
 رئیس محترم دانشگاه  حضور و  بابل اهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی رکارگروه   لیست حضور و غیاب جلسات

 



 



 



 



 





 



 



 



 



 

 گزارش اجرای مصوبات بر مبنای اصالح نظام اداری 

ی می در جلسات کارگروه موضاعات اولویت دار دانشگاه مطرح وبررسی می گردد که منجر به  ارتقا  و بهبود روشها و فرآیندها و اصالح نظام ادار

د ساله در بخش بهداشت و درمان مور 20در جلسات کارگروه به مباحث ارزیابی عملکرد دستگاه، عناوین برنامه عملیاتی و سند چشم انداز گردد. 

ستاد بررسی قرار گرفت و مصوبات آن اجرایی گردید. بر مبنای نتایج ارزیابی عملکرد برنامه های اختصاصی تدوین و برنامه های مشترک پیشنهادی 

و   مورد بحث 99وزارت نیز در طول سال اجرایی گردید آسیب شناسی از نتایج ارزیابی عملکرد جشنواره شهید و همینطور چالشهای پیشرو در سال 

بند از مصوبات جلسات کارگروه ارتباط مستقیم به اصالح  8بررسی قرار گرفت و راهکارهای ارجایی تهیه و به واحدها و ستاد وزارت ارسال گردید. 

جشنواره شهید رجائی  بررسی نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران؛ تحلیل و بازخورد نتایج نظام اداری تدوین برنامه ها و اجرای آنها در زمینه 

)فرآیندهای آموزش، اطالعات پرسنلی و یکپارچه سازی سامانه ها؛ حذف فرآیندهای زاید و اصالح آنان اصالحصالح ساختار تشکیالتی و ؛ ا98سال 

ران با اجرای و  و همچنین اجرای مدیریت دانش و به اشتراک گذاری تجربیات کارکنان و مدی 99و ( 98، 97درمان و تحقیقات و  در سال های 

؛ ارزیابی بیرونی ؛ آموزش و توانمندسازی کارکنان؛ اثربخشی دوره های  استقرار نظام مدیریت دانش؛ اصالح و بازنگری شرح وظایف کارکنان 

ری از صیانت از حقوق شهروندی؛ سالمت اداری و جلوگی ؛ آموزشی ضمن خدمت ؛ بررسی چالشهای حوزه منابع انسانی جهت بهبود ارائه خدمات

 و... دارد ؛ کاهش زمان رسیدگی به شکایاتسنجش رضایتمندیفساد؛ 

 

 

 

 



 

 اهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بابل رنمونه مستندات از تحقق مصوبات کارگروه   

ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران؛ اصالح ساختار تشکیالتی و یکپارچه سازی سامانه ها؛ تحلیل و بازخورد نتایج )تدوین برنامه اختصاصی 

؛ ارزیابی بیرونی ؛ توانمندسازی  ؛ واگذاری خدماتمدیریت دانش ؛ اصالح و بازنگری شرح وظایف کارکنان  ستقرارو همچنین ا اصالح فرآیندها؛

صیانت از حقوق شهروندی؛ ؛ ی چالشهای حوزه منابع انسانی جهت بهبود ارائه خدماتاثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت ؛ بررس و کارکنان

 سنجش رضایتمندی و...

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 98و آسیب شناسی نتایج سال   99مستندات اجرای مصوبات جلسه چهارم کارگروه بررسی چالشها اجرای ارزیابی عملکرد سال  

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 سایر مستندات ارزیابی بیرونی 

 

 



 



 

 



 



 بابل  یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یمارستانهای ب یتوسط تمام ک«ی»درجه   یکسب استاندارد اعتباربخش 

 بابل«:  ی »معاون درمان دانشگاه علوم پزشک زاده  قاسمی دمصطفیدکترس 

تحت    یمارستانهایب  یو تمام  دی وزارت متبوع انجام گرد  ابانیبابل توسط ارز  یمراکز تابعه دانشگاه علوم پزشک  یاعتباربخش   یابارزی  متعال،  خداوند  از  استعانت  با��

 . دندی گرد  کی_درجه موفق به کسب رتبه   یخصوص و   یدولت بابل اعم از  یپوشش دانشگاه علوم پزشک

  ی ها مارستان یبابلسر و ب  ییرجا  دیشه  کال،ی مرز  وریشهر  ۱۷  رکال،یام  زادهع ی کودکان شف  ،یبهشت  دیشه  نژاد،ییحی  دیشه  ،ی.. روحانات یآ  یدولت  یهامارستان بی��

 . افتخار شدند ن یو مهرگان موفق به کسب ا ک ینیبابل کل یخصوص

  یکرونا و تنگناها  ی ماری ب  یدمی با بحران اپ  ی ری درگ  رغم یمراکز تابعه که در دو سال گذشته عل  ییو عوامل اجرا  یمارستانیهمکاران ب  غ یدر  ی از زحمات ب  له ینوسبدی��

 . دیآی و تشکر بعمل م ری تقد دندیگرد زی ن کیخود موفق به کسب درجه  ریناپذ یو با تالش مضاعف و خستگ  یمال

 . رفتیها توسط بازرسان وزارت بهداشت  صورت پذ مارستانیب  دیروز بازد ستبی مدت  به  است ذکر به  الزم��

 ۱۴۰۰ ریت ۲۹شنبه سه   mubabool@بابل  یمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشک عمومی   روابط��

 مدیریت :حوزه-  برخی از سنجه های اعتبار بخشی موسسه

  

 : شماره استاندارد 

2A1S 

 وجود سازوکارهاي مناسب براي پايش ساختار سازماني مؤسسه و پيشنهاد تغييرات الزم 

 نشانگرها 

 

2A1S1I- )وجود کميته پايش و بهبود ساختار در مؤسسه )ترجيحي 

2A1S2I-  از عملکرد کميته پايش و بهبود ساختار مؤسسه )ترجيحي(  گزارشهاي مستندوجود 

:  شماره استاندارد

S2A2 

 وجود سازوکار مدون براي اصالح فرايندهاي تصميم گيري و انجام وظايف مؤسسه  

 نشانگرها 

 

I1S2A2 -  )مکتوب و روشن بودن فرايندهاي تصميم گيري در سازمان )الزامي 

I2S2A2 -  )وجود کميته پايش و اصالح فرايندها در تمامي واحدهاي سازماني تحت پوشش )ترجيحي 

I3S2A2 -  مستندات قابل ارزيابي از عملکرد کميته اصالح فرايندها )ترجيحي(وجود 

 : شماره استاندارد

 S3A2 

 مکتوب بودن وظايف و حدود اختيارات افراد شاغل در مؤسسه روشن و 

 نشانگرها 

 

I1S3A2 - )روشن و مکتوب بودن شرح وظايف و حدود اختيارات کارکنان در کليه سطوح مديريتي )الزامي 

I2S3A2 -   روشن و مکتوب بودن شرح وظايف و حدود اختيارات افراد حقيقي و حقوقي طرف قرارداد 

 مؤسسه )ترجيحي(

I3S3A2 - )مطلع بودن افراد از شرح وظايف محوله، حقوق و حدود اختيارات خود و ساير همکاران )الزامي 

I4S3A2 - الزامي( بل رويت باشد اعالم عمومي شرح وظايف اصلي کارکنان به نحوي که براي مراجعان قا( 

I5S3A2 - )وجود سازوکارمعين براي تعيين،تجديد نظر،اصالح واطالع رساني درموردشرحوظايف)ترجيحي 

 : شماره استاندارد

S4A2 

 تمام مديريت دانشگاه به تدوين شيوه نامه هاي مناسب براي اجراي نظام مند مقررات و وظايف  اه

 نشانگرها 

 

I1S4A2 - ( الزاميسازگاري آيين نامه هاي داخلي با مقررات کشوري) 

I2S4A2 - )وجود سازوکار مدون براي مشارکت افراد ذيربط در تدوين آيين نامه ها )ترجيحي 

I3S4A2 -  ربط)الزامي( ذيمکتوب ودردسترس بودن آيين نامه هاي داخلي ومقررات عمومي درواحدهاي 

I4S4A2 - الزامي(  اطالع رساني مناسب به افراد ذيربط در مورد آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي( 

I5S4A2 -  الزاميآگاهي مديران و افراد ذيربط در مورد آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي( ) 

I6S4A2 - )جامعيت، صراحت و سازگاري مفاد آيين نامه ها با يکديگر )الزامي 

:  شماره استاندارد

S5A2 

 انتصاب مديران براساس مالکهاي روشن   

 روشن و مکتوب بودن مالکهاي انتصاب در هر يک از سمتهاي مديريتي )ترجيحي( - I1S5A2 نشانگرها 



 I2S5A2 -   کاري و تحصيلي فرد با مسؤوليت محوله )ترجيحي(مرتبط بودن سوابق 

I3S5A2 - )وجودکميته مشخص براي نظارت برانتصابات وبهبود معيارهاي انتصابات مديران)ترجيحي 

I4S5A2 - ترجيحي(  انجام فعاليت مديران در محل وقوع پستهاي سازماني( 

:  شماره استاندارد

S6A2 

 جود نظام ارزشيابي مناسب از عملکرد کارکنان   و  

 نشانگرها 

 

I1S6A2 -  انتظارات شغلي کارکنان )الزامي(مرتبط بودن فرمهاي ارزشيابي با شرح وظايف و 

I2S6A2 - الزامي()سطوح اموجود سازوکار مستند وعلمي براي ارزشيابي ساليانه عملکردمديران)درتم( 

I3S6A2 - )انجام ارزشيابي عملکرد کارکنان در فواصل مشخص )حداقل يکبار در سال( )الزامي 

I4S6A2 - ي )الزامي( مستند و علمي بودن شيوه گردآوري اطالعات ارزشياب 

I5S6A2 - )مناسب بودن نحوه بازخورد نتايج ارزشيابي به کارکنان و بکارگيري نتايج آنها )الزامي 

 :  شماره استاندارد

S7A2 

 وجود ساز و کار مناسب براي بررسي نتايج طرحها و برنامه ها    

 نشانگرها 

 

I1S7A2 -  )وجود گزارشهاي پيشرفت برنامه ها و طرحها)ترجيحي 

I2S7A2 - ترجيحي(رساني(  اطالعو  مسؤول براي بررسي گزارش پيشرفت طرحها و برنامه ها)نظيرمديريت آمار نهاد  وجود( 

 I3S7A2-  مناسب براي اصالح طرحها و برنامه ها براساس نتايج ارزشيابي )ترجيحي( وجود ساز و کار 

:  شماره استاندارد

S8A2 

 مناسب در سازمان    (MIS)وجود نظام اطالعات مديريت  

 نشانگرها 

 

I1S8A2 - )دسترسي آسان پرسنل ذيربط به آخرين تغييرات در مقررات و آيين نامه هاي جاري مؤسسه )الزامي 

I2S8A2 -  امکان پايش عمليات سازمان و پيشرفت برنامه ها از طريق سيستم اطالعات مديريت(MIS)   )ترجيحي( 

I3S8A2 -  امکان دسترسي آسان مديران به اطالعات مرتبط با کارکنان از طريق سيستم اطالعات مديريت(MIS)  )الزامي( 

I4S8A2 -   امکان دسترسي آسان مديران و افراد ذيربط به اطالعات مرتبط با منابع )فيزيکي، مالي، و انساني( سازمان از طريق سيستم اطالعات

 )ترجيحي(  (MIS)مديريت 

I5S8A2 -  )استفاده بهينه از سيستم اطالعات مديريت مؤسسه و پرهيز از درخواست گزارشهاي تکراري در سازمان )ترجيحي 

I6S8A2 -  امکان دسترسي آسان مديران و افراد ذيصالح به گزارش عملکرد سازمان از طريق سيستم اطالعات مديريت(MIS) )ترجيحي( 

I7S8A2 -  استفاده از(MIS) )براي افزايش سرعت و صحت فرآيندهاي سازمان )نظير صدور احکام، ارزشيابي، ...( )ترجيحي 

I8S8A2 - ترجيحي(. ک و اسناد رسمي سازمان )نظير اساسنامه، مدارک تاسيس، اسناد مالکيت،امکان دسترسي مديران ارشد به مدار( .. 

I9S8A2 -  امکان ارائه گزارشهاي متنوع براساس نياز مديريت از طريق(MIS)  )ترجيحي( 

:  شماره استاندارد

S9A2 

 در دانشگاه مناسب بودن فرايند تخصيص بودجه  

 نشانگرها 

 

I1S9A2 - الزامي( بودجه در قالب برنامه هاي مدون ةوجود گزارشهاي ساليانه مبني بر هزين( 

I2S9A2 - الزامي(  وجودگزارشهاي ادواري از نحوه تحقق درآمدهاي اختصاصي به تفکيک واحدهاي گوناگون( 

I3S9A2 - الزامي(  تخصيص بودجه به واحدهاي گوناگون بر اساس شاخصهاي معين( 

I4S9A2 - الزامي( اطالع واحدهاي زير مجموعه مؤسسه از ميزان اعتبارات ساليانه( 

I5S9A2 -   الزامي( کليه واحدها به تفکيک از نحوه هزينه بودجهوجود گزارشهاي عملکرد( 

I6S9A2 - ترجيحي( ميان مدت و بلند مدت براي تأمين منابع مالي مؤسسه-وجود برنامه هاي کوتاه مدت( 

:  شماره استاندارد

S10A2 

 وجود سياست تفويض اختيار در مؤسسه   

 نشانگرها 

 

I1S10A2-  )وجود مدارک مبني بر انجام تفويض اختيار به کليه رده هاي سازماني ممکن )ترجيحي 

I2S10A2- )وجود برنامه مشخص براي تفويض اختيار در هر يک از حوزه هاي اداري مالي، پژوهشي، آموزشي، خدماتي )ترجيحي 

I3S10A2- )وجود مدارک نشان دهنده ارزشيابي نتايج تفويض اختيارات )ترجيحي 

:  شماره استاندارد

S11A2 

 آمادگي مؤسسه براي واگذاري وظايف به بخش غيردولتي و کاهش تصدي دولتي  

 نشانگرها 

 

I1S11A2- )وجود برنامه هاي مشخص براي کاهش تصدي دولتي درمؤسسه )ترجيحي 

I2S11A2- )وجود کميته هاي تصميم گيري براي واگذاري وظايف به بخش غيردولتي )ترجيحي 

I3S11A2-  واگذاري وظايف به بخش غيردولتي )ترجيحي(وجود مدارک مبني بر 

I4S11A2- ترجيحي( وجود مدارک نشاندهنده ارزشيابي نتايج حاصل از واگذاري وظايف به بخش غيردولتي( 



:  شماره استاندارد

S12A2 

 دانشگاه رضايتمندي خدمت گيرندگان از 

 نشانگرها 

 

I1S12A2-  )وجود نظامي براي سنجش ميزان رضايتمندي کارکنان، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و مراجعان )الزامي 

I2S12A2- )وجود گزارشهاي مستند در مورد بکارگيري نتايج نظرسنجي ها براي بهبود فرآيندها )الزامي 

:  شماره استاندارد

S13A2 

 ميزان موفقيت مؤسسه در جهت جذب منابع غيردولتي )بنيادها، خيريه ها، افراد نيکوکار(   

 نشانگرها 

 

I1S13A2- )وجود دفتر يا واحد مشخص براي جذب کمکهاي مردمي )ترجيحي 

I2S13A2- ترجيحي( روند رو به رشد نسبت بودجه جذب شده از منابع غيردولتي به بودجه عمومي مؤسسه در سال( 

I3S13A2-  )وجود برنامه براي جذب کمکهاي مردمي )ترجيحي 

 

 


