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 : مقدمه
در ایران دهد و  منابع را به خود اختصاص میمی از های مهم نظام اداره هر کشور است که بخش مه سالمت یکی از بخشنظام         

ها و  ودیت منابع و نامحدود بودن خواستد. با توجه به محدشو ولید ناخالص داخلی( صرف سالمت میدرصد درآمد )ت 7تا  6نیز حدود 
 گذاری در صرف این منابع صورت گیرد.  ها، الزم است که اولویت اولویت

عنوان ه ب 12/12/1387 های جدید کشور است که در تاریخ حیدریه یکی از دانشگاه تربتی درمانی علوم پزشکی و خدمات بهداشتشگاه دان
برای قرار گرفتن دانشگاه تبدیل به دانشگاه شده است. این  18/04/1392 لوم پزشکی مشهد منفک شده و در تاریخدانشکده از دانشگاه ع

ها و  بندی فعالیت ا توجه به محدودیت منابع، اولویتدارد و طبیعی است که ب در جایگاه مناسب کشوری و توسعه خود راه درازی در پیش
های مختلفی برای  شود یکی از الزمات اصلی است. روشداشتن نقشه جامع هر آنچه که الزم است برای دستیابی به این جایگاه انجام 

نمایند.  و ارتباط ذهنی با آن برقرار نمی دارند سردرگم شدهریزی وجود دارد که معموالً افرادی که دانش تخصصی در این زمینه ن برنامه
بندی  رت گیرد ایجاد نماید و هم اولویتنچه باید در دانشگاه صوتهیه شده که هم زبان مشترک برای آمستند پیش رو، با این هدف 

نویسی، اصل  دی به اصول علمی برنامهضمن پایبنها برای همه ذینفعان داخلی و خارجی دانشگاه تعیین شود. لذا تالش شد تا  فعالیت
 سادگی و مبتنی بر هدف بودن و همچنین ایجاد زبان مشترک در برنامه تدوین شده مدنظر قرار گیرد. 

نبوده و الزم است همه کسانی که نسبت به آینده سالمت الی از اشکال های بشری خ برنامه تدوین شده مانند تمام دستاوردهای و فعالیت
ن برنامه ارایه نمایند های خود را برای بهتر شد دغدغه ،وشش دانشگاه تربت حیدریه و همچنین آینده دانشگاه دغدغه دارندمنطقه تحت پ

 ر از محتوای این برنامه خواهد بود. ثهای آینده برای دانشگاه اتفاق خواهد افتاد متا بخش مهمی از آنچه در سالزیرا 
 .باشدور  عدالت محور و بهره ازهای سالمت،متعهد به کیفیت، پاسخگو به نیما به دنبال ایجاد دانشگاهی هستیم که 
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 انداز دانشگاه:  چشم
 کشور 2های تیپ  دانشگاه بین در و الهام بخش سرآمد، پیشرو

 رسالت:
ا تکیه بر نیروی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به عنوان یک دانشگاه دولتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ب

 تجهیزات به روز وظایف زیر را به عهده دارد:انسانی توانمند و 

 منطقه تحت پوشش تامین، حفظ و ارتقای سالمت مردم (1
 آموزش و تربیت نیروی توانمند، متعهد و کارآفرین (2
 .حوزه علوم سالمت های نوین در تولید دانش و فناوری (3

  دانشگاه:کلی  اهداف
 علوم پزشکی آموزشو بهبود کیفی  توسعه کمی (1

 حوزه علوم پزشکیی ژوهشهای پ و بهبود فعالیتتوسعه کمی  (2

 و رفاه دانشجویان فرهنگی دانشجویی حوزه توسعه و بهبود (3
 پوشش تحت منطقه در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود (4

 دانشگاه حاکمیتی حوزه در سالمت بر موثر اجتماعی عوامل کنترل (5
 دانشگاه اطالعات فناوری های زیرساخت بهبود (6
 وری منابع  بهرهارتقاء  (7
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 اهداف عملیاتی:
 با:توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی  (1

  بهبود ساختار تشکیالتی 

 افزایش تعداد اعضای هیأت علمی 

 متخصص یرویو ن یعلم اتیاعضا ه یتوانمندساز ت،یجذب، تقو 

 یعلم اتیه یجذب اعضا اتیه یساز مستقل 

 ها و تسهیالت حوزه آموزش گسترش زیرساخت 

 یآموزش ،یکیزیف یتوسعه امکانات و فضاها  

 ها دانشکده یشگاهیو آزما یو پژوهش یآموزش زاتیو تجه ها رساختیز ،یکیزیبهبود ساختار ف  

 و غذا و دارو یپژوهش ،یدر حوزه آموزش یشگاهیآزما زاتیحفظ و توسعه تجه 

  های منجر به مدرک رشتهگسترش 

 یلیتکم التیو تحص یدر مقطع کارشناس دیجد یها رشته محل یانداز راه 

 منجر به گواهیهای  دورهش گستر 

 یبر گواه یمبتن یآموزش یها گسترش دوره 

 گیری و اجرایی دانشگاه اعضای هیأت علمی در مراکز تصمیم افزایش مشارکت 

 گسترش آموزش مجازی 

 یمجاز یها مراکز آموزش تیتقو 

 ارتقاء نظام ارزیابی عملکرد حوزه آموزش 

 

  :با یحوزه علوم پزشک یپژوهش یها تیو بهبود فعال یتوسعه کم (2

 بهبود ساختار تشکیالتی 

 های پژوهشی از جمله مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاهی و فیلد کاری بهبود زیرساخت 

 (ی)محصوالت بوم یپزشک یو نانو فناور یوتکنولوژیب تیو تقو یقاتیتوسعه مراکز رشد و مراکز تحق 

 و نوآور یکاربرد یها توسعه پژوهش 

  حوزه سالمت منطقه تحت پوششهای  و نوآوریافزایش سهم دانشگاه در اصالحات 

 دانشگاه یبهبود نظام ارزیابی عملکرد پژوهش 

 

 با: و رفاه دانشجویانحوزه دانشجویی فرهنگی بهبود و توسعه  (3

 بهبود ساختار سازمانی 

 ورزشی، مراکز مذهبی، مراکز فرهنگی های حوزه فرهنگی و دانشجویی از جمله خوابگاه، سلف، مراکز بهبود زیرساخت 

 دانشگاه )ساخت، تملک خوابگاه( یها توسعه خوابگاه 

 ها رساختیو ز یکیزیبهبود ساختار ف 

 انیدانشجو یافتیدر یو کالر تیفیبهبود ک 

 یو قهرمان یورزش همگان 

 یبه مراکز ورزش یبهبود دسترس 
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 :پوشش تحت منطقه در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود (4

 ساخت مراکز بهداشتی درمانی در مناطق شهری و روستایی 

 تمام مهین یمراکز بهداشت زیتجه و یانداز راه 

 شبکه مه والت یبانیو پشت یدرمان یتوسعه فضاها 

 شبکه زاوه یبانیو پشت یدرمان یتوسعه فضاها 

 نهم دی مارستانیب آموزشیو  یدرمان یتوسعه فضاها 
 ییاورژانس هوا گاهیپا یانداز و راه زیاحداث، تجه 

 یا اورژانس جاده یها گاهیتوسعه پا 

 بهبود نسبت تخت به جمعیت 

 بیمارستان زاوه تحویل و ساخت 

 )ساخت و تحویل بیمارستان امام حسین )ع 

 ریزی برای مشارکت بخش غیردانشگاهی در تاسیس مراکز درمانی بستری برنامه 

 بهبود نسبت پرسنل به تخت 

  ای حوزه درمان و بهداشت سرمایهافزایش تجهیزات 

  ارتقا کیفیت خدمات سالمت 

 )استفاده از بستر الکترونیک برای ارایه خدمات )تله مدیسین 

 ید 9 مارستانیدر ب نیسیتله مد یانداز راه 

 دور های دانشگاه و مراکز بهداشتی درمانی از طریق بستر الکترونیک برای ارایه خدمات درمانی از راه ارتباط بیمارستان 

 

 کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه حاکمیتی دانشگاه با: (5

 های اجتماعی ایجاد ساختار الزم در حوزه مشارکت 

 تدوین برنامه بلندمدت دانشگاه در حوزه اجتماعی 

 سالمت خیرین با ارتباط بهبود 

 فعال شدن کارگروه ساغ 

 بهبود سهم خیرین از منابع مالی و غیرمالی دانشگاه 

 های سالمت منطقه های مختلف در فعالیت تعیین سهم سازمان 

 ایجاد مرکز رصد دانشگاه 

 بانی سالمت اندازی نظام دیده راه 

 

  :با های فناوری اطالعات دانشگاه بهبود زیرساخت (6

 تقویت حوزه نیروی انسانی 

 های فناوری اطالعات دانشگاه تقویت زیرساخت 

 یکیالکترون یها رساختیارتقاء و نصب ز 

 اتاق سرور زاتیارتقا تجه 

 سازی و نمایش عملکرد دانشگاه حد آمار با هدف بهبود نظام تصمیمتقویت وا 

 سازی نظام آماری دانشگاه یکپارچه 

 ایجاد داشبوردهای مدیریتی و کارشناسی 
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 از طریق: وری منابع بهرهارتقا  (7

 های دانشگاه  بندی فعالیت اولویت 

 دانشگاه مجازی دایجا حرکت به سمت 

 یندهای اداری و مالیدهی در فرآ نظم 

 های مختلف آموزشی، پژوهشی و ارایه خدمات ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه بهبود نظام 

 تعیین و اجرایی سازی مدل ارتقاء کیفیت و مدل خودارزیابی و تعالی سازمانی دانشگاه 

 دریافت گواهی ایزو در کلیه مراکز وابسته به دانشگاه 

  5دریافت گواهیs در کلیه مراکز وابسته به دانشگاه 

 المللی افت گواهی مدل تعالی سازمانی بیندری 

 برون سپاری خدمات 

 توسعه دولت الکترونیک 
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  های حوزه ریاست: برنامهاهداف و 

 آمار و فناوری اطالعات:

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 . تامین نیروی انسانی1

   های تازه تاسیس انسانی بیمارستانتامین نیروی 

   جایگزینی نیروهای مرکز بهداشت و شبکه زاوه

   های جاری  استفاده از ظرفیت بخش غیردانشگاهی در فعالیت

های  . ارتقاء و نصب زیرساخت2

 الکترونیکی

   )ع( افزاری بیمارستان امام حسین های نرم اندازی سامانه راه

   ایرانسل در دانشگاه APNاندازی سرویس  راه

   19 دیوکو شگاهیزماآ LIS یانداز راه

گیری مدرن و خودکار کلیه دیتاهای حیاتی  اندازی سرویس بکاپ راه
 سازمان 

  

   مراکز خدمات جامع سالمت رلسیدکل وا یانداز راه

   )ع( افزاری مورد نیاز بیمارستان امام حسین تامین تجهیز سخت

   نصب فیبر نوری بیمارستان نهم دی و امام رضا )ع( مه والت 

   115 نصب فیبر نوری اورژانس

   ارتقاء پلن ایمیل سازمانی 

    2019به  2008 نسخه افزاری شبکه دانشگاه از انتقال بستر نرم

   تعویض پکس بیمارستان نهم دی و مه والت 

   دانشگاهجانمایی لوکیشن دیتاسنتر اصلی 

 ارتقا تجهیزات اتاق سرور. 3

   )ع( اتاق سرور بیمارستان امام حسین

   تکمیل زیرساخت اورژانس ذوالفقاری و تکمیل اتاق سرور آن

   جابجایی اتاق سرور بیمارستان نهم دی به محل جدید

 ITپیگیری قراردادهای حوزه . 4

 

یکپارچه برای مراکز افزار آزمایشگاهی تحت وب و  خریداری نرم
 خدمات جامع سالمت

  

   ساز برای واحد منابع انسانی خریداری سامانه آزمون

های رادیویی سطح  های دکل رتپیگیری اخذ گواهی فنی چاه ا
 دانشگاه

  

 . واحد آمار5

   تدوین برنامه جامع آماری دانشگاه

   افزار خرید نرم

   داشبورد برای مسئولین طراحی
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  :های مردم نهاد های اجتماعی و سازمان مشارکت اداره

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

های حوزه  . توسعه زیرساخت1

 سالمت

   اندازی انجمن حمایت از بیماران سرطانی راه

   های عمرانی جذب خیرین در راستای ساخت پروژه

   تقویت کارگروه ساغ

   های دانشگاه سالمت اجتماعی در مجموعه فعالیت بهبود اولویت

( در هر کدام از Population Labاندازی آزمایشگاه جمعیتی ) راه
 های تحت پوشش دانشگاه شهرستان

  

های بین بخشی در حوزه  هبود همکاریتدوین و اجرای برنامه ب
 سالمت

  

   مورد(های فعال در حوزه سالمت )ساالنه یک  افزایش تعداد سمن

   تشکیل اتاق فکر دانشگاه

   اندازی مرکز پایش سالمت منطقه تحت پوشش راه

   تشکیل مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 

های سالمت  بانی سالمت طراحی شاخص اندازی مرکز رصد و دیده راه
 اجتماعی دانشگاه

  

   و کشوری 9تشکیل شبکه مراکز سالمت اجتماعی کالن منطقه 

طراحی برنامه بهبود جایگاه دانشگاه در حوزه سالمت اجتماعی وزارت 
 بهداشت 

  

های باالسری فعال در حوزه اجتماعی شدن  ارتباط موثر با سازمان
 سالمت

  

شناسایی، سازماندهی و توانمندسازی جوامع محلی با هدف تسهیل 
 معاونت بهداشتیهای سالمت محالت با هماهنگی  ایجاد کانون
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 اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات:

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 یرس. باز1
   نظارت ندیفرآ شدن کیالکترون

   ها سازی نظارتبندی و هدفمند اولویت

 شکایات. 2

   رجوع ارباب و کارکنان به تابعه واحدهای پاسخگوئی سطح ارتقاء

 به سریع، پاسخگوئی طریق از شهروندان رضایتمندی میزان افزایش
 جامع به شکایات و موقع

  

 

  روابط عمومی:

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

. ارتقاء انعکاس فعالیت 1

دانشگاه در حوزه حاکمیتی 

 دانشگاه، منطقه و کشور

های دانشگاه در هر کدام از  فعالیترسانی  اندازی بیلبورد اطالع راه
 های تحت پوشش دانشگاهشهر

  

بهبود حضور دانشگاه در فضای مجازی شهرهای تحت پوشش 
 دانشگاه

  

های  ه اصحاب رسانه جهت انعکاس فعالیتبهبود ارتباط با مجموع
 دانشگاه

  

های عکس با موضوع سالمت در سطح شهر  اندازی نمایشگاه راه
 مورد(  5ساالنه )

  

   ایجاد پایگاه رسانه سالمت در دانشگاه

   تشکیل اتاق فکر نخبگانی

ای  نفعان حوزه دانشگاه به صورت دورهارسال خبرنامه به کلیه ذی
 )حداقل فصلی(

  

   پایش رضایت مراجعین به مراکز تحت پوشش دانشگاه 

   رجوعسنجی ارباب رجوع دانشگاه بر اساس نوع ارباب  رضایت

بهبود جایگاه و وجهه . 2

 9دانشگاه در کالن منطقه 

 کشوری و کل کشور

   اندازی استودیو خبر راه

   های عربی و انگلیسی اء سایت دانشگاه و ترجمه به زبانارتق

   اندازی پایگاه خبری تخصصی سالمت در شمال شرق کشور راه

ای  به صورت دورهنفعان حوزه دانشگاه ارسال خبرنامه به کلیه ذی
 )حداقل فصلی(
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  معاونت آموزشی:های  اهداف و برنامه

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

فضاهای  و امکانات توسعه. 1

 آموزشی فیزیکی،

 -پیراپزشکی، پرستاری ،های اندازی دانشکده تکمیل، تجهیز و راه
 مامایی

  

 و دندانپزشکی داروسازی، های دانشکده اندازی راه و تجهیز احداث،
 پزشکی

  

 حسین امام درمانی آموزشی بیمارستان  کتابخانه تجهیز و اندازی راه
 (ع)

  

های کوتاه مدت در پردیس  ها و آموزش ساخت سالن همایش
 دانشگاه

  

. جذب، تقویت، توانمندسازی 2

اعضا هیات علمی و نیروی 

 متخصص

   عضو هیات علمی 250جذب 

   اندازی مدیریت هیات علمی راه

   طراحی نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی )داشبورد عملکرد(

مستقل سازی هیات جذب . 3

 اعضای هیات علمی

    وزارت از جذب اجرایی هیات مجوز اخذ پیگیری
    رسمی و پیمانی علمی هیات اعضا نسبت افزایش

( باالتر و استادیار) علمی هیات اعضا به دانشیار نسبت افزایش
  دانشگاه

  

. تقویت نظام آموزشی علوم 4

 پزشکی

 تحصیالت و کارشناسی مقطع در جدید های محل رشته اندازی راه
 تکمیلی

  

 مشترک تخصصی های دوره و ها محل رشته اندازی راه و توسعه
 المللی بین

  

    و پژوهشی پزشکی آموزش های برگزاری فلوشیپ

ه تعامالت آموزشی و توسع .5

 المللی تحقیقاتی بین

، در کلیه تحصیلی مقاطع در خارجی دانشجویان افزایش جذب
 های تحصیالت تکمیلی دانشگاه  دوره

  

   المللی ساالنه یک مورد بین همکاری های نامه تفاهم انعقاد

   المللی ساالنه بین تابستانه مدرسه برگزاری

المللی حداقل یک دهم تعداد اعضای  بین علمی هیات اعضای جذب
 هیأت علمی

  

   ساالنه (مجازی) المللی بین -آموزشی های کارگاه برگزاری

ی هیات علمی با استفاده از المللی اعضاارتقاء توانمندی بین
 مطالعاتی های فرصت

  

   اندازی مرکز زبان راه

المللی به میزان  ات علمی در مجامع بینافزایش حضور اعضای هی
 98درصد نسبت به سال  20
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دار و  صفحات اولویت )تعیین تقویت بخش انگلیسی سایت دانشگاه
 روزرسانی( ترجمه و به

  

ز رو ی هیأت علمی در سایت دانشگاه )بهبهبود وضعیت معرفی اعضا
 های فارسی و انگلیسی( رسانی روزمه و بیواسکچ به زبان

  

ای آموزشی و ه هیأت علمی در فعالیت شارکت اعضایبهبود م
درصد نسبت  20های خارج از کشور به میزان  پژوهشی سایر دانشگاه

 به سال پایه

  

. توسعه سطح سواد سالمت 6

های حضوری و  )آموزش

 غیرحضوری(

    MLS روی بر بارگذاری و الکترونیک محتواهای تولید

   سالمت  سواد  همایش برگزاری

    (و غیرحضوری حضوری) ترکیبی های آموزش اجرای و تدوین

های  . تقویت مراکز آموزش7

 مجازی

    مجازی آموزش مرکز اندازی راه و مجوز اخذ

   سازمانی چارت اساس بر مربوطه کارشناسان تامین

   آنالین های آزمون مرکز اندازی راه

علمی سالمت هر عضو هیأت  حوزه در الکترونیکی محتوای تولید
 یک موضوع در سال

  

های  . ارتقا سطح جشنواره8

 ها پروپوزال نویسی و استارت آپ

   نویسی ساالنه پروپوزال های جشنواره برگزاری

   ساالنه  آپ استارت برگزاری

 EDC. توسعه 9

   طراحی تشکیالت

   ساختمان

   گسترش آموزش مجازی

   پیگیری استانداردهای آموزش

 دانشجو رضایت بهبود. 10
   سنجی دانشجویان رضایت

   های دانشجویان جهت بهبود رضایت انجام مطالعه تعیین اولویت

های آموزشی  . گسترش دوره11

 مبتنی بر گواهی
   

اندازی مرکز ارتباط  . راه12

 دانشگاه و صنعت
   

 

 :مدیریت تحقیقات و فناوری های اهداف و برنامه

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 ازیشاخص امت شی. افزا1

دانشگاه در گزارش ساالنه برنامه 

وزارت بهداشت، درمان  یاتیعمل

)بر اساس  یو آموزش پزشک

در سایت ها از برنامه کیهر  یو بارگذار نیتدو تیمسئول ضیتفو
 در دانشگاه طهیمرتبط با هر ح تیمسئول یبه افراد دارااینترنتی 

  

 کیمجموعه گزارشات توسط  یبارگذار تیمنظم وضع یریگیپ
بازخورد به افراد مسئول هر بخش توسط  هیکارشناس ناظر و ارا
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شده در  یمستندات بارگزار

 (HOPسامانه 

 پژوهش تیریمد

 یشوراها ی. استقالل عملکرد2

دانشکده ها و مراکز  یپژوهش

 یپژوهش یاز شورا یقاتیتحق

 دانشگاه

 یتخصص یریگ میو تصم یداور ،یبررس یندهایفرآ یواگذار
ها و مراکز  دانشکده یپژوهش یبه شوراها یپژوهش یها طرح
 یقاتیتحق

  

استفاده از  یفیو ک ی. توسعه کم3

 یپژوهش یسامانه طرح ها

 دانشگاه )پژوهان(

 ،یداور ،ی)بررس یپژوهش یها طرح یادار یروندها یانجام تمام
 سامانه پژوهان قینظارت( از طر ب،یتصو

  

 دنبال سامانه به یکاربر یها تینواقص و افزودن قابل رفع
 از پژوهشگران یافتیدر یبازخوردها

  

 یادار یروندها لی. تسه4

 یپژوهش

های  بررسی طرح یضرورریبر و غ زمان یادار یندهایحذف فرآ
درصدی زمان  50و کاهش  و مقررات نیدر چارچوب قوانپژوهشی 

 1399نسبت به سال  1400 بررسی در سال

  

 یندهایفرآ ی. هدفمندساز5

 یپژوهش

 

 

 یها یازسنجین قیدانشگاه از طر یپژوهش یها تیاولو نیتدو
 یا منطقه

  

متمرکز بر  یهاانجام پژوهش یبرا یقیتشو یکردهایرو نیتدو
  دانشگاه یپژوهش یهاتیاولو

  

اجرایی شدن تعیین حوزه پژوهش برای همه پژوهشگران دانشگاه و 
 ها آن در بررسی پروپوزال

  

   بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت

   پیگیری اخذ نمایه معتبر برای مجالت 

   ها تدوین فرآیند تصویب طرح

بهبود فرآیندهای تصویب و چاپ کتب و مستندات علمی به ویژه 
 های دانشجویی طرح

  

   ها اصالح فرمت پروپوزال

 پژوهش یساز یالمللنی. ب6
 

 

 شیافزا یپژوهشگران در راستا یتوانمندساز یهادوره یبرگزار
 یاعطا یالمللنیب یهابا سازمان ییآشنا ری)نظ یالمللنیارتباطات ب

 (یارتباط موثر با پژوهشگران خارج یبرقرار یهاگرنت، روش

  

 یعلم اتیه یاعضا یمندبهره یبرا ازیمورد ن یساز و کارها  نیتدو
 یپژوهش یهاتیاولو یدر راستا یخارج یمطالعات یهااز فرصت

  دانشگاه

  

 انیدر ارتباط با پا یخارج دیاز دانش و تخصص اسات یمندبهره
 الملل دانشگاهنیب انیدانشجو یهانامه

  

   راه اندازی مرکز روابط بین الملل دانشگاه

کشوری  بهبود مشارکت اعضای هیات علمی در نشست های علمی
 و بین المللی
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. تجمیع منابع اطالعاتی در 7

 حوزه پژوهشی

 

سازی منابع  از برای یکپارچهافزاری مورد نی های نرم زیرساختتدوین 
های علمی که به صورت موازی در مجموعه دانشگاه فعالیت داده
 دارند

  

. حرکت در جهت استقالل 8

از  یمعاونت پژوهش و فناور

 یمعاونت آموزش

بر اساس  یافزار و نرم یافزار سخت یموانع و کمبودها ییشناسا
 ها و مقررات نامه نییآ

  

   نهایی شدن تشکیالت

    جذب نیروی انسانی

منابع  تیریمد یساز نهی. به9

 یمال

 

 نهیدر جهت استفاده به یقاتیتحق یها طرح یمال تیریمد یزیر برنامه
 از منابع

  

 یدانشگاه علوم پزشک نیب یمشترک پژوهش یها تیاز ظرف استفاده
 تیریدر جهت مد یقاتیها و مراکز تحق دانشگاه ریو سا هیدریتربت ح

 یمنابع مال حیصح

  

 یپژوهش یها زهیانگ تی. تقو10

 در مجموعه دانشگاه

 

 اتیه یاعضا قاتیاز تحق تیحما یبرا یقیتشو یها استیس نیتدو
 مقاالت فیالتال با توجه به حذف حق یعلم

  

 یها و پژوهش فاتیتال یمتناسب برا یقیتشو ازاتیامت صیتخص
 برتر و شاخص

  

 ها، گروهتدوین نظام ارزیابی پژوهشی اعضای هیات علمی، 
 و دانشگاهها  دانشکده

  

فضاهای  و امکانات . توسعه11

 آموزشی فیزیکی،

   رسانی دانشگاه و مرکز اطالع مرکزی کتابخانه احداث

   آزمایشگاه جامع ساخت

   افزایش تعداد کتب مرتبط با هر کدام از رشته های موجود

. توسعه مراکز رشد و مراکز 12

تحقیقاتی و تقویت بیوتکنولوژی و 

نانو فناوری پزشکی )محصوالت 

 بومی(

   ارتقاء مدیریت تحقیقات به معاونت تحقیقات دانشگاه

    دانشگاه رشد مرکز از برداری بهره

   بنیان دانش اندازی مراکز راه

   اصولی موافقت دارای تحقیقاتی مرکز توسعه

     قطعی دارای موافقت تحقیقات مرکز اندازی راه

   های بالینی، علوم پایه و سالمت جامعه پژوهشکدهتاسیس 

   ( تربت و زاوهPopulation Labاندازی آزمایشگاه جمعیتی ) راه

   کالب های آموزشیبرگزاری ژورنال 

   برگزاری سمینار[ همایش، سمپوزیوم و نشست های علمی

های کاربردی  . توسعه پژوهش13

 و نوآور

   (پژوهان) پژوهشی سامانه اندازی راه

   کوهورت کارخانه سیمان زاوه

   کوهورت کارخانه سیمان خواف

   اندازی کوهورت کارکنان دانشگاه راه

   توان فعالیت مشترک پژوهشی داشت هایی که می سازمانشناسایی 

. حفظ و توسعه تجهیزات 14

آزمایشگاهی در حوزه آموزشی، 

    دارو و غذا های آزمایشگاه تجهیز

   دارو و غذا آزمایشگاه فیزیکی فضای سازی متناسب
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   الحاق به شبکه آزمایشگاهی کشور پژوهشی و غذا و دارو

   جامع در وزارت بهداشت تصویب آزمایشگاه

   طراحی ساختار تشکیالتی آزمایشگاه جامع

ه تعامالت آموزشی و . توسع15

 المللی تحقیقاتی بین

عضو هیأت  5هر  (مشترک المللی بین تحقیقاتی های پروژه انجام

 )علمی یک طرح ساالنه

  

. مشارکت دانشجویان در 16

 حوزه پژوهش

   دانشجوییاندازی مرکز تحقیقات  راه

   توانمندسازی دانشجویان در حوزه پژوهش

   % دانشجویان در فعالیت های پژوهشی30مشارکت 
 

  دانشکده بهداشت:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 یعلم أتیه اعضای . جذب1

 دانشکده ازین مورد

   دکتری 5: طیمح بهداشت یمهندس گروه

   کارشناسی ارشد 3دکتری و  4ی: ا حرفه بهداشت یمهندس گروه

   کارشناسی ارشد 2دکتری و  3یی: غذا مواد یمنیا و بهداشت گروه

   کارشناسی ارشد 1دکتری و  4ی: ستیز آمار ی وولوژیدمیاپ گروه

   دکتری4 : ی، آموزش بهداشت و ارتقای سالمتعموم بهداشت گروه

   دکتری 4: سالمت اقتصاد و تیریمد علوم گروه

ی، کیزیف ساختار بهبود. 2

 یآموزش زاتیتجه ها و زیرساخت

 ی و آزمایشگاهیپژوهش و

   تفکیک دانشکده بهداشت

     بهداشت دانشکده  کتابخانه تجهیز و اندازی راه

   و...( )مدیریت آموزش ایجاد ساختارها ی وچارت سازمان

   مورد نیازجذب کارشناسان 
ز جمله ا) درمانی آموزشی ضروری است مراکز بهداشتی وتاسیس 

مراکز جامع خدمات  پایگاه سالمت آموزشی و خانه بهداشت آموزشی،
های آموزشی درمانی  این واحدها معادل بیمارستان سالمت آموزشی(

 هستند.

  

   تاسیس کارگاه تکنولوژی آموزشی
 یها برنامه تیفیک بهبود. 3

 یمال یادار و یپژوهش ،یآموزش

 اهداف و رسالت با متناسب

 دانشکده

   جهانی های کشوری وارتقا در رنکینگ

   های تحت پوشش دانشگاهن استانداردهای آموزشی بیمارستانتامی

   های اساتید و دانشجویانارتقاء توانمندی

 اختصاصی، درآمدهای افزایش. 4

 و نیاز مورد مالی منابع تأمین

 منابع وری بهره ارتقاء

   اندازی واحد ارتباط با صنعت راه
ای  بهداشت حرفه های تخصصی بهداشت محیط و تاسیس آزمایشگاه

بهداشتی  از جمله آزمایشگاه تخصصی کنترل مواد غذایی و آرایشی و
 و...
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 و پژوهش یهاشاخص ارتقاء. 5

 دانشکده یفناور

نوآورانه در جهان ی و کلید مهم و اجرای مطالعات بزرگ، طراحی و
شهر ارتقاء دهنده جاد روستای ارتقاء دهنده سالمت، جمله ای از)

های کار ارتقاء  حیطم های ارتقاء دهنده سالمت و ، بیمارستانسالمت
 (دهنده سالمت

  

 های محل رشته اندازی . راه6

 و کارشناسی مقطع در جدید

 تکمیلی تحصیالت

 یمهندس گروه
 :طیمح بهداشت

   محیط شناسی سم ارشد کارشناسی
   کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

   کارشناسی ارشد مدیریت کیفیت هوا
   کارشناسی ارشد بهداشت محیط
   دکتری پژوهشی بهداشت محیط

 یمهندس گروه
 بهداشت

 ی:ا حرفه

   ای حرفه بهداشت ناپیوسته مهندسی کارشناسی
   ای حرفهبهداشت  کارشناسی پیوسته مهندسی

   ها فوریت و بالیا در کارشناسی ارشد سالمت 
 محیط و سالمت، ایمنی ارشد مدیریت کارشناسی

 زیست
  

   ارگونومی ارشد کارشناسی 
   ای حرفه بهداشت پژوهشی مهندسی دکترای
   پژوهشی ارگونومی دکترای

   کارشناس ارشد ایمنی صنعتی
 و بهداشت گروه
 مواد یمنیا

 یی:غذا

   ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی کارشناس

   کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 بهداشت گروه
ی، آموزش عموم

بهداشت و 
 :ارتقای سالمت

 

   کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

MPH عمومی بهداشت   
   سالمت علوم در آموزشی تکنولوژی

MPH جهانی بهداشت   
MPH سالمت ارتقای و ارتباطات بهداشتی   

   رسانه کارشناسی سالمت و

   کارشناسی سالمت سالمندی

 گروه
 ی وولوژیدمیاپ

 ی:ستیز آمار

   کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

   دکتری پژوهشی اپیدمیولوژی

   ترافیک کارشناسی سالمت و

 علوم گروه
 و تیریمد

 :سالمت اقتصاد

 درمانی بهداشتی خدمات کارشناسی ارشد مدیریت
 (الملل بین و داخلی)

  

   و داخلی) سالمت کارشناسی ارشد اقتصاد
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 (الملل بین

 سالمت های فناوری کارشناسی ارشد ارزیابی
 (الملل بین و داخلی)

  

گروه بهداشت 

 :دهان دندان
   تکنسین دهان دندان

 

 

  دانشکده پیراپزشکی:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

های نیروی  . تعیین اولویت1

انسانی هیأت علمی مورد نیاز 

 دانشکده

   ی(هماتولوژ-)ایمونولوژی دکتری2گروه علوم آزمایشگاهی: 
   دکتری 1ه فناوری اطالعات سالمت: گرو

   دکتری 1گروه تکنولوژی پرتوشناسی: 
   کارشناسی ارشد 2متخصص و  1گروه بیهوشی: 

   دکتری تخصصی پرستاری  2های پزشکی:  فوریت
   نفر دکتری 1 گروه زیست فناوری پزشکی:

   نفر دکتری فیزیولوژی 1 گروه فیزیولوژی پزشکی:
   دکتری آناتومی پزشکی نفر 1گروه علوم پایه: 

   نفر دکتری 1 گروه بیوشیمی بالینی:

 فیزیکی، ساختار . بهبود2

 آموزشی تجهیزات و ها زیرساخت

 آزمایشگاهی و پژوهشی و

ها از ساختمان معاونت آموزشی و اجاره  تفکیک برخی از دانشکده
ساختمان دانشکده در برداری  هایی در سطح شهر تا بهره ساختمان

 پردیس

  

   پیراپزشکی دانشکده  کتابخانه تجهیز و اندازی راه
بندی  ها و الویت ها، اعالم نیاز از آن گروهبررسی تجهیزات آموزشی 

 خرید 

  

ی تحقیقاتی و اعالم نیاز و ها زمایشگاهبررسی تجهیزات پژوهشی آ
 بندی خرید  الویت

  

 برای حداقلی استاندارد . تعیین3

 های گروه در انسانی نیروی جذب

 آموزشی مختلف

   (دکتریعضو هیأت علمی )ارشد یا  3 :به ازای هر دوره کارشناسی
   عضو هیأت علمی دکتری 2: به ازای هر دوره کارشناسی ارشد
   عضو هیأت علمی دکتری 3تا  2به ازای هر دوره دکتری جدید: 

های  گذاری برای رشته . اولویت4

نوگشایی شده و در دست اقدام 

 جهت جذب هیأت علمی

   ارشد( سالمت )کارشناسی اطالعات فناوری
   ارشد( )کارشناسی پزشکی نانوفناوری

   ارشد( )کارشناسی پزشکی شناسی میکروب
   )کارشناسی( پرتودرمانی
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   )کارشناسی( فیزیوتراپی
   زیست فناوری پزشکی )کارشناسی ارشد(

   فیزیولوژی پزشکی )کارشناسی ارشد(

   بیوشیمی بالینی

های  سازی برنامه . شفاف5

آموزشی در های  دانشکده و گروه

خصوص جذب نیروی انسانی 

 عضو هیأت علمی

   

 های محل رشته اندازی . راه6

 و کارشناسی مقطع در جدید

 تکمیلی تحصیالت

گروه علوم 
 آزمایشگاهی:

    ارشد میکروب شناسی پزشکی کارشناسی
   کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

   کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی
   درمانیکارشناسی پرتو

   کارشناسی فیزیوتراپی

گروه فناوری 
اطالعات 
 سالمت:

   کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت
   دکتری زیست فناوری پزشکی

گروه فیزیولوژی 
 پزشکی:

   دکتری فیزیولوژی پزشکی

گروه 
بیوتکنولوژی 

 پزشکی:

   دکتری پژوهشی بیوتکنولوژی پزشکی

 

  مامایی: -دانشکده پرستاری

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

های نیروی  . تعیین اولویت1

انسانی هیأت علمی مورد نیاز 

 دانشکده

   کارشناسی ارشد 4دکتری و  5گروه پرستاری: 
کارشناسی  4دکتری و  3گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری: 

 ارشد

  

   کارشناسی ارشد 4دکتری و  1اتاق عمل: گروه آموزشی 

 فیزیکی، ساختار . بهبود2

 آموزشی تجهیزات و ها زیرساخت

آزمایشگاهی و پژوهشی و  

   مامایی و پرستاری دانشکده  کتابخانه تجهیز و اندازی راه
   موزشیآو معاونت  ها دانشکده پرستاری از سایر دانشکدهتفکیک 

های بالینی و اعالم نیاز از  مرکز مهارتموزشی آسی تجهیزات ربر
 بندی اولویت بر اساسها  نآها و خرید  هگرو

  

. تعیین استاندارد حداقلی برای 3

های  جذب نیروی انسانی در گروه
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 مختلف آموزشی

های  گذاری برای رشته اولویت  .4

نوگشایی شده و در دست اقدام 

 جهت جذب هیأت علمی

   ارشد( ی)کارشناس مشاوره در مامایی

   (ارشد یجامعه )کارشناس پرستاری سالمت

   (ارشد ی)کارشناس آموزش مامایی

   (ارشد یکارشناس)جراحی  پرستاری داخلی و

   (ارشد ی)کارشناس روان پرستاری

   اتاق عمل( ی)کارشناس ارشد اتاق عمل

   ارشد( ی)کارشناس مدیریت پرستاری

   ارشد( ی)کارشناس پرستاری اطفال

   ()کارشناسی ارشد های ویژه پرستاری مراقبت

   ارشد( ی)کارشناس پرستاری اورژانس

های  سازی برنامه . شفاف5

های آموزشی در  دانشکده و گروه

خصوص جذب نیروی انسانی 

 عضو هیأت علمی

   

اعضای هیأت علمی  . تعداد6

اندازی  الزم در خصوص راه

تحصیالت های جدید  رشته

 تکمیلی

نفر عضو هیئت  2الی  1 :ازای هر دوره کارشناسی ارشد جدیدبه 
 علمی دکتری 

  

نفر عضو هیئت علمی  3الی  2 :دوره دکتری جدیدبه ازای هر 
 دکتری

  

 های محل رشته اندازی . راه7

 و کارشناسی مقطع در جدید

 تکمیلی تحصیالت

 گروه پرستاری:

   پرستاری کارشناسی ارشد روان

   جراحی و کارشناسی ارشد داخلی

   کارشناسی ارشد سالمت جامعه
   کارشناسی ارشد پرستاری اطفال

   ههای ویژ مراقبتکارشناسی ارشد پرستاری 
   ارشد پرستاری اورژانس یکارشناس
   الملل پرستاری واحد بین یکارشناس

   دکتری پرستاری

گروه آموزشی 
مامایی و بهداشت 

 باروری:

   کارشناسی ناپیوسته مامایی
   الملل کارشناسی مامایی واحد بین

   کارشناسی ارشد آموزش مامایی
   کارشناسی ارشد مشاوره مامایی

   دکتری بهداشت باروری
   دکتری مامایی

   کارشناسی ناپیوسته اتاق عملگروه آموزشی 
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واحد  کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل اتاق عمل:
 الملل بین
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  معاونت درمان:های  اهداف و برنامه

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 . توسعه خدمات معاونت درمان1

   بهبود ساختار سازمانی حوزه معاونت درمان
   ها در معاونت درمان تفکیک حوزه نظارت از امور بیمارستان

تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز ستاد درمان بر اساس تشکیالت 
 استاندارد

  

   دی  9اندازی بخش قلب در بیمارستان  راه
    724و  247اندازی خدمات  راه

   )ع( ساخت پانسیون پزشکان بیمارستان امام حسین
 حسینای و رادیوتراپی بیمارستان امام  اندازی بخش پزشکی هسته راه
 )ع(

  

   )ع( اندازی تله مدیسین در بیمارستان امام حسین راه
   )ع( اندازی فضاهای آموزشی بیمارستان امام حسین راه

   خدمات پیشرفته قلب و عروق 

   خدمات پیشرفته سکته مغزی

   اتاق عمل آنژیوگرافی

   ترخیص از بخش در بیمارستان 
 

 :پیش بیمارستانی اورژانس

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

رسانی و بهبود تبادل بروز. 1

اطالعات و ارتباطات اورژانس 

 پیش بیمارستانی

 یو اعزام و راهبر 115اورژانس  یاتیعمل ونیاتوماس ستمیارتقاء س
 آمبوالنس

  

   تالیجیاز آنالوگ به د ییتوسعه شبکه رادو

اندازی  احداث، تجهیز و راه. 2

 پایگاه اورژانس هوایی

   بینی محل استقرار کادر پرواز الگرد و پیشتکمیل پد ب
   قرارداد با هوانیرو

های اورژانس  توسعه پایگاه. 3

 ای جاده

   مشهد -ای پلیس راه تربت اندازی اورژانس جاده تکمیل، تجهیز و راه
   ای شادمهر  اندازی اورژانس جاده تکمیل، تجهیز و راه
   ای پلیس راه ازغند اندازی اورژانس جاده تکمیل، تجهیز و راه
   ای اسدآباد اندازی اورژانس جاده تکمیل، تجهیز و راه

   خرید سامانه آسایاربیماران  یمند تیسنجش رضا. 4



 

23 

 
 برنامه ها و اهداف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

کاهش زمان رسیدن آمبوالنس  تدوین برنامه مبتنی بر علل به منظور 115 اورژانساز خدمات 
 بالین بیمار و رفع عوامل موثربر 

  

 . مدیریت منابع مالی و انسانی5

   115پایگاه اورژانس  3 سپاری تعداد برون
افزایش میزان جذب اعتبارات از طریق خیرین سالمت در حوزه 

 اورژانس پیش بیمارستانی
  

   های مردم نهاد توانمندسازی نیروی داوطلب و سازمان
و  مندی ارتقاء رضایت. 6

پیشگیری از فرسودگی شغلی 

 کارکنان

   وری  اجرای قانون بهره

 ناوگان استانداردسازی. 7

 تجهیزات و آمبوالنس

   داخل آمبوالنس    ری کارگاه بازآموزی و آموزش تجهیزات برگزا
تدوین برنامه منظم و انجام کالیبراسیون کلیه تجهیزات داخل 

 آمبوالنس  
  

   های فرسوده آمبوالنساجرای طرح بازسازی 
ی برنامه آموزش همگان یجرا. ا8

کاهش عوامل خطر و بار  با هدف

 ها یماریب

   های آموزشی داوطلبین  برگزاری کارگاه

 مدیریت بحران. 9
   دانشگاه EOC ساخت
   بینی فضای انبار )سوله( جهت ذخیره تجهیزات و ملزومات  پیش

یند آ. الکترونیک شدن فر10

 نظارت 

یمارستانی و مراکز ب های اورژانس پیش بازدید و نظارت از پایگاه
 آمبوالنس خصوصی

  

 

  بیمارستان نهم دی:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 

 . توسعه فضاهای درمانی1

 آموزشی و  پشتیبانی

   تکمیل و تجهیز تمام طبقات اورژانس ذوالفقاری 
   اتاق عمل بیمارستان CSRتوسعه و استانداردسازی فضای 

   دی نهم بیمارستان  کتابخانه تجهیز و اندازی راه
   نفر  30اندازی و تجهیز سالن جلسات بیمارستان با ظرفیت  راه
   تخت  8لوژی بیمارستان با ظرفیت واندازی بخش نور راه
    تخت 20حداکثر تیبا ظرف ینهم د مارستانیب VIPبخش  یانداز راه
   پزشکی تخت چشم 4 اندازی راه
اندازی و تجهیز بخش دندانپزشکی بیماران خاص در اورژانس  راه

 ذوالفقاری
  

   دی نهماندازی تله مدیسین در بیمارستان  راه
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   دی نهمساخت پانسیون پزشکان بیمارستان 

ارتقاء خدمات درمانی  قابل . 2

 بیمارستانارائه در 

   )سکته حاد مغزی( 724اندازی کامل  راه
   و آنژیوگرافی  cat labاندازی و تجهیز بخش فوق تخصصی  راه

. توسعه خدمات الکترونیک 3

 نظام سالمت در بیمارستان

   استقرار پرونده الکترونیکی سالمت و نظام ارجاع الکترونیک
   ترخیص الکترونیک از بخش

   سنجی الکترونیکی درمان بیمه شدگان  استحقاقسازی  پیاده
   رسانی عملکرد و پرداخت پزشکان اندازی سامانه اطالع راه

 

  اداره پرستاری:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 
 

ارتقاء ارائه خدمات سالمت به . 1

نوزادان بستری و کاهش مرگ و 

 میر دوره نوزادی

برنامه مراقبت  ینفر پرستار مسئول آموزش و اجرا کیحضور 
 نوزادان ژهیدر بخش مراقبت و یتکامل

  

مرتبط با بخش مراقبت  یکیزیف یفضاها بررسی و پیگیری ارتقاء
 )بر اساس استانداردهای ابالغی( نوزادان ژهیو

  

   نیوالد یبرا یمشاوره روان شناس التیتسه جادیا
   درد نوزادان کاهشو  تیریمدارتقا 

کارکنان  یآموزش یها و مهار درد نوزاد در دوره تیریآموزش مد
 نوزادان  ژهیمرتبط با بخش مراقبت و

  

در  صیرشد و تکامل پس از ترخ یریگیمانند درمانگاه پ یالتیتسه
 مارستانیداخل ب

  

   بخش مراقبت نوزادان و خدمات مراقبت در منزل نیارتباط ب
   نوزاد صیترخ ایانتقال  ی برنامهارتقا 

های بیماری  توسعه کلینیک. 2

غیرواگیر مزمن )دیابت و 

 فشارخون(

با فعال شدن واحد پانسمان زخم دیابتی، توسعه کلینیک دیابت 
 مشاوره تغذیه و روانشناس

  

   ها ی آموزشی مجازی جهت برگزاری دورهها تشکیل گروه
   های مذکور اختصاصی در کلینیکتامین نیروی آموزش دیده و 

 

توسعه و ارتقاء ارائه . 3

خدمات پرستاری در مراکز 

 مراقبت در منزل

سامانه الکترونیک جهت اعالم خودارزیابی سنجی  امکانبررسی 
 مراکز در سایت دانشگاه و سپس راست آزمایی 

  

ای خدمات پرستاری  رسانی عمومی در خصوص پوشش بیمه اطالع
 برای بیماران سکته مغزی و آی سی یودر منزل 

  

دعوت به مشارکت متخصصین عفونی جهت ارجاع بیماران خفیف و 
متوسط مبتال به کووید به مراکز مورد تایید جهت مراقبت در منزل 
 برابر دستورالعمل ابالغی معاونت پرستاری به منظور کاهش بار
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 های اضافی به نظام سالمت هزینه ها و تحمیل مراجعه به بیمارستان

ارتقاء نمره ارزشیابی . 4

های تحت پوشش در  بیمارستان

 برنامه بیمارستان دوستدار کودک

درصد  10بیمارستان دوستدار کودک حداقل  4ارتقاء اقدام شماره 
 نسبت به سال گذشته

  

ها )افزایش معرفی  ارتقاء فعالیت گروه حامی مادر در بیمارستان
 مادران نیازمند مشاوره به معاونت بهداشتی(

  

های آموزش تغذیه با شیر مادر  ریزی جهت برگزاری کارگاه برنامه
 جهت کارکنان با توجه به شرایط اپیدمی

  

های کیفیت  ارتقاء شاخص. 5

 مراقبت پرستاری

بخشی آموزش به بیمار )برنامه اثردرصد شاخص  10ارتقاء حداقل 
 تدوین شد(عملیاتی اختصاصی 

  

درصد شاخص آموزش تخصصی کارکنان به ویژه  10ارتقاء حداکثر 
 بندی( )تدوین برنامه و تنظیم جدول زمانمدیران پرستاری 

  

   درصد شاخص رضایتمندی بیماران 5ارتقاء حداکثر 

های کاهش و  ارتقاء برنامه. 6

 های بیمارستانی عفونتکنترل 

دست، وسایل حفاظت فردی، بروزرسانی راهنماهای شستشوی 
ضدعفونی، استریلیزاسیون، مدیریت جراحات، مدیریت دفع پسماند، 

 بهداشت محیط، تزریقات ایمن و...

  

 زانیم یبررسو  ها کیوتیب یآنت تیارتقا برنامه و دستورالعمل تول
 یها در اعمال جراح کیوتیب ینتآ یالکسیدستورالعمل پروف یاجرا

  

 3حداکثر  و کنترل عفونت یریشگیکارکنان در پ یارتقا سطح آموزش
 دوره تخصصی تا پایان سال

  

مراقبت )دو  نظام یاجرا یبخشمدون جهت اثر یابیگزارش ارزش
 مورد ارزیابی تا پایان سال(

  

 724فعالسازی کد . 7

   مکان واحد استروک و نیازسنجی و تجهیز واحدمشخص شدن 
   پیگیری حضور متخصص نورولوژی

   های مرتبط آموزش کارکنان بخش

ارتقاءآموزش کارکنان گروه . 8

 پرستاری

   ها های مدیریتی پرستاری بیمارستان توانمندسازی رده
   برگزاری دوره آموزشی مهارت ارتباطی

در بیمارستان با محور دوره آموزشی مدیریت بحران زاری رگب
 مدیریت پرستاری

  

   ای نامه اخالق حرفه آشنایی به آیینبرگزاری دوره آموزشی 
 

  کلینیک تخصصی احمدیه:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

توسعه ارائه خدمات . 1

 تشخیصی درمانی

   اندازی و تجهیز واحد غربالگری سرطان  راه
   یبخش دندانپزشک زیو تجه یانداز راه
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   (یمولکول شگاهآزمای ،پرخطر مادران کینی)کل زیو تجه یانداز راه

   سنجش رضایت ارباب رجوعایجاد نظام  بهبود رضایتمندی بیماران. 2

   و کارکنان رضایت سنجی پزشکانایجاد نظام  . بهبود رضایتمندی پزشکان3
 

 شبکه زاوه:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 

 

. توسعه فضاهای درمانی و 1

 بیمارستانپشتیبانی 

   زاوه ساخت بیمارستان
   اندازی تله مدیسین در بیمارستان زاوه راه

   جذب نیروی انسانی بیمارستان
   تجهیز بیمارستان

   ساخت پانسیون پزشکان
   ساخت اورژانس پیش بیمارستانی قلعه آقا حسن

آباد )ارائه زمین و ساخت و  ساخت اورژانس پیش بیمارستانی صفی
 ساز به عهده خیرین(

  

   تملک زمین اطراف بیمارستان 
 

 شبکه مه والت:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

. توسعه فضاهای درمانی و 1

 پشتیبانی بیمارستان

)مشتمل بر بهبود فضای های پزشکان مقیم  تکمیل و تجهیز پانسیون
 فیزیکی، رنگ آمیزی، تعمیر و تجهیز(

  

بهبود فضای فیزیکی، رنگ  )مشتمل برتوسعه اورژانس بیمارستان 
 (آمیزی، تعمیر و تجهیز

  

   سپاری بیمارستان  برون
بهبود فضای فیزیکی، رنگ  )مشتمل بر سازی بخش دیالیز بهینه

 (آمیزی، تعمیر و تجهیز
  

بخش اصلی )اورژانس، داخلی، دیالیز  4برداری  هرهتکمیل، تجهیز و ب
 اطفال(و 

  

   (مورد 4) های خیرساز ساخت پانسیون
   سازی( )محوطه بهبود فضای فیزیکی بیمارستان

   بهبود سیستم همکاری با پزشکان متخصص
   )ع( امام رضاتعمیر سقف بیمارستان 
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   مه والت)ع( اندازی تله مدیسین در بیمارستان امام رضا  راه
تابلوی درب ) درمانی وابسته و بیمارستانزیباسازی مراکز بهداشتی 

ها، دیوارکشی در موارد نیاز، رنگ،  اقورودی، تابلوهای سردرب ات
 محوطه و ...( بر اساس پروتکل مورد تایید حوزه ستاد دانشگاه

  

   ساخت اورژانس پیش بیمارستانی ازغند
   ساخت اورژانس پیش بیمارستانی شادمهر

 

  واحد بیماران خاص:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 ارتقاء کیفیت خدمات. 1

   اندازی مرکز جامع بیماران خاص  راه
رسانی خدمات به بیماران و  مجازی جهت اطالعاندازی گروه  راه

 پاسخگویی به مشکالت ایشان 

  

   نام کلیه بیماران ام اس در سامانه حواله الکترونیک دارو تکمیل ثبت
 

 مدیریت و نظارت بر درمان:

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

ارتقاء و بروز سانی . 1

 های حوزه نظارتفرآیند

های آنالین و   های نظارتی با قابلیت شدن چک لیستالکترونیکی 
 تحلیل آماری

  

   بهبود ساختار سازمانی )تشکیالت( حوزه درمان دانشگاه 
 تیبا قابل یها و موسسات پزشک مطب گاهیجا یکینقشه الکترون جادیا

 عامه مردم یجستجو

  

و  هامارستانیب یبستر مارانیبی تمندیرضا سنجش سامانه جادیا
 مارانیب یتمندیرضا شیحرکت در جهت افزا

  

 

  ها: امور آزمایشگاه

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

های  ارتقاء آزمایشگاهتوسعه و . 1

 تشخیص طبی تحت پوشش

اندازی آزمایشگاه بیمارستان امام حسین )ع(  تجهیز کامل و راه
 ها همزمان با افتتاح سایر بخش

  

جابجایی فضای فعلی آزمایشگاه بیمارستان نهم دی به یکی از 
 فضای پیشنهادی بازسازی شده
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بیمارستان امام رضا )ع( مه اندازی بخش بانک خون  تجهیز و راه
 والت

  

 و دی نهم های های بیمارستان آزمایشگاهد جایگزینی تجهیزات جدی
 با تجهیزات فرسوده (ع) رضا امام

  

   تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در محل کلینیک احمدیه
سکوبندی آزمایشگاه بیمارستان شریعتی شبکه زاوه به محض تحویل 

 ساختمان
  

آزمایشگاه اندرولوژی ویژه کلینیک ناباروری در محل  اندازی راه
 کلینیک احمدیه

  

 نیروی انسانی. 2

جذب و آموزش دو نفر کارشناس آزمایشگاه جهت انجام امور ممیزی 
 و سایر موارد مرتبط به این حوزه

  

کارکنان به ویژه در اپیدمی کووید  برگزاری دوره آموزش تخصصی
19 

  

 

 مامایی:حوزه 

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

. ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات 1

 مادران مراقبت ایمن در

   19آموزش دوره تخصصی مراقبت از مادر مبتال به کووید

   مادر در سطح دانشگاه دار معرفی بیمارستان دوست

   مادران موقت اسکان

   بیمارستان مجری در PMTCT پیگیری اجرای برنامه
نیک احمدیه زیر نظر معاونت  یکل اندازی واحد بارداری پرخطر در راه

 درمان
  

   اجرای برنامه زایمان فیزیولوژیک

. ارتقاء برنامه ترویج زایمان 2

 طبیعی

    99حفظ وضعیت موجود درصد زایمان طبیعی سال 
    99کاهش یک درصد آمار سزارین در سطح دانشگاه سال 

 

  فرهنگی: معاونت دانشجوییهای  اهداف و برنامه

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 های دانشگاه . توسعه خوابگاه1

 ساخت، تملک خوابگاه()

   سیخوابگاه خواهران پرد یانداز و راه زیتجه ل،یتکم
ساخت خوابگاه یا ، سیخوابگاه پسران پرد یانداز و راه زیتجه ن،یتأم

 تملک خوابگاه دانشگاه آزاد
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   (هیحضرت زک، یمانیسل دیخوابگاه پسران )شه زیتجه
طبقه دوم خوابگاه حضرت  یبرا یانعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسالم

 فاطمه
  

                                                                          یتملک خوابگاه دانشگاه آزاد اسالم

بهبود کیفیت و کالری . 2

 دانشجویان دریافتی

   سیپرد یصنعت یها آشپزخانه یانداز و راه زیتجه ن،یتأم
    اندازی سلف پردیس با ساخت یا تملک ساختمان آموزش و پرورش راه

   )یک نفر( طیجذب کارشناس بهداشت مح
   )یک نفر( هیکارشناس تغذجذب 
                                                                                                                         ین برای کمکریبضاعت و استفاده از توان خ کم انیدانشجو ییشناسا

 تیرضا شیبرنامه افزا. 3

 دانشجو

   و ذهاب ابیا سیسرو تیفیبهبود ک
   بهبود کیفیت غذایی دانشجویان

   انیدانشجو یورزشکار به ورزش قهرمان انیهموار کردن ورود دانشجو یو قهرمان یورزش همگان. 4

مراکز  بهی بهبود دسترس. 5

 یورزش

 یها از زمان یگرفتن بخش اریدانشگاه جهت در اخت لیاستفاده از پتانس
( عصری)شهرک ول یمهندس بابک مروج تربت رسازیّخ یسالن ورزش

 یورزش یکمبود فضا نهیجهت رفع مشکالت دانشگاه در زم

  

استاندارد شهرستان جهت استفاده  یانعقاد قرارداد با مراکز ورزش
 یو همکاران گرام انیدانشجو

  

و  انیجهت استفاده دانشجو شتریب یورزش یفضاها بهبود دسترسی
 کارکنان

  

 یکیزیبهبود شاخص تحرک ف. 6

 انیدانشجو

 در دوره کرونا و پس از آن یورزش نیمسابقات آنال یبرگزارافزایش 
 (مورد 4)ساالنه 

  

درون  یو مسابقات ورزش یگرد عتیطب یاردوها یبرگزارافزایش 
 (مورد 1)ساالنه  یدانشگاه

  

 ارتقاء حوزه مشاوره روان. 7

پذیر و اجرای پروتکل پیشگیری و  دانشجویان آسیبپیگیری بهبود 
برای  درمان افت و ضعف تحصیلی و پیگیری عملکرد اساتید مشاور

 کلیه دانشجویان جامعه هدف

  

   های آموزشیروان آموزشی از طریق وبینارهای  برگزاری دورهافزایش 
افزایش فعالیت همتایاران سالمت روان از طریق عضوگیری مجدد 

 همتایاران و برگزاری جلسات آموزشی ویژه آنان
  

ی اختصاصی سالمت و معنویت در حوزه کیالکترون هینشراندازی  راه
 دانشجویی

  

   دفتر مشاوره تیسا یساز فعال
های تخصصی و  پذیر و انجام مصاحبه شناسایی دانشجویان آسیب

 سنجی های روان آزمون
  

 یارتقاء سالمت روان. 8
 یبرگزار قیاز طر انیدانشجو یروانشناخت یو ارتقاء توانمند شیافزا

  یزندگ یها مهارت یآموزش یها دوره
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 تیریو مد یزیر مانند مهارت برنامه یلیتحص یها آموزش مهارت انیدانشجو
 (مورد 9)ساالنه  زمان

  

 یبرگزار قیاز طر انیدانشجو یروانشناخت یو ارتقاء توانمند شیافزا
  یزندگ یها مهارت یآموزش یها دوره

  

. برگزاری مراسم، اردو، 9

 جلسات و..

 12)ساالنه  شعر نقد وخوانی  شعر به صورت جمع های برگزاری کارگاه
 (مورد

  

   مورد( 4)ساالنه  اندیشی و نقد آزاد برگزاری جلسات هم
. ارتباط با مراکز دینی و 10

 فرهنگی منطقه و استان
خصوص مسائل مربوط به نماز با همکاری ستاد  نامه در انعقاد تفاهم

 اقامه نماز استان
  

. شاخص رضایت دانشجو و 11

 انتخاب مجدد دانشگاه

   رضایت سنجی دانشجویان با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه 
طراحی و اجرای برنامه هر دانشجو یک وزرش، یک هنر )با هدف این 

صورت تخصصی یک رشته که هر دانشجو در طول دوران تحصیل به 
 ورزشی یا هنری را دنبال نماید(

  

ی و کیزیف ساختار بهبود. 12

 های زیرساخت

   احداث مجموعه فرهنگی دانشگاه
   سالن ورزشی فراهم کردن و احداث

 

  معاونت بهداشتی:های  اهداف و برنامه

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

مراکز  ی، تجهیزانداز راه. 1

 تمام  مهین یدرمان یبهداشت

   مرکز بهداشت )معاونت بهداشتی( تربت حیدریهساخت 
   مرکز خدمات جامع سالمت شهری طالقانیساخت 
   پایگاه سالمت باهنرساخت 

   آباد فیضمرکز خدمات جامع سالمت 
   ستاد شبکه بهداشت شهرستان مه والت

   یی شادمهرروستا یمرکز خدمات جامع سالمت شهر
   )عج( یی ولی عصرروستا یمرکز خدمات جامع سالمت شهر
   یی بایگروستا یمرکز خدمات جامع سالمت شهر

   آباد ساخت مرکز بهداشتی درمانی دولت
   یی نسرروستا مرکز خدمات جامع سالمت

   یی رود معجنمرکز خدمات جامع سالمت روستا
شهری مرکز خدمات جامع سالمت تجهیز ساختمان تحویل گرفتن و 

 محقق
  

درب ورودی، تابلوهای  تابلوی) یدرمان یمراکز بهداشت یباسازیز
ها، دیوارکشی در موارد نیاز، رنگ، محوطه و ...( بر اساس  سردرب اتاق
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 پروتکل مورد تایید حوزه ستاد دانشگاه

   افزار سیب به جای نرم نایافزار س استفاده از نرم فیتکل نییتع افزارهای بهداشتی ارتقا نرم. 2

 بهبود نیروی انسانی. 3

های  ه پزشک خانواده با پایلوت برنامهاصالح نظام پرداخت در حوز
 کشوری 

  

م اندازی نظا با راه ستیپزشکان از محل ز یمند تیبهبود رضا
 ... پانسیون پزشکان نگهداری و

  

 

  شبکه بهداشت زاوه:

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

مراکز  ی، تجهیزانداز راه. 1

تمام در سال  مهین یبهداشت

1399 

   آباد شهری روستایی دولتمرکز خدمات جامع سالمت اندازی  راه
درب ورودی، تابلوهای  تابلوی) یدرمان یمراکز بهداشت یباسازیز

رنگ، محوطه و ...( بر اساس ها، دیوارکشی در موارد نیاز،  سردرب اتاق
  پروتکل مورد تایید حوزه ستاد دانشگاه

  

 

 :مه والتشبکه بهداشت 

 زمان برنامه هدف

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

مراکز  ی، تجهیزانداز راه. 1

 تمام  مهین یبهداشت

   آباد خانه بهداشت همتساخت 
   مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی شادمهرساخت 
   آباد مرکز خدمات جامع سالمت فیضساخت 

   ستاد شبکه بهداشت شهرستان مه والتساخت 

درب ورودی، تابلوهای  )تابلوی زیباسازی مراکز بهداشتی درمانی
ها، دیوارکشی در موارد نیاز، رنگ، محوطه و ...( بر اساس  سردرب اتاق

 پروتکل مورد تایید حوزه ستاد دانشگاه
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  معاونت غذا و دارو:های  اهداف و برنامه

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

. تغییر سطح معاونت غذا و 1

 3به  4دارو از 

 1، صنایع غذایی 1داروساز و  1)برای هر شبکه  انسانی نیروی تامین
داروساز برای  1، ها فارماکولوژی برای معاونت آموزش و بیمارستان

 بیمارستان مه والت(

  

   ساخت ساختمان معاونت غذا و دارو
   ها یند صدور پروانهکاهش زمان فرآ

   ساخت آزمایشگاه غذا و دارو 
   انبار دارو و لوازم مصرفی پزشکی ساخت

   به دفتر پیشخوان دارای مشتری بیرونی خدماتبخشی از واگذاری 

 افزایش منابع مالی معاونت. 2

با پیگیری از ستاد  های ویژه سازمان افزایش مبالغ تخصیصی از ردیف
 وزارت بهداشت

  

و جذب بودجه از  پیگیری در خصوص درآمد در مورد امور خاص
 سازمان غذا و دارو

  

ها و  . بهبود نظارت بر داروخانه3

 مراکز تولید مواد غذایی

   اندازی سیستم نظارت الکترونیک غذا و دارو راه
   ها در حوزه نظارت استفاده از توانمندی شبکه

 

 های معاونت توسعه: اهداف و برنامه

  منابع انسانی:مدیریت توسعه و 

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

تأمین و نگهداشت منابع . 1

 انسانی مورد نیاز دانشگاه

   1402 سال تا خروجی بهورزان جایگزینی به بهورز بکارگیری
 بخش به شده واگذار 115 اورژانس های پایگاه انسانی نیروی جذب

  خصوصی
  

 برای سالمت نظام بالینی کارکنان وری بهره ارتقاء قانون اجرای
 متقاضیان

  

 در )ع( حسین امام بیمارستان  نیاز مورد نیروهای بگارگیری و جذب
 خصوصی بخش طریق از نگهبانی و تاسیسات خدمات، مشاغل

  

   به صورت شش ماهه سنجی کارکنان دانشگاه رضایت

 . تشکیالت دانشگاه2
سازی ساختار سازمانی با نیازهای تشکیالتی دانشگاه در حوزه  متناسب

 آموزش، پژوهش و دانشجویی
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سازی ساختار سازمانی با نیازهای تشکیالتی دانشگاه در حوزه  متناسب
 ستاد

  

سازمانی با نیازهای تشکیالتی دانشگاه در حوزه سازی ساختار  متناسب
 بهداشت

  

سازی ساختار سازمانی با نیازهای تشکیالتی دانشگاه در حوزه  متناسب
 ستاد درمان دانشگاه

  

های  نهم دی با توجه به تغییرات بخشبازنگری تشکیالت بیمارستان 
 این بیمارستان و تعداد تخت آن

  

   پیگیری تشکیالت و مجوزهای استخدامی بیمارستان زاوه 
چارت تشکیالتی معاونت بهداشتی از مرکز بهداشت شهرستان تفکیک 

 تربت حیدریه 
  

   115های اورژانس  سازی و ابالغ تشکیالت پایگاه نهایی
   موجودهای  تشکیالت دانشکده و تصویب تدوین

اندازی با همکاری معاونت  حال راههای در  طراحی تشکیالت دانشکده
 آموزشی

  

 5یندهای مرتبط با حوزه منابع انسانی )ساالنه الکترونیک شدن فرآ
 فرایند(

  

 

 :گروه توسعه سازمان و تحول اداری

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

وری منابع  . افزایش بهره1

انسانی و توسعه فرآیندهای 

 الکترونیک

افزایش  با ضمن خدمت و بدوخدمت های آموزشی کیفیت دوره بهبود
سطح  4موزشی برگزار شده در های آ سنجش اثربخشی دورهضریب 

 های آموزشی( درصد دوره 80نی در پایان برنامه بی )پیش

 * 

خدمت های آموزشی ضمن خدمت و بدو اصالح نظام برگزاری دوره
 با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی

  

وری بیمارستانی در یک بیمارستان  چرخه مدیریت بهبود بهرهاجرا 
 منتخب 

 * 

تدوین برنامه اجرای نظام ارتقاء کیفیت در واحدهای مختلف دانشگاه 
 )ایزو و ...(

  

   اندازی نظام جایزه کیفیت دانشگاه  راه
  * بانک اطالعاتی مدیران دانشگاه ایجاد 

و فرآیندهای انجام کار )ساالنه  ها روشباز طراحی و باز مهندسی 
درصد( با همکاری و تعامل ذینعفان با هدف توسعه دولت  10حداقل 

 الکترونیک 

 * 
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. توسعه و اصالح ساختار 2

 تشکیالتی دانشگاه

با ی ساختار سازمانی واحدهای ستادی ساز ریزی و متناسب برنامه
دانشجویی و  آموزشی،لویت معاونت ونیازهای تشکیالتی دانشگاه با ا

 درمان  

 * 

های  بازنگری تشکیالت بیمارستان نهم دی با توجه به تغییرات بخش
 این بیمارستان و تعداد تخت آن

*  

شروع فرآیند تدوین تشکیالت بیمارستان زاوه پس از تایید پیشرفت 
 درصد از سوی دفتر فنی وزارت 80فیزیکی حداقل 

*  

  * 115های اورژانس  تشکیالت پایگاهسازی و ابالغ  ایینه
های  کیالت ستاد مراکز بهداشت شهرستانبازنگری و تصویب تش

 تحت پوشش 
*  

موجود )بهداشت، پرستاری  های تدوین و تصویب تشکیالت دانشکده
   و مامایی و پیراپزشکی(

* * 

اندازی با اولویت پزشکی،  های در حال راه طراحی تشکیالت دانشکده
 دندانپزشکی و داروسازی

  

 .بهبود کارآیی3

   9001 زویا یگواه افتیدر
تا سال  یدر سطح اشتهار به سرآمد یسازمان یتعال زهیکسب جا

1404 
  

تا سال  یدر سطح اهتمام به سرآمد یسازمان یتعال زهیکسب جا
1402 

  

 

  :اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

 زمان برنامه هدف

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

توسعه منابع فیزیکی و امور . 1

 عمرانی

طراحی سیستم تجهیز و نگهداری مراکز وابسته به دانشگاه با تاکید بر 
 مرکز زیست پزشک

  

   در بیمارستان نهم دی VIPاندازی بخش  بازسازی و راه
   )ع( اندازی بیمارستان امام حسین تجهیز و راه

   )ع( دیوار ساحلی بیمارستان امام حسینتکمیل احداث 
 تکمیل و احداث مسیر کندرو برای دسترسی به بیمارستان امام حسین

 )ع(
  

   )ع( وصل انشعابات بیمارستان امام حسین
   )ع( احداث پانسیون پزشکان بیمارستان امام حسین

   سرای بیمارستان نهم دی احداث پانسیون پزشکان و همراه
   تکمیل و تجهیز تمام طبقات ذوالفقاری
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   احداث سالن جلسات بیمارستان نهم دی
   )خیابان رازی( ریزی و احداث ساختمان مرکزی دانشگاه رنامهب

   تکمیل و تجهیز بیمارستان زاوه
   احداث پانسیون پزشکان بیمارستان زاوه

   احداث پانسیون پزشکان بیمارستان مه والت
   آباد ات جامع سالمت شهری روستایی دولتتکمیل مرکز خدم

تکمیل ستاد معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان تربت 
 حیدریه

  

   آباد تکمیل خانه بهداشت همت
   تکمیل مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی شادمهر

   آباد مات جامع سالمت شهری روستایی فیضتکمیل مرکز خد
   تکمیل ستاد شبکه بهداشت شهرستان مه والت

   )عج( تکمیل مرکز خدمات جامع سالمت شهری ولیعصر
   تکمیل مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی بایگ

   تکمیل مرکز خدمات جامع سالمت روستایی نسر
   تجهیز ساختمان مرکز خدمات جامع سالمت شهری محقق

   جامع سالمت شهری طالقانیتکمیل مرکز خدمات 
   تکمیل پایگاه سالمت باهنر

   تکمیل مرکز خدمات جامع سالمت روستایی رودمعجن
   ، پرستاری و مامایی پردیس دانشگاهتکمیل دانشکده پیراپزشکی

   احداث دانشکده پزشکی
   احداث دانشکده داروسازی

   احداث دانشکده دندانپزشکی
   دانشکده بهداشتاحداث 

   احداث کتابخانه مرکزی پردیس دانشگاه
   ها ها و بیمارستان کتابخانه دانشکدهاحداث 

   احداث سالن همایش پردیس دانشگاه
   احداث آزمایشگاه جامع تحقیقات

   احداث مرکز فرهنگی و نمازخانه پردیس
   اندازی خوابگاه پسران احداث، تجهیز و راه

   اندازی خوابگاه خواهران تجهیز و راه ،تکمیل
   اندازی سلف سرویس احداث و راه

   احداث سالن ورزشی پردیس
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   سازی پردیس محوطه
   طراحی سردرب ورودی پردیس

   درختکاری پردیس دانشگاه
   احداث ساختمان معاونت غذا و دارو

   احداث آزمایشگاه غذا و دارو
اندازی فضاهای آموزشی و پشتیبانی بیمارستان امام  راه تکمیل و

 )ع( حسین
  

   اندازی پایگاه اورژانس هوایی ، تجهیز و راهاحداث
   مشهد –ای پلیس راه تربت  اندازی اورژانس جاده تجهیز و راه تکمیل،

   ای شادمهر اندازی اورژانس جاده تجهیز و راهتکمیل، 
   ای پلیس راه ازغند اندازی اورژانس جاده تجهیز و راهتکمیل، 
   ای اسدآباد اندازی اورژانس جاده تجهیز و راه تکمیل،

   بیمارستانی ورودی شهر تکمیل اورژانس پیش
   تکمیل پایگاه اورژانس روستای قلعه آقا حسن

   آباد احداث پایگاه اورژانس صفی
   دارواحداث انبار استراتژیک مدیریت غذا و 

   )ع( تراپی بیمارستان امام حسینمرکز شیمی درمانی و رادیواحداث 
 

  مدیریت بودجه:

 برنامه هدف

 زمان

ر شهریو

1400 

شهریور 

1404 

 . مدیریت بودجه1

 

   مدیران دانشگاه در حوزه جذب بودجهمعاونین و تعیین شرح وظایف 
های جاری و  ر اساس برنامهعملیاتی نمودن بودجه دانشگاه ب

 ای دانشگاه توسعه های برنامه
  

 

  اداره امور پشتیبانی و رفاه:

 زمان برنامه هدف

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 . اداره امور پشتیبانی و رفاه1

   کشور شمال اقامتی تسهیالت از استفاده کیفی و کمی افزایش
   بانکی تسهیالت بهبود دسترسی کارکنان به

   دانشگاه کارکنان اعتبار تعاونی ارتقاء

   درمانی خدمات تکمیلی بیمه از استفاده یکمّ افزایش
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   (سنجی رضایت)تکمیلی  بیمه خدمات کیفیت ارتقاء
   کارکنان مصرف تعاونی شرکت خدمات ارتقاء و ساماندهی

   ورزشی های فعالیت در کارکنان مشارکت افزایش
. برگزاری مناقصات و 2

 قراردادها
   

 

 :مالی مدیریت

 زمان برنامه هدف

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 . مدیریت مالی1

   دهی مالی و محاسبه هزینه تمام شده خدمات در حوزه درمان نظم
   دهی مالی و محاسبه هزینه تمام شده خدمات در حوزه آموزش نظم
   حوزه بهداشتدهی مالی و محاسبه هزینه تمام شده خدمات در  نظم

   سپاری بیمارستان مه والت تدوین و اجرای برنامه برون

   سپاری بیمارستان امام حسین )ع( تدوین و اجرای برنامه برون
   )سامانه سپید( عملکرد پزشک و پرداختی رسانی اطالعسیستم 

   سپاری اورژانس ذوالفقاری تدوین و اجرای برنامه برون
ی درمانی شهری و سپاری مراکز بهداشت برنامه برونتدوین و اجرای 

 (1400یک پایلوت در سال ) روستایی دانشگاه
  

 

  :امور حقوقی و مالی

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 . مدیریت امور حقوقی1

   تملک خوابگاه دانشگاه آزاد
   آموزان استثنائی تملک ساختمان دانش

   )ع( اطراف بیمارستان امام حسین های تملک زمین
   های اطراف پردیس دانشگاه  تملک زمین

 

 

 

 


