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 معاونت توسعه مدیریت و منابعبرنامه ها و اهداف 

 : مقدمه
در جهت ایجااد تههیادا     که است حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاهواحدی تحت نظر  توسعه مدیریت و منابع دانشگاه معاونت         

 ایا   ههچنای  . دارد برمای  گاام راستای اهادا  ساازمانی    الزم به منظور حهایت از فعالیت های سایر واحدهای تحت پوشش دانشگاه در
هاای   ساتت باه تهیاه ساازوکارها و زیرساا ت     ( نفیزیکای انساانی، ماالی،   ی تاوا  حاداکیری مناابع     بکارگیر با ،در تالش است معاونت
های کال  دانشگاه امکانا  الزم به منظور تسهیل در ارائه  دما  تخصصی باا کیییات باه     افزاری در راستای سیاست افزاری و نرم سخت

 :از طریق تا بر آ  است معاونت ای  ذینیعا  دا لی و  ارجی اقدام نهاید.
  جهت تامی  منابع مالی و اعتتاریو سیاستگزاری ریزی  برنامه (1

 تامی  منابع انسانی متخصص و آموزش دیده (2

 های فیزیکی مناسب آموزشی پژوهشی و بهداشتی و درمانی تامی  زیرسا ت (3
 رفاهی و ارائه تسهیال  حهایتی به کارکنا  امور دهی سازما  و ریزی برنامه (4

 های مرتتط فراهم آورد. را در تهامی شا صوری سیستم  بهرهارتقاء در چارچوب قوانی  و مقررا  و مدیریت بهینه منابع و مصار ، زمینه 

 انداز:  چشم

 .های تیپ دو کشوری دانشگاه توسعه مدیریت و منابعهای  معاونت الهام بخش و پیشرو در بی  ،سرآمد

 :رسالت
ریزی، ههاهنگی و پشتیتانی  برنامهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، رسالت سیاستگزاری و  منابع و مدیریت توسعهما به عنوا  معاونت 

ده از های روز، تکیه بر نیروهای توانهناد و متخصاص، اساتیا    با استیاده از تجهیزا  و فناوریدانشگاه  واحدهای تحت پوششامور اجرایی 
 های بی  بخشی به عهده داریم.  سایر حوزه های ظرفیت

  دانشگاه:کلی  اهداف
 توسعه کهی و بهتود کییی آموزش علوم پزشکی (1

 های پژوهشی حوزه علوم پزشکی توسعه کهی و بهتود فعالیت (2

 و رفاه دانشجویا  فرهنگی دانشجویی حوزه توسعه و بهتود (3
 پوشش تحت منطقه در کیییت با سالمت  دما  به دسترسی بهتود (4

 دانشگاه حاکهیتی حوزه در سالمت بر موثر اجتهاعی عوامل کنترل (5
 دانشگاه اطالعا  فناوری های زیرسا ت بهتود (6
 وری منابع  بهرهارتقاء  (7
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 از طریق: وری منابع بهرهارتقا 

 های دانشگاه  بندی فعالیت اولویت 

 حرکت به سهت ایجاد دانشگاه مجازی 

 دهی در فرآیندهای اداری و مالی نظم 

  های مختلف آموزشی، پژوهشی و ارایه  دما  نظام ارزیابی عهلکرد دانشگاه در حوزهبهتود 

 تعیی  و اجرایی سازی مدل ارتقاء کیییت و مدل  ودارزیابی و تعالی سازمانی دانشگاه 

 دریافت گواهی ایزو در کلیه مراکز وابسته به دانشگاه 

  5دریافت گواهیs در کلیه مراکز وابسته به دانشگاه 

 الهللی ت گواهی مدل تعالی سازمانی بی دریاف 

  برو  سپاری  دما 

 توسعه دولت الکترونیک 
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 های معاونت توسعه: اهداف و برنامه

 مدیریت توسعه و منابع انسانی:

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

تأمین و نگهداشت منابع . 1

 انسانی مورد نیاز دانشگاه

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

   صوصی
  

 برای سالمت نظام بالینی کارکنا  وری بهره ارتقاء قانو  اجرای
 متقاضیا 

  

 در  ع( حسی  امام بیهارستا   نیاز مورد نیروهای بگارگیری و جذب
  صوصی بخش طریق از نگهتانی و تاسیسا   دما ، مشاغل

  

   به صور  شش ماهه سنجی کارکنا  دانشگاه رضایت

 . تشکیالت دانشگاه2

سازی سا تار سازمانی با نیازهای تشکیالتی دانشگاه در حوزه  متناسب
 آموزش، پژوهش و دانشجویی

  

دانشگاه در حوزه سازی سا تار سازمانی با نیازهای تشکیالتی  متناسب
 ستاد

  

سازی سا تار سازمانی با نیازهای تشکیالتی دانشگاه در حوزه  متناسب
 بهداشت

  

سازی سا تار سازمانی با نیازهای تشکیالتی دانشگاه در حوزه  متناسب
 ستاد درما  دانشگاه

  

های  نهم دی با توجه به تغییرا  بخشبازنگری تشکیال  بیهارستا  
 بیهارستا  و تعداد تخت آ ای  

  

   پیگیری تشکیال  و مجوزهای استخدامی بیهارستا  زاوه 
چار  تشکیالتی معاونت بهداشتی از مرکز بهداشت شهرستا  تیکیک 

 تربت حیدریه 
  

   115های اورژانس  سازی و ابالغ تشکیال  پایگاه نهایی
   موجودهای  تشکیال  دانشکده و تصویب تدوی 

اندازی با ههکاری معاونت  های در حال راه طراحی تشکیال  دانشکده
 آموزشی

  

 5یندهای مرتتط با حوزه منابع انسانی  ساالنه الکترونیک شد  فرآ
 فرایند(

  

 

 

 



 

5 

 
 معاونت توسعه مدیریت و منابعبرنامه ها و اهداف 

 :گروه توسعه سازمان و تحول اداری

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

وری منابع  . افزایش بهره1

و توسعه فرآیندهای  انسانی

 الکترونیک

افزایش  با ضه   دمت و بدو دمت های آموزشی بهتود کیییت دوره
سطح  4موزشی برگزار شده در های آ ضریب سنجش اثربخشی دوره

 های آموزشی( درصد دوره 80نی در پایا  برنامه بی  پیش

  

های آموزشی ضه   دمت و بدو دمت  اصالح نظام برگزاری دوره
 استیاده از پتانسیل بخش  صوصیبا 

  

وری بیهارستانی در یک بیهارستا   اجرا چر ه مدیریت بهتود بهره
 منتخب 

  

تدوی  برنامه اجرای نظام ارتقاء کیییت در واحدهای مختلف دانشگاه 
  ایزو و ...(

  

   اندازی نظام جایزه کیییت دانشگاه  راه
   بانک اطالعاتی مدیرا  دانشگاه ایجاد 

و فرآیندهای انجام کار  ساالنه  ها باز طراحی و باز مهندسی روش
درصد( با ههکاری و تعامل ذینعیا  با هد  توسعه دولت  10حداقل 

 الکترونیک 

  

. توسعه و اصالح ساختار 2

 تشکیالتی دانشگاه

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

 درما   

  

های  بازنگری تشکیال  بیهارستا  نهم دی با توجه به تغییرا  بخش
 ای  بیهارستا  و تعداد تخت آ 

  

پیشرفت شروع فرآیند تدوی  تشکیال  بیهارستا  زاوه پس از تایید 
 درصد از سوی دفتر فنی وزار  80فیزیکی حداقل 

  

   115های اورژانس  سازی و ابالغ تشکیال  پایگاه ایینه
های  کیال  ستاد مراکز بهداشت شهرستا بازنگری و تصویب تش

 تحت پوشش 
  

موجود  بهداشت، پرستاری  های تدوی  و تصویب تشکیال  دانشکده
   و مامایی و پیراپزشکی(

  

اندازی با اولویت پزشکی،  های در حال راه طراحی تشکیال  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 اهتهام به سرآمد یسازمان یتعال زهیکسب جا
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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 بیهارستا  نهم دی VIPاندازی بخش  بازسازی و راه
    ع( اندازی بیهارستا  امام حسی  تجهیز و راه

    ع( تکهیل احداث دیوار ساحلی بیهارستا  امام حسی 
 تکهیل و احداث مسیر کندرو برای دسترسی به بیهارستا  امام حسی 

  ع(
  

    ع( وصل انشعابا  بیهارستا  امام حسی 
    ع( بیهارستا  امام حسی احداث پانسیو  پزشکا  

   سرای بیهارستا  نهم دی احداث پانسیو  پزشکا  و ههراه
   تکهیل و تجهیز تهام طتقا  ذوالیقاری
   احداث سال  جلسا  بیهارستا  نهم دی

     یابا  رازی( ریزی و احداث سا تها  مرکزی دانشگاه برنامه
   تکهیل و تجهیز بیهارستا  زاوه

   احداث پانسیو  پزشکا  بیهارستا  زاوه
   احداث پانسیو  پزشکا  بیهارستا  مه وال 

   آباد ا  جامع سالمت شهری روستایی دولتتکهیل مرکز  دم
تکهیل ستاد معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستا  تربت 

 حیدریه
  

   آباد تکهیل  انه بهداشت ههت
   سالمت شهری روستایی شادمهرتکهیل مرکز  دما  جامع 

   آباد ما  جامع سالمت شهری روستایی فیضتکهیل مرکز  د
   تکهیل ستاد شتکه بهداشت شهرستا  مه وال 

    عج( تکهیل مرکز  دما  جامع سالمت شهری ولیعصر
   تکهیل مرکز  دما  جامع سالمت شهری روستایی بایگ

   روستایی نسرتکهیل مرکز  دما  جامع سالمت 
   تجهیز سا تها  مرکز  دما  جامع سالمت شهری محقق

   تکهیل مرکز  دما  جامع سالمت شهری طالقانی



 

7 

 
 معاونت توسعه مدیریت و منابعبرنامه ها و اهداف 

   تکهیل پایگاه سالمت باهنر
   تکهیل مرکز  دما  جامع سالمت روستایی رودمعج 

   ، پرستاری و مامایی پردیس دانشگاهتکهیل دانشکده پیراپزشکی
   دانشکده پزشکیاحداث 

   احداث دانشکده داروسازی
   احداث دانشکده دندانپزشکی
   احداث دانشکده بهداشت

   احداث کتابخانه مرکزی پردیس دانشگاه
   ها ها و بیهارستا  کتابخانه دانشکدهاحداث 

   احداث سال  ههایش پردیس دانشگاه
   احداث آزمایشگاه جامع تحقیقا 

   مرکز فرهنگی و نهاز انه پردیس احداث
   اندازی  وابگاه پسرا  احداث، تجهیز و راه

   اندازی  وابگاه  واهرا  تجهیز و راه ،تکهیل
   اندازی سلف سرویس احداث و راه

   احداث سال  ورزشی پردیس
   سازی پردیس محوطه

   طراحی سردرب ورودی پردیس
   در تکاری پردیس دانشگاه

   احداث سا تها  معاونت غذا و دارو
   احداث آزمایشگاه غذا و دارو

اندازی فضاهای آموزشی و پشتیتانی بیهارستا  امام  تکهیل و راه
  ع( حسی 

  

   اندازی پایگاه اورژانس هوایی احداث، تجهیز و راه
   مشهد –ای پلیس راه تربت  اندازی اورژانس جاده تجهیز و راه تکهیل،
   ای شادمهر اندازی اورژانس جاده تجهیز و راهتکهیل، 
   ای پلیس راه ازغند اندازی اورژانس جاده تجهیز و راهتکهیل، 
   ای اسدآباداندازی اورژانس جاده تجهیز و راه تکهیل،

   بیهارستانی ورودی شهر تکهیل اورژانس پیش
   تکهیل پایگاه اورژانس روستای قلعه آقا حس 

   آباد احداث پایگاه اورژانس صیی
   احداث انتار استراتژیک مدیریت غذا و دارو

    ع( تراپی بیهارستا  امام حسی مرکز شیهی درمانی و رادیواحداث 
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  مدیریت بودجه:

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 . مدیریت بودجه1

 

   دانشگاه در حوزه جذب بودجهمدیرا  معاونی  و تعیی  شرح وظایف 
های جاری و  ر اساس برنامهعهلیاتی نهود  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 شهال اقامتی تسهیال  از استیاده کییی و کهی افزایش
   بانکی تسهیال  بهتود دسترسی کارکنا  به

   دانشگاه کارکنا  اعتتار تعاونی ارتقاء

   درمانی  دما  تکهیلی بیهه از استیاده یکهّ افزایش

   (سنجی رضایت تکهیلی  بیهه  دما  کیییت ارتقاء
   کارکنا  مصر  تعاونی شرکت  دما  ارتقاء و ساماندهی
   ورزشی های فعالیت در کارکنا  مشارکت افزایش

. برگزاری مناقصات و 2

 قراردادها
   

 

 :مالی مدیریت

 زمان برنامه هدف

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 . مدیریت مالی1

   دهی مالی و محاسته هزینه تهام شده  دما  در حوزه درما  نظم
    دما  در حوزه آموزشدهی مالی و محاسته هزینه تهام شده  نظم
   دهی مالی و محاسته هزینه تهام شده  دما  در حوزه بهداشت نظم

   سپاری بیهارستا  مه وال  تدوی  و اجرای برنامه برو 

   سپاری بیهارستا  امام حسی   ع( تدوی  و اجرای برنامه برو 
    سامانه سپید( عهلکرد پزشک و پردا تی رسانی اطالعسیستم 

   سپاری اورژانس ذوالیقاری تدوی  و اجرای برنامه برو 
  ی درمانی شهری و سپاری مراکز بهداشت تدوی  و اجرای برنامه برو 
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 (1400یک پایلو  در سال   روستایی دانشگاه
 

  :امور حقوقی و مالی

 برنامه هدف

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 . مدیریت امور حقوقی1

    وابگاه دانشگاه آزادتهلک 
   آموزا  استینائی تهلک سا تها  دانش

    ع( های اطرا  بیهارستا  امام حسی  تهلک زمی 
   های اطرا  پردیس دانشگاه  تهلک زمی 

 

 

 

 


