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  مقدمه

 یزیربرنامه. کندیم هدایت هدف، تحقق درست مسیر و هدف راستای در را هاتیفعال و هاتلاش همه که است فرآیندی یزیربرنامه

اهی زمانی و همچنین مبتنی بر آگسا یهایتوانمندمانند تداوم،جامعیت،قابلیت اجرا و تناسب با  ییهایژگیوفعالیتی پویا و هدفمند است که از 

در حال افزایش است  روزافزون طوربهاستراتژیک  یزیربرنامه به توجه امروزه.   هستاز شرایط بیرونی و درونی سازمان  لیوتحلهیتجز،دقت ،

است. این  سازمان آتی منافع و اثربخشی روی آن دیتأک و شودیم یزیرطرح سازمان عالی سطوح برنامه استراتژیک نوعی برنامه است که در.

 بر حاکم یهایاستراتژ و هااستیس ،هایدئولوژیا ،هاارزش تابع ،ردیگیم نظر در را تغییرات متناسب با و منعطف ساختار یزیربرنامهنوع 

 کلی توسعه و شدر و سازمان اساسی حل مسائل یزیربرنامههدف از این نوع  .هست سازمان عالی مقامات عهده بر اغلب و است سازمان

  .دارد دارجهت و گسترده نگرشی بوده و ینگرندهیآو  ینیبشیپ بر مبتنی است بطوریکه سازمان

. برای انتخاب نوع اندجستهبهره  یزیربرنامهمختلف  یهاروشبرای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه مستمر در طی قرون از  هاسازمان   

معنا  بدین هست هاآنو روابط درونی  هاسازماناست ، یکی از معیارها، پیچیدگی  شدهگرفتهارهای مختلفی بکار برنامه و رویکرد سازمانی، معی

 هستند که با ییهاسازماناست. ولی  فرماحکم هاآندر رابطه با انجام وظایف از سادگی برخوردارند و فرآیندهای ساده در  هاسازمانکه بعضی از 

 ساختارهای اجتماعی و فرهنگی نیچنهممرتبط با سلامت و  یهانظاماز پیچیدگی بالائی برخوردارند.  دارندبر عهدهکه  یافهیوظتوجه به ماهیت 

 یهانقشو عوامل  کندیمو صدها عامل دخالت  هادهو در پیدایش هر پدیده سازمانی  ، چراکه در فرآیند مدیریتی خودباشندیماز این مقوله 

با  هاسازمان یریگمیتصم. معیار دیگری که در فرآیند مدیریت و گذارندیمبر همدیگر  کنندهفیتضعو اثرات تقویت و یا  دکننیمچندگانه ایفا 

رعت س هاسازمان، در اکثر باشدیم هاسازمان. این موضوع یکی از مسائل اساسی فراروی باشدیممواجه هستند بحث قطعیت و عدم قطعیت  هاآن

ته است، خود را نمایان ساخ شیازپشیباین پدیده در نظام سلامت  باشدیمپذیری  ینیبشیپ هرگونهچنان بالاست که مانع از  مؤثرتغییر عوامل 

بحث دانائی  باشدیممعقول و متناسب با آن  یریگمیتصممواجه است و ساختار سنتی مانع از  هاآنبا  هاسازمانموضوع و چالش دیگری که 

ه و داشت یاژهیوکه در آن ارزش اجتماعی و اقتصادی فکر، اندیشه، خلاقیت و نوآوری جایگاه  باشدیمعلم اقتصاد دانش  از یریگبهرهمحوری و 

در فناوری اطلاعاتی و  ژهیوبهکه  باشدیمتغییر، تحول و نوآوری  مهم دیگر. معیار  کنندیمپیدا  هاسازماندر  یاژهیوافراد نواندیش جایگاه 

مواجه  نآبا  هاسازمانرا با غافلگیری مواجه ساخته است مسئله دیگری که  هاسازمانبوده که اکثر  ینیبشیپرقابلیغچنان  ارتباطی تحولات

ه و سازمان مثل یک موجود زند شدهنهینهادفرآیند یادگیری  هاآنکه در  باشدیمیادگیرنده  یهاسازمانسنتی به  یهاسازماناست بحث تبدیل 

 هاازمانسمطالب دیگر نشانگر این است که باید تفکر در رابطه با  هادهبا توجه به مطالب فوق و  شودیم یریگمیتصمر، دانش و دارای مغز متفک

 در محیط و تحولاتمتحول شود. امروزه هیچ سازمانی نیست که بدون تعامل با محیط بیرونی بتواند به حیات خود ادامه دهد و تغییر  کاملاً

بالا در سازمان، امکان حیات سازمان وجود نخواهد داشت و یا سازمان را به یک لاشه بیجان  یریپذانعطافقدرت  بدوناست که  یبه نحوبیرونی 

کمی است . ولی در صورت عدم  درازمدت یزیربرنامه، یزیربرنامهآشنا بهترین نوع  یریرپذییتغدر شرایط اطمینان و قطعیت و  .سازدیمتبدیل 

 یزیرامهبرنخواهد بود، چراکه  اثربخشاستراتژیک یک مدل کارآمد و  یزیربرنامهناآشنا و تحولات زیاد، مدل  یهایگسستگت و قطعیت، تغییرا

. گرددیمسریع و مناسب به تحولات محیطی  یپاسخ گوئبرای  هادانشگاهآموزشی و  یهاسازمان خصوصبه هاسازماناستراتژیک منجر به آمادگی 

که نه در شرایط درونی ثبات وجود دارد و نه در  باشدیمدر حال تغییر  دائماًاستراتژیک شرایط  یزیربرنامهساسی و کلیدی در یکی از مسائل ا

 جهیدرنت .درونی و بیرونی وجود داشته باشد  مؤثردر عوامل  یثباتیباستراتژیک در شرایطی مصداق دارد که هم  یزیربرنامه اصولاًشرایط بیرونی. 

دار برخور یاژهیوقرار دهد از اهمیت و جایگاه  لیوتحلهیتجزرا مورد  دانشگاهمنظم شرایط و موقعیت استراتژیک  طوربهسیستمی که طراحی 

از عوامل یا دسته عوامل، فقط آن بخش از عوامل عملکردی  هرکدامتغییر در  هرگونهکه در صورت  سازدیماین چارچوب، شرایطی را فراهم  .است

کلی  تحلیلی، یا موقعیت یهاهیلااز  هرکداممشخص جایگاه استراتژیک یک سرگروه یا دسته عوامل در  طوربهتغییرات  کهیدرصورتو  شدهاصلاح

 استراتژیک برنامه ،شدهمطرح اساسی محورهای برهیتک با لذا .آموزشی اقدام کرد یندهایفرااصلاح  نسبت به موقعبهتا بتوان را دچار تغییر سازد 

 زیر تدوین گردیده است. به شرح  55تا  59در فاصله زمانی  هیدریحتربتشگاه علوم پزشکی دان
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 تشریح چارچوب

   هیدریحتربتدانشگاه علوم پزشکی تنظیم  برنامه استراتژیک  

 یبالادستاد دو فرایند تلفیقی اسن است مبتنی بر نیاز و ساختار سازمانی دانشگاه است که از شدهاستفاده کارگروه یزیربرنامهمدل و الگویی که در 

نظام، برنامه پنجم و ششم  توسعه اقتصادی، اجتماعی  سالهستیباسنادی مثل چشم  سوکیاست . از  شدهاستفاده کارگروه یکارشناسو نظرات 

مبنای تدوین برنامه گردیده  هادانشکدهو  هامعاونت،نظرات کارشناسی و تخصصی واحدهای ستادی  اساس بر گرید،...... و از سوی و فرهنگی

مندهای و مبتنی بر توان ترنانهیبواقعباعث شده است که برنامه  هادانشکدهستادی و  یهاتیریمد یهادگاهیدنظرات کارشناسی و  یآورجمعو  است

 سیستم تنظیم گردد.

 

 

 استراتژیک  برنامهاسناد بالادستي مربوط به 

 

 1141در افق  جمهوری اسلامی ایران اندازسند چشم  

 ایرانکلی برنامه پنجم و ششم  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی  یهااستیس 

 ابلاغی مقام معظم رهبری کلی سلامت یهااستیس 

 نقشه جامع علمی کشور 

  تحول در نظام سلامت  برنامهتصویب نامه های اجرایی 

 قانون مدیریت خدمات کشوری 

 

 :دانشگاهلادستی برنامه استراتژیک از سند با یادهیچک

در  بخشالهامبا جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی  افتهیتوسعهایران کشوری است  :1141در افق 

حت نظام با اصلاحاتی تصویب شد و به پیشنهادی در مجمع تشخیص مصل اندازچشم.  المللنیبدر روابط  مؤثرجهان اسلام و با تعادل سازنده و 

تصویب نهایی رهبر معظم انقلاب دولت  . آن را اصلاح و تصویب و به سه قوه ابلاغ نمودند 1952محضر رهبر انقلاب ارائه گردید و ایشان در سال 

 طوربه اندازچشمن کنند. در سند جمهوری اسلامی ایرا اندازچشمبه اجرا و عملیاتی کردن  1951و قوای دیگر را موظف کرده است که سال 

 .تسین ریپذامکانبدون پژوهش و تولید دانش  اندازچشمو بدیهی است که حرکت در جهت این  شدهاشارهمستقیم به نقش دانش و پژوهش 

ت و باید از حکومت دینی تصویری از ایران آرمانی آینده است که هویت اسلامی و انقلابی آن مورد تأیید مقام معظم رهبری بوده اس اندازچشم

  استفاده کرد تا به جامعه آرمانی برسیم.

 

 :  اندازچشم یهایژگیو

، رضایتمند ، برخوردار از وجدان کاری ، انضباط  مؤمن، ایثارگر ،  ریپذتیمسئولفعال ،  فرد ایرانی به این صورت برشمرده شده است. یهایژگیو

 اندازچشمایران در این  یامنطقهبه ایرانی بودن . جایگاه  مفتخراسلامی و شکوفایی ایران و  نظامبهروحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ، متعهد 

شامل آسیای میانه، قفقاز  آسیای جنوب غربی یامنطقهعلمی و فناوری در سطح  –به جایگاه اول اقتصادی  افتهیدست ذیل باشد. صورتبهباید 

و تولید علم. رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و  یافزارنرمأکید به جنبش ، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با ت

،  یامنطقهاجرایی در سطح  ملی ،  یهابرنامهبرداشته شود تهیه  اندازچشممهمی هم که باید بعد از  یهاگام ازجملهرسیدن به اشتغال کامل، 
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مختلف توسعه در مورد توسعه دانش آمده است که دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و  یهامهبرنااستانی و دانشگاهی است. در 

 .آورد به عملزیر را  یهااقدامدر اقتصاد نوین  افزودهارزشعوامل ایجاد  نیتریاصل عنوانبهفناوری و مهارت ، 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهبردی یزیربرنامهصي تخص یهاواژهتعریف 

 

 (Strategyراهبرد یا استراتژی)-5

 .شودیمراه رسیدن به هدف یا رسالت، راهبرد یا استراتژی نامیده 

هادگاهید      و   نیازهای   مدیریت   ارشد تدوین   برنامه   برمبنای   

Visionary  S chool   

  

  

  

  

  

  

یکژاسترات    برنامه   

Strategic Plan   

  

  

  

  

  

  
 تدوین برنامه  با در نظر گرفتن نیازهای صاحبان اصلی فرآیند در طی روند اجتماعی

                  

Proc c ess School   
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 ( Strategic planningراهبردی) یزیربرنامه -2

 یریگاندازهبرای تحقق آن اهداف، * فرآیند بررسی موقعیت فعلی و مسیر آینده سازمان یا جامعه، تنظیم اهداف، تدوین و اجرا یک استراتژی 

 .است هایاستراتژآن  یاثربخشنتایج و سنجش میزان 

کار و ابزاری است که برای کمک به مدیران و رهبران جهت کنترل و تطبیق با محیط  یهاروشاز مفاهیم ،  یامجموعهاستراتژیک  یزیربرنامه* 

 .اندشدهیطراحمتغیر 

 موجبهبو مبادرت به اقدامات بنیادی تعریف کرد که  هامیتصمدر جهت اتخاذ  افتهیسازمانتلاشی منظم و  توانیماستراتژیک را  یزیربرنامه* 

استراتژیک،  یزیربرنامهمشخص خواهد شد.  دهدیمو چه اموری را انجام  کندیمیک سازمان یا هر موجودیت دیگر چیست، چه  نکهیها اآن

 زیآمتیفقمومنظم و اجرای  یریگمیتصمو  کندیمناهمگرا را با یکدیگر همسو و منطبق  یهاارزشده علائق و ارتباطات و مشارکت را سهولت بخشی

 را ترویج و تشویق خواهد کرد.

 

 (Mission)یا رسالت سازمان تیمأمور -9

حاکم  یهاارزشف، ویژگی ممتاز و و شامل اهداف، وظائ کندیماست که سازمان در آن فعالیت  یوکارکسبفلسفه وجودی یا نوع  دهندهنشان

 .باشدیمبر سازمان 

 

 (Vision)اندازچشم -9

 یک سازمان است. یهاآرمانترسیمی روشن از  

 

 (Stakeholders)نفعانیذ -9

افش اثر به اهد یابیدستو وظائف یک سازمان قرار داشته بر عملکرد آن در  هاتیمسئولافرادیکه در داخل و یا خارج از سازمان در حیطه 

 .رندیگیمسازمان قرار  یهاتیفعالنتایج مثبت یا منفی  ریتأثو متقابلاً تحت  گذارندیم

 

 S (Strengths) -نقاط قوت-6

 .کنندیمو منابع داخلی که سازمان را در جهت نیل به اهداف آن یاری  هایتوانمندمجموعه 

 

 W- (Weaknesses) نقاط ضعف-7

 .شوندیمسازمان که مانع از تحقق اهداف  درون یهایکاستو  هاتیمحدود

 

 O(Opportunities) -هافرصت -8

به  دنیدررسباعث توانمندتر شدن سازمان  تواندیم هاآناز  یریگبهرهمجموعه عواملی که در خارج از محیط سازمان قرار دارند و شناخت و 

 اهداف خویش گردد.

 T (Threats)-تهدیدها -4

 .گردندیمرسیدن به اهداف سازمان شناسایی  درراهمانع و سد  عنوانبهارنده که در خارج از سازمان آن دسته از عوامل بازد
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 SOیهایاستراتژ-51

 .گرددیمپیشبرد اهداف سازمان تدوین  منظوربه هافرصتاز  یریگبهرهراهبردهایی که با استفاده از نقاط قوت و در جهت 

 

 STیهایاستراتژ-55

 .شودیمبه فرصت  هاآنمنجر به کنترل تهدیدها و یا تبدیل راهبردهایی که 

 

 WO یهایاستراتژ-52

 .پردازدیمبه رفع کمبودها  هافرصتاز  یریگبهرهراهبردهایی که با 

 

 WTیهایاستراتژ-59

 .بردیمتدابیری که سازمان برای بقاء خویش و کمینه کردن نقاط ضعف و تهدیدها به کار 
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 برنامه  اعضای كميته تدوین

 

 رئیس کمیته :

 قنبری زاده  رضادکتر سعید 

                          دبیر کمیته:

 دکتر حسین عزیزی

 اعضاء کمیته :

 دانشگاه  یهامعاونت

 سایر اعضاء :

 تخصصی هر معاونت یهاکارگروهاعضاء 

 

  تدوین برنامهشرح وظيفه كميته 

  

 تراتژیک دانشگاه . اس یزیربرنامهاجرایی طرح  سینوشیپتصویب  .1

 مختلف دانشگاه .  یهاحوزهاستراتژیک و عملیاتی در  یزیربرنامهحمایت و پشتیبانی در اجرای طرح  .2

  استراتژیک دانشگاه . یزیربرنامهکمیته اجرائی طرح  هاگزارشپیگیری و بررسی نتایج  .3

 کمیته اجرائی طرح  هاگزارشتصویب نهایی  .4
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 استراتژیک  یزیرمهبرنااجزاء 

 

  :رسالت 
 

،  مناسب زاتیتجه یریروز ، به کار گ یبر آن است با استفاده از فن آور هیدریدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی  تربت ح

 و یگسترش کم قیحفظ و ارتقاء سلامت جامعه تحت پوشش از طر ن،یتام یدر راستا  نفعانیاز مشارکت ذ یریتوسعه روشها و   بهره گ

 .   دیتلاش نما  یپژوهش  - یخدمات بهداشتی درمانی ، آموزش یفیک

 

 :اندازچشم
 

ای استعداد ه شکوفایی   جهت آوردن بستری مساعدبا فراهم  مصمم است تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 و   برترنوآور  ،شاخص  دانشگاهی   سلامت به  در حیطه ی خدمات   ،و پاسخگو د، ارتقای آموزش، پژوهش و فناوری و نیزکارآم خلاق جوانان

 تبدیل شود.  سطح کشوردر 

 

 :ذینفعان
 

 ذینفعان داخلی:

 ریاست دانشگاه .1

 دانشگاه سهیرئئتیه .2

 هیئت امناء .9

 معاونین دانشگاه .1

 شوراهای تخصصی .9

 دانشگاه یهامعاونتمدیران و کارشناسان  .6

 (هاتیریمدنین، )روسا، معاوهادانشکده .7

 یعلمئتیهآموزشی و اعضای  یهاگروه .8

 تابعه دانشگاه و مراکز آموزشی یهامارستانیب .5

 بهداشتی و درمانی یهاشبکهمراکز و  .14

 دانشجویی یهاتشکلدانشجویان و  .11

 هیفقیولدفتر نهاد نمایندگی  .12

 دفتر حقوقی دانشگاه و حراست .19

 کارکنان .11
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 ذینفعان خارجی:

 مردم) خدمت گیرندگان( (1

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (2

، هاشگاهیآزما، هاداروخانه، هامارستانیب، هامطبخصوصی ) در بخشدخیل در سلامت )گروه پزشکی  یردانشگاهیغ یهاسازمان (9

NGOs  ،و ..........  ،نظام پزشکیگرمهیب یهاسازمان، کمیته امداد،  مراکز مشاوره(،  هاهیریخ) 

، هازندان، اداره ستیزطیمح، ، دادگستری ، سازمان حفاظت وپرورشآموزشرمانداری، شهرداری و شورای شهر، دولتی)ف یهاسازمان (1

فرماندهی انتظامی ، اداره دارایی، اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی، اداره ورزش و جوانان،  اداره آب و فاضلاب خراسان، اداره کار و 

 و .........( وپرورشآموزش، سازمان انتقال خون، پزشکی قانونی، مراحهلالامور اجتماعی، اداره تعاون، 

 غیر علوم پزشکی و سایر مراکز تحقیقاتی یهادانشگاه (9

 هاکارخانهبخش صنعت و  (6

 علمای مذهبی (7

 محلی یهارسانه (8

 نماینده شهرستان  (5

 

 

 

 :( VALUES )هاارزش
 

 تکیه بر ارزش ها و مبانی دینی و فرهنگی  

 اصل عدالت محوری  

 اصل سلامت محوری 

 اصل حرفه ای گرایی  

 دانش محوری  

 و فناوریهای مناسب استفاده از پژوهش های کاربردی 

 و برون بخشی هماهنگی و مشارکت درون بخشی 

 پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر جامعه  

 احترام به کرامت انسانی در جهت تحقق تکریم و رضایت ارباب رجوع  

  سازمانیوظیفه شناسی و اعتماد  

 شایسته سالاری با بکارگیری و تشویق نیروهای متعد و متخصص مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها 

 تاکید بر ارزشهای زیست محیطی 
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 (  SWOTعیت موجود از طریق عوامل بیرونی و درونی )ضتحلیل و

 

 عوامل بیرونی )محیط کلان(

 هافرصت

 تهدیدها

 عوامل درونی

 هاقوت

 هاضعف

 

 نقاط قوت  نیترمهم

 شبکه نظام دووج 

 نظارتی سیستم وجود 

 عملیاتی برنامه از استفاده 

 اطلاعات یآورفن به دسترسی  

 سلامت نظام در تحول یهابرنامه  

 پویا آموزشی سیستم وجود 

 رجوعارباب تکریم به توجه  

 توانمند کارکنان و مدیران وجود 

 بخشی درون همکاری 

 خانواده پزشک و روستایی بیمه برنامه وجود  

  در سطح دانشگاه و واحدهای تابعه  پویا یرساناطلاعوجود سیستم 

  دانشگاه  یهامعاونتحوزه  مختلف یشوراهاو  هاتهیکمدر  و متخصصوجود افراد زبده  

 مناسب اتوماسیون سیستم و اینترنت به دسترسی 

 ضعف نقاط  نیترمهم
  مالی و سانیان منابع ناکافی و نامناسب توزیع 

 اعتبارات کمبود 

 کارآمد  ارزشیابی و پایش سیستم فقدان 

 سلامت سیستم عملکرد و هاتیفعال ناکافی یرساناطلاع  
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 کارکنان به محوله یهاتیمسئول و وظایف تعدد  

 هدف یهاگروه خی بر برای سلامت خدمات یهابرنامه نبودن کافی 

 سلامت خدمات هارائ در خصوصی بخش خدمات از یناکاف استفاده  

 فنی یواحدهابرخی   یهاتیفعال تداخل  

  اجرایی (در امور غیر پژوهشی یعلمئتیهدرگیر بودن مسئولین پژوهش و اعضاء ( 

 هافرصت نیترمهم

  و تشخیص سرپایی و بستری در سطح شهرستان  درمانیوجود مراکز 

 افزایش سطح سواد مردم و وجود جامعه جوان و آموزش پذیر 

 و هیئت امناء هادانشگاهو واگذاری امور به  ییتمرکززداموجود در جهت  یاهاستیس 

  (جوارهم یهاشهرستانشهرستان و اقتصادی منطقه ) یطیمحستیزموقعیت جغرافیایی و 

  داخل و خارج از کشور یهاسازمان، مراکز و  هادانشگاهامکان همکاری و ارتباط پویا با سایر 

  راه دور از  آموزش یهاروشاستفاده از 

 شهرستان  اجتماعی ، جغرافیایی ، فرهنگی علمی، ویژه موقعیت 

 سلامت خدمات عموم مردم از استقبال  

 مناسب   بخشی بین هماهنگی 

 اطلاعات یآورفن به قبولقابل دسترسی  

 آن علمی امکانات و دانشگاه وجود 

 دانشگاه یهااستیسو  سلامت ابلاغی یهابرنامه با وزارت مسئولین همراهی 

 شهرستان جامعه بودن جوان  

 فعال خصوصی بخش وجود 

 سلامت حوزه در نهادمردم یهاسازمان و  خیرین وجود  

  دهایتهد نیترمهم 

 سلامت بخش منابع و  اعتبارات میزان بودن پائین 

  به هنگام  پرداخت نظامبودن  یناکاف 

 بهداشت فنی و تخصصی یهابرنامه از ناکافی حمایت  

 سلامت نظام  یازهاین با  موجود دانشگاهی آموزشی نظام  یاکافن تطابق 

 جامعه یازهاین با هابرنامه یناکاف انطباق  

 محور درمان نگرش  

 مردم  اقتصادی مشکلات 
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 سلامت سطح بودن پایین و زندگی نامناسب شیوه  

 هایماریب الگوی تغییر و پدید باز و دینوپد یهایماریب 

  ات سلامت اجرای موازی  برخی خدم  

 ینینشهیحاش و مهاجرت 

  و ناکافی منابع مالی  رهنگامیدتخصیص 

  نیروی انسانی متخصص  یریکارگبهقوانین اداری ناکارآمد در 

  ذینفع ، جامعه و مقاومت در برابر تغییر یهاسازمان:ضعف استفاده از نتایج تحقیقات توسط 

 : یردانشگاهیغضعف نگرش تحقیقاتی در مدیران ارشد 
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 ارزیابي ماتریس داخلي 

 

 :تحلیل عوامل  درونی دانشگاه5جدول 

  

 نمره رتبه ضریب داخلیعوامل 

 هاقوت

 84 1 24 وجود مراکز آموزشی ،بهداشتی ،درمانی با کارکنان مجرب و توانمند

 14 1 14 هامعاونتتحول در نظام سلامت در  یهابرنامه

 یازسنجینی بر اساس پژوهش–مختلف آموزشی  یهاکارگاهبرگزاری 

 14 1 14 کارکنان

 14 1 14 همکاری درون بخشی

 یرساناطلاع،آموزش و  در دانشگاه شامل تخصصی  یهاتهیکموجود 

 24 1 9 در آموزش ،ترویج تغذیه با شیر مادر و کمیسیون تحول اداری پژوهش،

 24 1 9 وزارت متبوع یهاطرحوجود بستر مناسب جهت انجام 

 14 1 14 تم پزشک خانواده و نظام ارجاعاستقرار سیس

 14 1 14 دانشگاه یهارشتهگسترش 

 19 9 9 ()حاشیه شهربهداشتی اولیه در مراکز شهری  یهامراقبترش ستگ

 64 1 19 توانمند کارکنانمدیران و 

 949   هاقوتجمع 
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 هاضعف

 وجود چارت سازمانی قدیمی ناهماهنگ با شرایط موجود کمبود نیرو در

 هامعاونتکلیه 
14 1 14- 

 -94 9 14 وسایل و تجهیزات نیتأمعدم استفاده بهینه از منابع مالی در توزیع و 

ای و استاندارد نبودن فض هامعاونتکمبود فضای فیزیکی مناسب در کلیه 

 موجود
8 2 16- 

 -12 1 12 هاتیریمدتغییرات 

 -14 1 14 مارنبود انسجام کافی در اطلاعات آماری و دسترسی به آ

ه ب هامعاونتکم بودن عوامل انگیزشی نیروهای انسانی شاغل در کلیه 

 کارکنان به محوله یهاتیمسئول و وظایف تعددعلت 
14 1 14- 

 -16 2 8 هامعاونتکلیه  درکمبود امکانات و تجهیزات 

 نظام تحول یهابرنامه به توجه با فنی یواحدها یهاتیفعال تداخل

 سلامت
18 1 18- 

 -9 1 9 مالی و انسانی منابع ناکافی و نامناسب  توزیع

کمبود کتب و نشریات علمی چاپی و الکترونیکی موجود در کلیه 

 هامعاونت
5 1 5- 

 -599   هاضعفجمع 

 +62/2   جبری کلجمع 
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 : تحلیل عوامل خارجی دانشگاه  2جدول 
 

 نمره رتبه ضریب خارجیارزیابی عوامل 

 هافرصت

و ایجاد  ییتمرکززداسیاست دولت در خصوص توسعه عدالت آموزشی و 

 94 9 14 مستقل یهادانشکده

 یهاسازمانوجود خیرین سلامت و شورای سلامت در سطح شهرستان، 

 64 1 19 خیریه

وجود مراکز درمانی و تشخیص سرپایی و بستری خصوصی در سطح 

 64 1 19 مایشگاه(شهرستان و مراکز خصوصی لوازم و تجهیزات )آز

بسیج سازندگی متخصصین  احمرهلالوجود مراکز مناسب و مهم از قبیل 

 84 1 24 و گسترش برنامه سلامت رساختیزدر تهیه طرح  هاآنسلامت و همکاری 

 14 1 14 در سطح شهرستان و استان متعددو مراکز آموزش عالی  هادانشگاهوجود 

 14 1 14 ه جوان و آموزش پذیرافزایش سطح سواد مردم و وجود جامع

شهرستان و اقتصادی منطقه  یطیمحستیزموقعیت جغرافیایی و 

 24 1 9 (جوارهم یهاشهرستان)

و  هادانشگاهو واگذاری امور به  ییتمرکززداموجود در جهت  یهااستیس

 24 1 9 هیئت امناء

 24 1 9 امکان استفاده از فناوری اطلاعات

 24 1 9 تحقیقاتی یهابودجه وبوع حمایت مالی وزارت مت
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 941   هافرصتجمع 

 دهایتهد

 -9 1 9 محدودیت منابع انسانی و چارت سازمانی تخصصی

 -14 1 14 دیر ابلاغ شدن منابع مالی و اعتبارات از وزارتخانه

 -14 2 9 بهداشتی یهابرنامهآگاهی نامطلوب عامه مردم از 

 -14 2 9 هامهیباز  موقعبهعلاقه وصول مطالبات 

 یهایماریبو در معرض خط  جوارهمنزدیکی شهرستان به کشورهای 

 آندمیک و بومی
14 2 24- 

 -24 2 14 اجرای طرح خودگردانی بیمارستان

 -14 2 9 غلط از زمینه بهداشت و درمان ورسومآدابوجود 

 -19 1 19 در بخش سلامت هاآنکمبود آگاهی ادارات از نگرش و عملکرد سازمان 

 -14 2 9 اعتیاد تورم کمبود امکانات تفریحی و ضعف قوانین بازدارنده -بیکاری

 و مقررات نیقوان یاجرا نهیدرزم هیعدم وجود وحدت رو

 
19 1 19- 

 -599   دهایتهدجمع  

 99/2   خارجیجمع جبری عوامل 

  



 5933-5931دریه      برنامه  راهبردی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حی

 

21 
 

 

 SWOTنمودار 

 

  

 

 ضعف
 قوت

 

 

 

 عوامل دروني

 عوامل بیرونی

 هافرصت

 دهایتهد

1منطقه   

استراتژی تهاجمي ـ 

رشد

 3منطقه 

 استراتژی تنوع

 (وضع موجود )ثبات حفظ 

 2منطقه 

 استراتژی تغيير 

 (حفظ وضع موجود )ثبات

 4منطقه 

  استراتژی تدافعي

 كاهش

عوامل محیطی ایجاد 

منابع  کندیمفرصت 

 درونی وجود دارد و 

 .شودیماستفاده 

عوامل محیطی ایجاد تهدید 

 کندیم

 دارد و  وجودمنابع درونی )

 (شودیماستفاده 

ود ندارد و یا منابع درونی وج

عوامل  شودینماستفاده 

 کندیممحیطی ایجاد فرصت 

عوامل محیطی ایجاد تهدید 

  کندیم

منابع درونی )وجود ندارد و یا 

 (شودینماستفاده 
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 اهداف كلي

 

و  هاقوتتقویت بر  مشمول  SWOTدر ناحیه و جدول  اخذشدهاستراتژی  و در جهت ی و بیرونی با توجه به فهرست کردن عوامل درون 

 : هافرصتاز   یریگبهره

 

G1 : هایماریبکاهش عوامل خطر و بار 

G2 : تیفیباکدسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت 

G3 : جسمی، روانی و اجتماعیدر ابعاد  جانبههمهارتقاء سلامت 

G4 :سالم با کیفیت افزایش امید زندگی 

G5 :ظورمنبهبهبود استقرار استانداردها و آموزش  قیاز طر یو بهداشت یشیآرا- ییدارو -ییغذا یهاو نظارت هاکنترل یفیو ک یکم یارتقا 

 سالم منیا و خدماتارتقاء محصولات 

G6 :او غذمصرف دارو  حیفرهنگ صح در خصوصبه جامعه  یرساناطلاع شیافزا 

G7 :یو بهداشت یشیآرا ییغذا ییاز نحوه ارائه خدمات دارو یو خارج یداخل انیمشتر یتمندیرضا شیافزا 

G8 :و داروغذا  عیو توز هیاطلاعات مراکز ته ستمیس و استقرار یطراح 

G9 :حوزه آموزش یفیو ک یتوسعه کم 

G10 : حوزه آموزش یهارساختیزتوسعه 

G11: یشحوزه پژوه یفیو ک یتوسعه کم 

G12:  حوزه پژوهش یهارساختیزتوسعه 

G13:  یفرهنگ یهاتیظرفبهبود و توسعه 

G14 : یو ورزش یرفاه یهاتیظرفبهبود و توسعه 

G15: تیفیباکبه خدمات سلامت  یعادلانه و همگان یدسترس 

G16 :یسازمانفرهنگوری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای افزایش بهره 

G17 : هاخطر و بار بیماریکاهش عوامل 

G18 :های سلامتحفاظت مالی مردم در برابر هزینه 

G19 :منابع و امکانات یورتوسعه و بهره 
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 استراتژیک معاونت بهداشتي اهداف

 :مقدمه 
 

 یهایماریب مانند ریواگ ریغ یهایماریب سهم جمعیت، سن افزایش ژهیوبه و توسعه روند از ناشی اجتماعی شگرف و سریع تغییرات با امروزه

 هایماریب این نیترمهم .است فزونی به رو چشمگیری سرعت با سلامت مشکلات از ناشی مالی بار و مرگ میزان از هاسرطان و عروقی قلبی و

 بدنی تحرک.نمود پیشگیری ریواگ ریغ بیماری چند بروز از توانیم هاآن با مؤثر و موقعبه مواجهه صورت در که دارند یسازنهیزم لب عواملاغ

 . اندجمله آن از ناسالم تغذیه محیطی و یهاندهیآلا دخانیات، ناکافی، مصرف

 مردم سلامت حفظ    بر چشمگیری اثر شوند ختم کنندهناتوان عوارض به اینکه از و پیش ترییابتدا مراحل در هایماریب این درمان همچنین

 2020 سال تا رودیم انتظار و بوده هایماریب بار % 53 از بیش مسئول حاضر در حال ریواگ ریغ یهایماریب جهانی آمارهای بر اساس  .دارد

 رخ توسعهدرحال کشورهای در ریواگ ریغ یهایماریب از ناشی مرگ %84 باشند که مرگ موارد تمام %79  و هایماریب بار %64 سببی عامل

 هایماریب از نوع این به هایماریب بار کل  %76 از بیش و داشته چنین الگویی نیز ما کشور در میزان این شودیم ینیبشیپ .داد خواهند

 هاسازمان تمامی فعال و مؤثر گسترده، مداخلات نیازمند ماهیتاً  ،هاخطر آن عوامل و ریواگ ریغ یهایماریب یریگهمه با مقابله .یابد اختصاص

 .است سلامت بخش برون و درون در مرتبط یهاوزارتخانه و

آموزش پزشکی  و درمان بهداشت، وزارت ،هاتیفعال کلیه ارزیابی و نظارت و اجرا ،یریگمیتصم مبادی انسجام ضرورت و موضوع اهمیت به نظر

 ویژه قرار داده است .  موردتوجه یخود مراقبتبر ترویج سبک زندگی سالم از طریق اجرای برنامه  دیتأکاف ذیل را  با اهد دستیابی به

 ریواگ ریغ یهایماریب از ناشی زودرس یهامرگ خطر از %29 کاهش 

 ناکافی بدنی تحرک میزان از %24 کاهش 

 الکل مصرف از %14 کاهش 

 سدیم نمک مصرف میزان از %94 کاهش  

 دخانیات استعمال شیوع از %94 کاهش 

 خون پرفشاری شیوع از %29 کاهش 

 جمعیت دیابت و چاقی بیشتر افزایش از جلوگیری 

 ریواگ ریغ یهایماریب درمان برای ضروری و پایه یهایفناور و مناسب داروهای به جمعیت %144 دسترسی 

 مغزی  عروق حملات و عروقی-قلبی یهایماریب از پیشگیری برای لازم مشاوره و دارو به  %74 حداقل دسترسی 

 غذایی محصولات و خوراکی یهاروغن در ترانس چرب اسیدهای صفر میزان__ 

  اطلاعات عمومی : 

شهد در قسمت جنوب غربی م هیدریحتربتواقع در شهرستان  هیدریحتربتبهداشتی درمانی  و خدماتمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی   

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است .  شدهواقعو  با آب و هوائی کوهستانی کیلومتری از مرکز استان خراسان رضوی 112و در فاصله 

،مه ولات و زاوه را تحت پوشش  هیدریحتربت یهاشهرستانحاضر  در حال از دانشگاه علوم پزشکی مشهد منفک و 1985 در سال هیدریحتربت

نفر  189171که نزدیک به  پوشش  دارد حتت را تینفر جمع 999956حدود  1957ق آخرین سرشماری جمعیتی سالدارد. این دانشگاه  طب

و کدکن( ساکن هستند . طبق آخرین  شادمهر ،آبادضیف، آباددولتبایگ، رباط سنگ ، ،هیدریحتربتنفر در نقاط شهری )  168229در روستاها و
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مرکز خدمات جامع سلامت  5مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و تعداد 22حاضر تعدادحال  بهداشتی درمانی در یهاشبکهطرح گسترش 

. به لحاظ موقعیت جغرافیایی  باشندیمنفر بهورز مشغول ارائه خدمات بهداشتی درمانی  298خانه بهداشت فعال با  111و  ییروستا شهری و

و مطب پزشکان عمومی و متخصص و چندین مرکز تشخیص طبی و  یردولتیغو بیمارستان و تعدد مراکز درمانی دولتی  2شهرستان و وجود 

از واحدهای  شدهگزارش یهایماریبتعداد زیادی از  هرماهو در  مجاور بوده یهاشهرستانرادیولوژی پاسخگوی جمعیت خود شهرستان و 

 است . جوارهم یهاشهرستانبهداشتی درمانی مربوط به 

  765کارشناس ارشد ،   141   زشک,پ81بهداشتی درمانی  ) یهاردهنیروی انسانی  شاغل در  دارای هیدریحتربت دانشگاه معاونت بهداشتی 

 . باشدیم(  شغلی یهاگروهسایر  1129وبهیار  97،   بهورز 298 ,  کاردان  198 , کارشناس 

خدمات جامع مرکز   22شهرستان از طریق   جمعیتد ( مر 175192زن و  171261) نفر  999956حدود ارائه خدمات بهداشتی  درمانی  به 

 . ردیگیمخانه بهداشت فعال  انجام  111پایگاه  بهداشتی و  15سلامت  

شاغل  پزشکاندندان.  تعداد  باشندیمنفر  141نفر و پزشکان متخصص  164تعداد پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی این شهرستان 

 . باشندیمنفر  95بخش خصوصی  پزشکاناندندنفر و تعداد  19در سیستم 

 . باشندیمآزمایشگاه بخش خصوصی  1آزمایشگاه دولتی و  5 –بیمارستان  2این شهرستان دارای 

 . باشدیم آموزدانش  62917مدرسه دارای  978  این شهرستان با

 

 :هافرصت

  در شهرستان داوطلبان متخصص بسیجیوجود سفیران سلامت و 

  وپرورشآموزشی آموزشی مناسب تکنولوژوجود 

  وپرورشو آموزش نیروی انتظامی،  اداره جهاد کشاورزی، یسوادآموزادارات نهضت وجود همکاری خوب با 

  آمادگی و جسمانی لیوساشهرستان به  یهاپارکتجهیز 

  مختلف در سطح شهرستان  یهادانشگاهوجود 

  حامی بخش بهداشت قوانین و مقررات اجرائیوجود 

  در شهرستان)فشارخونی،دیابتی و...(بیمارانو درمانی جهت زوجین ناقل تالاسمی  کافی پیشگیری و امکانات و تجهیزاتوجود 

  فشارخون و ....( –دیابت  –)تالاسمی مختلف  یهایماریبفرهنگ غنی منطقه و دید باز اکثر مردم نسبت به 

 بهداشت  در بخشقوی  تعامل برون بخشی 

  تیروئیدی در آزمایشگاه شهرستانهیپو هاشیآزماانجام 

  هیپوتیروئیدی یهانمونهاداره پست در جهت ارسال  و مناسبهمکاری خوب 

  ندینمایموجود پزشکان عمومی و متخصص که در بخش خصوصی ارائه خدمت . 

  شودیمکه موجب بالا رفتن دسترسی افراد به خدمات آزمایشگاهی خصوصی در سطح شهر  یهاشگاهیآزماوجود. 

 درمانی  خصوصی با دولتی . یهابخشمکاری مناسب ه 

 . وجود رسانه و نشریه محلی در شهرستان 

  در روستاها تعامل درون بخشی و برون بخشی امنائتیهوجود شوراها اسلامی و معتمدین و 
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  دینی و مذهبی در سطح جامعه یهاآموزهوجود 

 اشتیوجود برنامه ثبت سرطان و داشتن متولی در سطح معاونت بهد 

  درصد مورد انتظار هشتادوششپیشرفت برنامه ثبت سرطان در شهرستان  و پوشش 

  سال  6-12دانش آموزان  6دندان  میترمدر طرح یامهیبهمکاری ادارات خدمات 

  مردم نیدر ببالا رفتن سطح سواد سلامتی 

    وجود شرکت خصوصی طب کار در شهرستان 

  هادنمردم یهاسازمانخیرین حوزه سلامت و 

 : هاتهدید

  جغرافیائی و اجتماعی –وجود طبقات مختلف اقتصادی 

  مدیریتی در ادارات شهرستان  یهاپستتغییر 

  بهداشتی  یهابرنامهدر  برخی از ادارات شهرستان عملکرد ضعیف 

 وجود برخی باورهای غلط در منطقه 

 تعدد موارد مهاجرت به داخل و خارج شهرستان 

 سخت بودن طی مسافت تا مرکز استان  بعضاًه تالاسمی و مشاوران دانشگاهی برنامه در شهرستان و نبود کلینیک تخصصی مشاور

 جهت زوجین

  جاری در سیستم بهداشتی یهاتیفعالدانشگاهی با  یهاآموزشعدم تطابق 

 فرهنگ سنتی دامداری شهرستان 

  هایماریببرخی داروئی در  یهامقاومتایجاد  

 گرددیمدر شهرستان  آلودگی سالک یهاکانونکه موجب ایجاد  جنوبی یهااستاناتی شهرستان مشهد به قرار گرفتن در محور مواصل 

  باشد . هایماریب منشأ توانندیمشهرستان  که  در سطحآب  یهابرکهو فصلی  یهارودخانهوجود 

  سالک  و .....( هایماریببه نفع شیوع و گسترش برخی  یطیمحستیزایجاد تغییرات ( 

 رضوی   در خراسان هاافغان( و وجود  و پاکستانبا کشورهای دارای پولیو آندمیک ) افغانستان  یجوارمه 

  مزمن  یهایماریبهمکاری ضعیف افراد در 

  پنهان وجود دارد. صورتبهاست ولی  یرقانونیغ هرچند) جنسی ( که  پرخطررفتارهای 

 سریع شیوع اعتیاد افزایش دسترسی به مواد مخدر بخصوص تزریقی و گسترش 

  و عدم   کاربرد کاندومآسیب نظیر  و کاهشپیشگیری  یهاروشمقاومت نسبی مسئولین در موضوع آموزشی رفتارهای جنسی و

 پذیرش اعمال اصول کاهش آسیب در بیماری ایدز

  هایماریباز نحوه انتقال  مردمآگاهی کم 

 لا به ایدزوجود زندان در منطقه تحت پوشش و فراهم آمدن شرایط ابت 

  آمیزشی جهت تشخیص و درمان به خاطر فرهنگ خاص جامعه یهایماریبعدم مراجعه مبتلایان به 

 بیکاری، تورم و کبود امکانات تفریحی برای پر نمودن اوقات فراغت جوانان و سایر شهروندان 
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  رددگیمکه منجر به حوادث ترافیکی شدید  یشهردرونو  یشهربرون یهاجادهنامناسب بودن . 

 تغییر سبک زندگی به سمت الگوی غربی،تحرک کم،افزایش مصرف گوشت و چربی و افزایش مصرف دخانیات 

 افزایش درصد جمعیت سالمندان 

  ،صنعتی شدن جامعه 

  زاسرطان،شغلی و بیولوژیک به مواد یطیمحستیزافزایش آلودگی 

  که توسط مرکز مدیریت  زایماریبحدود تماس شغلی عوامل  ملهازجمشکلات اجرایی برای بسیاری از قوانین و استانداردهای مصوب

 است شدهمیتنظسلامت محیط و کار وزارت بهداشت 

  زاسرطانخود در مراجعه با مواد  وحقوقحقعدم آگاهی عموم مردم از  

  پایین بودن اعتقاد پزشکان بخش خصوصی نسبت به ثبت و ارسال آمار سرطان مبتنی بر جمعیت 

  یپزشکدندان  یهانهیزهبالا بودن  

 مصرف بعضی تنقلات مضر   در مورد هارسانهنادرست  اتتبلیغ 

  مشارکت در قشر مردم بافرهنگآشنا نبودن 

  سلامت  دکنندهیتهدعملکرد ضعیف مراجع قضایی در خصوص تخلفات 

  کشاورزی یهاکارگاهگستردگی وسیع واحدهای صنعتی و 

  بهداشتی یهابرنامهاستقبال ضعیف افراد جامعه از 

 هاکارگاهو  هاکارخانهفرسودگی اکثر  و آورانیزکنترل عوامل  یهاروشبودن  برنهیهز   

  ( 18کمبود مربی بهداشت در مدارس شهرستان%).دانش آموزان مربی بهداشت دارند 

  هاخانوادهتوسط  دارمشکلعدم پیگیری دانش آموزان 

 نقاط قوت :
 

  بهداشت تابعه . یهاخانهشهرستان و کلیه مراکز و  جهت ستاد سلامتانجام نیازسنجی 

  سالانهانجام سرشماری 

  کارکنان نظام سلامت یتوانمندساز یهابرنامهاجرای دقیق و کامل 

 اجرای برنامه خود مراقبتی 

  خدمت مختلفدر سطوح  دهیدآموزشکارکنان 

  ستادی معاونتهماهنگی درون بخشی قوی بین واحدهای  

 فنی یهابرنامهشتی از حمایت معاون بهدا 

  پزشکی  دانشگاه علوم ارتقاء شبکه بهداشت و درمان شهرستان  به 

 استقرار  طرح پزشک خانواده در شهرستان 

  در سطح شهرستان هایماریبنظام مراقبت سلامت  وردهید یهاکینیکلوجود     

  برنامه عملیاتی در سطح مراکز  و ستاد مرکز بهداشتو اجرای  تهیه 
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 کافی در سطح مراکز و ستاد دهیددورهآزمایشگاه همراه با تجهیزات و نیروی  7 وجود 

  در شهرستان و همکاری با مرکز بهداشت نظام سلامت یهابرنامهوجود پزشک فوکال پوینت 

  در سطح شهرستان جهت انجام تست تاییدی و همکاری با ستاد رفرنسوجود آزمایشگاه 

  شهرستان .در بیمارستان  و 2سطح  یتخصص یهاکینیکلوجود 

  هاپروژهو  هاطرحو اجرای دقیق  یزیربرنامهو  یزیربرنامه یهاتهیکمتشکیل 

 .پایین بودن قیمت خدمات تشخیصی و درمانی در مرکز بهداشت نسبت به بخش خصوصی 

  بهداشتی یهابرنامهدر اجرای  هاشهرستان یهامارستانیبهمکاری مناسب 

  موقعبه یریگگزارشخدمات در این سامانه و امکان  یمندبهرهورود سامانه سیب و 

  یهاگروهمراقبت سلامت برای تمامی ارائه خدمات  

  پروژه طرح تحول نظام سلامت 14برنامه و  19اجرای 

 ییروستاطرح پزشک خانواده و بیمه  یاجرا 

  بهداشتی اولیه در مناطق شهری یهامراقبتگسترش  یهابرنامهاجرای 

 و تجهیز کلینیک طب کار یاندازراه 

  ریوممرگسلامت و کاهش  یهاشاخصنسبت به ارتقاء خدمت  دهندهارائه کارکنانحساس بودن 

  و فعال در سطوح نظام شبکه هایریگیپانجام 

 نقاط ضعف :

 کمبود نیروی انسانی 

  کمبود تجهیزات آموزشی 

  کمبود منابع علمی موجود 

  ن .در سطح شهرستا شدهانجامکمی تحقیقات 

 و انتقالی زیاد نیروها . یجائجابه 

 بودن نیروهای استخدامی جدید یربومیغ 

  عدم وجود فضای ورزشی و امکانات مناسب  جهت کارکنان 

  بهداشت تابعه یهاخانهبعد مسافتی زیاد بین ستاد مرکز بهداشت و برخی از مراکز و 

  آماری و اطلاعاتی دقیق افزارنرمعدم وجود 

 2( در سطح هایماریب) پزشک،کاردان مبارزه با دهیددورهکافی و دم وجود نیروی ع  

  2( در سطحهایماریب)پزشک،کاردان مبارزه با  دهیددورهعدم ثبات نیروهای 

  شهرستانعدم وجود آزمایشگاه ژنتیک در سطح 

 .نقص در سیستم ارجاع بیماران 

  ملزومات نظام سلامتکمبود مقطعی بعضی از  

 خدمات جامع سلامتبیماران در مراکز  ازیموردنو داروهای  کمبود برخی تجهیزات  
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 د رسانه آموزشی مناسب جهت بیماران با سطح سواد کمکمبو 

  اعتبارات موقعبهکمبود و عدم تخصیص 

 نپایین بودن سطح سواد برخی از بهورزا 

  در ثبت آمار سوانح و حوادث  هامارستانیبعدم همکاری دقیق 

  سلامت یهابرنامهاجرای لازم برای  یهارساختیزناکافی بودن 

  و امکانت موجود در سیستم شبکهفرسوده بودن تجهیزات  

  رایگان یا با تخفیف ویژه صورتبه سنی یهاگروهتخصصی جهت ویزیت  یهاکینیکلبا  قراردادنداشتن 

  خدمات تخصصی دندانپزشکی و سایر خدمات تخصصی یهانهیهزبالا بودن 

  جاری یهابرنامهسامانه سیب با  اطلاعاتعدم همخوانی 

  در برخی واحدها آماری یهافرمکامل جهت شاخص گیری و بررسی  افزارنرمموجود نبودن 

 کمبود فضای مناسب جهت مشاوره 

 اهداف کلی :
 

G1  هایماریبکاهش عوامل خطر و بار 

G2  تیفیباکدسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت 

G3  یو اجتماع یروان ،یجسمابعاد در  نبهجاهمهارتقاء سلامت 

G4  امید به زندگی سالم با کیفیتافزایش 
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G1   :هایماریب بار و خطر عوامل کاهش 

هدف کلی 

 مرتبط
 شاخص زمان دستیابی برنامه عینی هدف

میزان 

 دستیابی

G1O1 
ان تا پای %12,9سال و بالاتر به میزان  94کاهش شیوع فشارخون بالا در افراد 

 برنامه ششم
 % 9/2سالانه  درصد سالانه بالا فشارخونپیشگیری و کنترل بیماری 

G1O2 
تا  %14سال و بالاتر به میزان  94کاهش شیوع کلسترول خون بالا در افراد 

 پایان برنامه ششم
 %2سالانه  درصد سالانه خون یهایچربپیشگیری و کنترل اختلال 

G1O3 
سال و بالاتر به میزان حداقل  94فی در افراد کاهش شیوع فعالیت بدنی ناکا

 تا پایان برنامه ششم 14%
 %2سالانه  درصد سالانه برنامه توسعه و ارتقای فعالیت بدنی

G1O4 
سال و بالاتر به میزان حداقل  94پیشگیری از افزایش شیوع دیابت در افراد 

 تا پایان برنامه ششم 14%
 %2سالانه  درصد هسالان برنامه پیشگیری و کنترل دیابت

G1O5 
 

 

 %9به میزان  ریواگ ریغ یهایماریبکاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و 

 تا پایان برنامه

 یکارکمبرنامه کشوری غربالگری بیماری 

 نوزادان دیروئیت
 %1سالانه  درصد سالانه

ادی انسد یهایماریببرنامه پیشگیری و کنترل 

 ( COPDمزمن تنفسی )آسم و 
 %1سالانه  درصد انهسال

برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی 

 و ناشنوایی
 %1سالانه  درصد سالانه

 %1سالانه  درصد سالانه ریواگ ریغ یهایماریبمراقبت عوامل خطر 

 %1سالانه  درصد سالانه ریواگ ریغ یهابرنامهپایش روند اجرای 

 جدول اهداف عینی برنامه استراتژیک حوزه معاونت بهداشتی
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اقدامات تعیین و ممنوعیت تبلیغات کالاها و 

و داروهای با احتمال  سلامتبه رسانبیآس

 سوءمصرف

 سالانه

تعداد 

موارد 

 کاهش

 %1سالانه 

 %1سالانه  درصد سالانه برنامه سلامت کارکنان دولت

 %1سالانه  درصد سالانه برنامه سلامت شاغلین بخش صنعت و اصناف

 %1الانه س درصد سالانه یسورچهارشنبهبرنامه پیشگیری از حوادث 

 %1سالانه  درصد سالانه برنامه پیشگیری از گزش جانوران زهری

برنامه کشوری ادغام پیشگیری از حوادث در 

 اولیه سلامت یهامراقبتنظام 
 %1سالانه  درصد سالانه

G1O6 
 

کاهش شیوع پوکی استخوان، کمردرد و آرتروز در جمعیت حداقل به میزان 

 نامه ششمسال پایه تا پایان بر 14%

پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری 

 استئوپوروز
 سالانه

تعداد و 

 درصد
 %2سالانه 

G1O7 
 

نوع سرطان)کولورکتال، پستان و  برحسبکاهش میزان بروز سرطان 

 نفر( تا پایان برنامه ششم 144444)در   %12,9سرویکس( به میزان 

 % 9/2سالانه  درصد سالانه برنامه پیشگیری از سرطان

 % 9/2سالانه  درصد سالانه برنامه تشخیص زودهنگام سرطان

 سالانه برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت
تعداد 

 برنامه
 % 9/2سالانه 

برنامه پژوهش و نیازسنجی مرتبط با سرطان و 

 هاآنعوامل خطر 
 سالانه

تعداد 

 برنامه
 % 9/2سالانه 

G1O8 
 

 به دارتیاولومادرزادی  یهایناهنجارارثی ژنتیکی و  یهایماریبکاهش بروز 

 نسبت به سال قبل %14میزان 

 سالانه ارائه خدمات ژنتیک زمان ازدواج
تعداد 

 خدمات
 %2سالانه 

 یهادربستهارائه خدمات ژنتیک ادغام یافته 

 خدمت موجود سلامت
 سالانه

تعداد 

 خدمات
 %2سالانه 
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 انهسال برنامه ژنتیک اجتماعی یهارساختیزتکمیل 
تعداد 

 موارد
 %2سالانه 

G1O9  ساله فاقد پوسیدگی دندان 12افزایش درصد کودکان 
برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان 

 دانش آموزان ابتدایی
 درصد سالانه

به میزان 

 یهاشاخص

تعین شده 

 کشوری

G1O10  ارتقای شاخصdmft  رقم سالانه الس 6سلامت دهان و دندان کودکان زیر  سال 6کودکان زیر 

به میزان 

 یهاشاخص

تعین شده 

 کشوری

G1O11 
درصد  14منابع و تسهیلات نظام سلامت برای بلایا به میزان  یآورتابارتقای 

 سال پایه

ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی 

(SARA) 
 سالانه

تعداد 

واحدهای 

 بهداشتی

 %2سالانه 

حدهای وا یاسازه ریغو  یاسازهارتقاء ایمنی 

بهداشتی )با همکاری مرکز مدیریت شبکه و 

 (SNSمنابع فیزیکی( )

 سالانه

تعداد 

واحدهای 

 بهداشتی

 %2سالانه 

استقرار سامانه پشتیبانی مدیریت بلایا در حوزه 

 بهداشت
 سالانه

تعداد 

 برنامه
 %2سالانه 

پوشش کامل بیمه تسهیلات و منابع بهداشتی 

 ساختنسانادر برابر مخاطرات طبیعی و 
 سالانه

درصد 

 پوشش
 %2سالانه 
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 یاهتیفوربرنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و 

دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای بهداشتی 

(EOP ) 

 سالانه
تعداد 

 برنامه
 %2سالانه 

 %2سالانه  درصد سالانه (DSSنظام مراقبت بلایا)

 %2سالانه  ددرص سالانه (DARTارزیابی و آموزش آمادگی خانوار )

G1O12 
سال در خصوص رفتارهای سالم و پیشگیری  25تا  18ارتقاء آگاهی جوانان 

 جمعیت این گروه سنی %14از رفتارهای پرخطر برای

اصلاح شیوه زندگی و رفتارهای پرخطر در 

 جوانان
 %2سالانه  درصد سالانه

G1O13 
درصد  24از طریق بخش خصوصی به  یاحرفهتوسعه ارائه خدمات بهداشت 

 تا پایان برنامه
 %1سالانه  درصد سالانه یاحرفهخدمات بهداشت  یسپاربرون

G1O14 

 یهاطیمحبر سلامت در  مؤثرمنتسب به عوامل محیطی  یهاشاخصارتقای 

درصد سال پایه تا پایان  14جامعه ، خانواده ، آموزشی و جمعی به میزان 

 برنامه

 %2انه سال درصد سالانه بهداشت آب و فاضلاب

 %2سالانه  درصد سالانه بهداشت آب و فاضلاب یهاشگاهیآزمامدیریت 

 %2سالانه  درصد سالانه مدیریت بهداشت هوا

 %2سالانه  درصد سالانه کنترل و کاهش استعمال دخانیات

بهداشت محیط بیمارستان و مراکز بهداشتی 

 درمانی
 %2سالانه  درصد سالانه

G1O15 
های عمومی و های جامعه و مکانتم نظارت بهداشتی بر محیطارتقاء سیس

 تا پایان برنامه  %94مراکز توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی به میزان

خدمات غیر حاکمیتی بهداشت  یسپاربرون

 محیط به دفاتر خدمات سلامت
 %6سالانه  درصد سالانه

 %6انه سال درصد سالانه بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی

G1O16 

 پرتوحفاظت در برابر تشعشعات یونیزان و غیر یونیزان ) رادون، مراکز 

 یهانسفرکا،پرتوهای فرابنفش خورشیدی ، ارتباطات الکترونیکی ،  یپزشک

 درصد 74پایین( به میزان  شدتبه

 % 9/12سالانه  درصد سالانه بهداشت پرتوها
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G1O17 

) سیل ، زلزله   رمترقبهیغبا حوادث  ارتقای توان نظام سلامت  در مقابله

درصد تا  14به میزان  1و ...( طبیعی در سطح  گردوغبار یهاطوفانرانش ، 

 پایان برنامه

 %8سالانه  درصد سالانه سلامت محیط و کار یهاتیفور

G1O18  درصد تا پایان برنامه 99افزایش درصد شاغلین دارای پرونده پزشکی به 
دارای پرونده پزشکی  مدیریت میزان شاغلین

 سلامت شغلی
 %11سالانه  درصد سالانه

G1O19 
درصد  84به مشاغل خاص به میزان  یاحرفهافزایش ارائه خدمات بهداشت 

 تا پایان برنامه

، قالیبافان ،کشاورزی و  کاران پرتوبهداشت 

 معدنو  یاحرفهبهداشت  لاتیتشک برنظارت 

 هامارستانیب، زندانیان و  کاران

 %16سالانه  درصد انهسال

G1O20 
به میزان  9و2و1درجه  یهاکارگاهاز  یاحرفهافزایش میزان بازرسی بهداشت 

 درصد سال پایه  تا پایان برنامه 14
 %2سالانه  درصد سالانه هااز کارگاه یاحرفهبازرسی هدفمند بهداشت 

G1O21 
 24ان  کاهش مواجهه  شاغلین با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی به میز

 درصد سال پایه تا پایان برنامه
 %9سالانه  درصد سالانه کار یهاطیمحارگونومی 

G1O22 
درصد تا پایان  16محیط کار به  یهاندهیآلابا  زیآممخاطرهکاهش مواجهات 

 برنامه
 %2/9سالانه درصد سالانه یگذاربرچسبمدیریت حوادث شیمیایی و 

G1O23 
محیط کار به میزان  زیآممخاطرهبا صدای کاهش نسبت شاغلین در مواجهه 

 پایه تا پایان برنامه صدسالدر  9
 %1سالانه  درصد سالانه مقابله با صدا در محیط کار

G1O24 
 یهاکارگاهدرصد از  7شیمیایی محیط کار در  یهاندهیآلاحذف و یا کاهش 

 مشمول تا پایان برنامه
 %2/1الانه س درصد سالانه کنترل عوامل شیمیایی محیط کار

G1O25 

 
 %144به میزان  از کارگاه یاحرفهافزایش میزان پوشش بازرسی  بهداشت 

پایش، ارزشیابی و نظارت بر عملکرد بهداشت 

 یاحرفه
 %24سالانه  درصد سالانه

 %24سالانه  درصد سالانه یاحرفهبهداشت  یهایبازرستشدید 
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برنامه رسیدگی به مصدومین حوادث ناشی از 

 ار جهت دریافت خدمات درمانیک
 %24سالانه  درصد سالانه

G1O26 
به میزان  آورانیزپزشکی شاغلین در مشاغل سخت و  یهامراقبتتوسعه 

144% 
 %24سالانه  درصد سالانه آورانیزبرنامه مشاغل سخت و 

G1O27 
از طریق  یاحرفهافزایش دسترسی کارفرمایان به خدمات بهداشت 

 %144به میزان  یاحرفههداشت خصوصی ب یهاشرکت

 معتبر یاحرفهتوسعه خدمات  بهداشت 

 خصوصی یهاشرکتتوسط  شدهارائه
 %24سالانه  درصد سالانه

G1O28  درصد 55تا  هاواکسنپوشش واکسیناسیون در همه 

 %55سالانه  درصد سالانه یسازمنیاو پیامدهای نامطلوب  یسازمنیا

)  با واکسن یریگشیپقابل یهایماریبکنترل 

 ( سرفهاهیس -دیفتری 
 %55سالانه  درصد سالانه

G1O29 1سالانه  درصد سالانه بیماریابی و درمان سل فعال و نهفته درصدی در میزان بروز سل نسبت به سال پایه 24کاهش% 

G1O30  شیوع عفونتHIV   درصد سالانه آمیزشی یهاعفونتو  وی/ایدزآیکنترل اچ درصد باقی بماند 4,19در جمعیت عمومی کمتر از 
حفظ وضعیت 

 موجود

G1O31  9سالانه  درصد سالانه مراقبت سالک نسبت به سال پایه %19کاهش میزان بروز سالک به میزان% 

G1O32  9سالانه  درصد سالانه مراقبت تب مالت نسبت به سال پایه %19کاهش میزان بروز تب مالت به میزان% 

G1O33  کشندگی بیماری کاهش میزانCCHF  14سالانه  درصد سالانه مراقبت تب کریمه کنگو درصد نسبت سال پایه 94به میزان% 

G1O34  24سالانه  درصد سالانه زخماهیسمراقبت  زخماهیس مبتلابهدرصد بیماران  144شناسایی% 

G1O35 144سالانه  درصد سالانه ان گزیدگی و هاریمراقبت حیو انجام درمان، پیشگیری هاری برای صد درصد موارد حیوان گزیده% 

G1O36 
درصدی در  19و کاهش  Bدرصدی در میزان بروز  هپاتیت  29کاهش 

 نسبت به سال پایه cمیزان بروز هپاتیت 
 %9سالانه  درصد سالانه ویروسی یهاتیهپاتمراقبت 

G1O37 
)کاهش موارد  آنفلوانزاو پاندمی  هایدمیاپدرصد مقابله با وقوع  144آمادگی 

 (آنفلوانزاو مرگ ناشی از  عوارض وابتلا 
 %24سالانه  درصد سالانه آنفلوانزامراقبت بیماری 
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G1O38  نوپدید و بازپدید یهایماریبدرصد موارد  144شناسایی و گزارش 

-نوپدید و بازپدید)کورونا یهایماریبمراقبت 

 جملهازبیماریهای منتقله توسط ناقلین -ایبولا

 نیا  و  زیکا(چیکن گو

 %24سالانه  درصد سالانه

G1O39 
درصد  14در   یالمللنیبدرصد برنامه مقررات بهداشتی  144اجرای 

 مراقبت بهداشتی مرزی یهاگاهیپا

-IHR) یالمللنیباجرای مقررات بهداشتی 

2005) 
 %2سالانه  درصد سالانه

G1O40  16سالانه  درصد سالانه بیمارستانی یهاعفونتنظام مراقبت  تحت پوشش یهامارستانیباجرای برنامه مراقبت عفونت بیمارستانی در% 

G1O41 
منتقله از آب و  یهایماریبمورد انتظار از  %64شناسایی و گزارش حداقل 

 غذا
 %12سالانه  درصد سالانه منتقله از آب و غذا یهایماریبنظام مراقبت 

G1O42  24سالانه  درصد سالانه مراقبت گال و پدیکلوزیس ل و پدیکلوزیسموارد ابتلا به انواع گا %144شناسایی% 

G1O43 
تا پایان  %12,9سال و بالاتر به میزان  94کاهش شیوع فشارخون بالا در افراد 

 برنامه ششم
 %9/2سالانه  درصد سالانه بالا فشارخونپیشگیری و کنترل بیماری 
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G2  :تیفیباکت سلامت دسترسی عادلانه و همگانی به خدما  

هدف کلی 

 مرتبط
 شاخص زمان دستیابی برنامه هدف عینی

میزان 

 دستیابی

G2O1 
 

 %2سالانه  درصد سالانه ترویج تغذیه سالم درصد سال پایه 14بهبود الگوی مصرف مواد غذایی میزان 

G2O2 
 

 درصد  سال پایه 2به میزان     وزناضافهکاهش روند افزایش چاقی و 
 یهاگروهمع پیشگیری و کنترل چاقی در برنامه جا

 سنی
 درصد سالانه

 1/4سالانه 

% 

G2O3 
 

 2پذیر به میزان های آسیبپروتئین انرژی در گروه هیسوءتغذکاهش شیوع 

 پایه صدسالدر 

 درصد سالانه سال 9برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر 
 1/4سالانه 

% 

 درصد سالانه یاهیتغذبرنامه حمایت 
 1/4 سالانه

% 

G2O4 
 

شایع )ید، آهن، روی، ویتامین د و  یهایزمغذیرکاهش شیوع کمبود 

 /. درصد سال پایه 9سنی به میزان  یهاگروهویتامین آ( در 

 %1سالانه  درصد سالانه دیکمبودپیشگیری و کنترل  اختلالات  ناشی از 

 %1سالانه  درصد سالانه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین د و کلسیم

ناشی از فقر آهن و  یخونکمپیشگیری و کنترل  

 کیدفولیاس
 %1سالانه  درصد سالانه

G2O5 
 

 14افزایش آگاهی و عملکرد کارکنان در مدیریت تغذیه در بحران به میزان 

 در صد وضع موجود
 % 2سالانه  درصد سالانه مدیریت تغذیه در بحران

G2O6 
 

در جمعیت تحت پوشش به  یماندرمیرژتغذیه و  مشابهافزایش پوشش 

 پایان برنامه ششم توسعه صدتا در 24میزان 
 %1سالانه  درصد سالانه در برنامه تحول سلامت یاهیتغذ یهامراقبت

G2O7 
 

 اساس رباستقرار ساختار شبکه و منابع انسانی و توانمندسازی نیروی انسانی 

 و استانداردهای موجود شدهابلاغ یهایبازنگرآخرین 

ساختار و نیروی انسانی شبکه با  یسازتناسبم

 سلامت کشوری یهابرنامه
 %24سالانه  درصد سالانه
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بازنگری و تصویب ضوابط و استانداردهای ساختار 

یب و تصو هاشهرستانتشکیلاتی ستاد مراکز بهداشت 

 محیطی یواحدهاتشکیلات 

 %24سالانه  درصد سالانه

 %24سالانه  درصد سالانه موزشی و آموزش بهورزیبرنامه آ ارائهتدوین، تکمیل، 

 یهاردهتهیه و ابلاغ دستورالعمل آموزش کارکنان 

 هاآنکلیدی و آموزش 
 %24سالانه  درصد سالانه

 %24سالانه  درصد سالانه انجام مراسم دانشگاهی روز بهورز

G2O8 
 

زار نفر با ه 24اجرای کامل برنامه پزشک خانواده روستایی و شهرهای زیر 

 رعایت استانداردها

اولیه بهداشتی و درمانی  یهامراقبتخدمات و  ارائه

نوین سلامت( به روستاییان، عشایر و  یهامراقبت)

 هزار نفر 24ساکنین شهرهای زیر 

 %1سالانه  درصد سالانه

علوم  یهادانشگاهاستقرار نظام ارجاع الکترونیک در 

یری و شهری زیر پزشکی برای جمعیت روستایی، عشا

 هزار نفر 24

 %1سالانه  درصد سالانه

G2O9 اجرای برنامه پزشکی خانواده منطبق با قانون برنامه ششم 

برقراری خدمات مراقبتی سلامت برای همه شهرنشینان 

 توسط مراقب سلامت
 %9سالانه  درصد سالانه

کاربرد پرونده الکترونیک سلامت برای همه 

 سطح یکخدمات  دهندگانارائه
 %9سالانه  درصد سالانه

G2O10 
سال پایه تا  %14سنی هدف به میزان  یهاگروههای افزایش پوشش مراقبت

 پایان برنامه
 %2سالانه  درصد سالانه مراقبت سلامت گروه سنی هدف

G2O11 
درصد  94به میزان  سالانانیمافزایش پوشش خدمات ادغام یافته سلامت 

 57جمعیت تحت پوشش در سال 

استمرار و ارتقا خدمات ادغام یافته سلامت برای زنان 

باروری و یائسگی و مردان  یدورهدر  سالانیم

 -در نظام خدمات بهداشتی اولیه سالانیم

 %6سالانه  درصد سالانه
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G2O12 های اولیه سلامتدرصد جمعیت تحت پوشش از مراقبت 14مندی بهره 
 ارائهدان و ادغام یافته  سلامت سالمن یهامراقبت

 خدمت در منزل به سالمندان ناتوان
 %2سالانه  درصد سالانه

 

G2O13 

با فشارخون  فشارخون مبتلابه شدهییشناساافزایش نسبت بیماران 

 تا پایان برنامه ششم %14به میزان  شدهکنترل
 %2سالانه  درصد سالانه فشارخون بالا مبتلابهبرنامه مراقبت بیماران 

G2O14 
 %14ن به میزا شدهکنترلدیابت با قند خون  مبتلابهسبت بیماران افزایش ن

 HbA1cتا پایان برنامه ششم 
 %2سالانه  درصد سالانه دیابت مبتلابهبرنامه مراقبت بیماران 

G2O15 
تا پایان برنامه  %59به میزان  تیفیباکدسترسی به خدمات آزمایشگاهی 

 ششم

فیت و حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین کی

 بهداشتی یهاشگاهیآزمادر شبکه  یاعتباربخش
 %21سالانه  درصد سالانه

 %21سالانه  درصد سالانه اطلاعات یروزرسانبه

 شبکه یهاشگاهیآزما کارکنان و مدیران یتوانمندساز

 دانشگاهبهداشتی در 
 %21سالانه  درصد سالانه

 %21سالانه  صددر سالانه و بلایا هاتیفورو  رعاملیغپدافند 

و عملکرد شبکه  یدهسازمانارتقا و بهبود 

 دانشگاه بهداشتی یهاشگاهیآزما
 %21سالانه  درصد سالانه
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G3   :جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعیارتقای سلامت همه 
 

هدف کلی 

 مرتبط
 میزان دستیابی شاخص زمان دستیابی برنامه هدف عینی

G3O1 
درصد جمعیت  74امه ملی خودمراقبتی به میزان پوشش برن

 تحت پوشش تا پایان برنامه ششم

 درصد سالانه برنامه خودمراقبتی فردی

 %14سال اول 

 %94سال دوم 

 %19سال سوم 

 %64سال چهارم 

 %74سال پنجم 

 درصد سالانه خودمراقبتی سازمانی

 %14سال اول 

 %19سال دوم 

 %99سال سوم 

 %19سال چهارم 

 %94پنجم  سال

 درصد سالانه برنامه خودمراقبتی اجتماعی

 %14سال اول 

 %19سال دوم 

 %99سال سوم 

 %19سال چهارم 

 %94سال پنجم 

 درصد سالانه برنامه خودیاری

 %2سال اول 

 %9سال دوم 

 %9سال سوم 

 %6سال چهارم 
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 %7سال پنجم 

 %14سالانه درصد سالانه توانمندسازی مدیران و کارکنان بخش بهداشت

G3O2 
درصد سال پایه تا  29افزایش سواد سلامت مردم به میزان 

 پایان برنامه ششم

 %14سالانه تعداد سالانه برنامه جامع آموزش سلامت همگانی

 %9سالانه  تعداد سالانه نیازسنجی سلامت

 تعداد سالانه آموزش سلامت یهارسانهتولید 
بر اساس نیاز و 

 منابع

G3O3 
 

 درصد سالانه برنامه خودمراقبتی در مدارس تحت پوششقرار نظام جامع آموزش سلامت در مدارس است

 %9سال اول 

 %14سال دوم 

 %24سال سوم 

 %24سال چهارم 

 %24سال پنجم 

G3O4 
 

جمعیت  %7به میزان  یپزشکرواناختلالات شایع  ییشناسا

 تحت پوشش برنامه در دانشگاه
 %7/1سالانه  درصد سالانه یپزشکروانت شایع تشخیص و مراقبت از اختلالا

G3O5 
 

افزایش سطح سواد سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از 

 % 99اعتیاد جمعیت عمومی

زندگی به جمعیت هدف  یهامهارتبرنامه آموزش 

 منتخب
 %7سالانه  درصد سالانه

به جمعیت  یپرور فرزند یهامهارتبرنامه آموزش 

 هدف منتخب
 %7سالانه  رصدد سالانه

G3O6 
 

پوشش جمعیت عمومی در ارتقای سطح سواد سلامت روانی، 

 %29به میزان  اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد
 %9سالانه  درصد سالانه خود مراقبتی و کاهش انگ

G3O7 
 

کاهش میزان اقدام به  خودکشی و مرگ ناشی از آن به میزان 

 نسبت به سال پایه 9%
 %1سالانه  درصد سالانه خودکشی یفتارهاربرنامه پیشگیری از 
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G3O8 
 

کاهش شیوع و پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض روانی 

 یسازآمادهافزایش توان انطباق و    رمترقبهیغدر حوادث 

اجتماعی بازماندگان و کمک  یهامهارتبازماندگان   تقویت 

به میزان  مجدد و بازسازی جامع یدهسازمانبه جامعه برای 

9% 

روانی اجتماعی در بلایا و حوادث  یهاتیحمابرنامه 

 رمترقبهیغ
 %1سالانه  درصد سالانه

G3O9 

درصدی خدمات پیشگیری از خشونت خانگی در  94پوشش 

تا پایان برنامه ششم،  نسبت به سال  شدهییشناساقربانیان 

 پایه

 % 9/12سالانه  درصد سالانه پیشگیری از همسر آزاری

 % 9/12سالانه  درصد سالانه یآزارکودکپیشگیری از 

G3O10 
 

شهرها در  یاهیحاشدرصدی جمعیت مناطق  14پوشش 

 محوراجتماعبرنامه مداخلات سلامت اجتماعی با رویکرد 

 نسبت به سال پایه تا پایان برنامه ششم

 %2سالانه  درصد سالانه محوراجتماعمداخلات سلامت اجتماعی با رویکرد 

G3O11 
 

، اتیدخانش پوشش برنامه پیشگیری از اختلالات مصرف افزای

 در گروه  هدف تا پایان سال %9الکل و مواد به میزان 

و  ، الکلاتیدخانمصرف  اختلالات ازبرنامه پیشگیری 

 مواد
 %1سالانه  درصد سالانه

G3O12 
 

افزایش جمعیت تحت پوشش آموزش و مشاوره سلامت بلوغ و  

 تا پایان برنامه %74ف( به میزان باروری) نوجوانان گروه هد

سلامت بلوغ و باروری گروه سنی هدف و نظام مراقبت 

 سلامت در دانش آموزان زیآممخاطرهرفتارهای 
 %11سالانه  درصد سالانه

G3O13 
 

 %2سالانه  درصد سالانه مدارس مروج سلامت درصد پایان برنامه 14ارتقاء مدارس مروج سلامت به میزان 

G3O14 
 

 موارد %59در بیش از  شدهیزیربرنامه یهایباردارایش افز
و پیشگیری از  شدهیزیربرنامهبرنامه بارداری 

 ناخواسته و پرخطر یهایباردار
 %1سالانه  درصد سالانه

G3O15 
 

افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت 

 نامهدرصد سال پایه تا پایان بر 14باروری و جنسی به میزان 
 %2سالانه  درصد سالانه هنگام و پس از ازدواج یهاآموزشبرنامه 
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G3O16 
درصد در  9اکتسابی به میزان  یهاینابارورکاهش شیوع 

 مقایسه با سال اول برنامه
 %1سالانه  درصد سالانه برنامه پیشگیری و تشخیص زودرس ناباروری

G3O17 
 

 درصد 99,2افزایش درصد زایمان طبیعی به 

 یاندازراهآمادگی برای زایمان و  یهاسکلا

بهبود کیفیت  منظوربهدوستدار مادر   یهامارستانیب

 خدمات مامائی و زایمان

 %2سالانه  درصد ماههشش

 

G4   :با کیفیت افزایش امید زندگی سالم 

هدف کلی 

 مرتبط
 برنامه هدف عینی

زمان 

 دستیابی
 شاخص

میزان 

 دستیابی

G4O1 
 

در هزار  7نوزادان به کمتر از  ریوممرگکاهش میزان 

 تولد زنده

پرخطر و نوزادان در  یهایحاملگساماندهی سیستم ارجاع ویژه 

 معرض خطر و برنامه احیا،  تثبیت، انتقال و نجات نوزاد
 میزان سالانه

در  1 هرسال

 هزار

G4O2  نوزادان مراقبت یهابخشبهبود مراقبت تکاملی در 

غذیه ویژه ، تنفسی ، عفونت ، مراقبت تکاملی مراقبت ویژه نوزادان )ت

 مراقبت تسکینی معنوی( نظام و تولدیگانه نوزاد، آسیفکسی هنگام 

مراقبت پیگیری شیرخواران پرخطر )رتینوپاتی نارسی، کاردرمانی 

 تخصصی( یهاکینیکل ودر منزل  پرخطرنوزادان، مراقبت از نوزاد 

 %24سالانه  درصد سالانه

G4O3 
در  12سال کمتر از  9ان مرگ کودکان زیر کاهش میز

 هزار موالید زنده
 میزان سالانه ادغام یافته سلامت کودکان یهامراقبت

در  9/4 هرسال

 هزار

G4O4 
در  12سال کمتر از  9کاهش میزان مرگ کودکان زیر 

 هزار موالید زنده

 میزان سالانه ماهه و احیای کودکان 1-95نظام مراقبت مرگ کودکان 
در  9/4 لهرسا

 هزار

 %%9/2سالانه  درصد سالانه ترویج تغذیه با شیر مادر

G4O5 ( ارتقا رشد و تکامل کودکانECD)  جانبههمهرشد و تکامل  % 9/12سالانه ( کودکانECD ) 9/2سالانه  درصد سالانه % 
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G4O5 
 

سلامت در نوجوانان به میزان  زیآممخاطرهکاهش عوامل 

 نسبت به سال پایه 9%

سلامت بلوغ و باروری گروه سنی هدف و نظام مراقبت رفتارهای 

 سلامت در دانش آموزان زیآممخاطره
 %1سالانه  درصد سالانه

G4O6 
 

 %14سال با پوشش 25تا  18ارتقاء آگاهی جوانان 

جمعیت گروه سنی مذکور در ارتباط با ازدواج سالم و 

 پایدار و ابعاد مختلف سلامت جوان

 %2سالانه  درصد سالانه بک زندگی سالم در جوانانس یسازنهینهاد

G4O7 
 

در سال  %2سال به مقدار  74تا  94کاهش میزان مرگ 

57 

تدوین و اجرای مداخلات مبتنی بر جامعه و توانمندسازی عمومی 

 سالانانیمجامعه برای کاهش مورتالیتی و موربیدیتی 
 % 1/4سالانه  میزان سالانه

G4O8 
 

 دهندگانارائهتوانمندی و مهارت افزایش آگاهی، 

 درصد94خدمات در سطح اول به میزان
 %6سالانه  درصد سالانه برنامه شیوه زندگی سالم  در سالمندی

G4O9 
 

در صد هزار تولد   17کاهش نسبت مرگ مادران  به 

 زنده

 سالانه اجرای نظام کشوری مرگ مادری

در صد 

هزار تولد 

 زنده

در  1 هرسال

 صد هزار

 سالانه ادغام یافته سلامت مادران )خارج بیمارستانی( یهامراقبت

در صد 

هزار تولد 

 زنده

در  1 هرسال

 صد هزار

G4O10 
 

 74تا  94زودرس ) یهامرگکاهش نسبی احتمال 

تا  %14به میزان  ریواگ ریغ یهایماریبسال( ناشی از 

 پایان برنامه ششم

مات سطح یک قلبی عروقی در خد یهاسکتهادغام خطرسنجی 

 دانشگاه
 %2سالانه  درصد سالانه

G4O11 
 

سال به میزان  25تا  18افزایش پوشش مراقبت جوانان 

 اول ماههششجمعیت گروه سنی مذکور در  9%
 %1سالانه  درصد سالانه سال 25تا  18مراقبت از سلامت جوانان
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 دارو غذا و معاونت کیاستراتژاهداف 

 

 مقدمه:
 

 یهافرآوردهشامل : اداره غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی ، اداره دارو و مواد تحت کنترل ، اداره   رمجموعهیزبا پنج اداره  و دارومعاونت غذا 

در قالب مدیریت غذا و دارو در ساختمانی  1954در سال  رسماًداره امور کنترل آزمایشگاه ، اداره تجهیزات پزشکی  طبیعی ، مکمل و سنتی ، ا

مستقل شروع بکار نمود. این معاونت دارای آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در دو بخش میکروبی و شیمی است. و همچنین  صورتبهاستیجاری 

است ولی  پر نمودهچارت قدیم خود را  یهاپستدرصد ظرفیت  6/26اوه ( دارد. به لحاظ تعداد نیرو ز –دو شبکه تحت پوشش )مه ولات 

ا و غذ یهامعاونتدر بین و همچنین کسب رتبه نخست  امنائتیه یهاشاخصدر  منتخب  کسب عنوان معاونتتوانسته موفق به  وجودنیباا

 گردیده است.  سطحهمدارو 

  

 نقاط قوت :

 کارآمد و جوان متعهد کردهلیتحص یانسان یرویداشتن ن اریدر اخت ، 

 یگذارکلان و قانون یهااستیدر س یرگذاریتأث تیقابل  

 رجوع ارباب میو تکر یو خارج یداخل انیتوجه به انتظارات مشتر 

 یمشارکت تیریو مد تیفیبه بهبود ک رانینگرش مثبت مد اراتیاخت ضیتفو  

 نهاد مردم یهاو سازمان عیصنا ،یخصوص ،یدولت یهابا سازمان ریارتباط فراگ 

 کارکنان یتخصص و توجه به آموزش ضمن خدمت 

 هاشنهادیشدن نظام پ جادیا  

                         

 ضعف: نقاط
 

 یانسان یرویکمبود ن جهینامناسب و درنت یلاتیچارت تشک  

 نامناسب  یکیزیف یفضا 

 یو رفاه یبودن امکانات مال نییپا 

 هامارستانیب درمان و، بهداشت یهابا شبکه فیط ضعارتبا 

 و اطلاعات  یآمار یریکارگعدم گسترش فرهنگ ارائه و به 

 ها دستگاه ریبا سا سهینظام پرداخت حقوق و دستمزد در مقا یناهماهنگ 

 یابینظام ارزش حیعدم احراز صح  
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 ایروز دن یهاشرفتینسبت به پ یضعف اطلاعات  

 : هافرصت
 

 و...( یو مراجع قانون راتیتعز ع،یصنا ،فرمانداریمرتبط ) یهابا سازمان یر مناسب جهت هماهنگوجود بست 

 شهرستان تیریدر سطح مد یزیربه برنامه شیگرا  

 شهرستان یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ تیوضع 

 از صنف به صنعت  دیساختار تول رییتغ 

 شهرستانمتعدد در  عیوجود صنا 

 در شهرستان  یو پژوهش یمؤسسات آموزش و فتهشریپ یهاوجود دانشگاه 

 شهرستاناطلاعات و ارتباطات در سطح  یآورتوسعه فن 

 صورت فعال غذا به یمنیوجود کارگروه سلامت ا 

 شهرستان یرهایگ میمعاونت در تصم یاعتماد و کسب نظرات تخصص 

 المنفعهعام یهاتیتوسعه فعال 

 نهاد مردم یهاو سازمان نیریوجود خ 

 : دهایتهد    
 

 و مقررات  نیقوان یبهداشت اجرا یهانهیبودن سرانه هز نییپا 

 مردم با مسائل غذا دارو  یناکاف یینامناسب مصرف دارو و غذا آشنا یالگو 

 و مقررات  نیقوان یاجرا نهیدرزم هیعدم وجود وحدت رو 

 و مقررات  نیوبالتبع قوان هاتیریمد یثباتیب 

 کارها  یدر امر غذا و دارو و مواز رمسئولیغ یهابخش یمداخله 

 و ناشناخته و...( دیگردان جدمواد روان مصرف و ادیدز،اعتیبا سلامت )ا ریمغا یرفتارها 

 و یویمزمن ر یهایماریقلب و عروق و ب یهایماریب ابت،یسرطان، د لیاز قب ریواگ ریغ یهایماریب شیافزاMS  

 جامعه در بخش غذا و دارو  یعواق یازهایآموختگان و ندانش نیعدم تناسب ب 

  غذا و دارو. ینهیدر زم یکشوردانشگاهی و نداشتن نظام جامع اطلاعات و آمار کارآمد 

 یهمگان یهامهیب یپوشش ناکاف ،یمواز یهامهی، بگرمهیب یهاچندگانه و ناکارآمد سازمان یهااستیس  

 فیکارکنان و شرح وظا یابیعدم انطباق ارزش  

 شهرستان  در یو بهداشت یشی،آرایی،داروییغذا یهاقاچاق فرآورده 

 یجار یهانهیموقع جهت جبران و پرداخت هزو به یاعتبارات کاف صیعدم تخص  

 یاز کارشناسان نظارت یو اجتماع یقانون تیبودن حما یناکاف  
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 هادستگاه ریبا سا سهیاز کارکنان در مقا یمال تیحما زانیبودن م نییپا 

 : یکل اهداف
 

G5- ظورمنبهبهبود استقرار استانداردها و آموزش  قیاز طر یو بهداشت یشیآرا- ییدارو -ییغذا یهاو نظارت هاکنترل یفیو ک یکم یرتقاا 

  سالمو  منیا و خدماتارتقاء محصولات 

G6- و غذامصرف دارو  حیفرهنگ صح در خصوصبه جامعه  یرسانو اطلاع یآگاه شیافزا  

G7- یو بهداشت یشیآرا ییغذا ییاز نحوه ارائه خدمات دارو یو خارج یداخل انیترمش یتمندیرضا شیافزا  

G8- و داروغذا  عیو توز هیاطلاعات مراکز ته ستمیس و استقرار یطراح 

 

 :SO یراهبردها

 

1(SO)-  و داروارتباط صنعت با دانشگاه در حوزه معاونت غذا  یاتهیکم یهاتیفعالگسترش  

2(SO)-  ییو دارو ییمسائل غذا در خصوصبه جامعه  ینرسااطلاعگسترش  

3(SO)- یو خارج یداخل انیمشتر تیجلب رضا شیافزا  

4(SO)-  یاجتماع نیتأم غذا و یمنیا از کارگروه سلامت و یبرداربهرهگسترش  

5(SO)- دارو  یمنطق و مصرف زیتجو یعلم ی متهیک و و داروغذا  یعلم یرساناطلاعمرکز  یسازنهیبه 

6(SO)- موجود  یعلم و مراکزمرتبط  یهاسازمانبخش با  نیارتباط ب شیافزا 

 ST : یراهبردها

1(ST)- استقرار استانداردها  یدهسازمان 

 :WO یراهبردها

1(WO)- و آمارنظام اطلاعات  یدهسازمان  

2(WO)-  ندهایو فرآمنابع  تیریمد و بهبوداصلاح  

 : WT یراهبردها

1(WT) -  آموزش ضمن خدمت و آموزش  تیفیک و بهبوداصلاح 

2(WT)-  لنظارت و کنتر یهاروشاصلاح 
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 دارو وجدول اهداف عینی برنامه استراتژیک حوزه معاونت غذا 

G5-  یو آموزشاز طریق بهبود استقرار استانداردها  یو بهداشت،آرایشی  ییو داروغذایی  یهاو نظارت هاکنترل یفیو کارتقاء کمی 

هدف کلی 

 مرتبط

 

 وان هدف عینیعن
 برنامه

 

 زمان دستیابی
 

 شاخص
 

 میزان دستیابی

G5O1 

نحوه پایش و بازرسی از  یفیو کارتقاء کمی 

به  یو بهداشتمواد غذایی ، آرایشی  هاکارخانه

 وضعیت موجود تا پایان برنامه %94میزان

 تولیدی و محصولات یواحدهابازرسی و کنترل مستمر 
 تا پایان برنامه

 

 دهیدآموزشن تعداد شاغلی

 هرسالدر 
 %14سالانه 

G5O2 

و غذا  یمنیاسلامت  کارگروهافزایش مشارکت 

در زمینه  و ارزمبارزه با قاچاق کالا  ونیسیکم

 %94 هاسازمانمشترک با سایر  یهاطرحاجرای 

 برنامه انیپاوضعیت موجود تا 

 تا پایان برنامه سامانه بازرسی از سطح عرضه یسازادهیپطراحی و 

داد جلسات مشترک با تع

ایمنی  کارگروه سلامت و

مبارزه با  ونیسیو کمغذا 

 و ارزکالا 

 %14سالانه 

G5O3 

و نمودن ضوابط  ییو اجرابهبود وضعیت 

و دارو و مکمل  عیو توزدر مراکز تهیه  استانداردها

به  یو بهداشتمواد غذایی ،آرایشی  هاکارخانه

 وضعیت موجود تا پایان برنامه %84میزان 

 ارزیابی در سطح عرضه

(PMS و PMQC ) 
 تا پایان برنامه

 

میانگین نمرات حاصل از 

 بازرسی یهافرم

 

 %24سالانه 

G5O4 

 

ارتقاء میزان استقرار استانداردها در آزمایشگاه مواد 

وضعیت %84به میزان  یو بهداشتغذایی آرایشی 

 موجود تا پایان برنامه

 

 نتایج آزمون و تضمین کیفیت هاروش یاعتباربخش -

گسترش سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه کنترل -

 و داروغذا 

 تا پایان برنامه

درصد اختلافات  نتایج 

از  و بعدآزمون قبل 

 17429استقرار استاندارد 

 %24سالانه 
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G5O5 

 تحت پوشش هاکارخانه یهاشگاهیآزماارتقاء کیفی 

وضعیت  %64همکار به میزان  یهاشگاهیو آزما

 ود در برنامهموج

 یهاتیفعالو واگذاری  یردولتیغبخش  یتوانمندساز-

 صلاحیت شده دیتائ یهاشگاهیآزماآزمون به 

 کنترل کیفیت واحدهای تولیدی یهاشگاهیآزماارتقاء -

  (LPRP ) 

 تا پایان برنامه

 نیانگیو م دهایتعداد بازد

 یهافرمنمرات حاصل از 

 بازرسی

 %12سالانه 

G5O6 

 تجهیزات لازم و هاکارشناسبه  هاشبکه نیاز نیتأم

 %144به میزان  و دارودر خصوص امور غذا 

 وضعیت موجود تا پایان برنامه

 تا پایان برنامه بخش نظارتی یتوانمندساز

و  شدهجذب یروهایتعداد ن

توجه به تجهیز شدن  با

 هاشبکه

 %24سالانه 

G5O7 

از  یبازرس نحوه پایش و یفیو کارتقاء کمی 

عرضه تهیه و توزیع  و مراکز هاوخانهدار

 منظوربهطبیعی سنتی و مکمل  یهافرآورده

 وضعیت موجود تا پایان برنامه %94کاهش 

ساماندهی و انجام بازرسی مشترک از داروخانه و مراکز -

 پخش

 هایعطارساماندهی و بازدیدهای مشترک از  -

 کنندگانعرضهساماندهی و بازدیدهای مشترک از -

 ، ورزشی و رژیمی یاهیتغذمکمل  یهاردهفرآو

 تا پایان برنامه

صورت  یهایتعداد بازرس

میانگین  یو بررسگرفته 

 یهافرمنمرات حاصل از 

 یبازرس

 %14سالانه 

G5O8 

 غذایی و دارویی و کارشناسانارتقاء علمی کارکنان 

 و درمانبهداشت  یهاو شبکه و دارومعاونت غذا 

 جود تا پایان برنامهوضعیت مو %94به میزان 

 تا پایان برنامه و داروآموزش کارشناسان معاونت غذا 

و  یبازآموزتعداد جلسات 

صورت گرفته  یهاآموزش

تعداد  نیو همچن

و بازدیدهای علمی داخلی 

 یخارج

 %6سالانه 

G5O9 

ساماندهی وضعیت ارائه خدمات دارویی در 

وضعیت %94شهرستان به میزان  یهاداروخانه

 تا پایان برنامهموجود 

 مخدرکردن دستورالعمل توزیع داروهای  مندنظام -

 منتخب یهاداروخانهتحت کنترل در 

فروش اینترنتی اقلام غیر  ضابطهکردن  مندنظام -

 تحت پوشش یهاداروخانهدارویی در 

 تا پایان برنامه
مقایسه نمرات حاصل از 

 بازرسی یهافرمبررسی 
 %6سالانه 
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G6 – و غذابه جامعه در خصوص فرهنگ صحیح مصرف دارو  یرسانو اطلاع یهآگاافزایش  

هدف کلی 

 مرتبط
 عنوان هدف عینی

 

 برنامه

زمان 

 دستیابی
 شاخص

میزان 

 دستیابی

G6O1 

 منظوربه یو آموزشفرهنگی  یهاتیفعالارتقاء 

ارتقاء سطح آگاهی مردم در خصوص مصرف 

 و یشیو آراغذایی  و مواددارو  یو منطقصحیح 

 %29به میزان  یرساناطلاعبهداشتی از طریق 

 وضعیت موجود تا پایان برنامه

 افزایش سطح آگاهی عموم مردم )با محوریت مصرف منطقی(-

)نشانگرهای  یسازفرهنگو  یرساناطلاعآموزش ،-

 رنگی،نمک،قند،اسیدهای چرب ترانس،محصولات تغییر ژنتیک یافته(

فرهنگ تجویز و مصرف کالاهای به ارتقاء  مؤثر یهاتیفعالانجام -

 سلامت

تا پایان 

 برنامه

میزان اقدامات واحد 

 و پژوهشآموزش 

 9سالانه %

 

G6O2 

تجویز پزشکان در  یهاشاخصارتقای علمی 

 بازخوردخصوص تجویز منطقی دارو از طریق ارائه 

 وضعیت موجود تا پایان برنامه %14به میزان 

 بررسی و پایش بررسی نسخ
تا پایان 

 امهبرن

 هشدیبررس تعداد نسخ

 وتوسط کمیته تجویز 

 منطقی دارو مصرف

 %2سالانه 

G6O3 

در  یسازو فرهنگعمومی  یهایآگاهارتقاء سطح 

 مخدر و و موادخصوص مخاطرات مصرف داروها  

 یهاو مکملدارویی  رمجازیغ و اقلام گردانروان

و تجهیزات پزشکی به  یو بهداشتغذایی آرایشی 

 ضعیت موجود تا پایان برنامهو %94میزان 

در خصوص ارتقاء فرهنگ مصرف صحیح،  یرساناطلاعآموزش و  -

در خصوص تبلیغات اغواگرانه  یسازآگاهآشنایی با عوارض جانبی و 

 جهت عامه مردم یو بهداشتآرایشی  یهافراورده

در خصوص آشنایی با عوارض  یسازفرهنگو  یرساناطلاعآموزش ،  -

ند مان یاحرفهیی کالای اصیل و غیر اصیل جهت اقشار جانبی و شناسا

 آرایشگران

در خصوص عرضه و  یسازفرهنگافزایش آگاهی عامه مردم و  -

 مصرف کالاهای سلامت قاچاق و تقلبی

 TTACافزایش آگاهی مردم در خصوص سامانه  -

تا پایان 

 برنامه

مقایسه میزان نتایج 

از  و بعدحاصل قبل 

 Postآموزش )انجام 

test pre test)) 

سالانه 

14% 
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G7-  یو بهداشتاز نحوه ارائه خدمات دارویی ،غذایی،آرایشی  انیو مشترافزایش رضایتمندی بیماران  

هدف کلی 

 مرتبط
 برنامه عنوان هدف عینی

زمان 

 دستیابی
 شاخص

میزان 

 دستیابی

G7O1 

در افزایش دسترسی بیماران به خدمات دارویی 

وضعیت تا پایان  %14شهرستان به میزان  سطح

 برنامه

 یردولتیغبخش  یتوانمندساز
تا پایان 

 برنامه

و  سیتأسصادره )پروانه  تعداد مجوز

 فنی داروخانه ( مسئول
 %2سالانه 

G7O2 

افزایش رضایتمندی مشتریان داخلی حوزه 

موجود وضعیت  %84به میزان  و دارومعاونت غذا 

 پایان برنامه تا

 ارزیابی یهاستیلچکبازنگری و تدوین 
تا پایان 

 برنامه

 یهافرماز  اخذشدهمیانگین نمرات 

 کارکنان ینظرسنج
 %16سالانه 

G7O3 

افزایش رضایتمندی مشتریان خارجی حوزه 

تا پایان  %94سالانه  زانِیمبه  و دارومعاونت غذا 

 برنامه

 ارزیابی یهاستیلچکبازنگری و تدوین 
تا پایان 

 برنامه

 یهافرماز  دهشحاصلمیانگین نمرات 

 رجوعارباب ینظرسنج
 %14سالانه 

G7O4 

افزایش رضایتمندی عمومی در خصوص خدمات 

بهینه دارویی در شهرستان و اعطای مجوز 

داروخانه به مناطق محروم به میزان  سیتأس

 وضعیت موجود تا پایان برنامه14%

 ارزیابی یهاستیلچکبازنگری و تدوین -

 رتبطم یهادستورالعملبازنگری -

تا پایان 

 برنامه

 سیتأستعداد مجوزهای صادره در خصوص 

 سهیو مقاداروخانه در مناطق محروم 

 یهافرممیانگین نمرات حاصل از 

 هاداروخانهدر  شدهعیتوز ینظرسنج

 %2سالانه 

G7O5 

افزایش دسترس بیماران به داروهای خاص در 

وضعیت موجود تا  %24کمترین زمان به میزان 

 مهپایان برنا

 ارزیابی یهاستیلچکبازنگری و تدوین 

ارتقاء کمی و کیفی ارائه  خدمات مشاوره 

 دارویی

تا پایان 

 برنامه

صورت گرفته واحد  یهاتماستعداد 

مقایسه وضعیت از -کمبودهای دارویی

مقایسه –کمبودها  و نوعجهت تعداد 

 یهافرممیانگین نمرات حاصل از 

 عموم ینظرسنج

 %2سالانه 
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G8- و داروغذا  عیو توزسیستم اطلاعات مراکز تهیه  و استقرارحی طرا  

هدف کلی 

 مرتبط
 شاخص زمان دستیابی برنامه عنوان هدف عینی

میزان 

 دستیابی

G8O1 
وضعیت موجود تا پایان  %144به میزان  افزارنرم یاندازراهنصب و 

 برنامه

 بررسی وضعیت منابع مالی

 
 تا پایان برنامه

 شرحو برحسب تعهدات 

 خدمات شرکت پیمانکار
 %24سالانه

G8O2 

شامل  هاو داروخانهمراکز  هاکارخانهمربوط به  هیپااطلاعاتساماندهی 

مسئولین فنی و...(و ورود  و نام مدیر–تلفن –مشخصات اولیه )آدرس 

و بازرسی  ازجمله واحدها یهاتیو فعالاطلاعات مربوط به اقدامات 

و امکان  افزارنرمد اطلاعات و... به صادره و ورو یو مجوزها نظارت

وضعیت موجود تا پایان برنامه به  %64کامل  طوربه یریگگزارش

 وضعیت موجود تا پایان برنامه %64به میزان  افزارنرم

نو سازی و بروز رسانی 

 کاربردی یافزارهانرم
 تا پایان برنامه

 واردشدهمیزان اطلاعات 

 افزارنرمبه 
 %12سالانه 

G8O3 
وضعیت موجود تا  %144سیستم تلفن گویا به میزان  یاندازو راهصب ن

 پایان برنامه

 بررسی وضعیت منابع مالی

 
 تا پایان برنامه

 و شرحبرحسب تعهدات 

 خدمات شرکت پیمانکار
 %24سالانه 
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 يپژوهش يآموزش معاونت کیاستراتژاهداف 

 

 مقدمه:

 .دارد بسیاری پیشرفت جای منطقه پتانسیل به توجه با و است جمعیت نفر هزار 994 از بیش یتیجمع دارای حاضر حال در هیدریحتربت

 این. باشدمی دریا سطح از متر 1999 آن ارتفاع دارای و تاس تهران کیلومتری 894 و مشهد جنوب کیلومتری 119 در هیدریحتربت

 .باشدمی سکنه قابل روستای 194 و دهستان هشت دارای همچنین و است مرکزی و جلگه رخ و بایگ کدکن، بخش چهار دارای شهرستان

ت بهداشت، درمان و آموزش مجوز شورای گسترش وزار بر اساس 1952در سال  هیدریحتربتدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

ی شاغل دانشجو 615در حال حاضر دارایو  باشدتحصیلی می رشته 11 دارای دانشگاه این. یافت ارتقاء پزشکی علوم دانشگاه بهپزشکی 

 دارد. 1957به تحصیل در سال 

 کارشناسی: یهامقطعرشته  

 پرستاری 

 مامایی 

 عمل اتاق 

 هوشبری 

 تسلام اطلاعات فناوری 

 شگاهیعلوم آزمای 

 عمومی بهداشت 

 بهداشت محیط 

 پزشکی یهاتیفور 

 پرتوشناسی 

 رشته مقاطع  دوره کاردانی 

 پزشکی یهاتیفور 

 دایر و مستقل یهادانشکده

 دانشکده پرستاری و مامایی 

  پیراپزشکیدانشکده 

  بهداشتدانشکده  

 آموزشی یهامارستانیب

 درمانی نهم دی -بیمارستان  آموزشی 

 ع( در حال ساخت بیمارستان امام حسین( 

 نفر 91:یعلمئتیهتعداد اعضای 
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 :نقاط قوت

 :آموزشی 

  مناسب آموزشی درمانی جهت آموزش و پژوهش متناسب با نیازهای جامعه و دانشگاه یهاعرصهموجود 

  آموزشی یهاگروهدر حد نیاز اکثریت  وقتتمامتوانمند متخصص و  یعلمئتیهوجود اعضای 

  مراکز تحقیقاتی و دانشگاه هادانشکدهموزشی پژوهشی فعال در آ یهاتهیکموجود شوراها و 

 وجود ارتباط علمی مناسب و کافی استاد با دانشجو 

 وجود زمینه تشویق اساتید و دانشجویان نمونه 

  آموزشی یهاکارگاهآموزش مداوم دانشگاه وجود زمینه و امکانات لازم برای برگزاری  بودن دفترفعال 

 تجهیزات آموزشی در دانشگاه وجود نسبی امکانات و 

 وجود مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی فعال در دانشگاه 

  یعلمئتیهاجرای دقیق دستورالعمل کشوری شیوه انتخاب اعضای 

  تحقیقاتی مجهز کارآمد و اثربخش یهاشگاهیآزماوجود 

  و دانشجویان در دانشگاه یعلمئتیهارتباط دوستانه بین مسئولان و اعضای 

 تمام مدیران ارشد دانشگاه در حل مشکلات و ارتقاء سطح آموزش و پژوهش دانشگاهاه 

  یعلمئتیهدسترسی به منابع روزآمد الکترونیکی برای دانشجویان و اعضای 

  سازمانی مصوب در معاونت آموزشی یهاچارتوجود 

  زهیباانگجوان و  یعلمئتیهوجود اعضای 

 وجود فرایندهای آموزشی مصوب 

 دانشگاه یهاتهیکمعال اعضای شوراها و مشارکت ف 

 بستر مناسب جهت آموزش مجازی 

  با توجه به شرایط بومی منطقه هارشتهگسترش 

 ایجاد مرکز رشد دانشگاه 

 مرکز تحقیقاتی علوم اعصاب 

  به دانشجو یعلمئتیهاستاندارد بودن نسبت اعضای 

 :پژوهشی 

 یپژوهش یشوراو  یپزشک ستیز یهاپژوهشفعال اخلاق در  تهیوجود کم  

 و ارتقا پژوهشگران یویژه توانمندساز یهابرنامه ارائه 

 یدر کتابخانه مرکز یو چاپ کیالکترون یبه منابع علم یدسترس سهولت  

 ایدانشجویی فعال و پو قاتیتحق تهیاز کم یبرخوردار 

 از پژوهشگران یقیو تشو یتیحما یهااستیس وجود 

 یقاتیقتح یهاطرح یمناسب جهت اجرا اعتبارات 

 یشوراها تیفعال HSR  هامعاونتدر  

 مالی یهاتیاز حمانویسندگان و مترجمان کتب علمی  برخورداری 

 محترم دانشگاه  استیر جانبههمه تیحما وجود 
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 :نقاط ضعف

 :آموزشی 

  یعلمئتیهمتعدد برخی مسئولین و اعضای  یهاتیمسئولوظایف و 

 روزمرگی و عدم انگیزه در دانشجویان و اساتید 

  آموزشی یهابرنامهجامعه نگر نبودن برخی از 

  مطالعه و امتحانات یهاسالنکمبود فضاهای آموزشی آزمایشگاهی آموزش بالینی و 

 ها از اهداف آموزشی دانشگاهعدم آگاهی کافی پرسنل سایر معاونت 

  خدمات آموزشی مجرب در واحدهای مربوطه کارکنانکمبود 

  آموزشی یهاگروهاز در برخی  یعلمئتیهکمبود اعضاء 

  بالینی یهاطیمحتوجه بیشتر به درمان تا آموزش در 

  هادانشکدهعدم ارتباط کافی بیمارستان آموزشی با 

  آموزشی و پژوهشی یهاپروژهبه  هابودجهعدم تخصیص کافی 

  آموختگاندانشکیفیت آموزش در  یجابهتمرکز به کمیت 

 هاتنگرش ناکافی سیستم آموزشی به انتقال مهار 

  آموختگان دانشگاه بادانشنداشتن ارتباط 

  نوین آموزشی یهاروشعدم استفاده از 

  پژوهش و درمان ازجمله یعلمئتیهاعضای  یهاتیفعالدر حاشیه رفتن آموزش در برابر سایر 

  در سطوح مختلف یاحرفهاخلاق  یهاارزشکمرنگ شدن 

 کمبود نیروی انسانی متخصص 

  یالمللنیب یهاکنگرههای مطالعاتی و شرکت در استفاده از فرصت کافی برای یهانهیزمنبود 

  آموزشی یهاگروهو  هادانشکدهمجزا به تفکیک  یاکتابخانهکمبود فضای 

  تحصیلی تکمیلی در دانشگاه یهادورهعدم وجود 

  کمیلیتحصیلات ت یهارشته سیتأساستادیار به بالا جهت  یهامرتبهبا  یعلمئتیهکمبود تعداد اعضای 

 نبود مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مصوب در دانشگاه 

  هادانشکدهعدم استقلال مالی 

  و سایر واحدها هادانشکدهکمبود فضای فیزیکی مناسب و مستقل برای 

 :پژوهشی 

 (یطرح ریو ثابت)غ یدائم یانسان یرویکمبود ن 

 ینسبت به امور پژوهش و کارشناسان پژوهش یعلمئتیهاجرایی اعضای  یهاتیفعالبودن حجم  بالا 

 یپژوهش تیریمحدود مد یکیزیف یفضا 

 منطقه یازهایبودن تحقیقات متناسب با ن یناکاف 

 شده  هینما یپژوهش - یوجود مجله علم عدم 

 یعلمئتیه یبا تعداد اعضا یقاتیتحق یهاطرحبودن نسبت  نامتناسب 

 موجود  یازهاینبر اساس  تقاضامحور یقاتیتحق یهاطرح کمبود 
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 اطلاعاتی موجود یهابانکاز  یعلمئتیهاستفاده اعضای  عدم 

 هادانشکدهآموزشی  یهاگروهدر  یپژوهش یهاتهیکموجود  عدم 

 کشوری در دانشگاه یهاشیهماو  هاکنگرهبودن برگزاری  کم 

 جذب اعتبار مناسب از منابع خارج دانشگاه عدم 

 در صنعت یوهشپژ یهاطرح جیوجود بستر مناسب جهت استفاده از نتا عدم 

 :هافرصت

 :آموزشی 

 خراسان رضوی یهادانشگاهمندی اتباع خارجی کشورهای همسایه به تحصیل در علاقه 

 رویکرد دولت به توسعه فناوری اطلاعات 

 مشارکت مناسب خیرین در توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی و پژوهشی 

 ونت آموزشی و پژوهشی دانشگاههمکاری خوب معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با معا 

  مشهد شهرکلاننزدیکی به  ثیاز ح هیدریحتربتموقعیت جغرافیایی مناسب 

  سلامت یلدهایفداشتن تولیدات و محصولات کشاورزی و مناسب بودن بستر تحقیقات در 

 داشتن پژوهشگاه زعفران و انجام تحقیقات دارویی مرتبط با حوزه سلامت 

  هیدریحبتترتعدد دانشگاه در شهر 

  به دانشگاه علوم پزشکیشهرستان توجه مناسب مسئولین 

  شهرستانادارات و نهادهای مرتبط در  هاسازمانوجود مشارکت و همکاری بین بخشی در 

  هیدریحتربتموقعیت جغرافیایی مناسب شهر 

  1141توسعه  اندازچشمبرنامه 

 :پژوهشی 

 آموزشی دانشگاهی در سطح شهرستان  و یمراکز علم ریدانشگاه و سا نیتعامل مناسب ماب 

 علمی  شرق کشور و قطببه مراکز علمی و تحقیقاتی  نزدیکی 

 یپژوهش یهاتیفعالاز  تیسلامت ، فرهنگ وقف و امور خیریه در شهرستان جهت حما نیریخ وجود  

 وزارت بهداشت  یو فناور قاتیمعاونت تحق یو معنو یماد تیحما 

 یدر طب سنت هاآنو مطالعه  ابیو کم یبوم ییدارو اهانیجود گبالا در خصوص و لیپتانس داشتن 

 :دهایتهد

 :آموزشی 

  اعتبارات آموزشی دانشگاه موقعبهکافی نبودن و عدم تخصیص 

  دانشجویان در تحصیل زشیبرانگآن  ریتأثآینده شغلی نامناسب و 

 نامناسب بودن سرفصل دروس با نیازهای جامعه 

 اعی در اجرای قوانین و شرایط آموزشیسیر گذاری مسائل سیاسی و اجتم 

 یربومیغو دانشجویان  یعلمئتیههای کافی جهت ماندگاری و جذب اعضای کمبود جاذبه 
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  وانتقالنقلهای تحصیلات تکمیلی بزرگ اما شکلات ناشی از آن در توسعه رشته یهادانشگاهنزدیک بودن با برخی از 

 یعلمئتیهدانشجویان و اساتید 

 اطراف یهاشهرستانآموزشی موازی در  گسترش مراکز 

  کسب دانش و مهارت یجابهدر جامعه  ییگرامدرکگسترش فرهنگ 

  آزاد به تعداد زیاد بدون توجه به نیاز جامعه و بازار کار یهادانشگاهجذب دانشجو در 

 وزارت  یگذاراستیسو  یریگمیتصممختلف در  یهارشتهآموزشی و پذیرش  یهابرنامهبه هزینه اثربخشی  یتوجهیب

 بهداشت

  وزارت بهداشت و کشور یهابخشنامهو  هانامهنییآعدم ثبات در 

 کاهش متقاضیان تحصیلات دانشگاهی به دلیل اشباع بازار کار و نبود انگیزه لازم جهت ادامه تحصیل دانشجویان 

  از دانشگاه مشهد یعلمئتیهعدم مستقل بودن هیئت اجرایی جذب اعضای 

 های استخدامی کشوری جهت تکمیل کادر نیروی انسانیداشتن مجوز 

  وکارکسبدر طراحی  لانیالتحصفارغناتوانی 

 حاکمیت روابط بر ضوابط در جامعه 

 :پژوهشی 

 مصوب یپژوهش یهاطرحدر  مورداستفاده یو مواد مصرف زاتیتجه نیتأمبه  یارز دولت صیعدم تخص 

 اطلاعات یآورجمع ٔ  نهیدرزم یسازمانبرون یهایهمکار یبرخ کمبود 

 کلان سطح شهرستان  یهایگذاراستیسدر  هاپژوهشمسئولین به نتایج  یتوجه مناسب برخ عدم 

 یپژوهش یهاتیفعالنرخ تورم بر  شیافزا یمنف ریتأث 

 9تیپ  یهادانشگاهامکانات دانشگاه در مقایسه با  کمبود 

 یو فناورعلم  یهاپارکمراکز رشد پژوهشی در شهرستان و  نبود 

 مراکز بهداشتو  هامارستانیبدر  ماریجامع ثبت اطلاعات ب ستمیس نبود 

 قیبستر مناسب تحق نبود ( و توسعهR&D )یپژوهش تیحاصل از فعال آمدهدستبه جینتا یابیارزش منظوربه 

 اهداف کلی:

G9 توسعه کمی و کیفی حوزه آموزش 

 G10توسعه زیرساخت های حوزه آموزش 

G11 حوزه پژوهش توسعه کمی و کیفی 

G12 توسعه زیرساخت های حوزه پژوهش
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G9- حوزه آموزش یفیو ک یتوسعه کم 

 

 برنامه هدف عینیعنوان  مرتبط هدف کلی
زمان 

 دستیابی

1O9G 

طراحی نظام رصد حرکت در مسیر 

مرجعیت علمی در آموزش علوم 

 پزشکی

 پایان برنامه ،انسانی و بومییانطقهم،یصنعتاقلیمی، یهاتیظرفبرای استفاده از نقاط قوت و  یزیربرنامه

 هرسالپایان  برای حرکت در مسیر مرجعیت علمی یعلمئتیهاعضا  مؤثراستفاده از تجارب و نقش 

2O9G 
در آموزش  ینگارندهیآتدوین سند 

 اندازچشمعلوم پزشکی در افق 

 پایان برنامه علوم پزشکی بومی برای توسعه آموزش ازیموردن یهارساختیزبرای نیازها و  یزیربرنامه

 هرسالپایان  نظرانصاحب،مدیران،تصمیم گیران و یعلمئتیهدر حیطه مرجعیت علمی اعضای  ینگارندهیآتوانمندسازی 

3O9G 
علوم  یهاآزمونارتقا نظام ارزیابی و 

 پزشکی

 هرسالپایان  پذیرش،سنجش و ارزشیابی یندهایفرابهبود 

 هرسالپایان  تفاده از بستر آموزش مجازیو اس هاآزمون یبخشتنوع

 هرسالپایان  بر اساس آن هاآزمونطراحی استانداردها و پایش 

4O9G 
دستیابی به آموزش پاسخگو و 

 عدالت محور

 پایان برنامه شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه و حال و آینده

 پایان برنامه و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی یزیربرنامهطراحی و استقرار نظام 

 پایان برنامه در راستای ارتقای پاسخگویی نظام آموزش عالی سلامت یاحرفهمهارتی و  یهاآموزشطراحی و استقرار نظام 

5O9G 

بازنگری و ارتقای راهبردی و 

آموزش  یهابرنامه ایگر تیمأمور

 علوم پزشکی بر مبنای اسناد

 بالادستی

 پایان برنامه بومی یهاتیظرفموجود بر اساس  یهارشتهجدید یا  یهارشتهآموزشی برای  یزیربرنامه

 پایان برنامه بومی یهاتیظرفهمکاری بین بخشی و شناسایی  یهابرنامه یاندازراهتوسعه و 

6O9G 
 یهارساختیزتوسعه و ارتقا 

 آموزشی علوم پزشکی

 هرسالپایان  یعلمئتیهنی و ارتقا نقش آموزشی اعضا توسعه سرمایه انسا

 هرسالپایان  تجهیزات آموزشی دانشگاه یهارساختیزتقویت 

7O9G  ،سالهرپایان  پزشکی یاحرفهو اخلاق  هاارزشو ارتقاء  یشناسبیآسطراحی و استقرار نظام نیازسنجی 

 تراتژیک حوزه معاونت آموزشی ، پژوهشیجدول اهداف عینی برنامه اس
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G10-  حوزه آموزش یهارساختیزتوسعه 

 

 

 

 

 

 

توسعه آموزش اخلاق پزشکی مبتنی 

 ایرانی اسلامی یهاارزشبر 
 هرسالپایان  مدیریت و توسعه استانداردها و راهنماهای اخلاقی در آموزش پزشکی

8O9G استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی 
 هرسالپایان  لازم جهت اجرای برنامه اعتباربخشی یهارساختیزایجاد 

 الهرسپایان  آموزشی،درمانی در سطح دانشگاه و بیمارستان یهابرنامهاعتباربخشی 

 برنامه عنوان هدف عینی هدف کلی مرتبط
زمان 

 دستیابی

1O10G  آموزش مجازی یهارساختیزایجاد و توسعه 
 هرسالپایان  یعلمئتیهو توانمندسازی اعضا  هاتیظرفشناسایی 

 رنامهپایان ب یافزارنرمو  یافزارسختجهت توسعه امکانات  یزیربرنامه

2O10G 
بازنگری و بسترسازی جهت استقرار نقشه آمایش 

 دانشگاه یالمللنیب

 پایان برنامه خارج از کشور یهادانشگاهموجود در  یهاتیظرفجهت استفاده از  یزیربرنامه

 پایان برنامه سازی المللنیب تیباقابل یهامقطعرشته  سیتأسبسترسازی جهت 

3O10G 
 عالی سلامت دانشگاهگسترش محیطی آموزش 

 

 پایان برنامه بومی و اسناد بالادستی یهاتیظرفجدید پزشکی با توجه به  یهارشته یاندازراهتوسعه و 

 پایان برنامه دانشگاه ازیموردنجهت احصای نیروی انسانی  یزیربرنامه

 هرسالپایان  و تجهیزات هاشگاهیآزما،یعلمئتیهموجود مانند اعضا  یهاتیظرفجهت استفاده حداکثری از  یزیربرنامه

4O10G  نسل سوم یهادانشگاهطراحی نقشه راه گذار به 

 هرسالپایان  درسی یهابرنامهجهت تقویت  یزیربرنامه

 پایان برنامه جلب همکاری تمامی نهادهای درونی و بیرونی نظام سلامت در منطقه

 پایان برنامه یسازیتجار ٔ  نهیدرزمو دانشجویان  یعلمئتیهعضا طراحی برنامه جهت رشد و شکوفایی توانایی ا
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G11- یحوزه پژوهش یفیو ک یتوسعه کم 

 

هدف کلی 

 مرتبط
 برنامه عنوان هدف عینی

زمان 

 دستیابی

1O11G 
یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط  یبندرتبهارتقا محققان در 

ESI 
 پایان برنامه فناوریمالی پژوهش و  یهاتیظرفتوسعه هدفمند  

2O11G 
و بالاتر از بر اساس  19معادل  hافزایش تعداد محققان با شاخص 

scopus 

 برنامه پزشک پژوهشگر 

(Clinician Scientist) 
 پایان برنامه

 هرسالپایان  اعطای گرانت به استادیاران جوان برتر دانشگاه

 هرسالپایان  نفعانیذتوانمندسازی  منظوربهمدون اخلاق در پژوهش  یهادورهبرگزاری 

3O11G  افزایش مقالات پر استناد در حوزه سلامت بر اساسESI  پایان برنامه پژوهشی در دانشگاه یعلمئتیهجذب 

4O11G 

 

 scopusدانشگاه در پایگاه استنادی  منتشرشدهافزایش تعداد مقالات 

 یافت SJRمجلات برتر هر رشته بر اساس شاخص  %14که در 

 شوندیم

 هرسالپایان  تحقیقاتی یهاتیاولولیست   تدویناصلاح و 

 هرسالپایان  تحقیقاتی مصوب یهاتیاولومصوب دانشگاه بر اساس لیست  یهاطرحارزیابی 

 هرسالپایان  هیدریحتربتدانشگاه علوم پزشکی  یهادانشکدهپژوهشی دانشگاه /  یهاتیفعالارزشیابی 

 هرسالپایان  پژوهشی  دانشگاه یهاتیفعاله ارزشیابی سالیان

 هرسالپایان  peer reviewاجرای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقات علوم پزشکی  به شیوه 

 هرسالپایان  فعال تحقیقات دانشگاه یهاشبکهحمایت از 

 هرسالپایان  اخلاق در پژوهش دانشگاه یهاتهیکمپایش عملکرد 

5O11G  معتبر یهاهینمادر  دانشگاهشدن مجلات  هینماافزایش تعداد 
 پایان برنامه وزارت بهداشت دیتائداخلی مورد  یهاهینماشدن مجلات در  هینما

 پایان برنامه وزارت بهداشت دیتائخارجی مورد  یهاهینماشدن مجلات در  هینما

6O11G 
 اجرای مشترک با سازمان کاکرین

(Cochrane) 
 پایان برنامه
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 یهاپژوهش کلبهحوزه سلامت نسبت  یالمللنیب یهاپژوهشتوسعه 

در گزارش سالیانه  Int collaborationبر اساس شاخص  (سلامت

(SCImagi 

 پایان برنامه برقراری تعامل با محققان علوم پزشکی ایرانی غیر مقیم

7O11G  هرسالپایان  سلامت یامدهایپو  هایماریببرنامه ملی ثبت  پژوهشی در حوزه علوم پزشکی یهاطرحافزایش 

8O11G 
 ,ISIافزایش تحقیقات دانشجویی )منجر به چاپ مقاله نمایه شده در 

WOS یا  وMEDLINE 
 هرسالپایان  توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات دانشجویی

9O11G  علمی و پژوهشی یهاگاهیپاافزایش دسترسی به منابع و 
 هرسالپایان  اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی یهابانکوای محت یروزرسانبهار و رطراحی، استق

 هرسالپایان  هیدریحتربتدانشگاه علوم پزشکی  یهاکتابخانهارزشیابی و ارتقای 
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G12-  حوزه پژوهش یهارساختیزتوسعه 

 

 

 

هدف کلی 

 مرتبط
 برنامه عنوان هدف عینی

زمان 

 دستیابی

1O12G 

شگاه تحقیقات جامع توسعه و تکمیل  آزمای

 یهاشگاهیآزماو تکمیل  یاندازراهموجود و 

 تحقیقات جامع جدید

 پایان برنامه هیدریحتربتتوسعه و تکمیل آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی 

2O12G 
، نوآوری یامنطقهتوسعه ظرفیت مطالعات بزرگ 

 مرجعیت علمی و تحققدر تولید علم نافع 

 هرسالپایان  هیدریحتربتدانشگاه علوم پزشکی  یهاابخانهکتارزشیابی و ارتقای 

 هرسالپایان  اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی یهابانکمحتوای  یروزرسانبهطراحی، استقرار و 

 هرسالپایان  علوم پزشکی یسنجعلمارتقای مراکز 

 هرسالپایان  ارتقای ادارات انتشارات دانشگاه

3O12G 
مرکز رشد در دانشگاه علوم  توسعه و تقویت 

 هیدریحتربتپزشکی 

 هرسالپایان  مرکز رشد دانشگاه تیو تقوتوسعه 

 پایان برنامه سلامت یهایفناورتدوین نقشه توسعه 

سال  9برای  هیدریحتربتتدوین برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی 

 بعدی
 پایان برنامه

 پایان برنامه مالکیت فکری دانشگاه یهااستیستدوین 

4O12G  هرسالپایان  در حوزه فناوری سلامت و توسعه و بروز رسانی سامانه آموزش مجازی یتوانمندسازبرگزاری دوره  حوزه سلامت انیبندانش یهاشرکتتوسعه 
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 يفرهنگ -یيدانشجو معاونت کیاستراتژ اهداف

 

 مقدمه:

و  با آب و هوائی کوهستانی کیلومتری از مرکز استان خراسان رضوی 112در قسمت جنوب غربی مشهد و در فاصله  هیدریحتربت

 هیدریحتربت. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  باشدیمهزار نفر  994عیتی بیش از و در حال حاضر دارای جماست  شدهواقع

بر اساس مجوز شورای گسترش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء یافت که معاونت  1952در سال 

کاردانی و  یهارشتهنفر دانشجوی  615میانگین با  طوربه که در حال حاضر باشدیمآن  یهامعاونتدانشجویی فرهنگی یکی از 

 .باشدیمکارشناسی در مبحث خدمات رفاهی و فرهنگی در حال ارائه خدمت 

 نقاط قوت
 

  کشور  سالهستیبتعهد مدیریت دانشگاه به جهت اجرای برنامه چهارم توسعه کشور و سند 

 تظارات و مطالبات منطقی آنان حضور فعال مسئولان در میان دانشجویان و توجه به ان 

 های مشاوره ،امور ورزشی ،رفاهی و فرهنگی نهیدرزماز خدمات اساتید ، مربیان و کارشناسان مجرب  یریگبهره 

  مختلف فرهنگی ، سیاسی  یهاعرصهدانشجویی و مشارکت فعال دانشجویان در  یهاکانونو  هاتشکلوجود شوراهای صنفی و

  ، صنفی ، رفاهی و ورزشی

  ییدانشجودر حوزه معاونت  شدهارائهخدمات  یاثربخشو ارزیابی از نحوه  ینظرسنجوجود برنامه 

 وجود مرکز مشاوره دانشجویی با کادر مجرب 

  و مسئولین و دانشجویان کارکنانو مناسب بین  مؤثرارتباط 

 حاکمیت کار تیمی بر کار انفرادی 

  مختلف یهابخشالیت مدیران در فع مداخلهعدمتفویض اختیار مناسب و 

   دخترانه یهاخوابگاهوجود امکانات اسکان مناسب در 

 وجود تعداد کافی خوابگاه جهت اسکان دختران 

  و امکانات مناسب و کافی ورزشی در سطح شهر  فضاهاداشتن 

  از امکانت متناسب جهت مطالعه ، استراحت و تفریح هاخوابگاهبرخورداری 

 سطح شهر وادارات هاسازمان تعامل بین بخشی بالا با سایر 

 تعامل درون بخشی مناسب و قوی با سایر واحدهای دانشگاه 

  برگزاری جشنواره ورزشی کشوری 

  هاتشکلدانشجویی بل همکاری  یهاجشنو  مراسمتبرگزاری 

  مختلف مذهبی و ملی یهامناسبتمناسب مربوط به  یهابرنامهداشتن 

 زیارتی برگزاری اردوهای مختلف فرهنگی،تفریحی، 

 وجود ستاد شاهد و امور ایثارگران جهت رسیدگی به امور دانشجویان شاهد 

  روزشبانهبرخورداری صد در صد دانشجویان از پوشش بیمه حوادث در تمام اوقات  

  در دانشگاه  هامعاونتو سایر  هیفقیولتعامل نزدیک حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی با نهاد نمایندگی 
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 نقاط ضعف

 هامعاونتایی در عوامل انگیزشی مالی نسبت به سایر نارس 

  سازمانی یهاپستکمبود تعداد 

 کمبود امکانات رفاهی جهت کارکنان 

 عدم برخورداری از فضای اداری مناسب 

  و شوراهای صنفی هاتشکلنامناسب بودن فضای فعالیت 

 عدم اختصاص اعتبارات در زمان مناسب خود 

  عدم تفکیک بودجه 

 خوابگاهی پسرانه  کمبود فضای 

 نارسایی در سیستم تشویق و تنبه کارکنان 

  هانهیزمنداشتن استقلال کامل در برخی از 

  موجود یهاخوابگاهبودن  مستهلککمبود نیروی انسانی فرسوده و 

  مطالبات فزاینده صنفی و رفاهی دانشجویان 

  هافرصت

  در امور مختلف نیریخزمینه مشارکت 

 با مشهد  یجوارهمو  ییایجغراف قرار گرفتن در موقعیت 

  ایجاد ساختار مطلوب با توجه به نوپا بودن دانشگاه منظوربهوجود پتانسیل مناسب 

  حوزه یهاتیفعالوجود همکاری بین بخشی متناسب  در پیشبرد 

  هاآناستان و ارتباط مناسب با شهرستان و وجود مراکز فرهنگی و علمی فعال در سطح 

 حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی یهاتیفعال استقبال ازی ،اجتماعی اقتصادی و امنیتی شهرستان و توجه مسئولین سیاس 

 امکان استفاده از امکانات بخش خصوصی 

  مختلف  یهاطرحنگرش مثبت وزارت به دانشگاه در جهت اجرای 

 تهدیدها

 دغدغه اشتغال جوانان 

  و اختلالات روانی و اجتماعی در جامعه ردانگروانوجود انحرافات اجتماعی و افزایش مصرف داروهای 

  سنوات گذشته بر میزان درآمد خانوارها یهایسالخشک ریتأثو  ییوهواآبمشکلات 

 پایین بودن درآمد سرانه مردم منطقه 

 ش دانشجو با امکانت رفاهی دانشگاهعدم هماهنگی در پذیر 

 :اهداف کلی

 

G13 بهبود و توسعه ظرفیت های فرهنگی 

G14 د و توسعه ظرفیت های رفاهی و ورزشیبهبو
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 دانشجویی فرهنگیجدول اهداف عینی برنامه استراتژیک حوزه معاونت 

G13-  فرهنگی یهاتیظرفبهبود و توسعه  

 

هدف کلی 

 مرتبط
 زمان دستیابی برنامه هدف عینی

G13O1 
فرهنگی  یهاآموزشافزایش سرانه 

 دانشجویان

 هرسالپایان  صی فعالین نشریاتجهت آموزش عمومی و تخص یزیربرنامه

 هرسالپایان  جهت برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات  و نشست آموزشی یزیربرنامه

G13O2 

و  هاارزشاجرای پژوهش ارزیابی 

دانشجویان و سرمایه  یهانگرش

 فرهنگی دانشجویان

 هرسالپایان  هادانشگاهپیمایش سرمایه فرهنگی در 

 هرسالپایان  دانشجویان یهانگرشو  هاارزشپیمایش 

G13O3 
افزایش نرخ مشارکت فعال 

 دانشجویان در نهادهای فرهنگی

 هرسالپایان  فرهنگی دانشجویی )اندیشه،ادبی،هنرهای نمایشی،تجسمی و ...( یهاکانونجهت ارتقاء توان  یزیربرنامه

 هرسالپایان  اسلامی نشریات دانشگاهی یهاتشکلاطلاعاتی  جهت ایجاد بانک یزیربرنامه

و  جهادی یهاتیفعالو نشست توجیهی دبیران ستادهای دانشگاهی  نیریخجشنواره ملی جهادگران سلامت و  یزیربرنامه

 جهادی یهاکانونکارشناسان امور اردوهای جهادی و دبیران 
 هرسالپایان 

G13O4 
رهنگی یش سرانه اردوهای فاافز

 دانشجویان

 هرسالپایان  اردوهای جهادی  یزیربرنامه

 هرسالپایان  اردوهای راهیان نور یزیربرنامه

 هرسالپایان  اردوهای سیاحتی و زیارتی یزیربرنامه

G13O5 

قوانین و مقررات  یسازنهینهاد

 یبالادست یهاسازمانابلاغی ستاد و 

 در حوزه فرهنگی

 هرسالپایان  نامهنییآلسات شورای فرهنگی دانشگاه طبق تشکیل ج یزیربرنامه

 هرسالپایان  نامهنیآئنظارت بر نشریات دانشجویی طبق 

 هرسالپایان  نامهنیآئاسلامی دانشجویی طبق  یهاتشکلنظارت بر 

 هرسالپایان  نامهنییآعلمی دانشجوئی طبق  یهاانجمننظارت بر 

 هرسالپایان  کانون فرهنگی یهاتیلفعاتشکیل گروه ناظر بر 
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 هرسالپایان  اجرایی انطباق نامهنییآپایش و نظارت بر حسن اجرای قانون و 

 هرسالپایان  مربوط به دبیرخانه شورای عالی انطباق یهابرنامهاجرای 

 هرسالپایان  هادانشگاه یانضباطو پایش عملکرد شوراهای  یبندرتبه

 هرسالپایان  پاسخگویی به مکاتبات صورت گرفته از طرف معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت مطبوعمیزان  ارتقاء

 هرسالپایان  و نهی از منکر معروفامربهدبیرخانه حجاب و عفاف و  یتوانمندسازو   یسازفعال

 هرسالپایان  مصوب یهابرنامهدبیرخانه ستاد اقامه نماز در دانشگاه و اجرای  یتوانمندسازو  یسازفعال

G13O6 
 یارسانه یهاتیفعالافزایش 

 دانشگاه

 هرسالپایان  مفدا یارسانهفعالان  یامنطقهنشست هماهنگی  یزیربرنامه

 هرسالپایان  مدیران مسئول مفدا سراسرنشست  یزیربرنامه

 هرسالپایان  سردبیران مفدا سراسرنشست  یزیربرنامه

 هرسالپایان  مفدا یارسانهاسایی فعالان شن یهاکارتطراحی 

 هرسالپایان  مفدا یرساناطلاعجلسات شورای  یزیربرنامه

G13O7 

قرآنی  یهاآموزشافزایش سرانه 

دانشگاهیان و مشارکت دانشجویان 

 قرآنی یهاتیفعالدر 

 هرسالپایان  آموزش قرآن کریم ویژه دانشجویان یهادوره یزیربرنامه

 هرسالپایان  زندگی قرآنی یهامهارتطرح آموزشی  یزیربرنامه

 هرسالپایان  طرح ارتقاء قاریان و حافظان قرآن ویژه دانشجویان یزیربرنامه

 هرسالپایان  تلاوت یهایکرس  یزیربرنامه

 هرسالپایان  محافل انس با قرآن کریم یزیربرنامه

 هرسالایان پ برنامه با قرآن در رمضان یزیربرنامه

انتخاب اعضای شورای  منظوربهعلوم پزشکی  یهادانشگاهقرآن و عترت و مذهبی  یهاکانونمجمع عمومی برگزاری 

 مرکزی
 هرسالپایان 

G14-  رفاهی و ورزشی یهاتیظرفبهبود و توسعه 

G14O1 افزایش و ارتقاء زندگی خوابگاهی 
 هرسال پایان دانشجویی یهاخوابگاهتعمیر و بازسازی 

 هرسالپایان  مشارکتی و خودگردان یهاخوابگاهتوسعه 

G14O2 هرسالپایان  هادانشگاهجهت اجرای الگوی تغذیه سالم در  یزیربرنامه 
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فرآیند تهیه غذا و  یاستانداردساز

 توزیع

 هرسالپایان  و چیدمان برنامه غذاوعدهو نظرسنجی نوع  یزیربرنامه

 هرسالپایان  موزشی ویژه روسای ادارات تغذیه و خوابگاهدوره آ یزیربرنامه

G14O3 
مشارکت دانشجویان در اداره امور 

 رفاهی و خوابگاهی

 هرسالپایان  تشکیل واحدهای شورای صنفی یزیربرنامه

 هرسالپایان  دانشجویی یهاخوابگاههفته   یزیربرنامه

G14O4 

افزایش مشارکت دانشجویان در 

 رزشیو یهاتیفعال

، دبیران مناطق ،مسئولین یبدنتیتربو سمینارها ویژه مدیران  هانشستآموزشی ،  یهادورهو  هارده یزیربرنامه

 همگانی و قهرمانی و دانشجویان یهاورزش
 هرسالپایان 

 هرسالپایان  دانشجویی در ورزش همگانی و قهرمانی یهاانجمن یسازفعال

پوشش  ارتقاء سلامت روان و افزایش

پیشگیرانه و  یهابرنامهغربالگری و 

 درمانی

 هرسالپایان  علوم پزشکی یهادانشگاهآموزشی ویژه ادارات مشاوره  -روان یهادوره،  هانشست یزیربرنامه

 هرسالپایان  هادانشگاهایجاد بانک اطلاعاتی ادارات مشاوره 

 هرسالپایان  تشکیل  کمیته و شوراهای سلامت روان

 هرسالپایان  پایش سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
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 معاونت درمان  کیاستراتژاهداف 

 

  مقدمه

 و هاضااعف خود .این رویدادها همواره به دنبالاندقرارگرفتهدرونی و بیرونی  بهداشااتی درمانی در عصاار حاضاار مقابل رویدادهای یهاسااازمان

باشااد.علاوه بر این، خلق  نوسااازی باید همواره به دنبال بهسااازی و ینوعبهرا خواهند داشاات.بنابراین سااازمان  ییهافرصاات،تهدیدها و هاقوت

 ییهاارزشریت و رسالت سازمان و اعلام سر مأمو بر ، توافق ربطیذ یهاوهگرو دیدگاه مطلوب توسط مدیران و مشارکت کارکنان و  اندازچشم

ار قر دیران و برنامه ریزان بخش بهداشااتیکی از وظایف اصاالی م باید مطلوب خود برسااد اندازچشاامبه  تواندیم هاآنکه سااازمان با توجه به 

مر ا صاالی خدمات ساالامت شااهرسااتان  از اینیکی از متولیان ا عنوانبه  هیدریحتربت بگیرد،که حوزه معاونت درمان دانشااگاه علوم پزشااکی

ستراتژیک ا پیش ببرد.این ابزار همان برنامه نیست.ایجاد و بهبود این جایگاه نیازمند تدوین چارچوبی است که بتواند اهداف متعالی را یمستثن

 کاری متعدد در درمان و مسئولین واحدها طی جلساتمحترم این معاونت، متشکل از معاون  تخصصی گروه، ذکرشدهاست .با توجه به مطالب 

 شارکت کلیهگردید از م تنظیم گردید. در این برنامه سعی یزیربرنامهدانشگاه روند  شادهابلاغگردید.طبق فرآیند  تشاکیل ترنییپاساطوح بالا 

حیط، م تحلیل در مرحله ژهیوبهباحث و تکالیف کاری ائه متخصاصای تحت پوشاش استفاده شود.لذا با استفاده از تبادل نظرات و ار یهاحوزه

 یبندتیاولوخلاصااه و  اطلاعات مرحلهبهمرحله گروهگردید.که با توجه به بالا بودن حجم اطلاعات با نظر اعضااای  یآورجمعاطلاعات مفصاالی 

برد مراحل تنظیم  شیپبهمنجر  مختلف یهانشااساات با ارائه مباحث توجیهی و آموزشاای از طریق برگزاری جلسااات و زمانهمگردید.این امر 

در  اساتخراج موضوعات و قوانین مرتبط قبل مطالعه دقیق و یهابرنامهبه برنامه نسابت  زکنندهیمتمااز نکات  یکی برنامه اساتراتژیک گردید.

و برنامه توسااعه پنجم ،ساالامت، ول در نظام ساالامت،نقشااه علمی نظام،نقشااه تحاندازچشاامسااند  ازجملهساالامت  نظام اسااناد بالادسااتی

 .هستابلاغی به واحدهای مربوطه  یهادستورالعمل

 .باشدیمساله 9 برنامه کمیته تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه شدهابلاغ( مدل و فرآیند تدوین برنامه استراتژیک ،طبق مدل SWOTافق )

 :یعموم اطلاعات
 

   یمارستانیب یهاتخت  (الف

به شرح  هیدریحتربت یمنطقه دانشگاه علوم پزشک یبرا یدر نقشه کشور شدهوضع یمنطبق بر استانداردها یانمارستیب یهاتخت مشخصات

 است:  لیذ

 (1142سال  یبرا ینیبشیپو  1959در سال  هیدریحتربت یمنطقه دانشگاه علوم پزشک یمارستانیب یهاتخت ی) اطلاعات کل1 جدول

سال  

1142 

 انشگاه جمعیت د  1395ابتدای سال  

  398304   352604   

نسبت به هزار  درصد 

نفر 

 جمعیت 

نسبت به هزار  درصد  تعداد 

نفر 

 جمعیت 

 تخت بیمارستانی  تعداد 

 با تعرفه دولتی   162  0.46  59.34  616  1.54  74.5 

 با تعرفه خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی  111  0.31  40.66  211  0.52  25.5 

 کل تخت بیمارستانی   273  0.77  100  827  2.06  100 
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 پزشکی  یاهیسرماتجهیزات  (ب

 (1142برای سال  ینیبشیپ و1959منطقه دانشگاه در سال  یبندسطحمشمول  یاهیسرماپزشکی  یهادستگاه) اطلاعات مربوط به 2جدول 

  1395ابتدای سال  1142تا سال   نوع مالکیت 

  دستگاه
 ولتی د غیردولتی 

نسبت به 

 میلیون 

 نفر جمعیت 

 در صورت

تحقق 

 یهابرنامه

   1توسعه

سند 

درمان 

1404  

نسبت به میلیون 

نفر جمعیت 

1395  
 تعداد 

 سیتی اسکن  2  5.67  3  4  10.04  3  1 

 ام آر آی  1  2.84  2  2  5.02  2  0 

 سی تی آنژیو  0  0.00  0  0  0.00  0  0 

 آنژیوگرافی قلبی  0  0.00  1  1  2.51 1  0 

 تعالی و بیمارستانی مدیریت دفتر در مستقر نظارت و پایش کمیته دیتائ با و جدید بیمارستانی یهاپروژه ساخت صورت در تجهیزات این

 .  ردیگیم تعلق دانشگاه به درمان معاونت بالینی خدمات

آنژیوگرافی  0  0.00  0  0  0.00  0  0

 محیطی 

 گاما کمرا  0  0.00  1  1  2.51  1  0 

 شتاب دهنده  0  0.00  2  2  5.02  2  0 

 پت اسکن  0  0.00  0  0  0.00  0  0 

 

 ( 1142) وضعیت موجود و برآورد تعداد مراکز جراحی محدود برای سال4  جدول   

 گسترش آتی   5912برآورد 
 ساخت / در حال

 موافقت اصولی 

وضعیت فعلی 

 (فعال) 
 شهرستان نام 

  هیدریحتربت 2  0  0  2 

 جمع کل  2  0  0  2 

 در پیشنهادی استاندارد ساختار اساس بر  59 سال ابتدای در شهرستان تفکیک به ساخت حال در و موجود بستری یهاتخت توزیع و تعداد

 ذیل شرح به هاتخت توزیع برآورد  هیدریحتترب  پزشکی علوم دانشگاه یهاشهرستان برای شدهگرفته نظر در سقف و کشور درمان نقشه

 :  است

 

 (بستری موجود، در حال ساخت یا دارای موافقت اصولی بر اساس اندازه و نوع بیمارستان یهاتخت) تعداد و توزیع 9جدول 
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 وضعیت فعلی

موجود، در حال ساخت، پیش )

 (موافقت ،دارای موافقت اصولی

تعداد 

تخت 

ابتدای 

95 

 نوع بیمارستان

 اندازه

بیمارستان 
2 

 شهرستان نام بیمارستان

 دی  9 متوسط  دولتی  162  موجود 

  هیدریحتربت
 رازی  متوسط  عمومی غیردولتی  140   موجود

  (ع)امام حسین  بزرگ  دولتی  272  ساخت  در حال  

 دکتر قرائی  متوسط  خصوصی  100  پیش موافقت 

 مه ولات   (ع)امام  رضا  کوچک  تی دول 47   14/7/93 -موافقت اصولی

 زاوه   (ع)امام رضا کوچک  دولتی  64   11/7/95 -پیش موافقت  

 ( هیدریحتربتبیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی  یهاتخت)روکش دانشگاهی وضعیت موجود و برآورد آتی  6جدول 

 جمع

 انتقال به

بیمارستان 

 جدید

توسعه 

 آتی

در حال 

افقت ساخت/مو

 اصولی

موجود 

ابتدای 

95 

 شهرستان نوع تخت

  هیدریحتربت دولتی  162  272  0     434 

عمومی  –خصوصی  111  100  0     211 

 غیردولتی  و خیریه 

 جمع  شهرستان  273  372  0  0  645 

 دولتی  0  64  36     100 

عمومی   –خصوصی  0  0  0     0  زاوه 

 ه غیردولتی و خیری

 جمع  شهرستان  0  64  36  0  100 

 دولتی  0  47  35     82 

عمومی غیردولتی   –خصوصی  0  0  0     0  مه ولات 

 و خیریه 

 جمع  شهرستان  0  47  35  0  82 

 جمع دولتی   162  383  71  0  616 

   یردولتیغجمع  111  100  0  0  211 

   جمع کل 273  483  71  0  827
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 نقاط قوت :

 برخورداری از جایگاه قانونی در نظارت 

 متعهد دلسوز، مجرب، کارکنان داشتن 

 مختلف یهاتهیکم بودن فعال 

 متبوع وزارت ابلاغی مقررات و قوانین ،هادستورالعمل کلیه بودن دسترس در 

 9و2در سطح  خانواده پزشک و ارجاع نظام کشوری دستورالعمل اجرای به اهتمام 

 هامارستانیب یاعتباربخش نظام راستقرا 

  تعامل مناسب برون بخشی و درون بخشی 

 نقاط ضعف:

 عدم ثبات مدیریت در سازمان 

 مالی منابع و اعتبارات کمبود 

  گرمهیب یهاسازمانعدم تحقق درآمدهای بیمارستان از 

  کمبود نیروی متخصص ستادی 

  زموردنیا یوادارکمبود شدید فضای فیزیکی درمانی،آموزشی 

  در اورژانس و میزان بالای ماندگاری بیمار در اورژانس بیمارستان دولتی  بالأخصبیمارستانی  یهاتختکمبود 

 : هافرصت

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه استقرار  

 شهرستان استراتژیک موقعیت 

 بالا یزیخ ماریب و شهرستان مناسب جمعیت 

 شهرستان ادارات روسای با تعامل 

 شهرستان اسلامی شورای مجلس محترم نماینده با مناسب ارتباط 

 شهرستان در سلامت خیرین وجود 

 دانشگاه امناء ئتیه وجود 

 سلامت نظام تحول برنامه اجرای به دولت ویژه توجه 

 پزشکی علوم دانشگاه در دانشگاهی یهارشته تعداد افزایش 

 (سینح امام بیمارستان) دانشگاه یاتوسعه یهاطرح اجرای 

 تهدیدها :

 شهرستان در پیشرفته پزشکی تجهیزات مهندسی و مناسب  فنی خدمات به دسترسی عدم 

 جامعه اقتصادی یهاتیفعال مختلف سطوح در تورم 

 سالیانه بودجه و اعتبارات ابلاغ در ریتأخ 
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 خدمت  دهندگانارائه جهت خصوصی با دولتی بخش یهاتعرفه در تفاوت 

 شهرستان سطح در خصوصی بخش یتخصص مادر یهابخش نبود 

 شهرستان سطح در بحران مدیریت یهارساختیز ضعف 

 هامهیب موقعبه پرداخت عدم 

 شهرستان در نزاع بالای آمار 

 پیراپزشکی و پزشکی جدید لانیالتحصفارغ فنی و ارتباطی مهارت بودن یناکاف 

 ابلاغی اعتبارات کامل تخصیص عدم 

 یاحرفه مدیریت اصول با بیمارستان و گاهدانش ارشد مدیران ناکافی آشنایی 

 وزارتخانه کلان یهااستیس در ثبات عدم 

 ( و پارکینگ یا هاابانیخ عرض)فعلی یازهاین با شهرستان موجود یهارساختیز بین تناسب نبود... 

 (و آزمایشگاهی امکانات و تجهیزات -یعلمئتیه اعضاء) دانشگاه یهارساختیز کمبود... 

 اهداف کلی :
 

 G15تیفیباک سلامت خدمات به همگانی و عادلانه دسترسی 

 G16یسازمانفرهنگ ارتقای و انسانی و فیزیکی مالی، منابع وریبهره افزایش 

 G17هابیماری بار و خطر عوامل کاهش 

 G18سلامت هایهزینه برابر در مردم مالی حفاظت 
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 استراتژیک حوزه معاونت درمان برنامهجدول اهداف عینی 
 

G15تیفیباک سلامت خدمات به همگانی و عادلانه سترسی:د 

هدف کلی 

 مرتبط
 میزان دستیابی شاخص زمان دستیابی برنامه هدف عینی

G15O1 
 تجهیزات شامل درمان ساختاری امکانات و منابع توزیع

 موجود ظرفیت درصد 14 میزان به سنگین یاهیسرما
 % 144 درصد سالانه انیتخت بیمارست یبندسطح یروزرسانبهبازنگری و 

G15O2 
علوم پزشکی    دانشگاه در ارجاع نظام اول فاز استقرار

 منتخب( یهادانشگاه ء)جز هیدریحتربت
 % 144 درصد سالانه یبندسطح نظام چارچوب در ارجاع نظام استقرار

G15O3 
 در درصد84  میزان به بیمار ایمنی پوشش افزایش

 هامارستانیب

 در بیمار ایمنی و خطر مدیریت برنامه راراستق و ساماندهی

 تحت پوشش دانشگاه یهامارستانیب
 %16به میزان   هرسال درصد سالانه

G15O4 درصد 94به میزان  خدمات شدهتمام هزینه کاهش 

 درصد سالانه رتوات پر یا متیقگران درمانی- تشخیصی خدمات مدیریت

 %9سال اول 

 %9سال  دوم  

 %14سال سوم 

 %14ارم سال چه

 %14سال پنجم 

 سالانه درصد 24بیمارستانی به میزان  داروهای مصرف مدیریت
درصد بهبود 

 مدیریت مصرف
 %1سالانه به میزان 

G15O5 
 بهداشتی یالمللنیب مقررات  استانداردهای ارتقاء

 درصد94 میزان به عفونت کنترل نهیدرزم

 در منفی فشار ایزوله اتاق  یاستانداردساز/ایجاد مدیریت

 مقررات برنامهتحت پوشش دانشگاه طبق  یهامارستانیب

 (IHR)بهداشت یالمللنیب

 درصد سالانه

 %9 اول سال

 %9  دوم  سال

 %14 سوم سال



 

 

78 
 

 % 14 چهارم سال

 %24 پنجم سال

G15O6 
 به  آواب سامانه در بیمارستانی اطلاعات صحت ء ارتقا

 درصد 144 میزان

 کیفیت و کمیت  ارتقاء) درمانی مراکز اطلاعات  مدیریت

 (MIS و HIS یهاستمیس در هاداده
 درصد سالانه

 %14 اول سال

 %94  دوم  سال

 %94 سوم سال

 % 94 چهارم سال

 

G15O7 
 بهسازی نیازمند بیمارستانی یهااورژانس %64 بهسازی

  تحت پوشش دانشگاه
 درصد سالانه تحت پوشش دانشگاه یهااورژانس فیزیکی فضای ساماندهی

 %9 اول سال

 %24  دوم  سال

 %24 سوم سال

 % 9 چهارم سال

 %14 پنجم سال

G15O8 درصد سالانه  بیمارستانی یهااورژانس خدمات توسعه و ساماندهی بیمارستانی اورژانس یهابخش خدمات درصد 29 ارتقاء 

 %9 اول سال

 %9  دوم  سال

 %9 سوم سال

 % 9 چهارم سال

 %9 پنجم سال

G15O9 

 

 درمانی خدمت متعهد نیروهای %144 توزیع

 لیالتحصفارغ

 اساس بر خدمت متعهد متخصص نیروهای حضور ساماندهی

 یبندسطح نظام
 % 144سالانه  درصد سالانه

G15O10 1 میزان به سالانه درصد سالانه طبیعی زایمان ترویج پایه درصد 9 میزان به  زا نخست سزارین کاهش% 
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G15O11 
 بیماران غذایی خدمات و تغذیه مشاوره کیفیت ارتقاء

 درصد 14 میزان به بستری

 ود در بالینی تغذیه ضوابط و اجرایی یهااستیس استقرار

 یهامارستانیب در غذایی خدمات و تغذیه مشاوره بخش

 تحت پوشش

 %2 میزان به سالانه درصد سالانه

G15O12 

 مرجعان درصد 144 یامهیب همپوشانی کاهش

 هیدریحتربت  پزشکی علوم  اهدانشگ در بیمارستانی

 (پایلوت  یهادانشگاه ءجز)

 درصد سالانه شدگانمهیب درمان الکترونیکی سنجی استحقاق

 %9 اول سال

 %9  دوم  سال

 %74 سوم سال

 % 14 چهارم سال

 %14 پنجم سال

G15O13 
 میزان به سرطان مراکز انواع یاندازراه و تجهیز توسعه،

 %74 حداقل
 درصد سالانه سرطان موجود مراکز تجهیز و توسعه

 %9 اول سال

 %24  دوم  سال

 %99 سوم سال

 % 9 چهارم سال

 %9 پنجم سال

G15O14 
 اختلالات درمان خدمات یصددرصد یامهیب پوشش

 مواد مصرف
 درصد سالانه اعتیاد بیمه با دولتی مراکز همه گرفتن قرار پوشش تحت

 %4 اول سال

 %4  دوم  سال

 %14 سوم سال

 % 14 چهارم سال

 %24 پنجم سال

G15O15 

 و کودکان به درمانی خدمات یصددرصد پوشش

 به کنندهمراجعه مواد مصرف اختلال دارای نوجوانان

 دانشگاه پوینت فوکال مراکز

 اختلال دارای نوجوانان و کودکان به درمانی خدمات ارائه

 دانشگاه پوینت فوکال مراکز به کنندهمراجعه مواد مصرف
 درصد سالانه

 %4 اول سال

 %4  دوم  سال

 %14 سوم سال

 % 14 چهارم سال



 

 

83 
 

 %24 پنجم سال

G15O16 

 

 باردار مادران به درمانی خدمات یصددرصد پوشش

 به کنندهمراجعه مواد مصرف اختلال دارای

 دانشگاه پوشش تحت یهامارستانیب

 مصرف اختلال دارای باردار مادران به درمانی خدمات ارائه

 دانشگاه پوشش تحت یهامارستانیب به کنندههمراجع مواد
 درصد سالانه

 %4 اول سال

 %4  دوم  سال

 %14 سوم سال

 % 14 چهارم سال

 %24 پنجم سال

G15O17 
 آزمایشگاهی خدمات به دسترسی درصدی 64 پوشش

 هنگام به و اقتصادی، تیفیباک
 %24 یزانم به سالانه درصد سالانه دانشگاه آزمایشگاهی شبکه بهبود و ایجاد

G15O18 24 میزان به سالانه درصد سالانه ویژه یهاکینیکل احداث جهت بودجه تخصیص ویژه یهاکینیکل  پروژه  ساخت و  تکمیل% 

G15O19 
ه ب پزشکی مؤسسات بر نظارت فرآیند یاستانداردساز

 درصد 94میزان 
 درصد سالانه ناخواسته وقایع بروز در سریع واکنش دستورالعمل طراحی

 %9 اول سال

 %19  دوم  سال

 %94 سوم سال

 % 24 چهارم سال

 %14 پنجم سال

 

 



 

 

81 
 

G16 :یسازمانفرهنگ ارتقای و انسانی و فیزیکی مالی، منابع وریبهره افزایش 

 میزان دستیابی شاخص زمان دستیابی برنامه هدف عینی هدف کلی مرتبط

G16O1 
 اجرای جهت  HIS زیرساخت یصددرصد ارتقای

 عملکرد بر مبتنی پرداخت لدستورالعم
 %24 میزان به سالانه درصد سالانه HIS زیرساخت استقرار

G16O2 
 های بیمارستان  در موردی مراقبت دستورالعمل استقرار

 دانشگاه

 دستورالعمل اجرای برای رساختیز ایجاد

 موردی مراقبت
 درصد سالانه

 %9 اول سال

 %19  دوم  سال

 %94 سوم سال

 % 24 چهارم سال

 %14 پنجم الس

 

 

G17 :هابیماری بار و خطر عوامل کاهش 

 

هدف کلی 

 مرتبط
 میزان دستیابی شاخص زمان دستیابی برنامه هدف عینی

G17O1 
 میزان به سرطان منابع و خدمات ارتقاء

 %94 حداقل
 درصد سالانه سرطان خدمات مدیریت

 %9 اول سال

 %14  دوم  سال

 %94 سوم سال

 % 29 چهارم سال

 %14 جمپن سال
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G17O2 
 خاص بیماران درصدی144 پوشش

 مراکز به کنندهمراجعه

 در بیماری خاص یهاگروه برای دندانپزشکی خدمات توسعه

 بخش(/ هایناهنجار و العلاجصعب خاص، بیماران) دندانپزشکی

 ...( و خدمت ارائه مرکز- بیمارستانی

 درصد سالانه

 

 

 %4 اول سال

 %4  دوم  سال

 %14 سوم سال

 % 14 چهارم لسا

 %24 پنجم سال

 

 

G18 :سلامت هایهزینه برابر در مردم مالی حفاظت 

 

هدف کلی 

 مرتبط
 میزان دستیابی شاخص زمان دستیابی برنامه هدف عینی

G18O1 

 بستری بیماران جیب از پرداخت کاهش

   تابعه یهامارستانیب در العلاجصعب و

 درصد11,7 معادل

 در العلاجصعب و بستری بیماران پرداخت کاهش

 دانشگاه یهامارستانیب
 درصد سالانه

 %4 اول سال

 %4  دوم  سال

 %14 سوم سال

 % 14 چهارم سال

 %24 پنجم سال
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 وسعهاستراتژیک معاونت ت اهداف
 

 :  مقدمه

 یدانشگاه و ضرورت مشخص شدن اهداف اختصاص کیبرنامه استراتژ سینوشیپ نیبر تدو یدانشگاه مبن کیاستراتژ تهیمصوبه کم رویپ

(Goalsاستراتژ ،)های (Strategiesو اهداف ع )ینی (Objectivesدر هر حوزه معاونت مبتن  )ها و ، نقاط ضعف و فرصتبر نقاط قوت ی

 .  گردیدارسال  کیاستراتژ تهیو به کم هیحوزه معاونت توسعه دانشگاه ته کیکارگروه استراتژ سطنوشتار تو نیا ،دهایتهد

 

 : نقاط قوت

 یدانشگاه لاتیجوان با تحص یروهایوجود ن 

 بودن دانشگاه ییامنائتیه 

 یکیزیسامانه نگهداشت منابع ف وجود  

 ینامه بهداشتطرح تحول نظام سلامت و تفاهم یاجرا یدر راستا یو درمان یبهداشت یاز واحدها یبخشو توسعه یبازساز امکان 

 یکیزیف یهارساختیمناسب جهت احداث و توسعه ز نیزم وجود 

 : نقاط ضعف

 یسازمانیآت یازهایضعف در دانش و مهارت کارکنان با ن 

 دانشگاه یآت یازهایبا ن یلاتیبودن ساختار تشک نامتوازن 

 و متناسب یافک یکیزیف یفضا نداشتن 

 از آن یبودن بخش یجاریو است یستاد یواحدها یپراکندگ 

 یکارکنان یهاعملکرد و پرداخت یابیارز نیب یارتباط منطق فقدان 

 در سطح دانشگاه ینقشه جامع منابع انسان فقدان 

 یبرنامه بلندمدت جهت جذب منابع مال فقدان 

 دانشگاهدر سطح  یتیریو اطلاعات مد یسامانه جامع آمار فقدان 

 یکیدر ارائه خدمات الکترون ضعف  

 ها در سطح دانشگاهبرنامه ییبازخورد و ضمانت اجرا ش،ارائهیدر پا ضعف 

 : هافرصت

 در حوزه آموزش کارکنان یبخش خصوص یهاتیفراهم بودن ظرف 

 یانسان یروین نیدر تأم یبخش خصوص تیاستفاده از ظرف نهیزم وجود 

 خدمات یسپارندر برو یقانون یهاتیظرف وجود 

 آن در سطح وزارت بهداشت و درمان عیبا تجم یامهیخدمات ب دیافزارها ،خرنرم یسازکسانی تیظرف وجود 

 مناسب شهرستان کیاستراتژ تیموقع 

 دانشگاه یازهایاز ن یبخش نیدر تأم نیریخ تیوجود ظرف 

 کیتوسعه و استقرار دولت الکترون  یقانون فیتکال وجود 

 و منابع یاز انرژ نهیاستفاده به یدر راستا ینقانو فیتکال وجود 
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 : تهدیدها

 گرمهیب یهامطالبات از سازمان ینقد ریغ و رهنگامیپرداخت د 

 ینیو شهرنش ینینشهیحاش گسترش 

 مردم یسطح درآمد کاهش 

 ییاجرا یهادستگاه نیب یکار یو مواز یناهماهنگ 

 یجار یهانهیو هز هارساختیز لیتکم یبرا یمنابع اعتبار کمبود 

 یابلاغ یهااستیها و سدر برنامه یثباتیب 

 : هدف کلی

G19 منابع و امکانات یورتوسعه و بهره
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 توسعهحوزه معاونت  کیبرنامه استراتژ ینیجدول اهداف ع
 

G19 –  منابع و امکانات یوربهرهتوسعه و 

هدف کلی 

 مرتبط
 زمان دستیابی برنامه عنوان هدف عینی

G19O1 یمنابع انسان یمندسازآموزش و توان 

 باهدف) نفعانیذبا مشارکت  و کارکنانآموزشی مدیران  یازهایندرصد  144بررسی و شناخت 

 ایجاد دانش ، بینش و مهارت مناسب( تا پایان برنامه
 تا پایان برنامه

 پایان برنامه تا مجازی تا پایان برنامه صورتبههای آموزشی کارکنان و مدیران درصد دوره 94برگزاری حداقل 

ساعت آموزش بهبود  94ساعت دوره عمومی و  94ساعت آموزش  شغلی ،  74برگزاری حداقل 

 سالیانه تا پایان برنامه صورتبهمدیریت 
 تا پایان برنامه

 تا پایان برنامه سال 19خدمت کمتر از  باسابقهدرصد مشاغل مدیریتی به افراد جوان و  94اختصاص حداقل 

ستادی و عملیاتی دانشگاه در  یهاحوزهدرصد  کارکنان  94غلی در بین حداقل چرخش ش

 کارکنان و مدیران یریپذتیمسئول، توسعه مهارت  و  یوربهرهطول برنامه جهت افزایش 
 تا پایان برنامه

G19O2 ساختار و تشکیلات دانشگاه یسازمتناسب 

 تا پایان سه سال 57تا پایان سال  هااستیسبا اهداف و  بازنگری کامل نمودار سازمانی ستاد دانشگاه متناسب

بازنگری کامل تشکیلات تفصیلی واحدهای بهداشتی و درمانی )بر اساس طرح گسترش مراکز 

 58مراکز بهداشتی و درمانی( تا پایان سال  یبندسطح و طرحبهداشتی و درمانی 
 تا پایان سه سال

 تا پایان برنامه ، جدید و فاقد تشکیلات تا پایان برنامهافتهیتوسعه اخذ و ابلاغ تشکیلات همه واحدهای

G19O3 ازیموردنو نگهداشت منابع انسانی  نیتأم 

 واحدهای ازیموردننیروی انسانی  نیتأم تیاولوتدوین سند جامع نیروی انسانی دانشگاه با 

 و جدید در طول برنامه افتهیتوسعه
 تا پایان برنامه

مختلف جذب و استخدام نیرو )جذب بر مبنای شایستگی(  یهاوهیشدرصد  94قل بازنگری حدا

 تا پایان برنامه
 تا پایان برنامه

 تا پایان هرسال هرسالدرصد سال ماقبل برنامه در  14کاهش خروج نیرو از دانشگاه به میزان 
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رصد تا پایان د 24نیروهای شاغل به میزان  کلبهافزایش نسبت نیروهای شاغل غیردولتی 

 برنامه
 تا پایان برنامه

 تا پایان برنامه استقرار کامل نظام جامع ارزیابی عملکرد کارکنان تا پایان برنامه

G19O4 
فضاهای فیزیکی بهداشتی، آموزشی و درمانی  نیتأم

 و پشتیبانی

 تا پایان چهار سال 58 پایانپیراپزشکی و پرستاری مامایی پردیس دانشگاه تا  یهادانشکده یبرداربهرهاحداث و 

 تا پایان چهار سال 58خوابگاه خواهران پردیس دانشگاه تا پایان  یبرداربهرهاحداث و 

 تا پایان چهار سال 58مجتمع فرهنگی پردیس دانشگاه تا پایان  یبرداربهرهاحداث و 

 تا پایان برنامه 55ایان و کترینگ مرکزی پردیس دانشگاه تا پ سیسروسلف یبرداربهرهاحداث و 

 تا پایان برنامه 55سالن ورزشی پردیس دانشگاه تا پایان  یبرداربهرهاحداث و 

روستای و روستایی -درصد فضاهای فیزیکی بهداشتی شهری 144 یبرداربهرهاحداث و 

 یهاخانه)شامل ستادهای بهداشتی، مراکز جامع سلامت، تسهیلات زایمانی،  یانامهتفاهم

 بهداشت، زیست پزشک ...( تا پایان برنامه

 تا پایان برنامه

 تا پایان برنامه )فاز اول( بیمارستان امام حسین)ع( تا پایان برنامه یبرداربهرهتجهیز و 

  یپزشکروانانجام فاز اول )مطالعه، طراحی( مراکز رادیوتراپی، سوختگی و 

 تا پایان برنامه تختخوابی زاوه تا پایان برنامه 92ان از بیمارست یبرداربهرهاحداث، تجهیز و 

 تا پایان برنامه اورژانس بیمارستان نهم دی تا پایان برنامه یبرداربهرهاحداث و 

 تا پایان برنامه تا پایان برنامه یاجادهشهری و  119اورژانس  یهاگاهیپا یبرداربهرهاحداث و 

G19O5 تا پایان برنامه استقرار کامل سامانه نگهداشت منابع فیزیکی تا پایان برنامه یکیارتقاء نگهداشت منابع فیز 

G19O6 ارتقاء سطح خدمات رفاهی کارکنان 

 تا پایان برنامه درصدی پوشش بیمه تکمیلی کارکنان تا پایان برنامه 84افزایش 

 تا پایان برنامه مهدرصدی دسترسی به امکانات رفاهی در محیط کار تا پایان برنا 94افزایش 

 تا پایان برنامه غیرحضوری تا پایان برنامه صورتبهخدمات رفاهی  144دریافت 

 تا پایان برنامه درصدی سلامت کارکنان بر اساس برنامه مدون تا پایان برنامه 144پایش 

G19O7  تا پایان برنامه یردولتیغخدمت به بخش  دهدهنارائهدرصدی واگذاری واحدهای  14افزایش  یردولتیغارتقا سطح مشارکت بخش 

G19O8 تا پایان برنامه عمرانی و تجهیزاتی توسط خیرین سلامت یهاپروژهدرصد منابع  9مالی حداقل  نیتأم منابع مالی پایدار نیتأم 
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 تا پایان برنامه درصدی درآمد اختصاصی حوزه آموزشی از محل پذیرش دانشجوی خارجی 94افزایش 

درصدی درآمد اختصاصی حوزه آموزشی از محل ایجاد مرکز آموزش مجازی  94ایش افز

 دانشگاه
 تا پایان برنامه

 تا پایان برنامه دانشگاه یاتیرعملیغاختصاصی  یدرآمدهادرصدی  14افزایش 

G19O9 منابع و مصارف نهیبه تیریمد 

 تا پایان برنامه یامهیبدرصدی کسورات  9کاهش 

 تا پایان برنامه انرژی یهاحاملدی مصرف درص 24کاهش 

 یهاآبفضای سبز پردیس دانشگاه از محل  ازیموردندرصدی آب  24 نیتأمبرای  یزیربرنامه

 خاکستری و سطحی
 تا پایان برنامه

 تا پایان برنامه تجمیعی صورتبهدرصد کالاهای پرمصرف در سطح دانشگاه  84خرید 

G19O10 یکیونتوسعه خدمات الکتر 

درصد خدمات )که قابلیت الکترونیکی شدن دارند( به مراجعین در  144الکترونیکی نمودن  

 حوزه سلامت تا پایان برنامه
 تا پایان برنامه

 تا پایان برنامه درصدی مراکز خدمات سلامت به شبکه داخلی دانشگاه تا پایان برنامه 144پوشش 

که قابلیت الکترونیکی شدن دارند( به مراجعین در درصد خدمات ) 144الکترونیکی نمودن  

 حوزه سلامت تا پایان برنامه
 تا پایان برنامه

 تا پایان برنامه درصدی مراکز خدمات سلامت به شبکه داخلی دانشگاه تا پایان برنامه 144پوشش 

G19O11 
بر  یمبتن یریگمیتصمو  یساز میتوسعه تصم

 یاطلاعات یستمهایس

 تا پایان چهار سال 58توماسیون آماری تا پایان نیمه اول ا یاندازراه

 تا پایان چهار سال 58و خدمات سلامت تا پایان  MISمالی،  یهاحوزهمدیریتی در  یداشبوردها یاندازراه

در  MISدرصد مدیران ارشد دانشگاه در خصوص استفاده از  144آموزش و توانمندسازی 

 58ل تا پایان سا هایریگمیتصم
 تا پایان چهار سال

 تا پایان چهار سال 58واحد اقتصاد سلامت در دانشگاه تا پایان سال  یسازفعال

 تا پایان چهار سال 89اتوماسیون آماری تا پایان نیمه اول  یاندازراه

 


