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 برنامه راهبردی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه 1

 مراغه یدرمان یو خدمات بهداشت یمحترم دانشکده علوم پزشک استیسخن ر

 

 یزاسلامت خوب از اج تیوضع گریباشد؛ به عبارت د یم یرفاه اجتماع ینظام ها یاصل یشرط ها شیاز پ یکیسلامت 

هر جامعه است. در همه جوامع، رفاه اقتصادی خانواده ها و جمعیت سالم لازمه كاهش فقر،  یافتگیرفاه و توسعه  یاصل

طور گسترده به عنوان عملکرد فیزیکی، روانی و اجتماعی  هرشدد اقتصادی و توسعه پایدار است زیرا سلامت ی  ملت ب

ملت برای مقابله با چالش های زندگی تعریف شده است، كه به عنوان ی  عامل تعیین كننده مهم در  عملکرد اقتصاد 

ثروت است. سلامت ی  پروسه چند محوری   "سلامت"ملی می باشدد، در ققیقت خرد هر فرهنگی قکم می كند كه  

ی  سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و قاصل مشاركت تمام دستگاههای اجرایی ی  جامعه  ازاست، 

 هایهمین علت در برنامه اسددت و از طرد دیگر ، مقوله سددلامت ت ثیر قابل توجهی بر سددایر بجشددهای جامعه دارد. به

مرده یافتگی جوامع شهای اصلی توسعهاز شاخص یکیمت، بعنوان توسدعه هزاره سوم سازمان ملل متحد نیز مقوله سلا

از طرفی دیگر برای دستیابی به ارایه خدمات با كیفیت نیاز به وجود ی  برنامه جامع و مدون داریم تا بتوانیم شدود. می

لی نظام اطرح عدالت و تع تیبا توجه به اهم نی. بنابرارا فراهم نماییم مبتنی بر عدالت مسیر و راه توسعه سلامت شهری

برنامه راهبردی ذیل ارایه  سددلامت و با عنایت به تاثیرگراری برنامه ریزی در موفقیت پرو ه های و اقدامات دانشددکده،

 .شده تا در چارچوب و مسیر مشجص قدم برداریم

 دکتر الهویردی ارجمند

 مراغه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده علوم پزشکرئیس 
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  مقدمه

ا ب سازمانمروزه برنامه ریزی در تمام دنیا ی  امر مرسدوم قلمداد می شدود چرا كه این تفکر باعم می شدود مساولان ا

صدرد وقت بتوانند در باره سازمان خود بیاندیشند و ملاقظه نمایند كه موضع سازمان چیست و در كجا قرار دارند و در 

آیند تا در ی  دوره  می مه های جامع بربرنا اجرای و تدوین صدددد در آینده در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت، آنگاه

بر عکس با انجام فعالیت های درون سازمانی هدد والای مورد نظر خود برسند.  زمانی معقول از جایی كه قرار دارند به

ی نمی توان بدرستنا منظم، پراكنده و بدون ساختار رسمی كه بطور مستمر و روزمره در محیط سازمان انجام می شوند 

، قركت  دادن  سازمان از وضع گر بپریریم كه وظیفه اصلی مدیریتا .تعیین كرد كه در كجا هستیم و مقصود ما چیست

بی ش  بدون داشتن برنامه ی سازمان برنامه مدونی تدوین شود. موجود به سدوی وضدع مطلوب اسدت لازم اسدت برا

و ضدعف سیستم خود و بدون توجه به فرصت و تهدید هایی كه از بیرون شدفاد ،آینده نگر و بدون اطلا  از نقاط قوت 

 سازمان ما را تحت الشعا  قرار می دهد موفق به ترسیم راهی روشن در اعمال مدیریت مناسب و فراگیر نجواهیم شد.

 جصوص درب ،یکی از موضدوعات اساسی و كاربردی برای هر سازمان رو به توسعه ای می باشد. راهبردیبرنامه ریزی 

سازمان هایی كه محیط كاری آن ها دستجوش تغییرات مهمی می باشند، اصل تغییر بعنوان ی  نیاز اساسی با مجموعه 

 انتجاب كند. ای از گزینه های مجتلف و مستمری مواجه است كه بایستی از بین آنها بهترین و كارآمد ترین را

تصمیمات اتجاذ شده مناسب و مطلوب نمی باشند و تصمیمات اتجاذ براساس شواهد تجربی تمام تغییرات و یا  بنابراین،

شدده در هر سازمانی بایستی منعکس كننده جهتی باشند كه موفقیت سازمان را در آینده تممین كرده و یا قداقل بقا  

می باشددد و  بحم توانایی آن در برنامه ریزی در واقع یکی از الزامات ی  مدیریت كارآمد و مطلوب، آن را باعم شددود.

 یکی از مساولیت های اساسی مدیریت ارشد هر سازمان می باشد. راهبردیبرنامه ریزی 

در جهت پاسددد دادن به مسدداله بسددیار اسدداسددی هر سددازمان یعنی تبیین قركت كلی  راهبردیبطور كلی برنامه ریزی 

 و مطالعات رسددالت انجام شددود. تدوین دورنما و به واسددطه یتلاش می كند كه این مهم  سددازمان در سددالهای آینده،

 یلذ اهداد به تا كند كم  سددازمان به تواند می راهبردی ریزی برنامه كه اسددت داده نشددان مدیریتی علوم تحقیقات

 :یابد دست

 .نماید مشجص را آینده گیری جهت -1

 .نماید تدوین را د نیازرمو استراتژیهای و بیندیشد راهبردی روش به -2

 .نماید مشجص را ها اولویت -3

 .نماید اتجاذ آنها آینده پیامدهای پرتو در را امروز های تصمیم -4

 .سازد برقرار گیری تصمیم برای دفا  قابل و منطقی ای پایه -5
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 .نماید اعمال را بصیرت قداكثر سازمان كنترل تحت های زمینه در -6

 .نماید گیری تصمیم سطوح تمامی به توجه با -7

 .بجشد بهبود را سازمانی مسایل -8

 .كند برخورد كارساز روش به شوند می ییرغت دستجوش سرعت به كه اقوالی و اوضا  با -9

،به طور واضح و معنا داری با تصمیمات سازمان و  راهبردیدر خاتمه می توان گفت كه برنامه ریزی بجصوص از نو   

 تغییرات آن ارتباط دارد .

اد و گاه آینده نگر خواهد ددید شناسان دانشکده علوم پزشکی مراغهكارمدیران وبرنامه ریزی راهبردی به شدکی نیست 

جدید ترین خدمات بالینی را به مردم هدیه نمایند تا به دنبال آن  روی آنها ایجاد نموده تا بتوانندچشدم انداز روشنی فرا 

 بالاترین سطح سلامتی برای بیماران به ارمغان آید .

 به منظور ترسیم چشم انداز و دورنمای قركت دانشکده تدوین گردید .ی لرا برنامه ریزی راهبرد

 

 معرفی شهرستان مراغه

 گرفته بر در را مساقت استان از درصد 8/4 معادل های محدود مربع كیلومتر 218565 معادل وسعتی با مراغه شهرستان

 هرستانش با شرق از آباد، بستان شهرستانبا  شرق شمال از تبریز، شهرستان با شمال سمت از شهرستان این. است

 با غرب از چاراویماق، شهرستان با شرق جنوب از شهرستان ملکان، و غربی آذربایجان استان با جنوب از هشترود،

 دو اراید كشوری تقسیمات آخرین براساس است همجوار بشیر عج و شهرستان اسکو با غرب شمال از و بناب شهرستان

 .باشدمی سکنه دارای آبادی 177 و خراجو و مراغه های نام به شهری نقطه 2 و دهستان 6 ،(سراجو و مركزی) بجش
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 ت،اس سهند ارتفاعات جنوبی هایدامنه شامل كه شمالی بجش. است شده تشکیل مجزا قسمت دو از این شهرستان

 تانیكوهس توده. است جلگه و دشت صورتبه شهرستان، جنوبی و مركزی بجش و بوده ناهموار و كوهستانی صورتبه

 بجش دیپیکربن كوهستان این جنوبی هایدامنه كه شودمی محسوب شهرستان توپوگرافی  عوارض ترینمهم از سهند

 رودخانه سه و است جنوب به شمال از شهرستان این در زمین عمومی شیب. دهدمی تشکیل را شهرستان از ایعمده

 زا مراغه شهرستان. هستند شهرستان كشاورزی آب كنندهت مین مهم هایرودخانه از چایصوفی چای،مردق چای،لیلان

 رگرمسی دریاچه كنار و جلگه هایقسمت هوای و است مرطوب نسبتا و( سردی به متمایل) معتدل هوا و آب وضع لحاظ
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 در و سرد قسمتی در هابجش سایر در و معتدل كلی طوربه سراجو بجش هوای. است معتدل كوهستانی هایقسمت در و

شهرستان  جمعیت 1395 و1391 لهای سا در مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج اساس بر  .است معتدل قسمتی

 را استان درصد جمعیت 72/6 كه رسیده 1395 سال در نفر 262614 تعداد به درصد 17/1 رشد نرخ متوسط با مراغه

 مراغه شهرستان در باسوادی درصد است. درصد 4/64، 1395سال  در مراغه شهرستان شهرنشینی نرخ .می شود شامل

 در خانوار می باشد. بعد 53/77و  43/87برابر  ترتیب روستایی به و شهری مناطق برای نرخ این است كه 25/84برابر 

 وجود زن 111 مرد، 114 مقابل در یعنی است نفر 114 برابر جنسی و نسبت نفر 3/3 برابر 1395 سال در شهرستان این

 .دارد

نفر یعنی  83112قدود  مراغه بیشتر و ساله ده جمعیت نفر 221419از  1395 سال سرشماری اطلاعات اساس بر       

نفر شاغل و  68175فعال اقتصادی  جمعیت این از. می دهد تشکیل اقتصادی فعال جمعیت را درصد را درصد 66/37

 بیشتر كه بوده درصد 99/17برابر  1395 سال شهرستان در این در بیکاری نرخ. هستند كار جویای بیکار نفر نفر 14937

 درصد می باشد. 54/13با  استان بیکاری نرخ از

 میلیون 15/1تنظیم  قابل آب میزان با كوچ  سد 3 استان، برداری بهره قال در كوچ  سد 133 از ،1395 سال در

 داشته قرار مراغه شهرستان استان، در برداری بهره قال در سدهای تنظیم قابل آب كل از درصد 1/ 7 معادل مترمکعب

 تنظیم قابل آب میزان با بزرگ سد ی  همچنین .باشد می هکتار 411 معادل سدها این پایاب اراضی مساقت. است

 دست در بزرگ سد دو و باشد می هکتار 11 122 معادل سدها پایاب این اراضی مساقت و مترمکعب میلیون 4/123

 .دارد وجود شهرستان این در مطالعه

 1395 سال مراغه در شهرستان سطح در صنعتی واقد 56 معادن، و صنایع سازمان از شده اخر اطلاعات اساس بر      

 معدن 44 از شهرستان این در .می گردد شامل را استان صنعتی ههای كارگا كل از درصد 11/3 كه اند داشته فعالیت

 گونه هر فاقد شهرستان آن مشغول به كار بوده اند.  این در نفر 811 و است بوده فعال معدن 27 استان، شده شناسایی

 درصد 95/3هکتار می باشد كه  97579شهرستان برابر  این مراتع مساقت كه قالی در بوده طبیعی گاه ذخیره یا جنگل

 باشد.  می درصد 65/44 برابر شهرستان كل مساقت از مراتع سهم. باشد می شامل را استان مراتع از
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 استان ههای كل را از درصد 59/4 معادل كیلومتر 71/644 برابر مراغه شهرستان ههای را كل طول 1395 سال در     

 بنیاد اطلاعات اساس بر. است كیلومتر بوده 6/44 و 9/8 ترتیب به اصلی ههای را و هها بزرگرا طول همچنین. است بوده

 -1395 سال تحصیلی در .است درآمده اجرا به هادی مراغه طرح شهرستان روستای 51 در 1395 سال تا استان مسکن

 برابر رتیبت به ای قرفه و فنی و دوم اول، متوسطه متوسطه ابتدایی، شده تشکیل سهای كلا در آموز دانش تراكم ،1396

 باشند. در می 86 و 71 برابر ترتیب به متجصص و عمومی تعداد پزش  ،1395 سال در. است بوده 15 و 24 ،25 ،22

 مستمری خانوار 1723 و تعداد خانوار 2298 برابر بهزیستی سازمان پوشش تحت بی سرپرست خانوارهای تعداد 1395 سال

 .باشد می سازمان این قمایت تحت سرپرست بی كودک 168 و بگیر

 

 مراغه یدانشکده علوم پزشکو معرفی  خچهیتار

. اشدبیواقع در شهر مراغه م ینظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ریز یامراغه دانشکده یعلوم پزشکدانشکده 

 یدرمان یشد و مساول ارائه خدمات بهداشت سیمراغه ت س ییو ماما یبا ارتقا دانشکده پرستار 1391دانشکده در سال  نیا

 ییو ماما یانشکده پرستارد. است یشرق جانینوب استان آذرباهزار نفر در شهرستان مراغه در ج 251 ازشیب یتیبه جمع

 دیگرد سیتاس 1369در سال  یعلوم پزشک یگسترش دانشگاه ها ینشست شورا نیو هفتم یمراغه بر اساس مصوبه س

باشد  یمتر مربع م 8111از  شیب ییبنا ریهکتار و ز 111به مساقت  ییكه شامل فما یبه محل كنون 1386و در سال 

اغه ارتقا مر یمنف  شد و به دانشکده علوم پزشک زیتبر یاز دانشگاه علوم پزشک 1391دانشکده در سال  نی. اافتیانتقال 

معاونت  ،یو فرهنگ ییدانشجو ،یپژوهش ،یموزشمعاونت آ یدارا یاز نظام سلامت مل یدانشکده به عنوان جزئاین . افتی

ارو غرا و د تیریو مد یزیرمنابع و برنامه ت،یریمعاونت درمان، معاونت توسعه مد ،و مركز بهداشت شهرستان بهداشت
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و فوق  یتجصص یبجشها یجنرال و دارا مارستانیسه ب ،یتجت بستر 372یدانشکده دارا نیباشد. قوزه درمان ا یم

( MRIو  رالیاسکن اسپ یت ی) س یا هیسرما زاتیفعال و تجه یمارستانیب یها  ینینوزادان(  وكل -NICU) یتجصص

 ،یدر مقاطع مجتلف كاردان یرشته آموزش 11مراغه با  یدر قال قاضر دانشکده علوم پزشک ،یباشد. به لحاظ آموزش یم

و  یهداشتخدمات ب تیریمد ،یپزشک یوتکنولو یب ،ی)پزشک یپزشک یاقرفه یارشد و دكتر یكارشناس ،یكارشناس

 یهاتیاتاق عمل، فور ط،یبهداشت مح ،یبهداشت عموم ،ییغرا عیعلوم و صنا ه،یعلوم تغر ،ییماما ،یپرستار ،یدرمان

استاندارد،  یآموزش یبا فما یآموزش مارستانیب 3و  یعلم اتینفر عمو ه 53(، یشگاهیو علوم آزما یمارستانیب شیپ

 یمركز خدمات جامع سلامت شهر 17 یبر عهده دارد. قوزه بهداشت دارا ادانشجو ر 1111قدود  تیو ترب میتعل فهیوظ

   باشد. یم شگاهیو آزما یبهداشت شهر گاهیپا 19خانه بهداشت،  72و  ییو روستا
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 مراغه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشکده یراهبرد برنامه نیتدو تهیکم

 عنوان به عمو نفر 11 از متشکلمراغه  یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشکده یراهبرد برنامه نیتدو تهیكم

 لحاظ با آن اعما  كه است شده لیمراغه تشک یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشکده نفعان ذی ندگانینما

 شرو  یندبزمان برنامه و دانشکده ریاست یرسم ابلاغ با و شدند نییتع مشاركت و تیجامع اصول و لازم های توانمندی

 هر در یراهبرد یزیربرنامه انجام مراقل با همگام منظم، جلسددات لیتشددک برنامه، نیتدو تهیكم فهیوظ. نمودند كار به

 .باشد یم موجود شواهد همه یمبنا بر كارشناسانه هاییبررس و مرقله

 دانشکده یبرنامه راهبرد تدوین اعضای کمیته

 سمت اعضاء ردیف

 مراغهرئیس دانشکده علوم پزشکی  دكتر الهوردی ارجمند 1

 رئیس دفتر و مدیر روابط عمومی دانشکده  دكتر عباس بهروزی 2

 مشاوره اجرایی رئیس دانشکده دكتر ادریس قسن پور 3

 ریزیمعاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه مهندس ایوب پوررستم 4

 دبیر هیات امنای دانشکده  دكتر پریسا خاطرنشانیان 5

 و دانشجویی دانشکده آموزشی، پژوهشی معاون دكتر علی اقسانی 6

 معاون بهداشتی و رئیس مركز بهداشت شهرستان  دكتر الهه قق گشایی 7

 دانشکده معاون درمان دكتر اكرم شتایی 8

 دانشکده مدیر غرا و دارو دكتر آرش خرمی  9

 دانشکده كارشناس مساول اداره بازرسی و پاسجگویی به شکایات دكتر رقیه رستمی 11

 دانشکدهو فناوری اطلاعات  آماررئیس اداره  مهندس قبیب جعفری 11

 دانشکدهرئیس اداره اور انس پیش بیمارستانی و مدیریت قوادث  دكتر علی چنگیزی  12

 مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده  دكتر اقسان مقدس كیا 13

 كارشناس امور سمن ها و دبیر سلامت و امنیت غرایی دانشکده  دكتر صدیقه صلواتی 14
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 :(Terminology) نامه واژه

 ها ویژگی اصلی، وظایف اهداد، شامل و بوده سازمان وجودی فلسفه كننده مشجص(: Mission) رسالت 

 باشد. می آن سازمان بر قاكم های ارزش و

 انسازم كه آمالی و آرزو و گراشته نمایش به را سازمانی رسالت تحقق و وقو  شرایط (:Vision) انداز چشم 

 كنندگان دریافت و مجموعه در انگیزش ایجاد كشد. باعم می تصویر به را به آن برسد آینده در خواهد می

 گردد. می خدمات

 رفتهگ شکل آنها مبنای بر ها استراتژی كل كه است متغیری غیر و ثابت قوانین مجموعه (:Value) ارزشها 

 شوند. می گراشته اجرا به ها استراتژی آنها بر نگاه و با تکیه اجرا، زمان طول تمام در و

 نیل جهت در را سازمان كه است سازمانی داخل هایی توانمندی و منابع مجموعه: Strength)) قوت نقاط 

 نماید. یاری می خود اهداد به

 اهداد تحقتق از مانع كه باشد می سازمانی داخل عوامل از ای مجموعه: Weaknesses)) ضعف نقاط 

 گردند.می سازمان

 گیری بهره صورت در كه سازمان از خارج بالقوه امکانات از ای مجموعه :Opportunities)) ها فرصت 

 یافت. خواهد افزایش سازمان هایتوانمندی آنها از

 هابرنامه اجرای از مانع كه سازمان از خارج گر مداخله و موثر عوامل از ای مجموعه :Threats)) تهدیدها  

 گردند. می اهداد سازمان تحقتق و

 گویند. داخلی عوامل را سازمان ضعف و قوت نقاط مجموعه(: SW) داخلی عوامل 

 .گویند می خارجی عوامل را سازمان تهدیدهای و ها فرصت مجموعه(: OT) خارجی عوامل 

 شوند.می شدهتعیینپیش از اهداد به سازمان رساندن باعم كه هااز راه ایمجموعه :(Strategyاستراتژی ) 

 تدوین هافرصت از گیریبهره جهت در قوتنقاط از استفاده با كه هاییاستراتژی :SO هایاستراتژی 

 شوند.می

 به نهاآ تبدیل یا و تهدیدها كنترل باعم قوت نقاط از گیریبهره با كه هاییاستراتژی :ST های استراتژی 

 شوند. می فرصت
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 شوند. می تدوین ها كمبود رفع و ها، فرصت از استفاده جهت كه هایی استراتژی :WO های استراتژی 

 و كرده قفظ تهدیدها برابر در را سازمان ضعف نقاط جبران با كه هایی استراتژی :WT های استراتژی 

 دهند. می افزایش فرصت به تهدید تبدیل یا و كنترل جهت را سازمان هایتوانمندی

 راهبردیمراحل تدوین برنامه 

 راهبردیدانشکده برای تدوین برنامه  ارزیابی میزان آمادگی  

  دانشکده علوم پزشکی مراغه  در راهبردیتشکیل كمیته برنامه ریزی 

  دانشکده علوم پزشکی مراغه  راهبردیبرنامه ریزی برای تدوین برنامه 

  ایجاد زبان مشترک و آموزش اعمای تیم برنامه ریزی 

  شناسایی ذینفعان داخلی و خارجی دانشکده علوم پزشکی مراغه 

 ، دورنما و ارزشها برای دانشکده علوم پزشکی مراغه  تهیه پیش نویس بیانیه رسالت 

 تحلیلارزیابی وضعیت داخلی و خارجی د ( انشکده علوم پزشکی مراغه SWOT ) 

 ندی و جمع بندی نقاط ضعف ،قوت ،تهدیدها و فرصتها اولویت ب 

 ، دورنما و ارزشها برای دانشکده علوم پزشکی مراغه نهایی كردن كردن بیانیه رسالت 

 ترسیم ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی 

 ها براساس نتایج ارزیابی داخلی و خارجی   تدوین استراتژی 

  دانشکده علوم پزشکی مراغه  راهبردیترسیم موقعیت 

 ها و راهبردهای كلان دانشکده علوم پزشکی مراغه  نهایی كردن استراتژی 

 های و راهبردهای كلان  تدوین اهداد كلی بر اساس استراتژی 

  تدوین اهداد اختصاصی بر اساس اهداد كلان 

 های اجرایی برای اهداد اختصاصی  تدوین استراتژی 

 ای دانشکده علوم پزشکی مراغه تدوین برنامه اجرایی بر 
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 تدوین برنامهجدول زمانی مراحل 

ف
ردی

 

های اجرائی طرح  شرح هر ی  از فعالیت
 به تفکی 

طول مدت 
 )ماه(

 زمان اجرا )ماه(

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 11
 

11
 

12
 

 1 یزی برای برنامهبرنامه ر 1

            

 1 تدوین رسالت، دورنما و ارزشها 2

            

 4 تحلیل محیط داخلی و خارجی 3
            

 3 تدوین اهداد و استراتژی ها 4

            

 2 تدوین برنامه عملیاتی  5

            

 1 نهایی سازی و ابلاغ برنامه 6

            

 

 

 

 لیست مهمترین ذینفعان داخلی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

 ذینفعان ردیف

 هیات رئیسه 5

 مدیران واقد های تابعه 2

 پزشکان 9

 اعمای هیات علمی 0

 اداری و مالی ،خدماتی و ...( –،پاراكلینیکی كاركنان ) بالینی 1

 دانشجویان 1
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 لیست مهمترین ذینفعان بیرونی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

 ذینفعان ردیف

 وزارت بهداشت 5

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 2

 ، مراجعین و بیماران جمعیت تحت پوشش 9

 گر دولتی و خصوصی سازمانهای بیمه 0

 نظام پزشکی 1

 نظام پرستاری 1

 نمایندگان بیمه ها 1

 نمایندگان شركت های دارویی و تجهیزات پزشکی 8

 هیات امنا 1

 سایر ذینفعان 54

 (Mission) رسالت

ه خدمات سلامت در جنوب استان آذربایجان شرقی ئدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه با هدد ارا

 بهداشتی و درمانی ارائه خدمات آموزشی، تحقیقات و فناوری،» ایجاد شده است. رسالت این دانشکده 1391در سال 

ی بوده و این دانشکده با بهره گیری از نیرو «باكیفیت به مردم منطقه و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز قوزه سلامت

 و درمانی خود را از طرق زیر انجام می دهد:، پژوهشی، بهداشتی صص و تجهیزات مدرن، وظایف آموزشیانسانی متج

 های علوم پزشکی در جهت پاسجگویی به نیازهای علمی و پژوهشی قوزه سلامتتربیت نیروی انسانی در رشته 

 آقاد مردمجامع و با كیفیت به  ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبجشی و 

  ،و تشجیصی فوق تجصصی بالینیارائه خدمات تجصصی  

 پژوهش انجام( های كاربردی با تاكید برHSR ،)و دانش بنیان  تحقیقات بنیادی 
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 (Vision)  چشم انداز

ه ی  بزشی، تحقیقات و فناوری آمو توسعه كمی و كیفی خدمات بهداشتی، درمانی، با تمركز بر نوآوری در می خواهیم

 گردیم.تبدیل  جنوب استان سلامتو قطب  مطرح و تاثیرگرار دانشگاه

 (Values) ارزش ها

 باشیم.می با كیفیت )رضایت مشتریان و كاركنان( در ارایه خدمات ما معتقد به قفظ كرامت انسانی 

  هستیم. دانشکدهبرای توسعه كار تیمی در  تعامل اثربجش در بین كاركنانما معتقد به ایجاد 

  در دانشکده هستیم.  اخلاق مداری و قانون مداریما معتقد به  

 طیمح هبردیرا لیتحل

 جلسه  ی دسترس، در یعلم منابع و ها دستورالعمل طبق مرقله نیا در كار قیدق انجام و طیمح راهبردی لیتحل برای

 و رسالت هیانیب مستند و راهبردی زییر برنامه جلسه، نیا در. دیگرد اجرا و یطراق نیتدو تهیكم اعما  برای یهیتوج

 هاقوت و ها ضعف و دهایتهد ها، فرصت ،راهبردی های موضو  و طیمح راهبردی لیتحل درباره یاتیكل و مرور دورنما

 مراغه یپزشک علوم دانشکده های قوت و ها ضعف و دهایتهد ها، فرصت افکار بارش مقررات به توجه با سپس. شد ارائه

 . دیگرد انیب نیتدو تهیكم اعما  توسط

 (Strengthsنقاط قوت )

  فعال و مند علاقه سلامت نیرابط خیرین و وجود .1

 یكاف یدرمان و یبهداشت خدمات ارائه مراكز وجود .2

 دانشکده ارشد تیریمد سطح در مبتنی بر شواهد تفکر وجود .3

 منطقه در یصیتشج و تجصصی فوق و یتجصص یبجشها وجود .4

 ستمیس در تجصص فوق و متجصص و متعهد یروهاین وجود .5

 دانشکده ارتقا  جهت در رانیمد مثبت نگرش با یمشاركت تیریمد .6

 ینظارت یها طهیق بودن كوچ  لیدل به مناسب نظارت امکان .7

 انیدانشجو و كاركنان با نیمساول فمای دوستانه .8

 ییبنا ریز یها یفما سیتاس جهت مناسب یفما وجود .9

 دانشکده یمال و یادار استقلالوجود  .11

 برون بجشی ارگان های  تعامل با دانشگاه قطب و وزارت وبا مقبولیت بالا و وجود رئیس دانشکده  .11

 امکان جرب مستقیم نیروهای متجصص از وزارت .12

 برنامه مبارزه با بیماری های واگیرداراعتبارات تجصیص یافته برای اجرای  .13
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   های فناوری اطلاعاتهمراهی موثر اكثر همکاران در پیشبرد و ارتقای برنامه  مشاركت فعال و .14

 انفورماتی ( دانشکده بر اساس دستورالعمل فاوافعالیت شورای فناوری اطلاعات ) .15

 كنانتوسط اكثركار ICDL اخرگواهینامه مهارتهای .16

 وجود بستر مناسب برای اعمال نظارت بر واقدهای تابعه .17

 وجود نیروهای متجصص و مجرب در دانشکده .18

 در آموزش دانشجویان پراتی  و تجهیزات به روزوجود فمای مناسب آزمایشگاهی و  .19

 ، بهداشت و درمان، پژوهشنسبت به توسعه آموزش دانشکدهزم مدیران قمایت و ع .21

 در اجرای طرح های علمی و تولید مقالات علمی  نسیل بالقوه در اعمای هیات علمی و پژوهشگرانوجود پتا .21

 و وجود نقشه راه سلامت شهری برای ارتقای سلامت مردم  بهداشت معاونت تعهد و تیقما .22

  سلامت و امنیت غرایی رخانهیدب با تعامل در غرا و دارو معاونت قمایت و پشتیبانی .23

 امور شبردیپ در یشیاند هم یبرا منطقه كلان سطح در ساغ یها رخانهیدب ریسا با مناسب تعامل .24

  سلامت قوزه در فعال یسمنها از متنو  تعداد وجود .25

 سلامت وزه یها سمن عامل رانیمد با نیریخ و ها سمن واقد مساول مناسب تعامل .26

  یعلم اتیه یاعما از یریگ بهره با سمنها یبرا متعدد یتوانمندساز و یاموزش یها كارگاه یبرگزار .27

 در نظام شبکه قاتیتحق یانجام مطالعات كاربرد تیقابل .28

 ارائه خدمات سلامت یمناسب برا یبا كارآمد (بهورز و مراقب سامت) شهیچندپ یروهایاز ن یبرخوردار .29

 ارائه خدمات یمطلوب عموم مردم به واقدها یدسترس .31

 در نظام شبکه  یسطح  یو سامانه ها  یپرونده الکترون استقرار .31

 ینظام خدمات بهداشت یسطح بند وجود .32

 ییو روستا یپزش  خانواده شهر یبرنامه ها یاجرا .33

 در عملکرد نظام ارائه خدمات سلامت یبهداشت یبرجسته شاخصها سهم .34

 عملکرد در نظام بهداشت شهرستان  یابینظارت و ارزش ش،یپا ستمیس وجود .35

 مناسب در ارائه خدمات سلامت یزاتیو تجه یکیزیف یرساختهایز وجود .36

 ییو هم فرهنگ در مناطق روستا یبوم یروهاین وجود .37

 در نظام شبکه دیجد یو ادغام برنامه ها ینیبازب تیساختار و قابل وجود .38

 بهداشت کپارچهیاتفاق افتاده در سامانه  عیخدمات ارائه شده و وقا یتمام ثبت .39

 پشتبانی و قمایت از طرح های توسعه ای دانشکده توسط ریاست دانشکده .41

 یمارستانیدرامد ب یكامل و ابلاغ شده به واقدها یوجود دستورالعملها  .41

 گاهو خواب دست راتیتعم نیسنگ یها نهیهز لیاز تحم یریبا درج در سامانه جهت جلوگ یپزشک زاتیامور نگهداشت تجه انجام .42

 (شاتیو نو  آزما نی)از نظر تعداد مراجع یبجش خصوص یهمپا یدر بجش دولت ییسرپا یصیو تشج یخدمات درمان ارائه .43

 (NICU ،MICU ،یوگرافی)آنژ یو فوق تجصص یتجصص یهمجوار به علت وجود بجش ها یشهرستان ها مارانیب رشیپر .44

 و ... یخدمت، برون سپار دیخاص وصعب العلاج در قالب خر مارانیبه ب یتیخدمات بسته قما ارائه .45

 یاداره طب سنت یدر معاونت درمان برا یو پست سازمان گاهیجا فیتعر .46

 مارستانهایپرستاران مجرب در ب وجود .47

 191از سامانه  یبه موارد ارسال ییو پاسجگو یمردم یها تیمناسب شکا یریگیپ .48

 یمجاز یفما قیاز طر یمناسب و موثر با تمام  مراكز درمان یپل ارتباط جادیا .49



 

 

 مراغه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشکده یراهبرد برنامه 15

 (Weaknessنقاط ضعف )

 زیرساخت های فیزیکیكمبود  .1

 وجود پرو ه های عمرانی نیمه تمام  .2

 استاندارد نبودن فماهای فیزیکی .3

 كمبود اعمای هیات علمی در دانشکده .4

 عدم تناسب نیازهای دانشکده با اعتبارات مصوب .5

 بود مدیریت مبتنی بر شواهدضعف در مدیریت و ن .6

 برون بجشی و درون بجشی هایو هماهنگی ضعف در همکاری .7

 عدم شفافیت قوانین و مقررات و اجرای صحیح آن .8

 در چند سال اخیر  برنامه محور نبودن دانشکده .9

 ی(فیزیک فمای تجهیزات، انسانی،نیروی دانشکده ) رسالتبهداشتی با  درمانی، ،های آموزشیمتناسب نبودن زیرساخت .11

 و پژوهشی  آموزشی یندهایفرآ یهوشمندساز در خلل .11

 آموزش، تحقیقات و فناوری  قوزه در یتوانمندساز یها كارگاه كمبود .12

 محدود یمال منابع و بودجه .13

  شده نیتدو یها برنامه یاجرا جهت بهداشت وزارت از لازم یمال منابع و اعتبارات صیتجص عدم .14

 شهرستان سلامت سندساغ بر  بر تمركز عدم .15

 لزوم تقویت كاركرد نشارتی و مدیریتی و عملکردی مجمع خیرین سلامت شهرستان  .16

 نبود فرایند و دستورالعمل شفاد هدایت خیرات سلامت در دانشکده .17

 نبود سیستم هوشمند دریافت و ثبت و مستندسازی خیرات سلامت در دانشکده .18

 الکترونی ضعف در اجرای كامل ارجا  الکترونیکی و نسجه نویسی  .19

 ضعف در جلب مشاركتهای برون بجشی .21

 نبود یکپارچگی سیستم اطلاعاتی منابع انسانی  و در نتیجه توزیع نامناسب نیروی انسانی .21

  منابع ناكافی برای تعمیر و نگهداری و بهبود استاندارد فماهای فیزیکی و تامین تجهیزات لازم .22

 یی ده بودن ساختمان مراكز بهداشتی شهری و روستافرسو .23

 ارائه شده بهداشتی درمانی عدم سنجش اثربجشی خدمات .24

 وجود دیدگاه كمی نگری به خدمات ارائه شده .25

 یمستهل  در مراكز درمان یپزشک زاتیتجه .26

 یو دانشگاه یمارستانیب یها تهیبه كم ربطیذ نیمساول  یتوجه كم .27

 مارانیپزشکان در پرونده ب فیضع یمستندساز .28

 اعلام شده دانشکده ازینسبت به ن یهوشیطب اور انس و ب ،یولو یمتجصص راد یروین كمبود .29

 و ست گردن( کروسکوپی)م   یعدم وجود امکانات تجصص لیبه دل یاعزام مارانیآمار ب شیافزا .31

 1411طبق سند نقشه راه  یبجش سوختگ یامکان راه انداز عدم .31

 مارستانیب یدر بجش ها یگروه پرستار یروین كمبود .32

 جامع یابیارز یبه بازه زمان مارستانهایب  یجشیشدن اقدامات اعتبار محدود .33

 ها یافتیدر مقابله با اضافه در ییاهرم اجرا یناكاف وجود .34
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 ها فرصت  

 وری در آموزش پزشکی  وجود برنامه عدالت، تعالی و بهروه .1

 استقرار برنامه رابطین سلامت .2

 الزام اجرای برنامه پزش  خانواده روستایی .3

 فیزیکی دانشکده یفماها توسعه و بهبود یبرا یشهر نیمساول تیقما با نیریخ كم  از استفاده امکان .4

 وجود مدیران و نیروهای متعهد در وزارت .5

 در جامعه گسترش پوشش بیمه ای .6

 ر وزارت محترم متبو دتصویب چارت تشکیلاتی دانشکده  .7

 عقد قرارداد همکاری با بجش خصوصی امکان برون سپاری و .8

 دانشگاه   پ تبریز ICTاستفاده از تجارب مدیریتی و فنی كارشناسان قوزه دسترسی وامکان  .9

 های بیمارستانی  سطح بندی تجت براساسامکان توسعه فماهای درمانی  .11

 پشتیبانی سرویس و تجهیزات ضروری/ تعمیر، ها و موسسات متعدد و معتبر جهت خرید ملزومات و شركت وجود .11

جمعیتی شهرستان در جهت الحاق شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های همجوار و ارتقا   موقعیت مناسب جغرافیایی و .12

 دانشکده به دانشگاه

 امکان استفاده از تجربیات دانشگاههای پیشرو در زمینه استقرار و اصلاح فرآیندها .13

 دانشکده وجود مجوزهای قانونی نسبت به برون سپاری خدمات غیر قاكمیتی و وجود پتانسیل كافی در  .14

 امکان برگزاری همایش های كشوری در تمام قوزه ها جهت شناسایی پتانسیل های شهرستان .15

 رفاه دانشجویان های قمایتی وزارت خانه در زمینهسیاست  .16

 برای همکاری در تمام امورهای مادر همکاری با دانشگاه های وجود تفاهم نامه  .17

 وزه سلامتققمایت و تعهد مساولین شهری نسبت به قل مشکلات  .18

از نظر منابع غنی گیاهان دارویی در جهت اجرای طرح های كاربردی در قوزه درمان  وجود پتانسیل مناسب منطقه ای مجصوصاً .19

 و صنعت

 یدانشگاه نیب یپژوهشها یاجرا جهت بالاتر رتبه با یها دانشگاه برجسته دیاسات .21

 كشور از خارج یها دانشگاه و یقاتیتحق مراكز با دیاسات یبرخ یپژوهش مناسب تعاملات .21

 فناورانه قاتیتحق و ها پژوهش از یتیقما یها دستورالعمل و نیقوان .22

 فناورانه یپژوهش داتیتول و قاتیتحق و پژوهش رشد جهت ملی عزم .23

 انها با یپژوهش یها یهمکار و تعامل امکان و شهرستان سطح در یعال آموزش مراكز و ها دانشگاه وجود .24

 ارتقا یها برنامه یاجرا یراستا در یبجش نیب یها مشاركت تیتقو و جادیا از مراغه ژهیو شهرستان یفرماندار یمند علاقه .25

 سلامت دهنده

 شهرستان سطح در مراغه منیا و سالم شهر برنامه قیطر از یبجش نیب مشاركت گفتمان تیتقو .26

 تعامل مناسب با قوزه سمنهای فرمانداری شهرستان ویژه مراغه .27

 وجود دستورالعملهای شفاد و روشن در سطح وزارت در خصوص اداره واقد سمنها و خیرین سلامت  .28

 باورهای عمیق مرهبی و مراسمات مرهبی شهر قسینی مراغه و امکان استفاده از این فرصت برای تقویت نرر سلامت  .29

 رد اهداد سلامتامکان استفاده از ظرفیت  های علمی و پژوهشی مراجع علمی و رسانه ها در پیشب .31

 جمعیت كلی های سیاست وجود .31

 مشاركت جمعیت تحت پوشش در برنامه های اجرایی سیستم بهداشتی .32

 و اقتصاد درمان مهیقوزه ب یمناسب كارشناسان وزارت یفرصت همکار .33
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 در سطح شهرستان یتوسط بجش خصوص یو فوق تجصص یتجصص یو درمان یصیارائه خدمات تشج .34

 سلامت در ارائه خدمات سلامت نیریمشاركت خ .35

 ها مارستانیگرار جهت تداوم ارائه خدمت در ب هیو سرما یبجش خصوص یهمکار .36

 و مکمل یافراد جامعه به طب سنت تیاكثر لیو تما رشیپر .37

 در سطح شهرستان home careوجود  مراكز  .38

 به اهداد سلامت یابیسازمان ها و نهادها جهت دست یبجش نیب یهمکار .39

 وزارت ایمستمر پرسنل توسط قطب  یتوانمندساز .41

 ها تهدید

 پایین بودن سطح سواد سلامت مردم .1

  واگیر افزایش میزان شیو  بیماریهای غیر .2

 كافی برای جرب اعمای هیات علمی توسط وزارتجانه عدم تجصیص ردیف .3

 عدم شفافیت در میزان اعتبارات و هزینه كرد آنها از سوی وزارت .4

 در دانشکده های نوپا افزایش رشته های جدیدتمایل كم وزارتجانه برای  .5

 روند نزولی اشتغال مناسب برای فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در جامعه .6

 بالینی  عدم وجود جاذبه اقتصادی و مالی جهت جرب اعمای هیات علمی .7

 عدم وجود سیستم های نظارتی مناسب برای اجرای قوانین .8

 گر كافی سازمان های بیمه عدم تعامل .9

 متجصص عدم وجود مجوز جهت جرب نیروهای رسمی و .11

 ها عدم وجود قوانین مشترک بین ادارات و سازمان .11

 ، ادارات و مؤسسات با دانشکده كاری برخی واقدها موازی همچنین هماهنگی عدم همکاری و .12

 فناوری اطلاعات استجدام رسمی كارشناس آمار و جرب و مجوز نبود .13

 ایجاد زیرساخت لازم بسترسازی و استانی در مساولین شهرستانی وعدم قمایت و همکاری  .14

 اختصاص تجهیزات فنی جهت ایجاد زیرساخت و دانشگاههای نوپا عدم قمایت مالی كافی از .15

 مورد نیازتجهیزات  كنندگان ملزومات و بین تامین وجود بازار نامطمان و رقابت ناصحیح در .16

 شركتی بودن برخی از نیروهای شاغل ومجاطرات اقتمالی شركتهای طرد قرارداد  .17

 برنامه و بودجه متبو  و سازمان  محترم وزارت سوی از یمنابع تجصیص كافی بودننا .18

 عدم وجود مجوز استجدامی جهت بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده .19

 عدم تناسب افزایش اعتبارات با رشد هزینه ها .21

 نبود هی ت امنای مستقل دانشکده .21

 قانونی نظارتی بر فعالیت واقدهای تابعه سازمان های فراتعدد  .22

  ضعف نظام مالی و كمبود منابع مالی جهت توسعه پژوهشها .23

  شهرستانها و استانها سطح در محلی های نیازمندی به توجه عدم و سیاستها در تمرگزگرایی .24

  خارج از كشوربا دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی  دانشگاهی ناكافی بین ارتباطات برقراری .25

 عدم كفایت نظام اعتبار بجشی قوزه پژوهشی .26

 وزارت متبو  طرد از ها بجشنامه و ها نامه آئین صدور در تاخیر .27

 ناهماهنگی و عدم ثبات سیاستهای كشوری در خصوص امتیازات پژوهشی .28
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 شرایط نامناسب اقتصادی برای برگزاری همایشها و سمینارهای ملی و بین المللی .29

 بهداشت وزارت ییغرا تیامن و سلامت یعال یشورا رخانهیدب طرد از  یستماتیس و یفن یكارشناس فیضع تیقما .31

 یبجش نیب یها یهمکار و یبجش نیب یها پرو ه یاجرا در سازمانها منابع عیتجم در چالش .31

 برخی از مساولین در محوری سلامت جای به محوری درمان نگاه .32

 سلامت بر آن تاثیر و فقر و اقتصادی مشکلات افزایش .33

 افزایش بلایای طبیعی و غیر مترقبه .34

 جمعیت الگوی تغییر و سالمندی جمعیت رشد به رو روند .35

 میکروبی مقاومت و نوپدید های بیماری بروز امکان .36

 سلامت های برنامه از قمایت در قانونی پشتوانه ضعف .37

 ها بیماری اپیدمیولو ی  الگوی داروتغییر از استفاده نامناسب فرهنگ .38

 خدمات دیها در خر مهیب رانهیمتفاوت و سجتگ نیقوان .39

 یو لوازم مصرف یپزشک زاتیتجه یو كمبود و گران یارز دولت قرد .41

 خاص و صعب العلاج مارانیتعداد ب یشیافزا روند .41

 یكشور یها استیس یبرخ یاجرا لیمتجصص و فوق تجصص به دل یروین كمبود .42

 در سطح شهرستان یوجود متجصص طب سنت عدم .43

 و اعتماد مردم به آنها رمجازیغ یمداخله گران طب سنت وجود .44

 نظام سلامت ستمیاز س یدانش آموختگان علوم پزشک مهاجرت .45

 دینوپد یها یماریب و یش .46

 غیرهو  یسازمان نظام پزشک رات،یبا معاونت درمان از جمله تعز یمکمل نظارت یو ارگانها یسازمانها یناكاف یهمکار .47
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 ی عوامل داخلی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغهابیارز ماتریس: 5جدول 

 عوامل داخلی ) ماتریس داخلی( ضریب رتبه نمره نهایی

 نقاط قوت

10.80 4 
2.70 

 

 ریزی دانشکده به برنامه ارشد تیریمد سطح درتعهد  مبتنی بر شواهد و تفکر وجود

 دانشکده در و خدمات دارویی یصیتشج و تجصصی فوق،یتجصص یبجشها وجود 4.00 4 16.00

 دانشکده ارتقا  جهت در رانیمد مثبت نگرش با مشاركتی تیریمد 5.70 3 17.10

 دانشکده یمال و یادار استقلالوجود  3.80 4 15.20

 درمانقمایت مدیران دانشکده نسبت به توسعه آموزش، پژوهش، غرا و دارو و بهداشت و  3.80 3 11.40

وجود پتانسیل بالقوه در اعمای هیات علمی و پژوهشگران در اجرای طرح های علمی و تولید  4.90 3 14.70
 مقالات علمی 

 وجود نقشه راه سلامت شهری برای ارتقای سلامت مردم  4.00 4 16.00

 شهرستان  ییغرا تیامن و سلامت با تعامل در دارو و غرا معاونت تیقما 3.20 3 9.60

 سلامت قوزه در فعال یهاسمن از متنو  تعداد وجود 5.20 3 15.60

 وجود مركز رشد فناوری سلامت و قمایت مدیران از كارآفرینی و خدمات دانش بنیان  4.00 3 12.00

 جمع - - 138.40

 نقاط ضعف

 زیرساخت های فیزیکی نبودن استاندارد و كمبود 6.00 1 6.00

 نبودن دانشکدهبرنامه محور  5.10 1 5.10

 كمبود نیروی انسانی و اعمای هیات علمی در دانشکده 6.50 2 13.00

 ضعف در همکاری برون بجشی و درون بجشی 4.20 2 8.40

 عدم شفافیت در میزان اعتبارات و هزینه كرد آنها 3.40 1 3.40

 در دانشکده  )انسانی، فیزیکی، مالی و تجهیزات( منابع بهینه ضعف در مدیریت 5.90 2 11.80

 نبود مدیریت مبتنی بر شواهد 5.00 1 5.00

 متناسب نبودن زیرساخت های آموزشی، درمانی، بهداشتی با ماموریت های سازمان 4.40 2 8.80

 عدم شفافیت قوانین و مقررات و اجرای صحیح آن 4.40 2 8.80

 یپژوهش و یآموزش یندهایفرآ یهوشمندساز در خلل 4.80 1 4.80

 جمع - - 75.10

213.50  = 100Σ جمع 
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 : ماتریس ارزیابی عوامل خارجی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه2جدول 
 عوامل خارجی ) ماتریس خارجی( ضریب رتبه نمره نهایی

 هافرصت

24.00 4 6.00 
 

 وری در بهداشت و درمان   وجود برنامه عدالت، تعالی و بهروه

 وجود مدیران و نیروهای متعهد در وزارت 4.10 4 16.40

 گسترش پوشش بیمه ای در جامعه 3.40 4 13.60

وجود شددركت ها و موسددسددات متعدد و معتبر جهت خرید ملزومات و تجهیزات ضددروری/  3.70 3 11.10
 تعمیر، سرویس و پشتیبانی

جهت الحاق شددبکه های بهداشت و موقعیت مناسدب جغرافیایی و جمعیتی شدهرسدتان در  5.20 4 20.8
 درمان شهرستان های همجوار و ارتقا  دانشکده به دانشگاه

 وجود تفاهم نامه های همکاری با دانشگاه های مادر برای همکاری در تمام امور 4.20 4 16.80

وجود پتانسددیل مناسددب منطقه ای مجصددوصدداً از نظر منابع غنی گیاهان دارویی در جهت  5.00 3 15.00
 اجرای طرح های دانش بنیان

 انشهرست سطح در سالم شهرنقشه راه سلامت و  قیطر از یبجش نیب مشاركت تیتقو 5.20 3 9.60

 جمعیت و برنامه های مرتبط با آن كلی های سیاست وجود 5.10 4 20.40

 مشاركت جمعیت تحت پوشش در برنامه های اجرایی سیستم بهداشتی 4.20 4 16.80

 جمع - - 164.5

 تهدیدها

7.00 2 3.50 
 

 عدم تجصیص ردیف كافی برای جرب اعمای هیات علمی توسط وزارتجانه

 عدم شفافیت در میزان اعتبارات و هزینه كرد آنها از سوی وزارت 3.80 2 7.60

 تمایل كم وزارتجانه برای افزایش رشته های جدید در دانشکده های نوپا 4.70 1 4.70

 عدم وجود جاذبه اقتصادی و مالی جهت جرب اعمای هیات علمی بالینی  4.00 2 8.00

 بودجهناكافی بودن منابع تجصیصی از سوی وزارت محترم متبو  و سازمان برنامه و  5.80 1 5.80

 عدم وجود مجوز استجدامی جهت بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده 4.40 2 8.80

 امنای مستقل دانشکدهنبود هی ت  3.50 2 7.00

 سلامت بر آن تاثیر و فقر و اقتصادی مشکلات افزایش 2.90 2 5.80

 جمعیت الگوی تغییر و سالمندی جمعیت رشد به رو روند 3.40 2 6.80

 میکروبی مقاومت و نوپدید های بیماری بروز امکان 4.70 2 9.40

 افزایش بلایای طبیعی و غیر مترقبه 2.90 1 2.90

 دانشکده با مؤسسات و ادارات یبرخ یكار یمواز نیهمچن یهماهنگ و یهمکار عدم 5.00 2 10.00

 ها یماریب  یولو یدمیاپ یالگو رییتغ و دارو از استفاده نامناسب فرهنگ 5.30 2 10.60

 جمع - - 90.90

255.40  = 100Σ  جمع 
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 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه راهبردیترسیم موقعیت 
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 دانشکده علوم پزشکی مراغه( SWOT: ماتریس تهدید ها، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت ) 9جدول 

                       (STRENGTHS)  نقاط قوت (WEAKNESSES) نقاط ضعف

 داخلی عوامل

 
 

 

 

 عوامل خارجی  

 یکیزیف یها رساختیكمبود و استاندارد نبودن ز
 محور نبودن دانشکده برنامه
 در دانشکده یعلم اتیه یو اعما یانسان یروین كمبود
 یو درون بجش یبرون بجش یدر همکار ضعف
 كرد آنها نهیاعتبارات و هز زانیدر م تیشفاف عدم
 ( در دانشکده زاتیو تجه یمال ،یکیزیف ،یمنابع )انسان نهیبه تیریدر مد ضعف
 بر شواهد یمبتن تیریمد نبود

 سازمان یها تیبا مامور یبهداشت ،یدرمان ،یآموزش یها رساختینبودن ز متناسب
 آن حیصح یو مقررات و اجرا نیقوان تیشفاف عدم
 یو پژوهش یآموزش یندهایفرآ یدر هوشمندساز خلل

  یزیرارشد دانشکده به برنامه تیریبر شواهد و تعهد در سطح مد یوجود تفکر مبتن
 در دانشکده ییو خدمات دارو یصیو تشج یتجصص ،فوقیتجصص یبجشها وجود
 در جهت ارتقا  دانشکده رانیبا نگرش مثبت مد یمشاركت تیریمد
 دانشکده یو مال یاستقلال ادار وجود
 دانشکده نسبت به توسعه آموزش، پژوهش، غرا و دارو و بهداشت و درمان رانیمد تیقما
 مقالات  دیو تول یعلم یطرح ها یو پژوهشگران در اجرا یعلم اتیه یبالقوه در اعما لیپتانس وجود
 سلامت مردم  یارتقا یبرا ینقشه راه سلامت شهر وجود
 شهرستان  ییغرا تیمعاونت غرا و دارو در تعامل با سلامت و امن تیقما
 فعال در قوزه سلامت یتعداد متنو  از سمنها وجود
 انیو خدمات دانش بن ینیاز كارآفر رانیمد تیسلامت و قما یمركز رشد فناور وجود

  (OPPORTUNITIES) فرصت ها SO استراتژی های WO استراتژی های

 بهداشت و درمانبهبود و توسعه زیرساخت در آموزش، پژوهش ، 

  دانشکدهدر سطح  مبتنی بر شواهدنهادینه کردن مدیریت 

 جلب همکاری های درون بخشی و برون بخشی 

 سازماندهی و مدیریت منابع انسانی 

 زیر ساخت های شبکه و ارتباط  توسعهIT 

 همگانی خدمات سلامت پوشش 

  حمایت خیرین سلامت بهره گیری از ها با زیرساختافزایش 

 برونسپاری واحدهای قابل واگذاری 

 فوق تخصصی با جذب مراکز ارائه دهنده خدمات تخصصی و اد افزایش تعد

 نیروی متخصص

 افزایش تعداد بخش های آموزشی برای تربیت دانشجویان پزشکی 

 توسعه فناوری های نوین در حوزه سلامت 

 در بهداشت و درمان    یورو بهروه یعدالت، تعالوجود برنامه 

 متعهد در وزارت یروهایو ن رانیمد وجود

 در جامعه یا مهیپوشش ب گسترش

 یبانیو پشت سیسرو ر،ی/ تعم زاتیملزومات و تجه دیشركت ها و موسسات متعدد و معتبر جهت خر وجود
 همجوار و ارتقا  دانشکده به دانشگاه یبهداشت و درمان شهرستان ها یشهرستان در جهت الحاق شبکه ها یتیو جمع ییایمناسب جغراف تیموقع

 در تمام امور یهمکار یمادر برا یبا دانشگاه ها یهمکار یتفاهم نامه ها وجود

 انیدانش بن یطرح ها یدر جهت اجرا ییدارو اهانیگ یاز نظر منابع غن یمناسب منطقه ا لیپتانس وجود

 نقشه راه سلامت و شهر سالم در سطح شهرستان قیاز طر یبجش نیمشاركت ب تیتقو

 مرتبط با آن یو برنامه ها تیجمع یكل یها استیس وجود

 یبهداشت ستمیس ییاجرا یتحت پوشش در برنامه ها تیجمع مشاركت
 

  (THREATS)تهدیدات ST هایی استراتژ WT استراتژی های

  توانمند سازی جمعیت تحت پوشش در راستای تغییر سبک زندگی 

 استقرار برنامه های امنیت غذایی در جمعیت تحت پوشش 

  بسترسازی برای اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد و برنامه محوری

 در سطح دانشکده

  بکارگیری نیروهای متخصص و خبره مدیریتی در سطوح بالای

  دانشکده

  تقویت فرآیندهای سازمانیافزایش هماهنگی و 

  مراقبتیتوانمند سازی جمعیت تحت پوشش در برنامه های خود 

 توسعه بخش های تخصصی و فوق تخصص در سطح جنوب استان 

  توسعه آگاه سازی عمومی مردم نسبت به بحران ها با استفاده از ظرفیت

 آموزشی دانشکده

 های پیگیری مسئولین و معانت های مسئول در قبول تامین مالی و اعتبار پروژه

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

  ارایه خدمات به جمعیت سالمندانتوسعه 

 توسط وزارتجانه یعلم اتیه یجرب اعما یبرا یكاف فیرد صیعدم تجص

 وزارت یكرد آنها از سو نهیاعتبارات و هز زانیدر م تیشفاف عدم

 نوپا یدر دانشکده ها دیجد یرشته ها شیافزا یكم وزارتجانه برا لیتما

  ینیبال یعلم اتیه یجهت جرب اعما یو مال یوجود جاذبه اقتصاد عدم
 وزارت محترم متبو  و سازمان برنامه و بودجه یاز سو یصیبودن منابع تجص یناكاف

 دانشکده ازیمورد ن یانسان یروین یریجهت بکارگ یوجود مجوز استجدام عدم

 مستقل دانشکده یامنا  تیه نبود

 آن بر سلامت ریو فقر و تاث یمشکلات اقتصاد شیافزا

 تیجمع یالگو رییو تغ یسالمند تیرو به رشد جمع روند
 یکروبیو مقاومت م دینوپد یها یماریبروز ب امکان
 مترقبه ریو غ یعیطب یایبلا شیافزا

 ادارات و مؤسسات با دانشکده یبرخ یكار یمواز نیهمچن یو هماهنگ یهمکار عدم

 ها یماریب  یولو یدمیاپ یالگو ریینامناسب استفاده از دارو و تغ فرهنگ
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زیر برای رسیدن به  اهداف استراتژیکقرار گرفته است   WOبا توجه به اینکه دانشکده در موقعیت 

 اجرا خواهد شد: رسالت
 ، بهداشت و درمانآموزش، پژوهش بجش درها و توسعه زیرساختبهبود  -

 دانشکدهدر سطح  مبتنی بر شواهدنهادینه كردن مدیریت  -

 بجشیبرون درون بجشی و هایهمکاری جلب -

 دانشکده سازماندهی و مدیریت منابع انسانی -

 همگانی خدمات سلامتو دسترسی پوشش  -

  راهبردیاستراتژی های کلان، اهداف کلان و اهداف اختصاصی برنامه 

S1 :- در بخش آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان هارساختیبهبود و توسعه ز 

 G1 :تحقیقاتی - ، درمانی و آموزشیبهداشتیفمای فیزیکی  توسعهو  گسترش 

 G2های جدید  دانشکدهو  آموزشی هایگروهها، رشته : ایجاد 

 G3 : تحقیقات و فناوریتوسعه زیر ساخت های بهبود و  

 G4 : رفاهی و فرهنگی هایساخت زیرتوسعه بهبود و 

S2 :- بر شواهد در سطح دانشکده یمبتن تیریکردن مد نهینهاد 

 G1 :دانشکده سطح در محوری برنامه توسعه 

 G2در دانشکده كیفیت مدیریت توسعه و : بهبود 

 G3 :مبتنی بر عملکرد در دانشکدهتوسعه مدیریت  و بهبود 

 G4 : تامین و تجصیص بهینه منابع مالیمدیریت 

 G5 مدیریت و نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزات : 

S3 :بخشیو برون یهای درون بخشجلب همکاری 

 G1: تقویت نقش كارگروه سلامت و امنیت غرا در دانشکده 

 G2 مردم نهاد و خیرین: بهره گیری از مشاركت های مردمی و سازمان های 

 :G3 توسعه همکاریهای پژوهشی و آموزشی با سازمانهای ملی و بین المللی 

 :G4توسعه برنامه های برون سپاری در خدمات سلامت 
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S4 :دانشکده یمنابع انسان تیریو مد یسازمانده 

 G1 :توانمندسازی نیروی انسانی قوزه سلامت 

 G2 :در جهت افزایش تعهد سازمانی ومشاركت كاركنان استقرار برنامه های آموزشی و انگیزشی 

 G3 : فرایندهای انجام كار سازی درشفاد 

 G4 :نهادینه نمودن نظام شایسته سالاری در دانشکده 

S6 : پوشش همگانی خدمات سلامتدسترسی و 

 G1: سلامت ی ها برنامه در پوشش خدمات افزایش 

 G2 بهبود نظام سطح بندی خدمات و ارجا : 

 G3 :سالم زندگی شیوه ترویج و خودمراقبتی جهت مردم توانمندسازی 
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 و مرکز بهداشت شهرستان حوزه معاونت بهداشتی  راهبردیبرنامه 

S1بهداشت : توسعه زیرساخت های مورد نیاز 
G1:  و مرکز بهداشت شهرستانمعاونت بهداشتی توسعه و بهبود فضای فیزیکی 

1O  1415سال  پایان چ  لیست های مدون تا سازی فمای آموزشگاه بهورزی بر اساسبازسازی و استاندارد. 

2O  1415تا پایان سال مركز جامع سلامت طالبجان اقداث. 

3O  1415تا پایان سال  ( طبقه همکف یمیقدرت كر ری)م 1مركز جامع سلامت شماره اقداث. 

4O  1415اقداث مركز مشاوره و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر تا پایان سال. 

5O  1415تا پایان سال مركز جامع سلامت جانبازان اقداث. 

6O   1415تا پایان سال قملاق  جهیخانه بهداشت گواقداث. 

7O  1415تا پایان سال خانه بهداشت خرما زرد اقداث. 

8O 
مركزی و ایجاد مکانی برای بی خطرسازی و كپسوله كردن پسماندهای عفونی و  دستگاه زباله سوز تامین

 .1415سال  انیتا پاشیمیایی مراكز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و مطب ها ، كلینی  ها و .... 

9O  1415تا پایان سال و مركز بهداشت شهرستان  یساختمان ستاد معاونت بهداشتاقداث و بازسازی. 

10O 1414آزمایشگاه آب استاندارد بر اساس امکانات دانشگاه های تیپ سه تا پایان سال  تکمیل پرو ه. 

11O 1415 سال انیپا تا دانشکده یویر یها یماریب و سل با مبارزه مركز اقداث. 

12O  شگاهیتوسعه آزماو راه اندازی اقداث pcr  1413تا پایان سال. 

13O  ایجاد ی  مركز سلامت روان جامع نگرCMHC  1415تا پایان سال. 

14O  1415ایجاد انبار ویژه نگهداری مواد غرایی غیر مجاز توقیف شده تا پایان سال. 

15O  1415ایجاد انبار مجصوص نگهداری پركلرین تا پایان سال. 

16O  1415تجهیز زنجیره سرمای مراكز و خانه های بهداشت به سیستم هوشمند هشدار دهنده تا پایان سال. 

17O  1415سال  انیسه تا پا پیت یآب استاندارد بر اساس امکانات دانشگاه ها شگاهیآزماتجهیز. 

18O  1415سال  انیتا پا نیپركلر یمجصوص نگهدارتعمیر و بازسازی كانکس. 

S2 همدیریت مبتنی بر شواهد در سطح دانشکد: نهادینه کردن 
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G1 :سطح دانشکدهبرنامه محوری در  توسعه 

1O  دانشکده به صورت سالیانه راهبردیتدوین برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی براساس برنامه. 

2O  1411تدوین نقشه راه سلامت شهرستان تا پایان سال  

G2 : کیفیت در دانشکدهبهبود و توسعه مدیریت 

1O  1415تدوین خط مشی و بسته های خدمتی برای تمامی فرآیندهای معاونت بهداشتی تا پایان سال. 

2O 
استقرار نظام پیشنهادات در مراكز بهداشتی درمانی به منظور دریافت نظرات و طراقی سیستم رضایت سنجی 

 .1415مداوم از مشتریان قوزه معاونت بهداشتی تا پایان سال 

3O  1415فرآیندها تا پایان سال   %21شناسایی و مستند سازی. 

4O برنامه طول در ندهایفرآ %21 انهیسال یارتقا. 

5O 
قوزه  منظور آگاهی مردم از كلیه ققوق بهداشتیبه تقویت مطالبات و خواسته های مردم استقرار نظام 
 .1415سال  انیتا پا ی در سایت دانشکدهمعاونت بهداشت

G3: بهبود و توسعه مدیریت مبتنی بر عملکرد در دانشکده 

1O .تدوین نظام تشویق و تنبیه و ارتقا  مسیر شغلی براساس عملکرد تا پایان برنامه 

2O 1415سال  انیپاتا برای كاركنان  یشغل رینظام ارتقا  مس نیتدو 

G4: منابع مالی تامین و تخصیص بهینه 

1O  1415تشکیل كمیته اقتصاد سلامت در معاونت بهداشتی تا پایان سال. 

G5 مدیریت و نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزات : 

1O 1415كلیه اموال سرمایه ای تا پایان سال  تدوین شناسنامه تجهیزات پزشکی و. 

2O 
طراقی سیستم نگه داشت و استفاده بهینه از تجهیزات سرمایه ای قوزه معاونت بهداشت تا پایان سال 

1415. 
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3O 
تجهیزات پزشکی مطابق استاندارد وزارتی و مبلمان اداری برای تمامی واقدهای  %111استاندارد نمودن 
 .1415خانه های بهداشت ( تا پایان سال  –ستاد  -بهداشتی ) مراكز 

S3توسعه همکاری های بین بخشی و برون بخشی : 

G1:  در معاونت بهبود امنیت غذایی گروهتقویت نقش 

1O  1415با مشاركت ادارات ذیربط تا پایان سال  گروهتدوین برنامه سالیانه. 

2O 
شهرستان ) با مشاركت ادارات ذیربط( تا پایان  برنامه عملیاتی در قوزه بهبود امنیت غرایی در سطحتدوین 
 .1415سال 

3O  1415پایان سال  الگوی سلامت غرایی شهرستانتدوین نظام نامه جامع. 

G2: و خیرین بهره گیری از مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد 

1O 
تدوین برنامه نیاز سنجی سلامت به عنوان سمبل مشاركت جامعه در كلیه سطوح معاونت بهداشتی تا پایان 

 .1415سال 

2O 
تدوین برنامه های توانمند سازی جامعه در خصوص نقش ارزنده مردم و مشاركت جامعه در ارتقا  سلامت تا 

 .1415پایان سال 

3O  1415تدوین برنامه جامع عملیاتی قامیان سلامت تا سال. 

4O 
تدوین برنامه خیرین سلامت در قوزه بهداشت بر پایه نیازهای اولویت دار سیستم بهداشتی تا پایان سال 

1415. 

5O  1415ایجاد شبکه جامع سفیران سلامت بر پایه برنامه های وزارتی تا پایان سال. 

6O 
دهی كم  های خیرین سلامت در قوزه بهداشت بر پایه نیازهای اولویت دار سیستم سامان دهی و سوق 

 .1415بهداشتی ) خرید تجهیزات و ... ( تا پایان سال 

7O 
اجرای طرح رابطین بهداشتی اصناد ) طرح پیشنهادی گروه سلامت محیط و كار معاونت بهداشتی دانشکده 

 .1415مراغه ( تا پایان سال 

8O 

سپاری برخی خدمات گروه سلامت محیط وكار براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت به دفاتر برون 
خدمات  سلامت و تقویت همکاری با شركت های خصوصی )شركت های سم پاشی و ... ( تا پایان سال 

1415. 
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G3توسعه همکاریهای پژوهشی و آموزشی با سازمانهای ملی و بین المللی : 

1O  همایش های علمی و منطقه ای قداقل دو مورد تا پایان برنامه .برگزاری 

S4سازماندهی و مدیریت منابع انسانی : 

G1: توانمند سازی نیروی انسانی حوزه سلامت 

1O ( تدوین برنامه جامع نیاز سنجی كاركنان طبق استانداردهای وزارتیPDP تا پایان سال )1415. 

2O  1415الکترونیکی نمودن برگزاری آزمون های ضمن خدمت كاركنان تا پایان سال. 

3O  1415تدوین پکیج های استاندارد در راستای آموزش كاركنان تا پایان سال. 

4O  1415تدوین برنامه های آموزش بدو خدمت پرسنل تا پایان سال. 

G2: استقرار برنامه های آموزشی و انگیزشی در جهت افزایش تعهد سازمانی ومشارکت کارکنان 

1O  1415استقرار سیستم رفاهی و انگیزشی در بین رابطین بهداشتی تا پایان سال. 

2O  1415تا پایان سال  % 41توانمند سازی رابطین و سفیران سلامت در برنامه های خود مراقبتی تا میزان. 

G3: شفاف کردن فرایندهای انجام کار 

1O  1415اقصا  شاخص های كلیدی برای معاونت بهداشتی تا پایان سال. 

2O  تدوین و اجرای برنامهEOP  1415معاونت بهداشتی تا پایان سال. 

3O  1415 سال انیتا پاتقویت سایت معاونت بهداشتی و تدوین فلوچارت عملکردی به تفکی  هر فرایند. 

G4: نهادینه نمودن نظام شایسته سالاری در دانشکده 

1O  و كانون ارزیابیتجصیص پستهای سازمانی براساس نظام انتصابات مدیران. 

2O  1415استقرار سامانه نظام ارزیابی عملکرد كاركنان در سطح دانشکده تا پایان. 
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S6دسترسی و پوشش همگانی خدمات سلامت : 

G1: افزایش پوشش خدمات در برنامه های سلامت 

1O  1415انجام خدمات سطح دوم )فیشور سیلنت ( در معاونت بهداشتی تا پایان سال. 

2O  1415راه اندازی مراكز مشاوره جامع تا پایان سال. 

3O  تاسیس مركز گرریDIC  1415تا پایان سال. 

4O  1415راه اندازی كلینی  ویژه مادران پرخطر تا پایان سال. 

G2: بهبود نظام سطح بندی خدمات و ارجاع 

1O  

2O . پیاده سازی كامل طرح پزش  خانواده شهری تا پایان برنامه 

O3  

4O  اجرای طرحIR pen   1415در سطح شهرستان مراغه تا پایان سال. 

G3: توانمند سازی مردم جهت خودمراقبتی و ترویج شیوه زندگی سالم 

1O  1415پیاده سازی برنامه مکمل یاری دانش آموزان تا پایان سال. 

2O 
برنامه كاربردی در جهت افزایش میزان دسترسی و استفاده از نان های سبوس دار تا پایان  2تدوین قداقل 

 .1415سال 

3O  1415اجرای طرح بركت ) در جهت كاهش شیو  ناباروری اكتسابی ( تا پایان سال. 

4O 
تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش بهداشت كشاورزان در جهت كنترل عوامل زیان آور محیط كار تا پایان 

 .1415سال 

5O 
غرایی تا پایان سال برنامه كاربردی در جهت افزایش اگاهی در خصوص تقلب های مواد  1تدوین قداقل 

1415. 
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 حوزه معاونت درمان دانشکده راهبردیبرنامه 

S1درمان : توسعه زیرساخت های مورد نیاز 
G1: توسعه و بهبود فضای فیزیکی حوزه درمان 

1O برنامه. پایان تا تجتجوابی 351 بیمارستان اقداث و راه اندازی 

2O  1415سال  پایانتا  کدهكلینی  ویژه دانشراه اندازی و اقداث. 

3O 1415 سالپایان  تا امیرالمومنین بیمارستان اور انس فیزیکی فمای توسعه. 

4O 1415 سالپایان  تا بهشتی شهید دكتر بیمارستان در زایمانی بلوک اقداث و راه اندازی. 

5O 1415 سال پایان تا سینا بوعلی تجتجوابی 161 بیمارستانپرو ه نیمه تمام از   برداری بهره. 

6O 1415ق چارت وزارت بهداشت تا پایان سال براه اندازی اداره امور آزمایشگاه ها ط. 

7O  1415تشکیل و راه اندازی آزمایشگاه مرجع سلامت و رفرانس تا پایان سال. 

8O  1415راه اندازی آزمایشگاه پاتولو ی و سیتولو ی در كلینی  ویژه تا پایان سال. 

9O  1415تجهیز و تکمیل مركز فرماندهی قوادث تا پایان سال. 

10O  تشکیل و راه اندازی واقد EOC 1415تا پایان سال. 

11O  ( تا پایان سال  21ایجاد و راه اندازی بجش سوختگی ) 1415تجت. 

12O 1415تجت ( تا پایان سال  21)  قی قلب بازاو جر ایجاد و راه اندازی بجش آنژیوگرافی. 

13O  ( تا پایان سال  12ایجاد و راه اندازی بجش روانی ) 1415تجت. 

14O  ( تا پایان سال  5ایجاد و راه اندازی بجش جراقی چشم ) 1415تجت. 

15O  1415ایجاد و راه اندازی درمانگاه دیابت در كلینی  ویژه تا پایان. 

61O  1415سال ایجاد و راه اندازی درمانگاه سالمندان در كلینی  ویژه تا پایان. 
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S2 دانشکدهدر سطح  مبتنی بر شواهد: نهادینه کردن مدیریت 
G1 سطح دانشکده: ترویج برنامه محوری در 

1O  در اسفند ماه هر سال . راهبردیبازنگری سالیانه برنامه 

2O در سه ماه آخر هر سال.هر واقد  سالیانه تدوین و اجرای برنامه عملیاتی 

G2بهبود و توسعه مدیریت کیفیت در دانشکده : 

1O 1414 سال پایان تا بیمارستانها بجشی اعتبار جهت دانشکده بجشی اعتبار علمی تیم تشکیل. 

2O  1415تبدیل نمودن بیمارستان شهید دكتر بهشتی به بیمارستان دوستدار مادر تا پایان سال. 

3O خطاهای پزشکی سالانه و تبدیل نمودن بیمارستان امیرالمومنین به بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار تا آخر  %21كاهش
1415. 

4O العلاج تا پایان برنامه. صعب بیماران درمانی قطب به مراغه شهرستان نمودن تبدیل 

G3: بهبود و توسعه مدیریت مبتنی بر عملکرد در دانشکده 

1O 1415 شهریور آخر برای نهادینه كردن تربیت مدیران تا مدیران اطلاعات آوری جمع. 

2O .استقرار نظام تشویق و تنبیه و ارتقا  مسیر شغلی براساس عملکرد تا پایان برنامه 

G4: منابع مالی تامین و تخصیص بهینه 

1O  از وزارت محترم متبو  در  ترافیکی غیر مصدومینو  نیازمندان ، خاص بیماران اعتبارات  %  51سالیانه  قداقل جرب
 طول برنامه.

2O ترافیکی از وزارت محترم متبو  در طول برنامه. سلامت نظام تحول تجصیصی اعتبارات  %95جرب سالیانه  قداقل 

3O تجت 21 ایجاد VIP   1415تا پایان سال. 

S3توسعه همکاری های بین بخشی و برون بخشی : 

G2 : و خیرین گیری از مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهادبهره 
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1O 1415 پایان سال نهاد مردم و سازمانهای سلامت خیرین و داوطلبین اطلاعاتی بان  ایجاد. 

2O 1415برنامه نیاز سنجی سلامت به عنوان سمبل مشاركت جامعه در كلیه سطوح معاونت بهداشتی تا پایان سال  تدوین. 

S4 :سازماندهی و مدیریت منابع انسانی 
G1: توانمند سازی نیروی انسانی حوزه سلامت 

1O های فرم براساس آموزشی سنجی نیاز PDP. 

2O های فرم براساس آموزی و باز آموزشی جلسات برگزاری PDP. 

3O 1415 سال آخر تا مدیریتی اصول خصوص در و بیمارستان ها درمان معاونت ستاد پایه مدیران %111 آموزش. 

4O  1415آموزش و توانمند سازی پرسنل فوریت های پزشکی در خصوص مواجهه با بحران تا پایان سال. 

G2: شفاف کردن فرایندهای انجام کار 

1O  1415جاریزی تشکیلات جدید سازمانی در ستاد دانشکده تا پایان سال. 

2O  1415فرآیند كلیدی سازمان تا پایان سال  11اقصا. 

3O 1415 سال پایان تا دانشکده تشکیلاتی چارت براساس ها ومدیریت ها معاونت استقرار. 

4O 1415پایان  تا فرآیندها فلوچارت كتابچه تدوین. 

G3: نهادینه نمودن نظام شایسته سالاری در دانشکده 

1O 1415 سال پایان تا مدیران اطلاعاتی بان  ایجاد. 

2O برنامه انیپا تا % 81 زانیم به زهیمکان روش به استجدام جهت یعموم یها آزمون یبرگزار. 

3O 1415 سال انیپا تا رانیمد انتجاب نظام كامل استقرار. 
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S6پوشش همگانی خدمات سلامت : 
G1: افزایش پوشش خدمات در برنامه های سلامت 

1O 1415 سال تا پایان بیمارستانی بندی سطح مصوب تجتهای از %81 نمودن فعال. 

2O 1415 سال پایان تا پزشکی فوریتهای مركز ایجاد دو باب پایگاه اور انس. 

G2: بهبود نظام سطح یندی خدمات و ارجاع 

1O 1 سطح پسجوراند ارائه بر مبتنی بیمارستان پزشکان پرداختی های آیتم از یکی اختصاص. 

G3:  شیوه زندگی سالم ترویجتوانمندسازی جهت خود مراقبتی و 

1O 1415تا پایان سال  شهرستان سطح در غرایی مواد آزمایشگاه ایجاد. 
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 حوزه معاونت آموزشی، پژوهشی دانشجویی دانشکده  راهبردیبرنامه 

S1و پژوهش آموزش : توسعه زیرساخت های مورد نیاز 
G1: توسعه و بهبود فضای فیزیکی حوزه آموزشی 

1O 1415 سال انیپا تا امتحانات سالن زیتجه و یانداز راه. 

2O 1415 سال انیپا تا( كلاس باب 21) یكلاس مجتمع زیتجه و یانداز راه. 

3O 1415 سال انیپا تا حیتشر سالن زیتجه و یانداز راه. 

4O تا پایان  كنفرانس سالن و  یالکترون ،كتابجانه شگاهیآزما ،  یپرات ، یآموزش یتکنولو  كارگاه یانداز راه
 .1415سال 

G2: ایجاد دانشکده ها و گروه های آموزشی جدید 

1O 1415تا پایان سال  پزشکی مبتنی بر شواهدگروه  راه اندازی. 

2O  1415تا پایان سال  پرستاریراه اندازی مقطع كارشناسی ارشد رشته. 

3O  1415بهداشت محیط تا پایان سال مهندسی راه اندازی گروه. 

4O 1415اندازی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تا پایان سال راه. 

5O 1415تا پایان سال  بیوتکنولو ی پزشکیگروه  راه اندازی. 

6O 1415تا پایان سال  فیزیوتراپیگروه  راه اندازی. 

7O 1415تا پایان سال ارشد تغریه مقطع كارشناسی  راه اندازی. 

8O 1415گروه علوم آزمایشگاهی تا پایان سال  راه اندازی. 

9O  1415راه اندازی مقطع كارشناسی رشته مامایی تا پایان. 

10O  1415تا پایان سال  كارشناسی سلامت از راه دورراه اندازی مقطع. 

11O  1415راه اندازی مقطع كارشناسی ارشد رشته اتاق عمل تا پایان سال. 
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12O  1415تا پایان سال  كارشناسی هوشبریمقطع راه اندازی. 

13O .راه اندازی رشته های جدید بین رشته ای ویژه منطقه و رشته های تحصیلات تکمیلی تا پایان برنامه 

14O .راه اندازی دوره های آموزشی مجازی یا تركیبی )قموری و غیر قموری ( تا پایان برنامه 

15O برنامه.داخلی تا پایان  راه اندازی گروه 

16O .راه اندازی گروه جراقی تا پایان برنامه 

17O .راه اندازی گروه علوم پایه پزشکی تا پایان برنامه 

18O .راه اندازی گروه تغدیه و صنایع غرایی تا پایان برنامه 

19O  تا پایان برنامه.فناوری اطلاعات سلامت راه اندازی گروه 

20O  گیاهی تا پایان برنامه.راه اندازی گروه طب سنتی و 

G2: ساختهای پژوهشی بهبود و گسترش زیر 

1O  درصدی انجام طرح های تحقیقاتی در بین اعمای هیات علمی ، كاركنان و دانشجویان تا پایان  51رشد
 .1415سال 

2O  1415تا پایان شش ماهه اول سال  مبتنی بر شواهد  مدیریت سلامتمركز تحقیقات ایجاد. 

3O 1415 سال آخر تا پرستاری دانشکدهمركزی  كتابجانه %51 نمودن یکیالکترون. 

4O  1415راه انداری مجله فارسی زبان تا پایان سال. 

5O  1415راه انداری مجله انگلیسی زبان تا پایان سال. 

G5ساختهای فرهنگی و رفاهی : بهبود و گسترش زیر 

1O 1415 نفر تا پایان سال 511خوابگاه دخترانه  با ظرفیت  اقداث. 

2O 1415نفر تا پایان سال  511خوابگاه پسرانه  با ظرفیت  اقداث. 
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3O  واقد تا پایان برنامه. 21ایجاد خانه سازمانی اساتید و هیات علمی با ظرفیت 

4O  1415اقداث سالن ورزشی سرپوشیده تا پایان سال. 

5O   1415 دانشجویان در دانشکده تا پایان سالراه اندازی و اتمام سالن اجتماعات. 

6O  1415 واقد تا پایان سال 21خوابگاه متاهلی با ظرفیت  اقداث. 

S2 :بر شواهد در سطح دانشکده یمبتن تیریکردن مد نهینهاد 
G2بهبود و توسعه مدیریت کیفیت در دانشکده : 

1O  به صورت سالانه.درصد  71ارتقای استانداردهای فرهنگی و رفاهی به میزان 

2O   تصمیم گیری مبتنی بر شواهدمورد دوره های تجصصی از قبیل مدیریت كیفیت و  2برگزاری سالانه قداقل 
 برای تقویت مدیران و كاركنان در طول برنامه . راهبردیو مدیریت  

G3: بهبود و توسعه مدیریت مبتنی بر عملکرد در دانشکده 

1O درصد تا پایان برنامه 21به میزان  كاهش هزینه های غیر ضروری. 

2O  1415آماده نمودن چ  لیست ها و معیارهای ارزشیابی انجام  فرآیندها به صورت علمی تا پایان سال. 

3O  راه اندازی سیستم شبکه داخلی انترانت آنلاین در دانشکده و سامانه اطلاعاتی قوزه های مجتلف از قبیل دارو
 آموزش و پژوهش. و غرا، بهداشت و درمان،

4O  سال  تا پایانایجاد سدامانه پرداخت عادلانه اضدافه كاری بر مبنای عملکرد بین مدیران و كاركنان دانشددکده
1415. 

G4: منابع مالی تامین و تخصیص بهینه 

1O واقدها %21 میزان به شده تمام متیق استناد به یواقع نهیهز برآورد و شده انجام یها نهیهز زانیم یبررسد 
 .1415 سال پایان تا
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S3حمایت طلبی و توسعه همکاری های بین بخشی و برون بخشی : 

G3افزایش همکاریهای پژوهشی و آموزشی با سازمانهای ملی و بین المللی : 

1O های پژوهشی  توسعه و ایجاد همکاری با نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران و جلب مشاركت در طرح
 .1415تا پایان سال 

2O  راه اندازی مقاطع تحصیلی با رویکرد آموزش مجازی با همکاری مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی سایر دانشگاهها
 . 1415 به صورت مشترک و استفاده از اساتید آنها تا پایان سال

3O  برنامه.برگزاری دوره های آموزشی و كنگره های مشترک منطقه ای تا پایان 

4O صنعت و اقتصاد بویژه صنایع منطقه تا پایان میزان ارتباط سازنده و موثر پژوهش با قوزه  درصدی 51افزایش
 برنامه.

5O  درصد تا پایان  51به میزان  آمایش سرزمین 2مشداركت فعال در گروه های تجصدصی آنالیز منطقه افزایش
 برنامه.

6O  مشترک آموزشی تحصیلات تکمیلی با دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس دوره های قداقل دو مورد برگزاری
 تا پایان برنامه. مصوبه شورای گسترش

S4سازماندهی و مدیریت منابع انسانی : 
G1:  نیروی انسانی حوزه سلامتتوانمند سازی 

1O تا  دوره ها  كل %81 برگزاری دوره های غیر قموری وآموزش از راه دور كاركنان به میزان سالانه قداقل
 پایان برنامه.

2O تا پایان برنامه . برگزاری سالانه ی  مورد كارگاه های توانمندسازی محوری اساتید 

3O  قداقل ی  مورد راه اندازی كارگاه های مهارت های بالینی ، عملی و تاوری در قوزه های مجتلف آموزشی
 در هر سال تا پایان برنامه.

G3: شفاف کردن فرایندهای انجام کار 

1O  تا پایان سال  %21شدناسایی و اولویت بندی فرآیندهای انجام كار  به صورت لاگ بوک و گایدلاین به میزان
1394. 

2O  در هرسال برنامه. %111پایش و بازخورد فرآیندهای انجام كار دانشگاه به میزان 
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G4: نهادینه نمودن نظام شایسته سالاری در دانشکده 

1O  1413تا پایان سال  پستهای سازمانی براساس رزومه و شایسته سالاری %81تجصیص. 

2O  1415سال براساس عملکرد تا پایان  %51پرداخت مزایای كاركنان به میزان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مراغه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشکده یراهبرد برنامه 34

 دانشکده معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی  حوزه راهبردیبرنامه 

S1بهبود و توسعه زیرساخت های آموزش ، پژوهش ، بهداشت و درمان : 
G1: توسعه و بهبود فضای فیزیکی بهداشتی ، درمانی و آموزشی 

1O تا پایان برنامه. اقداث ستاد مركزی 

2O  1415تا پایان سال  دانشکده ها ، فماهای سبز و ...تهیه طرح جامع دانشکده علوم پزشکی با جانمایی. 

3O 1415سال  انیمتر تا پا1111به مترا   یاقداث مركز آموزش بهورز 

4O  1415تا پایان سال  1اقداث مركز جامع سرطان تیپ . 

5O  1415تا پایان سال  1اقداث مركز تشجیص و غربالگری سرطان و شیمی درمانی تیپ . 

6O 1415ورزشی تا پایان سال  اقداث سالن. 

7O .اقداث خوابگاه خواهران و برادران تا پایان برنامه 

8O  1414تجتجوابی سینا تا پایان سال  161تکمیل بیمارستان. 

9O 
 1415متر تا پایان سال 1111اقداث مركز آموزش بهورزی به مترا  

10O 
 واقد 15اقداث و تکمیل ساختمان پانسیون پزشکان متجصص به تعداد 

11O 
 .1412تا پایان سال مركز جامع سلامت طالبجان اقداث 

12O 
 .1412تا پایان سال  ( طبقه همکف یمیقدرت كر ری)م 1مركز جامع سلامت شماره اقداث 

13O 
 .1415اقداث مركز مشاوره و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر تا پایان سال 

14O 
 .1415تا پایان سال مركز جامع سلامت جانبازان اقداث 

15O 
 .1415تا پایان سال قملاق  جهیخانه بهداشت گواقداث  

16O 
 .1415تا پایان سال خانه بهداشت خرما زرد اقداث 

17O 
 اقداث خانه بهداشت روستای گلستان علیا
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18O 
 اقداث انبار نگهداری موادغرایی و داروهای مکشوفه مدیریت غرا و دارو 

19O 
 .1415تجتجوابی تا پایان سال  351اندازی بیمارستان اقداث و راه 

20O 
 اقداث خانه بهداشت روستای گلستان علیا

21O 
 .1413تا پایان سال  یمولکولسلولی  شگاهیتوسعه آزمااقداث و راه اندازی 

G3: توسعه زیرساختهای پژوهشی 

1O  1415تجهیز آزمایشگاه های سلولی و مولکولی تا پایان سال. 

2O  1415تجهیز آزمایشگاه های غرا و دارو تا پایان سال. 

G4: توسعه زیرساختهای فرهنگی و رفاهی 

1O  1415درصدی خدمات رفاهی )اجاره هتل ( در شهرهای مشهد و سرعین تا پایان سال  51توسعه. 

2O  1415پایان سال درصدی خدمات ورزشی )اجاره استجر ،... ( برای كاركنان و دانشجویان تا  51توسعه. 

3O 1412سال  انیتا پا یو استقرار سامانه رفاه یراه انداز 

4O 1412سال  پایان تا پی  سامانه استقرار و اندازی راه 

5O 1412سال  پایان تا قراردادها سامانه استقرار و اندازی راه 

6O 1412سال  پایان تا مستغلات و املاک سامانه استقرار و یراه انداز 

7O 1415 سال انیتا پا ریچاپ و تکث ینرم افزار اختصاص یراه انداز 

8O  1415اقداث سالن چندمنظوره رفاهی با مشاركت بجش خصوصی تا پایان سال. 

S2 نهادینه کردن مدیریت مبتنی بر شواهد : 

G1توسعه برنامه محوری در سطح دانشکده : 
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1O  ماه هر سال .بازنگری سالیانه برنامه راهبردی در سه اسفند 

2O .تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه هر واقد در سه ماه آخر هر سال 

G3: بهبود و توسعه مدیریت مبتنی بر عملکرد در دانشکده 

1O 1415درصدی برنامه های پرداخت مبتنی بر عملکرد در سطح دانشکده تا پایان سال  111استقرار. 

G4: مالی منابع تامین و تخصیص بهینه 

1O . پیاده سازی  بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سطح دانشکده تا پایان برنامه 

G5 مدیریت و نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزات : 

1O پیاده سازی سامانهCMMS  تا پایان  در بیمارستان های شهید بهشتی ، امیرالمومنین و بیمارستان سینا
 .1415سال 

2O یی، گرمایشی و سرمایشی در سطح دانشکده تا پایان برنامه.روشنا یها یستمس هوشمند سازی 

S3توسعه همکاری های بین بخشی و برون بخشی : 
G2: و خیرین بهره گیری از مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد 

1O  1415راه اندازی بیمارستان ارتش با مشاركت ستاد فرمان اجرایی امام )ره( تا پایان سال. 

2O  تجتجوابی با مشاركت بجش خصوصی تا پایان سال برنامه. 351اقداث راه اندازی بیمارستان 

3O  1415اقداث و راه اندازی بجش دیالیز مركزی با مشاركت بجش خصوصی تا پایان سال. 

4O پایان تا خیرین و بهداشت وزارت با مشاركت پزشکی های فوریت و قوادث اداره ستادی ساختمان اقداث 

 1415  سال
5O  1415تجتجوابی و پردیس دانشگاه با مشاركت خیرین تا پایان سال  351خرید و تمل  زمین بیمارستان 

G4: توسعه برنامه های برون سپاری در خدمات سلامت 

1O  1415واگراری امور نقلیه ، بوفه و خدمات چاپ و تکثیر بیمارستانها به بجش خصوصی تا پایان سال. 
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2O 
 1415برون سپاری كترینگ صنعتی بیمارستان های سه گانه تا پایان سال 

3O 
 1415برون سپاری پاركینگ طبقاتی بیمارستان سینا تا پایان سال 

S4سازماندهی و مدیریت منابع انسانی : 

G1: توانمند سازی نیروی انسانی حوزه سلامت 

1O  آموزشی ضمن خدمت كاركناناختصاص و تجهیز سالن جهت برگزاری دوره های 

2O برگزاری كارگاه های توانمندسازی برای مدیران قوزه ستادی با مشاركت اعمای هیات علمی 

G2: استقرار برنامه های آموزشی و انگیزشی در جهت افزایش تعهد سازمانی و مشارکت کارکنان 

1O  1415استقرار نظام پاداش تا پایان سال. 

2O  

G3: شفاف کردن فرایندهای انجام کار 

1O 
 .1412راه اندازی سامانه قراردادها تا پایان سال 

2O 
 .1415راه اندازی سامانه كالاهای اسقاطی تا پایان سال 

3O راه اندازی خطE1  1415در راستای تکریم ارباب رجو  و رسیدگی به شکایات تا پایان سال  چهار رقمی. 

G4: نهادینه نمودن نظام شایسته سالاری در دانشکده 

1O پایان سال  تا سلامت مدیران بان  اطلاعات سامانه در مدیران مدیریتی سوابق و اطلاعات كلیه تکمیل
1415. 

2O 
 تجصیص پست های سازمانی مدیریتی از طریق معرفی به كانون ارزیابی و بر اساس نظام انتصابات مدیران
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 دانشکدهی حوزه مدیریت غذا و دارو راهبردیبرنامه 

 مدیریت غذا و داروی دانشکده

S1بهبود و توسعه زیرساخت های آموزش ، پژوهش ، بهداشت و درمان : 

G1توسعه و بهبود فضای فیزیکی حوزه مدیریت  غذا و دارو : 

1O  1415اقداث انبار تجهیزات و ملزومات پزشکی تا پایان سال . 

2O  1415انبار داروهای مجدر تا پایان سال اقداث. 

3O  1415تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه غرا و دارو تا پایان سال. 

S2نهادینه کردن مبتنی بر شواهد در سطح دانشکده : 

G2 مدیریت و نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزات : 

1O  1415فرآیند های مربوطه تا پایان سال نفر كارشناس مواد آرایشی بهداشتی  جهت تحقق  3جرب قداقل. 

2O  نفر نیروی آقا با عنوان كارشناس تجهیزات پزشکی جهت ساماندهی بازرسی های قوزه مربوطه   2جرب قداقل
1415. 

3O  1415نفرداروساز آقا بصورت استجدام ثابت جهت ساماندهی بازرسی های قوزه مربوطه   2جرب قداقل. 

O4  تجهیزات پزشکی بعنوان مساول فنی ملزومات پزشکی در بیمارستان هاجرب نیروی متجصص 

S4سازماندهی و مدیریت منابع انسانی : 

G3شفاف کردن فرایندهای انجام کار : 

1O  1415اخر تفویض اختیار صدور پروانه تولید كارخانجات مواد غرایی تا پایان سال. 

2O  فعال سازی كارتابلIRC قوزه اداره غرا 

O3  توسعه زیرساخت ها جهت الکترونیکی نمودن فرم ها در فرآیند بازدید 

O4  اخر تفویض صدور پروانه تولید ملزومات پزشکی 
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 دانشکده برنامه راهبردی حوزه مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوداث

 مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوداث دانشکده

S1 توسعه زیرساخت های آموزش ، پژوهش ، بهداشت و درمان: بهبود و 

G1توسعه و بهبود فضای فیزیکی حوزه مدیریت  غذا و دارو : 

1O  

2O  

3O  

S2نهادینه کردن مبتنی بر شواهد در سطح دانشکده : 

G2 مدیریت و نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزات : 

1O  

2O  

3O  

O4  

S4منابع انسانی : سازماندهی و مدیریت 

G3شفاف کردن فرایندهای انجام کار : 

1O  

2O  
O3  
O4  
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 برنامه راهبردی حوزه  ریاست و ستاد مرکزی 

 استیحوزه ر یروابط عموم تیریواحد مد

2S نهادینه کردن مدیریت مبتنی بر شواهد در دانشکده : 

2G بهبود و توسعه مدیریت کیفیت در دانشکده : 

1O 1412فرآیندهای واقد روابط عمومی در راستای بهبود كیفیت فرآیندها تا پایان سال  اقصای 

2O  ایجاد راهکار استاندارد ارزیابی روابط عمومی های واقدهای تابعه دانشکده در خصوص پاسجگویی و ارتباط
 1412با ستاد بصورت سالیانه تا آخر سال 

3O 1412تفکی  واقدهای تابعه تا پایان سال  ایجاد/خرید سامانه/اپلیکیشن نظر سنجی به 

4O  1411تشکیل كمیته ی تشریفات در دانشکده تا پایان سال 

5O 1412تا پایان سال  ایجاد شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی دیجیتال با فناوری مدرن 

6O  درمانی تا پایان محل برای نمایش پیام های مناسبتی و بهداشتی  3ایجاد نمایشگر الکترونیکی قداقل در
 1414سال 

7O 1412 سال پایان تا عمومی روابط واقدهای برای بودجه ردیف تعریف و ایجاد 

8O رنامهب پایانی سال تا نیاز مورد تصویری و صوتی تجهیزات تامین و بصری و سمعی مستقل واقد ایجاد 

3Sجلب همکاری های درون بخشی و برون بخشی : 

3G درون بخشی و برون بخشی با سازمان های ملی و بین المللی: توسعه همکاری های 

1O  زبان زنده ی دنیا تا پایان برنامه  4ایجاد و تقویت سایت دانشکده به قداقل 

2O  استفاده از ظرفیت سایت دانشکده و فمای مجازی برای برقراری ارتباط با رسانه های خارجی تا پایان برنامه 

4S منابع انسانی : سازماندهی و مدیریت 

1G توانمندسازی نیروی انسانی حوزه سلامت : 

1O اجرای دوره های آموزشی ویژه مدیران و كارشناسان واقدهای تابعه دانشکده به صورت سالیانه 

2O به عمومی روابط فرایندهای و ها ظرفیت با آشنایی برای مدیران و معاونین ویژه آموزشی های دوره برگزاری 
 سالانه صورت

3O  امور بین 3( روابط عمومی 2( رئیس دفتر 1باز تعریف چارت سازمانی واقد با هدد ایجاد سه واقد مستقل )
 1413الملل تا سال 

 4O 1413 تا سال الملل نیپست كارشناس روابط ب یتصد یماهر برا یانسان یروین ی  نفر تیجرب و ترب 

3G شفاف سازی در فرآیندهای انجام کار : 

1O  تهیه اخبار و مصاقبه در تعامل با روابط عمومی واقدهای تابعه دانشکده بر اساس موضوعات مطرح روز و بر
 اساس تقویم زمانی سلامت 

2O برنامه تا پایان رتباطات دو سویه و تفاهم بین سازمان و مجاطبان در راستای اعتمادسازیایجاد مکانیسم های ا 

3O  به صورت مداوم تا پایان برنامه ها مطبوعات و رسانههمکاری فعال و مستمر با 
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4O  برگزاری نشست های خبری با خبرنگاران با هدد ارائه ی گزارش و آشناسازی فعالان قوزه با فرآیندهای
 سازمان به صورت سالانه

5O ماهانه  صورت به دانشکده واقدهای مجتلف های فعالیت( ویدیویی/چاپی)الکترونیکی ی نسجه انتشار و تدوین
 تا پایان برنامه

6O ،برنامه پایان سالانه تا صورت به دانشکده های فعالیت سالنامه چاپ و تدوین تهیه 

 و پاسخگویی به شکایات، ارزیابی عملکرد بازرسیمدیریت  واحد

2S نهادینه سازی مدیریت مبتنی بر شواهد در سطح دانشکده : 

2G دردانشکده: بهبود و توسعه مدیریت کیفیت 

1O  تشکیل جلسات كمیته سلامت اداری و صیانت از ققوق مردم و مبارزه با رشوه به صورت هر ماه یکبار 

2O تدوین گزارشات تحلیلی از شکوائیه ها و ارائه بازخورد به واقدهای تابعه مربوط به صورت فصلی 

3O  بازرسی به صورت فصلی  گزارشاتانجام بازرسی های میدانی از واقدهای تابعه دانشکده و ارائه 

4Sسازماندهی و مدیریت منابع انسانی : 

1Gتوانمندسازی نیروی انسانی حوزه سلامت : 

1O  نیازسنجی، تدوین و تصویب دوره های آموزشی مرتبط با رسالت واقد جهت سایر واقدهای تابعه دانشکده به
 صورت سالانه

2O  كارشناسان همکار اداره بازرسی در واقدهای تابعه دانشکده به صورت سالیانهاجرای برنامه آموزشی مدیران و 

3O  تقویت ساختار سازمانی واقد بازرسی و پاسجگویی به شکایات با ایجاد اداره بازرسی و بکارگیری ی  نفر رئیس
هداشت از وزارت ب نفر نیروی كارشناس خبره بر اساس شرایط اقراز پستهای مرتبط با اداره مركور كه 4اداره و 

 1414ابلاغ گردیده است تا پایان سال 

3Gانجام کار ی: شفاف سازی در فرآیندها 

1O  نظارت بر اجرای فرآیندها و آزمون های استجدامی و معاملات واقدهای تابعه دانشکده در مقاطع زمانی مورد
 نیاز

2O  در واقدهای تابعه دانشکده و تدوین گزارشات نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها،  بجشنامه ها و قوانین
 به صورت متناوب و مقطعی تا پایان برنامه

3O  شركت مستمر مدیر اداره بازرسی در جلسات هیات رئیسه و نماینده/مدیر اداره بازرسی در جلسات، كارگروه ها
 و كمیته های ابلاغی از وزارت در مقاطع زمانی مقرر

  ییغذا تیسلامت و امن رخانهیدب تیریواحد مد

2S  :دانشکده سطح در شواهد بر مبتنی مدیریت سازی نهادینه 

G1  :محوری برنامه توسعه  

1O سالانه صورت به برنامه ارزیابی گزارش ارائه و ساغ دبیرخانه عملیاتی برنامه تدوین 

2O هداشتب وزارت توسط شده مقرر زمانی مقاطع در شهرستان سلامت جامع سند تدوین در فنی همکاری و نظارت  
 و در تعامل با واقدهای تابعه دانشکده و سازمانهای دولتی و مردمی ذینفع
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3S  :همکاری های درون بخشی و برون بخشی جلب 

1G تقویت نقش دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی جهت پیاده سازی اصول حکمرانی برای سلامت : 

 

1O  سلامت و امنیت غرایی با تشکیل رسمی دبیرخانه سلامت و امنیت غرایی با تقویت چارت سازمانی دبیرخانه
 1412دو نفر نیروی انسانی  شامل رییس دبیرخانه و كارشناس دبیرخانه تا پایان سال 

2O  تعیین اولویت های موضوعی سلامت و تعیین كننده های اجتماعی سلامت جهت طرح در شورای سلامت و
 تعامل با سازمانهای ذینفع و واقدهای تابعه دانشکده به صورت سالانه  امنیت غرایی شهرستان در

3O  برگزاری قداقل چهار جلسه شورای سلامت و امنیت غرایی شهرستان در هر سال برای انجام مداخلات اجرایی
 در راستای موضوعات سلامت اولویت دار شهرستان در تعامل با واقدهای تابعه دانشکده

4O وه های تجصصی موضوعی ذیل دبیرخانه ساغ جهت بررسی كارشناسی موضوعات بین بجشی تشکیل كارگر
 سلامت با عمویت سازمان های ذینفع و كارشناسان از واقدهای تابعه دانشکده

5O (مورد قسب) سالانه/فصلی جلسات برگزاری و مراغه شهرستان سلامت پیامگراران شورای تشکیل 

6O  آموزشی جهت اعمای خانه مشاركت مردمی شهرستان مراغه سالانه سه كارگاه در برگزاری كارگاه های
 راستای توانمندسازی ایشان در خصوص در دستوركارگزاری، تدوین، اجرا و ارزشیابی سیاستهای سلامت

7O  برگزاری جلسات هم اندیشی با شورای پیام گراران سلامت و اعمای خانه مشاركت سلامت شهرستان در
 وضوعات اولویت دار سلامت )قداقل دو جلسه در ی  سال(خصوص م

3Gتوسعه همکاری های پژوهشی و آموزشی با سازمان های ملی و بین المللی : 

 

1O  برگزاری جلسات آموزشی ترویجی برای مراكز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت سایر دانشگاه ها
 قداقل ی  مورد و سایر مراكز آموزش عالی، در هر نیمسال

2O  همکاری با سازمان های جهانی در خصوص اجرای برنامه ها و مداخلات بین بجشی سلامت محور )مركز بین
 المللی جوامع ایمن، دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در مدیترانه شرقی و ...(

 واحد امور سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

2S  نهادینه سازی مدیریت مبتنی بر شواهد : 

1Gتوسعه برنامه محوری : 

1O انهسال صورت به برنامه ارزیابی گزارش ارائه و امور سمنها و خیرین سلامت عملیاتی واقد برنامه تدوین 

2O  انشکده دتدوین دستورالعمل مدیریت و هدایت خیرات سلامت دانشکده با همکاری نمایندگان واقدهای تابعه
 1411تا پایان سال 

3S جلب همکاری های درون و برون بخشی : 

2Gمردمی و سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت یاز مشارکت ها : بهره گیری 

1O تا ناسكارش نفر دو و اداره رئیس نفر ی  قمور با سلامت در دانشکده خیرین و ها سمن واقد مدیریت ایجاد 
 1412 سال پایان

2O 1412 پایان تا دانشکده سلامت خیرات هدایت و جرب جهت وب بر مبتنی هوشمند سامانه پایلوت اندازی راه 
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3O الس پایان تا دانشکده سلامت خیرات هدایت و جرب جهت وب بر مبتنی هوشمند سامانه كامل اندازی راه 
1413 

4O کدهچندگانه در تعامل با واقدهای تابعه دانش بروز رسانی بان  اطلاعات خیرین از طریق تکمیل سالانه فرم های 

5O تدوین بان  اطلاعات سمن های سلامت و مراكز و موسسات خیریه درمانی به صورت سالانه 

6O  توسعه تعداد سمن ها و موسسات و مراكز خیریه به صورت سالانه دو مورد 

7O  كارگاه 4سالانه قداقل برگزاری كارگاه های توانمندسازی جهت سمن های سلامت شهرستان 

8O برگزاری مراسم تجلیل از خیرین سلامت، گروه های جهادی و سمن های سلامت به صورت سالانه 

9O  1412ایجاد سمن سرای سلامت تا پایان سال 

10O عالیتهایف و وقف و خیریه فرهنگ ارتقای راستای در...(  و آموزشی محتوای پادكست، خبر، شامل) محتوا تولید 
 محتوا 6 قداقل سالانه سلامت قوزه در داوطلبانه

 آمار و فناوری اطلاعات واحد مدیریت

5S  توسعه زیرساختهای شبکه و ارتباط :IT 

1Gتقویت چارت تشکیلاتی واحد فناوری ارتباطات : 

1O  تا پایان سال « مدیریت آمار و فناوری اطلاعات » قوزه ریاست به « اداره آمار و فناوری اطلاعات » ارتقای
1413 

2O   ایجاد پست كارشناس مساول آمار و فناوری اطلاعات در مراكز آموزشی درمانی و ایجاد كارشناس مستقل
 فناوری اطلاعات در معاونتها تا پایان برنامه 

2G بهبود نظام مدیریت اطلاعات : 

1O  1414استقرار و ساماندهی نظام تحلیل های آماری در دانشکده تا سال 

2O  11افزایش داشبوردهای مدیریتی در پورتال دانشکده در راستای تسهیل در انتشار و اشتراک داده ها به میزان 
 درصد در هر سال 

3O  درصد در هر سال تا  11افزایش زیرساختهای تجهیزاتی واقد فناوری اطلاعات در راستای ارتقای به میزان
 پایان برنامه

4O  شناسایی فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و ایجاد آن در زیرساختهای دانشکده )قداقل ی  مورد در هر
 سال تا پایان برنامه( 

5O  تقویت زیرساختهای تجهیزاتی و نرم افزاری آموزش از راه دور و سایر فرآیندهای آموزش الکترونی  در تعامل
 آموزش با معاونت های دانشکده بویژه معاونت 

3Gتوانمندسازی نیروی انسانی حوزه فناوری اطلاعات : 

1O  برگزاری تعداد سه جلسه آموزشی در سال برای نیروهای كارشناسی واقد فناوری اطلاعات كه در واقدهای
 تابعه دانشکده مستقر هستند.

2O  اجرای بازدید های میدانی از واقدهای تابعه دانشکده به صورت ادواری در هر سال 
 


