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 مدیریت و منابع نگاه اجمالی به دانشگاه و معاونت توسعه

ها، وزارت فرهنگ و جرای سیاست گسترش دانشگاهبعد از پیروزی شکوه مند انقالب اسالمی ایران، در راستای ا

، هیئت تخصصی پزشکی وزارت فرهنگ و آموزش ۱۳۶۲ای در اردیبهشت ماه آموزش عالی وقت، طی نامه

به منطقه مازندران اعزام داشتند. این هیئت موافقت خود را با ایجاد نخستین مرکز علوم پزشکی شمال  را عالی

اتمام ساخت و ساز و فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز آموزشی  و گسترده شالپس از تد. ر اعالم نموکشو

نفر از طریق  50اولین دوره دانشجوی پزشکی به تعداد  ۱۳۶4بهمن سال  ۲۲در تاریخ درمانی، سرانجام 

کار خود را  عمالآزمون سراسری پذیرش شده و دانشکده با حضور وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت 

، درمان و آموزش پزشکی و انتزاع دانشکده های صویب قانون تشکیل وزارت بهداشتت آغاز نمود. با

گروه پزشکی از وزرات فرهنگ و آموزش عالی و الحاق به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 

سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در محوطه دانشگاه استقرار یافت. پس از چند سال 

به دانشگاه علوم پزشکی بابل  ۱۳70های متعدد در سال از پیگیری ه ساری منتقل و بعدسازمان مرکزی ب

توسعه مدیریت و منابع، معاونت) 7مشتمل بر  در حال حاضر این دانشگاه .طور مستقل شروع به کار نماید

انشکده ددانشکده) 9 ؛بهداشتی، آموزشی، درمان، غذا و دارو، تحقیقات و فناوری و دانشجوئی و فرهنگی(

 ،دانشکده توانبخشی، دانشکده طب سنتی ایرانی ،دانشکده پیراپزشکی، دانشکده دندان پزشکی، پزشکی

پردیس دانشکده  ،دانشکده بهداشتنشکده پرستاری و مامای رامسر، بابل، دا دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز  ،مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر کودکان؛ مراکز تحقیقاتی)؛ مرکز رشدپژوهشکده سالمت ؛(المللبین

مرکز تحقیقات بیماریهای  ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری ،تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی

مرکز تحقیقات  ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،مرکز تحقیقات مواد دندانی ،نی و گرمسیریعفو

مرکز تحقیقات طب سنتی و  ،مرکز تحقیقات سالمت و بهداشت دهان ،مرکز تحقیقات سرطان ،اختالل حرکت

رکز تحقیقات م ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،تاریخ پزشکی

ی) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی، مرکز آموزشی درمانی مراکز آموزش درمان(؛ ایمونورگوالسیون

شهید بهشتی، مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد، مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکال، مرکز 

مرزیکال و مرکز تخصصی مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور  ،آموزشی درمانی شهید رجائی بابلسر

 ؛(و مرکز تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی میناگر درمانی ناباروری حضرت فاطمه زهرا)س(

های پشتیبانی)مرکز و سایر حوزه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی)امید؛ طب ایرانی، دندانپزشکی(

امور ن الملل، گزینش، حراست، روابط عمومی و امور بینمایندگی نهاد رهبری، آمار و فناوری اطالعات، 

، بسیج جامعه پزشکی، دفتر سازمانهای مردم نهاد و امور خیرینامور بانوان، حقوقی، امور ایثارگران، 

 د.می باش بازرسی و پاسخگویی با شکایات(

های)توسکعه سکازمان و منکابع    معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشککی بابکل شکامل مکدیریت     

اری و منابع انسانی(، بودجه و پایش عملکرد، امور مالی، خدمات پشتیبانی و امور رفاهی و دفتکر  انسانی)تحول اد

 های عمرانی( می باشد.منابع فیزیکی و طرح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 (Mission Statement) ماموریترسالت/ بیانیه 

و متیریر    متیریر  متتاب  فیزرکتی    ،متاب  انستانی  میریر  وحول اداری، و ووععهارن معاون  از طیرق اروقاء 

 های دانشتگاه را در ارائته متیمات زموزشتی، بهیاشتای و درمتانی،      رراع  و عاری معاون ، متاب  مالیبودجه و 

نماری. بتا ناتارت هتای وعتی  و     پشایبانی می در راعاای وحقق اهیاف دانشگاه پژوهشی، فیهتگی و عاری امور

یار قت به صورت بهیته متورد اعتافاده   وزر  عادالنه با وهای عازمانی نماری کلیه متاب  و ظیفی مسامی والش می

تاعب م، عامانیهی و در راعاای اهیاف عالیه وزاروی بینامه ررزی گیید. با بکار گییی وکتیک های نورن میریرای

، ی انسانی و متاب  مالی و فیزرکی،  ووانمتی عتازی کارکتتان، هتیار ، پشتایبانی    هانییو و ماتاعب عازی عازی

مطلوبیت    –اثیبخشتی و هزرتته    –فاریه، هزرته  –های هزرته در جه  بهبود شامصی و ناارت پارش، ارزشیاب

   بهیه وری کلیه واحیهای وابعه دانشگاه والش می نماری. درنهار 

 (Vision Statement) )دورنما( بیانیه چشم انداز

اف عالیه ی نیل به اهیروی و در راعااهای کالن وزامطابق با بینامه ررزی متاب  دانشگاه  معاون  ووععه میریر  و

 واکیتی  وو ووان کارکتان مود جارره بی متاب   به ورژهموجود انسانی، مادی و معتوی عیماره های ی مورش بی پاره

 بتیرن ویویتب    هیف اقیام نمتوده و  اروقاء عالم  جامعهوحقق، حفظ و در ، های اعالمی و انسانیبی حفظ ارزش

 .متطقه شمال کشور گیددعلوم پزشکی  هایدانشگاهبین ووععه در بیویرن معاون   درردرف

 ها:ارزشاصول و 

عارت   رهای وزاروی وفورض شیه و با یبیی و ویورن معیارهای عازمانی و شامصوبینامه ررزی،  مید ن  بهارن معاو

اف دعایابی به اهیکمی  و کیفی  مسامی و  جه  بهبودوالش مواهی نمود وا در  اصول انسانی، امالقی و ارزشی

 های زری پای بتی باشی:مید و کالن دانشگاه به ارزش

 واکیی بی مبانی اعاقادی و فیهتگی با مالحاات اعتاد باالدعای 

 قانونمتیی و پاربتیی به رعار  قوانین و رعار  امالق حیفه ای؛

 پاعخگو بودن در قبال وقاضاهای میاجعین بیون و درون عازمانی

 الری با واکیی ووامان بی وخصص و وعهی متاب  انسانیووععه شارساه عا

 مشایی میاری و وکیرم ارباب رجوع مباتی بی شان و کیام  انسانی؛

 رعار  اصل عیال  اجاماعی با ووزر  عادالنه متاب ؛

کتاهش مصتیف   میریر  بهیته متاب  عومای، ووجه به میریر  عبز)واکیی بی فعالی  های حافظ محیط زرس  با 

 ناپاک و ظیوف رکبار مصیف پالعایکی و جارگزرتی ویررجی انیژی مورشییی(؛انیژی 

 های میدمی و مییرن؛احایام و اعاقبال از مشارک 
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 معاونت توسعه مدیریت و منابع (Stakeholders)ذینفعان

 ذینفعان درونی

   هیات امتاء 

  واحیهای زری مجموعه ورراع  دانشگاه 

 هیات رئیسه 

 و واحیهای وابعه  میریر  ها  ،معاون  ها 

 میریر  ها (، معاونیندانشکیه ها ) رؤعا ، 

   گیوه های زموزشی 

    اعضای هیات علمی 

 غیی هیات علمی کارکتان 

   دانشجوران 

   میاکز علمی و وحقیقاوی وابساه 

   میاکز زموزشی و بیمارعاان های وابساه 

   شوراهای دانشکیه ها و دانشکاه 

 وشکل دانشجوری 

 شهیی وروعااری میاکز بهیاشای درمانی 

  دفای نهاد نمارتیگی ولی فقیه 

 

 رونییذینفعان ب

 اشخاص حقیقی و حقوقی 

  اناقتال متون  ، عتازمان  و عازمان های وابساه ) هالل احمتی ، درمان و زموزش پزشکی وزارت بهیاش ،

 بهزرسای ( 

  ازمان هتای  امیاد امتام، عت  عازمان های مییره ، نیمه دولای و غیی دولای دمیل در عالم  ) کمیاه ی

 ،، دارومانته هتا  هتا بازووانی و مشاوره غیی دانشگاهی، پزشکان بخش مصوصی ) مطتب  ، میاکزبیمه گی
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، مجام  و عتازمان هتای علمتی    درمان وامین اجاماعی ( کار گیوه بهیاش  وهاو درمانگاهبیمارعاان ها 

  NGO ها وعمن داملی و بین المللی

 اعاانیاری، فیمانتیاری، شتهیداری، شتورای شتهی    (ظی عالم  یبانی را ناعازمان ها و گیوه های پشا ، 

، زموزش و پیورش ،، رعانه های گیوهینمارتیگان مجلس شورای اعالمی، ناام پزشکی، پزشکی قانونی

ایی س، دادگاراری، امام جمعه، عازمان زب و فاضالب، مخابیات، شیک  گاز، عازمان بیقد اقاصاد و اداره

زشکی، عازمان بازرعتی کشتور، درتوان محاعتبات، مشتاوران عتامامان و       و عازمان های قضاری و پ

ن، هیعتاا ، شورای بینامه ررزی اعاان و شپیمانکاران، وزارت بازرگانی، بانک های طیف قیارداد دانشگاه

حقیقتات و  ، ووزارت علومبهزرسای،  شورای فتی اعاان، عازمان بازنشاگی کشور، اداره محیط زرس ، 

    )اوقاف، اداره جهاد کشاورزی، شورای انقالب فیهتگی، عازمان ویبی  بینی فن زوری ، عازمان

 (SWOT) توسعهمعاونت  یدهایها و تهدنقاط قوت، ضعف، فرصت /محیط تحلیل

 تحلیل محیط درونی الف( 

 نقاط قوت: .۱

 وجود قوانین و بسای متاعب جه  واگذاری امور به بخش غییدولای به متاور کاهش وصیی گیی؛ 

 کان وصورب قوانین اماصاصی ووعط هیات امتا؛ام 

 وجود بسای متاعب بیای اعمال ناارت بی واحیهای وابعه؛ 

 اعاقیار نیم افزار جام  ها، رکپارچه عازی عامانهHIS و اووماعیون اداری؛ 

 امکان اعافاده از میمات شبکه ارتاین  دانشگاه در ومامی واحیهای وابعه؛ 

  کارکتان و میریان؛ ووععه ووانمتیعازیهای الزم جه  وجود زریعام 

 ؛و بازنگیی زن وجود شیح وظارف کارکتان 

 وجود زئین نامه مالی و معامالوی دانشگاهها 

 میون بودن وفاهم نامه داملی 

   از اجیای بینامه های کشتوری هموتون پزشتک متانواده     پشایبانی و حماروجود نگیش مثب  جه  

 درمانی، بهیاشای وزموزشی هایحوزهوحول طیح شهیی و روعااری و 

      اعاقیار ناام نورن مالی از جمله اعاقیار بینامه حسابیاری وعهیی و اعتافاده از عتامانه عتجاد جهت 

 گزارش گییی واحیهای وابعه؛

  ؛بازبیتی و اصالح چارت عازمانی دانشگاهامکان 
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 گتذاری  ر اشتایاک د کارکتتان ارک  کلیته و اعاقبال از مشت  دانشمیریر و  اعاقیار ناام پیشتهادات

 ؛هاوجیبیات و دانش

 مساتیعازی و ویورن فیزرتیها؛ 

 ؛امکان بیگزاری متاقصات مورد درمواع  واحیها 

 بهیه بیداری از عامانه میریر  عوم ؛ 

 اعافاده از نییوهای طیح میم  پزشکان و پییاپزشکان و وعهیی قانونی؛ 

 ؛عملکید های وخصصی، ووععه میریر ، نااروی و پارشوشکیل کارگیوه 

 های ورزشی کارکتان؛وشکیل ویم 

 زرتابی  های عملیاوی مشایک و اماصاصی، راه انیازی دبییمانه بینامه عملیاوی و ارویورن و اجیای بینامه

 ؛عملکید

 ؛میریان بی اعاس شارساگی بهیه بیداری از بانک اطالعات میریان و اجیای زرین نامه اناصاب 

 زی متاب  انسانی، مالی، فیزرکی ؛های وخصصی درمتاعب عاوجود کمیاه 

  وشکیل میریر  عبز و اجیای قوانین بهبود محیط زرس ؛ 

 های کارمتیی در حل مسائل و میریر  بحیاناعافاده از ویم 

 

 :نقاط ضعف .۲

o ؛عیم محاعبه قیم  ومام شیه  

o جیرتان  هتای جتاری و   هگیی هزرتت به ورژه به دلیل افزارش چشم ناکافی بودن اعابارات پیش بیتی شیه

 ؛درحین انجام پیوژه

o ؛انجام پیوژه های عمیانی قبل از وامین اعابار کامل 

o های واگذار شیه به دلیل کمبود کارشتاس مبیه؛عیم ناارت کافی بی پیوژه 

o ؛بینامه ررزیو  ، اجیاکمبود نییوی کارشتاس مبیه در زمیته ناارت 

o  های فعلی؛عیم وتاعب عاماار وشکیالوی با وظارف و فعالی 

o ؛به شیوه فعلی ناام ارزشیابی کارکتان یناکارزمی  

o عیم وجود عیسام وشورق و وتبیه متاعب )مشکالت انگیزشی(؛ 
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o بعضی از واحیها؛فضای فیزرکی  نامتاعب بودن 

o ؛نبود اعابارات وخصیصی متاعب جه  وامین میمات رفاهی کارکتان 

o ؛عیم وتاعب درزمی و هزرته کید بیمی از واحیها 

o م انسجام ارزشی و وصمیم عازی مسامی درون عازمانی؛عی 

o ؛فیارتیهای انجام کار بیمی از شفاف نبودن 

o ؛وغیییات زودهتگام در عاماار میریرای 

o  عیم دعایعی میریان و کارشتاعان عاادی بهHIS ؛بیمارعاانی 

o نییوها در بیمی از واحیها؛ ووزر  ناماقارن و نامتاعب 

o فیزرکی بیای معلولین؛ متاعب نبودن امکانات و فضای 

o  دعایعی شیح وظارف بیای کلیه کارکتان؛عیم 

o  ؛ضمن میم  های زموزشیاثیبخشی دورهفقیان کاراری و 

o  موضوعات حاد دانشگاهبیمی از میریان و کارکتان به  به موق ووجه عیم 

 

 یرونیب یطمح یلتحلب( 

 :هافرصت . ۱

 ؛های بین دانشگاهی  همکاری و مساعیتوحقق عیاع  زمارش عیزمین و ارجاد بسای متاعب جه 

  های روبه بتیی دانشگاه ها، دانشکیه ها و میاکز درمانی و ارجتاد فضتای عتالم    اعمال ویررجی عیاع

 ؛رقابای

  ؛اطالعاویهای بهیه بیداری فتاوریووععه امکان اعاقیار اداره کل مخابیات در شهیعاان بابل و 

 ؛میمات و اعافاده از میمات بخش مصوصی وجود قوانین ماعید در راعاای واگذاری 

 ؛اداره دانشگاه به شکل هیات امتائی 

  ؛عفیهای هیات محایم دول  و مقام معام رهبییپشابانی کتتیه مصوبات وجود 

 ؛طیحهای عمیانی یامکان اجیای مل  ری پیمانکاران در راعاا 

 ؛صیور مجوز بازبیتی چارت وشکیالت دانشگاه 
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  ؛در پشایانی از بینامه های عالم  یقانون اعاع 44اصل وجود 

  ؛کشوراقاصادی و اجاماعی بینامه پتجم ووععه  24وصورب ماده 

  ؛نقشه جام  علمی عالم  کشورویورن و ابالغ 

 ؛عضور  در شورای فتی اعاان و کمیاه پیمان 

  ؛دعایعی متاعب به میاکز اعاانی و کشوریموقیعی  جغیافیاری شهیعاان بابل و 

 ؛ری در جارگزرتی نییوهای بازنشساهجذب نییوهای جی 

 ؛همکاری و مساعیت مییرن عالم  در حوزه های بهیاشای درمانی و زموزشی 

 :هاتهدید.  ۲

o ؛نبود بسای متاعب جه  عیماره گذاری بخش مصوصی 

o   ؛عمیانی و میماوی هایهای کارزمی و ووانمتی مصوصی جه  وقبل پیوژهناکافی بودن وعیاد شیک 

o  ؛نااارات فیاقانونی بیمی افیاد و ادارات از دانشگاهها و ادرمواع 

o ؛عید متاب  اعابارات رک پیوژه عمیانی 

o  ؛کشوریین قانون بیمی از عیم شفافی 

o و وجود قتوانین و مقتیرات ماععتی عمتومی و بعضتا       های جاری ابالغ شیهغیییات عیر  دعاورالعملو

 ماعارض با همیرگی؛

o ؛  در امور اجیائیوعید عازمانهای نااروی و گاها دمال 

o ؛عیم وعیین وکلیف دانشگاه از نای شمول قوانین حاکم 

o ؛ها وامیی در ابالغ به موق  وخصیص 

o  ؛اعاباراتو وحقق های متطقی ووزر  لبی اعایال چانه زنیغلبه جو/فضای 

o  ؛ایمتطقه وعیم ثبات در بینامه ررزی و اجیای طیحهای ملی 

o  ؛بار مالی زراد بیون وامین متاب  باصیور بخشتامه ها و مصوبات باالدعای 

o  ؛وضعی  نامطلوب اقاصاد عالم 

o ها به دانشگاه و میاکز درمانی؛های بیمه گی و وامیی در پیدام عیم هماهتگی عازمان 

o ؛شتام  کم عاری حوزه ها از روال امور در معاون  ووععه 
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o ؛ناکافی بودن اعابارات 

o کارکتان  زموزش ناکافی عطح رضارامتیی  و وعهی عازمانی 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع مسائل استراتژیک

 ؛عازمانی موجودوشکیالت  وظارف واحیها با عیم وتاعب مامورر  و 

 ؛شگاه دان رونی رو به رشی حجم و وعع  عازمانی 

 ؛کافی بودن اعابارات نا 

 ؛وامیی در وصول اعابارات وخصیص داده شیه 

  ؛ دانشگاههای بعضی از واحیفضای فیزرکی نامتاعب بودن 

 ؛ و وسهیالت میوبط یفقیان اطالعات جام  عامامان 

 ؛نهادرته نشین ناام بینامه ررزی و میریر  اعایاوژرک 

  ؛های واگذاری شیهفعالی  بینامه ها ودرصی پارین بودن 

 ؛نامشخص بودن قیم  ومام شیه میمات 

 ؛فیارتیهای کاری ی ازیمعتای بودن ب 

 های زموزشی؛و اثیبخشی پارین دوره تاب  انسانیمهارت م به روز نبودن دانش و 

 ؛در واحیهای وابعه دانشگاه عیم گسایش میریر  مباتی بی فیزرتیها 

 ؛ناکافی بودن میمات رفاهی کارکتان 

 ؛پارین بودن انگیزش کارکتان 

 ؛نوزوری در کارکتان پارین بودن عطح مالقی  و 

 ؛وطهپارین بودن عیانه پیشتهادات کارکتان به کمیاه میب 

 ؛مارجی ناکارزمی بودن ناام عتجش رضار  مشایران داملی و  

 ؛ناقص بودن بانک اطالعاوی میریان 

 ؛ناکافی بودن وسهیالت ورزشی بیای کارکتان و فیزنیان 

 ؛کتایل عتای )غییعلمی( پیوژه های عامامانی 

 ها بی اعاس اهیاف کلی و کمیعیم ووجه کافی مسئولین به اجیای بینامه 
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 معاونت توسعه مدیریت و منابع  (lsGoa)اهداف

 1G اهداف کلی .۱-۱

 گ عازمانیوری متاب  مالی، فیزرکی و انسانی و اروقای فیهتافزارش بهیه  

 اهداف عینی .۲-۱

 کاهش انحیاف درزمی 

  ،های غییضیورو حذف هزرته هزرته کاهش انحیافمیریر  هزرته 

 اهش انحیاف بودجه از عملکیدک 

 افزارش عهم درزمیهای عملیاوی و غییعملیاوی از کل درزمیهای اماصاصی 

 کاهش هزرته های جاری به نسب  رشی واحیهای عملیاوی 

 یاو بودجه یمال رتیهایفیز یدق  و صح  اجیا ی ،شفاف رشفزاا 

 اروقاء میریر  متاب  و مصارف 

 داراری های ثاب  و افزارش بهیه بیداری بهیته از عامانیهی 

  داراری های متقول و غیی متقولعامانیهی   

 وامین و وخصیص بهیته متاب  مالی از طیرق بودجه ررزی عملیاوی 

 وعیین قیم  ومام شیه میمات 

  اصالح فیزرتیهای حسابیاری بی مبتای بودجه ررزی عملیاویافزارش 

 ووععه و وقور  زریعام  ها و فضاهای فیزرکی 

 ووععه ناام نگهیاش  وجهیزات در بیمارعاان های کشور 

 ها و فضاهای فیزرکیو بهیته عازی داراری اروقاء 

 اصول  ر با رعافضای اداری و وجهیزات پزشکی اعاانیاردعازی  ،افزارش عطح ارمتیHSE 

 افزارش عیانه فضاهای درمانی 

 افزارش عیانه فضاهای بهیاشای 

 فزارش عیانه فضاهای زموزشی و پژوهشیا 

https://hop.behdasht.gov.ir/PayeshReports/University_GetQuantitativeGoalsStatus?GeneralGoalID=14&UniversityID=53&progressPeriodID=13
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 فضاهای زموزشی و پژوهشی اروقا و اعاانیاردعازی 

 بهیاشای و درمانی یفضاها یاروقا و اعاانیاردعاز 

 وأکیی بی پوشتش کامتل    ووععه و اعافاده مطلوب از ناام نگهیاش  وجهیزات و فضاهای فیزرکی با

CMMS 

 ااعاقیار ناام کتایل پیوژه جه  پیوژه های عمیانی واحیهای دانشگاه و ناارت بی اجیای پیوژه ه 

 عام  و وجهیز میاکز بهیاشای درمانی از طیرق بهیه بیداری از ووان بخش مصوصی و مییره ها 

 ی و محیطیویورن و به روز رعانی اعاانیاردهای فضاهای فیزرکی واحیهای عااد 

 عام  و وجهیز میاکز بهیاشای درمانی از طیرق بهیه بیداری از ووان بخش مصوصی و مییره ها 

   کاهش وصیی گیی دول  و اصالح عاماار عازمانی از طیرق واگذاری واحیهای عملیاوی و متیمات

 پشایبانی به بخش مصوصی

 واگذاری فعالی  ها به میریر  های محلی و بخش غیی دولای 

  امور اداری ارائه میمات در حوزه نیم افزاریووععه 

  وبادل اطالعات  عازی عامانه ها و  رکپارچه 

  قوانین و اجیا اروقاء هماهتگی و ارجاد وحیت روره در وتایمکمک در 

     ناتام  عتیال   در وقور  عاز و کارهای موجود به متاور ناارت بی  نحوه اجتیای قتانون بیقتیاری

 پیدام 

 و کاهش میاجعات غییضیوری اداریجام   اروقا و ووععه عامانه 

   افزارش بهیه وری متاب  انسانی 

   عامانیهی ناام میریر  متاب  انسانی 

 افزارش نسب  کارکتان ارزرابی شیه به کل کارکتان 

    ووععه عامانه های نیم افزاری رکپارچه هوشمتی در حوزه میریر ، عازمانیهی و متاب 

 ه عطوح پارین ویافزارش اعاقالل و وفورض امایار ب 

 افزارش شفافی ، عیع ، دق ، صح  و کیفی  اطالعات متاب  انسانی در عطح کشور 

 افزارش میزان وحقق بینامه های اصالح ناام اداری 

 افزارش شفافی ، عیع ، دق ، صح  و کیفی  اجیای فیزرتیهای اداری 
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  شیهبازطیاحی و بازمهتیعی فیارتیها و روش های انجام کار اولور  گذاری 

 بینامه های دانشگاه   مسامی ررزی و پارشبینامه 

 معاون  ووععهبینامه های  مسامی ررزی و پارشبینامه 

  پارش مسامی بینامه ها و عملکید از طیرق شامص های میوجی و اجیای طیح جشتواره شهیی

 رجائی

 ا بته عتااد   هملکیدی و ویورن بینامهع -ارائه پیشتهادات و نایات در ویورن شامصهای اماصاصی

 وزارت

  اعامیار ناام بینامه ررزی و میریر  عملکید در چارچوب بینامه های وزاروی 

    متطقی نمودن عاماار، وشکیالت و پس  های عازمانی وزارت بهیاش  درمان و زمتوزش پزشتکی

 ماتاعب با مامورر  ها

 ،شتکیالت وفضتیلی   فیزرکی و انسانی و عاماار عازمانی بی اعتاس و  افزارش بهیه وری متاب  مالی

 عازمان

  بازطیاحی و بازمهتیعی فیارتیها و روش های انجام کار اولور  گذاری شیه 

 ورژه کارکتان و میریان  های افزارش عیانه زموزش 

  کارکتان و میریاناروقاء عطح زگاهی 

   ووععه فیهتگ رادگییی و مشارک  عازمانی، ارجاد شبکه های دانش و حافاه عتازمانی در وزارت

 ش ، درمان و زموزش پزشکیبهیا

 عازی اجیای قانون میریر  میمات کشوریبسای 

 اجیای بینامه زموزش میریان حیفه ای مباتی بی میل شارساگی 

 ناام اناخاب و اناصاب میریان  بهیته اعاقیار 

 افزارش رضار  متیی مشایران داملی ومارجی 

  و افتزارش   عتازمان دانتش متیار    به عم و میریان طیاحی و اعاقیار ناام نورن زموزش کارکتان

   های ووانمتیعازیاثیبخشی دوره

 ناام رکپارچه اطالعات پیعتلی مطلوب عازی 

 بهبود و افزارش انگیزش متاب  انسانی   /روقای رضار  شغلی کارکتانا 

   عامانیهی و بهیته عازی وامین و ووزر  نییوی انسانی دانشگاه 
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 تاندر دعایس بودن شیح وظارف بیای کلیه کارک 

 افزارش رضار  گیینیگان میمات 

 فزارش عهم میمات ارائه شیه از طیرق میز میم  حضوری و الکایونیکا 

 رجتاد عتالم  و ا  یهتا  رتهدر هز یدولاییغ یعموم یو نهاد ها یمیدم یعهم مشارک  ها رشافزا 

 اشاغال مولی و درون زا

 امه های میریر  عبزاصالح الگوی و کاهش مصیف انیژی با وأکیی بی طیاحی و اجیای بین 

 متاعب نبودن امکانات و فضای فیزرکی بیای معلولین 

   مامیکزعازی ارائه میمات رفاهی در عطح دانشگاه 

   گسایش وامین میمات رفاهی بیای کل کارکتان و اعضای هیات علمی دانشگاه 

   ووععه واحی عازمانی امور رفاهی کارکتان دانشگاه 

 رکتانووععه ویبی  بینی و ناام ورزش کا 

 2G اهداف کلی  .۱-۲

  های علوم پزشکیدر دانشگاه و اروقا عالم  کارکتان و دانشجوران های رفاهیوامین نیاز 

 اهداف عینی  .۲-۲

 دانشجوران و اروقاء میمات رفاهی کارکتان 

 افزارش عیانه میمات رفاهی ورزشی کارکتان 

 افزارش عطح عالم  کارکتان 
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