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 : مقدمه
درصد درآمد  7تا  6دهد و در ایران نیز حدود  های مهم نظام اداره هر کشور است که بخش مهمی از منابع را به خود اختصاص می نظام سالمت یکی از بخش        

گذاری در صرف این منابع صورت  ها، الزم است که اولویت ها و اولویت نامحدود بودن خواستشود. با توجه به محدودیت منابع و  )تولید ناخالص داخلی( صرف سالمت می
 گیرد. 

به عنوان دانشکده از دانشگاه علوم  12/12/1387های جدید کشور است که در تاریخ  حیدریه یکی از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت
تبدیل به دانشگاه شده است. این دانشگاه برای قرار گرفتن در جایگاه مناسب کشوری و توسعه خود راه درازی در  18/04/1392تاریخ  پزشکی مشهد منفک شده و در

انجام شود یکی ها و داشتن نقشه جامع هر آنچه که الزم است برای دستیابی به این جایگاه  بندی فعالیت پیش دارد و طبیعی است که با توجه به محدودیت منابع، اولویت
برقرار ریزی وجود دارد که معموالً افرادی که دانش تخصصی در این زمینه ندارند سردرگم شده و ارتباط ذهنی با آن  های مختلفی برای برنامه از الزمات اصلی است. روش

های باالسری  م معظم رهبری در حوزه سالمت بتواند تحقق برنامههای ابالغی مقا ی سیاستهیه شده که عالوه بر پیگیری اجرابا این هدف ت نمایند. مستند پیش رو نمی
زبان مشترکی برای آنچه باید در دانشگاه صورت گیرد ایجاد  . در این راستا الزم استتضمین نماید را وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در منطقه تحت پوشش

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

است همه کسانی که نسبت به آینده سالمت منطقه تحت پوشش دانشگاه  های بشری خالی از اشکال نبوده و الزم برنامه تدوین شده مانند تمام دستاوردهای و فعالیت
های آینده برای دانشگاه  های خود را برای بهتر شدن برنامه ارایه نمایند زیرا بخش مهمی از آنچه در سال تربت حیدریه و همچنین آینده دانشگاه دغدغه دارند، دغدغه

 خواهد بود.  اتفاق خواهد افتاد متاثر از محتوای این برنامه
 .ور باشد ما به دنبال ایجاد دانشگاهی هستیم که متعهد به کیفیت، پاسخگو به نیازهای سالمت، عدالت محور و بهره
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 انداز دانشگاه:  چشم

 کشور 2تیپ   به عنوان یک دانشگاهسرآمد، پیشرو و الهام بخش 

 رسالت:

حیدریه به عنوان یک دانشگاه دولتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تکیه بر نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت 
به ویژه قرار گرفتن در محور مواصالتی د منطقه های موجو پتانسیل استفاده از زیرساخت مختلف و تجهیزات به روز، ها و ذینفعان توانمند، همکاری نخبگان، سازمان

 مشهد مقدس وظایف زیر را به عهده دارد:و همچنین همجواری با مال شرق کشور جنوب به ش
 تامین، حفظ و ارتقای سالمت مردم منطقه تحت پوشش (1
 آموزش و تربیت نیروی توانمند، متعهد و کارآفرین (2
 های نوین در حوزه علوم پزشکی. تولید دانش و فناوری (3

 

  :ذی نفعان

های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  جویان و دانش پژوهان، کارکنان، سازمانمحققان، پزشکان و متخصصین، دانش اساتید و صاحبان اندیشه،
ین ها و مراکز خدمات درمانی و بهداشتی، موسسات دانش بنیان حوزه سالمت، جامعه روحانیت، نخبگان سیاسی، تام پژوهشی، بیمارستان -ها و مراکز علمی دانشگاه

 های مردم نهاد و آحاد جامعه. ها و سازمان های دولتی، غیردولتی، خصوصی، خیریه کنندگان کاال و خدمات، سازمان
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 کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه حاکمیتی اهداف

 دانشگاه

 های فناوری اطالعات دانشگاهبهبود زیرساخت

 های پژوهشی حوزه علوم پزشکیتوسعه کمی و بهبود فعالیت

  وری منابع ارتقا بهره

 و رفاه دانشجویان بهبود و توسعه حوزه دانشجویی فرهنگی

 تحت منطقه در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود

 پوشش

 توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی

 از خانواده و جوانی جمعیت حمایت

 تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی
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کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه 

 حاکمیتی دانشگاه

های فناوری اطالعات بهبود زیرساخت

 دانشگاه

های پژوهشی حوزه توسعه کمی و بهبود فعالیت

 علوم پزشکی

 وری منابع ارتقا بهره
بهبود و توسعه حوزه دانشجویی فرهنگی و رفاه 

 دانشجویان

 در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود

 پوشش تحت منطقه

 

 

  

 

 

 توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی

 بهبود ساختار تشکیالتی  

  

 مجازی گسترش آموزش

  

 افزایش تعداد اعضای هیأت علمی 

  

 منجر به گواهی هایدوره گسترش

  

 های منجر به مدرکرشته  گسترش

 

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

  

 ها و تسهیالت حوزه آموزشگسترش زیرساخت

 

 آموزش رزیابی عملکرد حوزهارتقاء نظام ا

  

 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی
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کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه 

 حاکمیتی دانشگاه

های فناوری اطالعات بهبود زیرساخت

 دانشگاه

 وری منابع ارتقا بهره
رفاه بهبود و توسعه حوزه دانشجویی فرهنگی و 

 دانشجویان

 در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود

 پوشش تحت منطقه

 

 

  

 

 

 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی

 های پژوهشی حوزه علوم پزشکیتوسعه کمی و بهبود فعالیت

 پژوهشی از جمله مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاهی و فیلد کاریهای بهبود زیرساخت

  

 بهبود ساختار تشکیالتی

 افزایش سهم دانشگاه در اصالحات و نوآوری های حوزه سالمت منطقه تحت پوشش

 بهبود نظام ارزیابی عملکرد پژوهش دانشگاه

 توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی
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عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه کنترل 

 حاکمیتی دانشگاه

های فناوری اطالعات بهبود زیرساخت

 دانشگاه

های پژوهشی حوزه توسعه کمی و بهبود فعالیت

 علوم پزشکی

 وری منابع ارتقا بهره

 در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود

 پوشش تحت منطقه

 

 

  

 

 

 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی

 بهبود و توسعه حوزه دانشجویی فرهنگی و رفاه دانشجویان

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

  

 ساختار سازمانیبهبود 

  

 توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی
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کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه 

 حاکمیتی دانشگاه

های فناوری اطالعات بهبود زیرساخت

 دانشگاه

های پژوهشی حوزه توسعه کمی و بهبود فعالیت

 علوم پزشکی

 وری منابع ارتقا بهره
بهبود و توسعه حوزه دانشجویی فرهنگی و رفاه 

 دانشجویان
 

 

  

 

 

 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی

 بهبود دسترسی به خدمات سالمت با کیفیت در منطقه تحت پوشش

 شهری و روستاییساخت مراکز بهداشتی درمانی در مناطق 

  

 بهبود نسبت تخت به جمعیت

  

 ارتقا کیفیت خدمات سالمت

  

 ای حوزه درمان و بهداشتافزایش تجهیزات سرمایه

  

 (استفاده از بستر الکترونیک برای ارایه خدمات )تله مدیسین 

  

 بهبود نسبت پرسنل به تخت

  

 برنامه مصوب حاکمیتیهای بهداشتی منطقه منطبق بر ارتقا شاخص

  

 توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی



 

  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریهاهداف و استراتژی های   

 

 

 

های فناوری اطالعات بهبود زیرساخت

 دانشگاه

های پژوهشی حوزه توسعه کمی و بهبود فعالیت

 علوم پزشکی

 وری منابع ارتقا بهره
بهبود و توسعه حوزه دانشجویی فرهنگی و رفاه 

 دانشجویان

 در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود

 پوشش تحت منطقه

 

 

  

 

 

 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی

 کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه حاکمیتی دانشگاه

 های اجتماعیمشارکتایجاد ساختار الزم در حوزه 

  

 ایجاد مرکز رصد دانشگاه

  

 تدوین برنامه بلندمدت دانشگاه در حوزه اجتماعی

  

 بهبود ارتباط با خیرین سالمت

  

 فعال شدن کارگروه ساغ شهرستان

  

 اندازی نظام دیده بانی سالمتراه

  

 های سالمت منطقههای مختلف در فعالیتتعیین سهم سازمان

  

 بهبود سهم خیرین از منابع مالی و غیرمالی دانشگاه

 توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی
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کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه 

 حاکمیتی دانشگاه

های پژوهشی حوزه توسعه کمی و بهبود فعالیت

 علوم پزشکی

 وری منابع ارتقا بهره
توسعه حوزه دانشجویی فرهنگی و رفاه بهبود و 

 دانشجویان

 در کیفیت با سالمت خدمات به دسترسی بهبود

 پوشش تحت منطقه

 

 

  

 

 

 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی

 های فناوری اطالعات دانشگاهبهبود زیرساخت

 تقویت واحد آمار با هدف بهبود نظام تصمیم سازی و نمایش عملکرد دانشگاه

  

 های فناوری اطالعات دانشگاهتقویت زیرساخت

  

 تقویت حوزه نیروی انسانی

  

 یکپارچه سازی نظام آماری دانشگاه

  

 ایجاد داشبوردهای مدیریتی و کارشناسی

  

توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم 

 پزشکی
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 حاکمیتی دانشگاه

های فناوری اطالعات بهبود زیرساخت

 دانشگاه

های پژوهشی حوزه توسعه کمی و بهبود فعالیت

 علوم پزشکی

بهبود و توسعه حوزه دانشجویی فرهنگی و رفاه 

 دانشجویان
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 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی

 وری منابع ارتقا بهره

 های دانشگاهبندی فعالیتاولویت

 نظم دهی در فرآیندهای اداری و مالی

 های مختلف آموزشی، پژوهشی و ارایه خدماتارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزهبهبود نظام 

  

 دریافت گواهی ایزو در کلیه مراکز وابسته به دانشگاه حرکت به سمت ایجاد دانشگاه مجازی

  

 در کلیه مراکز وابسته به دانشگاه 5Sدریافت گواهی 

  

 المللیسازمانی بیندریافت گواهی مدل تعالی 

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

  

  برون سپاری خدمات

  توسعه دولت الکترونیک

 توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی

  



 

  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریهاهداف و استراتژی های   

 

 

 

کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه 

 دانشگاه حاکمیتی

های فناوری اطالعات بهبود زیرساخت

 دانشگاه

های پژوهشی حوزه توسعه کمی و بهبود فعالیت
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 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی

 سازی کارگروه و قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاهفعال 

 

 های جوانی جمعیت در سطح واحدهای تابعه دانشگاهپایش مستمر اجرای  برنامه
  

 تدوین و اجرای برنامه عملیاتی 
  

 ارتقاء آگاهی و مهارت نیروی انسانی در خصوص ارائه خدمات جوانی جمعیت 

  

 ارتقاء هماهنگی درون و برون بخشی در راستای اجرای قانون و مفاد جوانی جمعیت  

  

 توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی
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 دانشگاهحاکمیتی 

های فناوری اطالعات بهبود زیرساخت

 دانشگاه

های پژوهشی حوزه توسعه کمی و بهبود فعالیت
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 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 تقویت نظام شبکه بهداشتی درمانی

  سازی ستاد اجرایی دانشگاهی تقویت نظام شبکهفعال

تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سند تقویت نظام 

  شبکه

 بررسی و پیگیری مصوبات ستاد

  

 علوم پزشکی توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش


