسافزاري در معاونت بینسخت
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

11  

تحقق عدالت در دسترسی و 
 المللمندي از خدمات معاونت بینبهره

  و تکریم ارباب رجوع
  )7و  5، 1(

هاي فرهنگی و تفریحی براي کادر تعداد برنامه  اداري محیط در کارمندان سالمت و نشاط سطح يارتقا
  الملل دانشگاهبین

به طور میانگین هر سال یک هدیه 
شود می فرهنگی به کارکنان اهدا

  (شب یلدا).
به طور میانگین هر سال یک برنامه 

  شود.می شاد براي کارمندان انجام
به طور میانگین هر سال یک برنامه 
مشترك با معاونت فرهنگی دانشگاه 

  شود.می ویژه کارکنان برگزار

  -  شدههاي تصویبتعداد فلوچارت و پروتکل المللبینهاي سازمان در حوزه مستندسازي فرایندها و فعالیت

 پیگیري و ثبت شده برايهاي تسهیلفرایند کردن فراهم
 صورت به المللبین دانشجویان پژوهشی و آموزشیهاي درخواست

  الکترونیک

  تهیه اپلیکیشن
  -  هاي مرتبطروزرسانی و تهیه سامانههب

  شدههاي بازبینینامهتعداد آئین  ارباب رجوعاصالح فرایندهاي جاري در تعامل با 
  -  نظارت بر حسن عملکرد در قبال ارباب رجوع

هاي هاي پردیس و شعبه کیش در جهت ارتقاي فعالیتبازطراحی فضا
 جاري

بهبود عملکرد و استفاده بهینه از فضاهاي باز 
  -  طراحی شده
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

12  

هاي فرهنگی ایرانی ترویج مؤلفه
الملل مخاطبان بیناسالمی در میان 

  دانشگاه
)5(  

قال الملل با هدف انتهاي فرهنگی براي دانشجویان بینگسترش برنامه
  -  هاي طراحی و اجرا شدهتعداد برنامه  هاي فرهنگی ایرانی اسالمی به مخاطبمؤلفه

حوزه تاریخ هاي علمی تعداد مقاالت و برنامه  هاي علمی در تاریخ پزشکی ایران و اسالمتوسعه پژوهش
  پزشکی

ها تاکنون در گروه این قبیل برنامه
  شده است.تاریخ پزشکی اجرا

تولید محتوي فاخر در معرفی ایران و جایگاه تمدن ایرانی اسالمی در 
تاکنون دو فیلم کوتاه فاخر در حوزه   تولید محتوي  المللتکوین دانش پزشکی براي مخاطب بین

  شدهتاریخ پزشکی تهیه

بخشی به روابط و افزایش وفاداري دانشجویان به دانشگاه و کشور عمق
  ایران

پیگیري وضعیت دانشجویان فارغ التحصیل و 
  درصدي  30پیشرفت   درصدي 70سازي موثر با پوشش شبکه

13  
بهبود ارائه خدمات به دانشجویان 

  المللبین
  )2و  1(

دانشجویان  بهبود ارائه خدمات دانشجویی و ارتقاي وضعیت رفاهی
 المللبین

  میزان فضاي ورزشی
  ارتقاي کیفیت ارائه خدمات در خوابگاه ها

  هاي فرهنگی و فوق برنامهبرنامه
-  

هت ج المللیبین بینی ظرفیت الزم خوابگاهی با استانداردهايپیش
 سازي الزمالملل و ظرفیتدانشجویان بین

وجود ظرفیت مناسب براي پذیرش دانشجو 
  -  در خوابگاهالملل بین
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

13  
بهبود ارائه خدمات به دانشجویان 

  المللبین

 )2و  1(

بهبود وضعیت بهداشت و سالمت جسمی و روانی، پایش سالمت 
  سطح دانش خودمراقبتی و خودآگاهی دانشجویان يروانی، ارتقا

هاي حضوري و آنالین تعداد ویزیت
  دانشجویان

دانشجو  6اي به طور متوسط هفته
جهت سنجش سالمت روان با 

روانشناس و روانپزشک به صورت 
  کنند.می حضوري مالقات

طبق گزارش مرکز مشاوره دانشگاه 
دانشجو ویزیت  10میانگین در هر ماه 

  شوند.می آنالین

  دهشهاي انجامتعداد آزمایشات و واکسیناسیون

این خدمات به منظور بررسی وضعیت 
دانشجویان در بدو  تمامیسالمت 

شود (میانگین در می ها انجامورود آن
فرم جهت انجام آزمایش  20هر ماه 

  شود).می به دانشجویان داده

هاي قرنطینه براساس مصوبه تعداد واحد
رئیسه به جهت پایش مستمر وضعیت هیئت

  جسمانی دانشجویان و حمایت از آنها

 در هر خوابگاه دو واحد به منظور(
قرنطینه دانشجویان وجود دارد و در 

صورت نیاز دانشجویان، افزایش 
  )خواهد یافت

دو شده در بهاي دانشجویی تکمیلتعداد پرونده
 ورود

فرم انجام مشاوره بدو ورود به دانشجو 
شود (به طور میانگین می تحویل داده

  فرم) 5در هر ماه 
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

13  
بهبود ارائه خدمات به دانشجویان 

  المللبین
  )2و  1(

بهبود وضعیت بهداشت و سالمت جسمی و روانی، پایش سالمت 
  سطح دانش خودمراقبتی و خودآگاهی دانشجویان يروانی، ارتقا

 تعداد روزهاي حضور پزشک و روانپزشک

صورت ه حضور پزشک خوابگاه ب
  هاروزانه در هر یک از خوابگاه

حضور روانپزشک و مشاوره هر کدام 
هفته در مرکز مشاوره  دو ساعت در

  دانشگاه

 هاي مشاوره برگزار شدهتعداد کارگاه

شده کارگاه مشاوره برگزار 5تاکنون 
است (در صورت رفع مشکل پاندمی 

هاي حضوري در کرونا، کارگاه
الملل ها و در معاونت بینخوابگاه

  برگزار خواهد شد)
شده از طریق هاي انجامتعداد مشاوره

 الینهات
  تماس در مواقع اضطراري

14  

و هم گرایی بین ذینفعان افزایی هم
داخل و خارج سازمانی در 

  دانشگاهسازي المللیبین

  )7و  2، 1(

الملل به کادر هاي هوشمند ارائه خدمات حوزه بیناندازي سامانهراه
  دانشگاه

نه     راه ما ــا ندازي سـ ند معرفی    ا ــم هاي هوشـ
ــت ــی، هاي هاي مطالعاتی، گرنتفرص پژوهش

ضاهاي فیزیکی    کنگره ستفاده از ف هاي معتبر، ا
  الملل و مانند آنمعاونت بین

بررسی نیازها و ساختارها براي 
  طراحی

 سازي در بدنه دانشگاهالمللیتوسعه بین

ها اندازي کمیته تحقیق و توسعه دانشکدهراه
  مورد) 11(

 و دانشکده در نیاز و تقاضا آمایش و رصدخانه
  آفرینارزش حلراه ارائه و دپارتمان

هاي اقدامات اولیه در دانشکده
پزشکی، پیراپزشکی، توانبخشی، دندان

هاي چشم، ها و دپارتمانفناوري
  ایمونولوژي صورت گرفته است.

  هاي کنسرسیوم پنج دانشگاه برتر ایرانتوسعه فعالیت
  -  شدههاي تصویبتعداد دستورالعمل

  -  شدهاندازي راه مشترك آموزشی دوره تعداد
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(شمار هدف یا اهداف مرتبط با  راهبرد کالن  ردیف
 این راهبرد داخل پرانتز بیاید)

هاي کلیدي در وضعیت شاخص  هاي کلیدي (کمی یا کیفی)شاخص  برنامه
  شروع برنامه 

14  

گرایی بین ذینفعان و همافزایی هم
داخل و خارج سازمانی در 

  دانشگاهسازي المللیبین

  )7و  2، 1(

هاي آمادگی آزمون سنجش استانداردهاي مهارت زبان برگزاري دوره
    تعداد فراگیرانشده و هاي برگزارتعداد دوره  هاي علوم پزشکی کشور(سامفا) براي دانشگاه فارسی

توسعه تعامالت درون دانشگاهی با رویکرد تقاضامحوري و 
 المللآفرینی در حوزه بینارزش

الملل به حل و خدمات بازار بینارائه راه
هاي درمان، آموزش و پژوهش معاونت

ساالنه یک محصول ، براساس تقاضا و نیاز
  مشترك با هر معاونت

-  

مستقل دانشگاه به  اندازي دفتر کنسولیراه
نیابت از وزارت بهداشت و ارتباط مستقیم با 

 پلیس
-  

ه یا یدیئمطالعه و طراحی برنامه اساتید داراي تا
license المللی با همکاري یک سازمان بین

 المللیمرجع بین
-  

 
 
 
  

  
  
 


