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  بسم اللّه الرحمن الرحيم
هاي برتر و جهان متالطم امروزي، دنيايي آكنده از تغييرات متنوع و سريع، توأم با ظهور و رواج فنĤوري

هاي هر سازماني در ت بقاء و ادامه موفقيت آميز فعاليتبديهي اس. هاي مختلف رقابتي استگسترش روز افزون عرصه
گرو اجتناب از اقدامات شتابزده و منفعل، شناخت موقعيت دقيق خود، درك صحيح تغييرات محيطي و آمادگي براي 

ه كند كهاي پيشرو است و اين همه ايجاب ميگيري از فرصت ها و رويارويي با چالشمواجهه با تغييرات به منظور بهره
ها در تركيب ها با رويكريد راهبردي نسبت به تشخيص شرايط جديد پيش آمده و با شناخت دگرگونيمديريت سازمان

اي و همچنين با نگرش به مهمترين مسايل و تنگناهاي موجود، مسير رشد و توسعه پايدار و روند مناسبات جهاني و منطقه
  . خود را هموار سازد

ها، و ارتقاء و تعالي انسان و عيت موجود و رهايي از نواقص، موانع و انواع تاريكيدر قرآن مجيد نيز تغيير وض
اي ورود وي به عوالم نوراني و در يك كالم، هدايت انسان، بعنوان رسالت عظيم انبياء عظام عليهم السالم، تحت برنامه

كِتَاب أَنزَلْنَاه «:  ميان آمده است، صحبت به)صراط ("راه" مطرح گشته و براي طي آن از "كتاب"مدون و در قالب 
  ). 1/سوره ابراهيم(» إِلَيك لِتُخْرِج النَّاس مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِرَاطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ

هاي  سياستگذاريها و، محدود به برنامه"نقشه سالمت"البته ضروري خواهد بود برنامه تدوين شده در قالب 
هاي بلند مدت، ارائه دورنماها و تحليل چشم اندازهايي با افق دور كوتاه مدت و حتي ميان مدت نگشته و در آن برنامه

نگر، امكان اين نوع نگرش جامع و آينده. هاي روشن و مشخص مد نظر قرار گيرندگذاري و سمت گيريدست با هدف
هاي ميان  مطلوب و مورد نظر در افق بلند مدت را در قالب اجراي كارآمد برنامهگذار از وضع موجود و رسيدن به وضع

ريزي و مديريت راهبردي به عنوان يك فرآيند مديريتي پويا، در اين ميان برنامه. نمايدمديت و كوتاه مدت تسهيل مي
هاي وقعيتي مناسب در عرصه رقابتهاي سازمان براي رويارويي با اين تغييرات و كسب متواند در افزايش توانمنديمي

اي روش و درخشان، ضروري است تمامي از اينرو، جهت نيل به آينده. ملي و بين المللي نقش مؤثري را ايفاء نمايد
هاي كوتاه مدت و دراز مدت خود نهادهاي جامعه و در رأس آن مراكز آموزش عالي، به سرعت اقدام به تدوين برنامه

در اين ميان به لحاظ اهميت و جايگاه خاص . هاي كافي به استقبال آينده حركت نمايند ظرفيتنموده و با آگاهي از
دانايي در توسعه كشورها، مراكز آموزش عالي نقشي بنيادين و زيربنايي را در روند رشد جوامع امروز و آينده بازي 

ها درشكل دهي، توسعه، الت دانشگاهاز طرف ديگر، به لحاظ جايگاه خاص دانش در فرهنگ اسالمي و رس. كنندمي
افزاري، لزوم نگرش مدبرانه به نظام مديريتي مراكز آموزش عالي، در مقايسه با ساير نهادها و تعميق و هدايت جنبش نرم

هاي علوم پزشكي ايران با توجه به اين موضوع در خصوص دانشگاه. هاي اجتماعي، بيشتر احساس مي شودسازمان
هاي ملي و هاي فعاليت و ارتباط و تعامل بيشتر آنها با ساير نهادها و سازمان از نظر تنوع عرصهماهيت خاص آنها

  .  برخوردار خواهد بوديالمللي، از اهميت بيشتربين
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 و اقدام وزارت بهداشت، "نقشه جامع علمي كشور"به دنبال فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص تدوين 
، مقرر گرديد "نقشه جامع علمي كشور" در راستاي "نقشه جامع علمي سالمت"ر تهيه درمان و آموزش پزشكي مبني ب

 و مشخص "نقشه علمي دانشگاه"تمامي دانشگاههاي علوم پزشكي در يك اقدام همه جانبه و هماهنگ، اقدام به تدوين 
خورداري آحاد  و بر"نقشه جامع علمي كشور در بخش سالمت"نمودن نحوه مشاركت خود در تحقق اهداف عظيم 

در اين راستا، دانشگاه . جامعه از سالمت با كيفيت مطلوب نموده و نيل به اين امر را در سر لوحه امور خود قرار دهند
علوم پزشكي تبريز بدنبال تشكيل جلسات متعدد، موفق به تدوين نقشه سالمت دانشگاه گرديد و اجراي دقيق و مستمر 

اين دانشگاه به اين نكته نيز اذعان دارد كه الزمه تحقق نقشه .  خود قرار داده استهاي مديريتيآن را در رأس برنامه
سازي، تعهد و مشاركت است و اين امر بدون فرهنگهسالمت وجود فضايي مستعد و بستري مناسب براي  اجراي آ ن

مر و پويا كه بايستي همواره مورد اندركاران، بويژه مديران ارشد و نگاه به اين برنامه به عنوان فرآيندي مستتمامي دست
  .رسدبازبيني و اصالح قرار گيرد، بعيد بنظر مي

  
  

  دور نما
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، بر آن است به عنوان دانشگاهي پيشرو در توليد و 

المللي از اي ممتاز و در عرصه بينهبكارگيري علم به منظور تأمين و ارتقاء سالمت جامعه، در عرصه ملي جزو دانشگاه
  .هاي فعال و شناخته شده بوده و در بناي زندگي معنوي و اخالقي آحاد جامعه، سهمي مؤثر داشته باشددانشگاه

  
  

  رسالت 
هاي ديني، مندي از آموزهدانشگاه علوم پزشكي تبريز با برخورداري از نيروي انساني متعهد با توان علمي باال و بهره

ت در ارتقاء سالمت و كيفيت زندگي آحاد جامعه و نسل آتي را، رسالت اصلي خود دانسته و براي نيل بدين مشارك
  :هاي خود قرار داده استامر، وظايف زير را سرلوحه برنامه

 تربيت نيروي انساني متعهد و كارآمد در گروه پزشكي  •

 معهارتقاء مداوم سطح علمي كاركنان دانشگاه، دانش آموختگان و جا •

 هاي بنيادي و كاربردي به منظور توليد علم و رفع نيازهاي نظام سالمت توسعه پژوهش و انجام پژوهش •

گذاري و ارائه خدمات بهداشتي، درماني مطلوب در تمام سطوح با تأكيد بر نظارت و مشاركت در سياست •
 پذير جامعه هاي آسيبگروه

 هاي شغليبهبود و رشد مهارت •

 هنگ ديني و تأمين سالمت جسمي، روحي و رواني اساتيد، كارمندان و دانشجويانگسترش و تعميق فر •

هاي سالمت و آموزش عالي ملي و گذار و مؤثر در نظامتوسعه ارتباطات و مشاركت با مراكز سياست •
 المللي بين
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  (Values)ها ارزش
 كرامت الهي انسان •

 عدالت •

 رعايت حقوق •

 اياخالق حرفه •

 گاه واالي علم و عالم ارج نهادن به جاي •

 توجه به نيازها و حقوق مشتري •

 ارتقاء مستمر كيفيت •

 پاسخگويي •

 پذيريمسئوليت •

 مشاركت •
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   توسعه سياستگذاري، مديريت و قوانين-الف
  

  اقـدامات اصـلي  راهـبرد

واگذاري اختيارات الزم به دانشگاهها  -١
 استقالل دانشگاه(و مراكز تحقيقاتي 

به منظور ايجاد انعطاف الزم در ) ها
اجراي برنامه ها، افزايش كارآمدي، 

در (تسهيل و روانسازي فعاليت ها، 
مواردي نظير برنامه ريزي و راه اندازي 
) رشته ها،جذب هيئت علمي و دانشجو
 در چارچوب نظام هاي اعتبار بخشي

  

رت تعيين موارد قابل تفويض و پيشنهاد كارشناسي شده آن به وزا •
  متبوع

بهره گيري از مجموع ظرفيتها و مزيت  -٢
هاي نسبي دانشگاه در جهت حمايت از 

هاي كالن چند بخشي اولويت برنامه
 دار ملي و بين المللي

  

بررسي و تعيين مزيتهاي نسبي دانشگاه توسط افراد مطلع و تدوين            •
 هاي كالن بر اساس مزيت هاي تعيين شدهبرنامه

رنامه كالن چند بخشي از جمله برنامه اندازي حداكثر پنج براه •
  سلولهاي بنيادي

مديريت مبتني بر شواهد در تمام  -٣
  سطوح سازماني

ايجاد ظرفيتهـا و قابليتهـاي سـازماني در راسـتاي تحقـق مـديريت                •
  (MIS)مبتني بر شواهد من جمله ايجاد نظام اطالعات مديريت 

 مـديريت   تدوين دستورالعملهاي مديريتي بومي شده با اسـتفاده از         •
  (Evidence-Based Management)مبتني بر شواهد 

تدوين دستورالعمل هاي درماني بومي شده با اسـتفاده از پزشـكي             •
 (Evidence-Based Medicine) مبتني بر شواهد 

 تهيه بسته ها و برنامه هاي توانمندسازي مورد نياز •

  
رويكرد كيفيت گرا در تمام عرصه  -۴

 توزيع  تامين و-1(هاي نظام سالمت 
 توليت -3ارائه خدمات -2منابع مالي 

  ) توليد منابع-4

تدوين نظام ارزيابي و ارزشيابي براي كليـه سـطوح نظـام سـالمت            •
 )اعتبار بخشي(

 انجام همزمان ارزشيابي توام داخلي و خارجي •

 توزيع منابع بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي و ارزشيابي •
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ناء، استفاده از تمام ظرفيتهاي هيات ام -۵
شوراي دانشگاه و هيات مميزه در 

 توليت  دانشگاه

  
  

تدوين قوانين نظارت، ايجاد ساختار مناسب بـراي نظـارت، اقـدام             •
  براساس قوانين

انعطاف پذير نمودن استفاده از منابع  -۶
  انساني در جهت اهداف دانشگاه

 جذب سيال نيروي انساني در تمام عرصه ها  •

 لمي وابستهتدوين و اجراي آيين نامه هيئت ع •

  
  

اصالح نظام پرداختهاي تشويقي مبتني  -٧
  بر عملكرد

تدوين شاخص هاي عملكردي و استفاده از آن در  پرداخت هاي            •
 ) كارانه، اضافه كاري و تمام وقتي(تشويقي

  
تاسيس كميته ي بهبود مستمر فرآيند هـا بـا رويكـرد دسـتيابي بـه                 •  بهبود مستمر فرآيندها -٨

 چشم اندازهاي دانشگاه

 خاب مدل مديريتي مناسب براي بهبود فرآيندهاانت •

  ايجاد بستر مناسب براي استفاده از مدل انتخابي •
واگذاري امور اجرايي به واحد هاي صف بـا حفـظ امـور توليـت                •  تمركز زدايي در مسير ارتقاء بهره وري -٩

 در ستاد ها) نظارت و سرپرستي(

  
كاهش تصدي گري دولتي و  حمايت  -١٠

 در راستاي از بخشهاي غير دولتي
استفاده از توانمنديهاي آنها در توسعه 

  نظام سالمت

 تقويت و نهادينه سازي كميته واگذاري در دانشگاه •

 واگذاري امور اجرايي قابل واگذاري به بخش غير دولتي •

  

باز مهندسي ساختار نيروي انساني  -١١
  دانشگاه

اصالح و شفاف سازي فرآيندها به منظور ايجاد سهولت در انجام            •
  ور و استفاده بهينه از نيروي انسانيام

بازنگري در سـاختار تـشكيالتي دانـشگاه بـا توجـه بـه تغييـرات و           •
 نيازهاي جديد

 ادغام و كاهش تعدد عناوين سازماني •

به منظـور ارتقـا ي بهـره        » تجزيه و تحليل مشاغل   «اجراي برنامه ي     •
 وري  نيروي انساني
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افزايش بهره وري دوره هاي آموزشي  -١٢
  تكميليعمومي و 

توانمند سازي پژوهشي دانـشجويان كارشناسـي ارشـد، دكتـراي            •
 عمومي و دكتراي تخصصي

 بازنگري آيين نامه اجرايي پاياننامه ها در راستاي ارتقاي كيفي •

هاي  آموزشي در راستاي ارتقاي      curriculumبازنگري و اصالح     •
وري نظام آموزش علوم پزشكي از جمله لحاظ نمودن تاريخ          بهره

 ...، نيازهاي جامعه، توانمند سازي پژوهشي و پزشكي

گيـــري از بـــا بهـــره) Tutoring(اســـتفاده از نظـــام آموزشـــياري  •
  توانمندي دانشجويان زبده
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   بهبود تخصيص منابع مالي، تسهيل و افزايش سرمايه گذاري-ب
  

  اقـدامات اصـلي  راهـبرد

دولتـي  توسعه، ترويج و هدايت كمك هاي غيـر          -١
از جمله كمك هاي مردمـي و سـازمانهاي مـردم           

   به سمت برنامه هاي نظام سالمت (NGO)نهاد 
  

تـــدوين فرآنـــدهاي اداري بـــصورت شـــفاف، جهـــت  •
اعتمادسازي و پاسخگويي به منظور جذب كمك هـاي         

 مردمي

بكارگيري مناسب رسانه ها و ابزارهاي اطالع رساني بـه           •
ت در راسـتاي    منظور تـرويج فرهنـگ اسـتفاده از خيـرا         

 برنامه هاي دانشگاه

 (NGO)برقراري ارتباط موثر با سـازمانهاي مـردم نهـاد            •
 فعال در حوزه سالمت

  
افزايش بهـره وري از ظرفيـت هـاي درآمـد سـاز              -٢

  دانشگاه
 شناسايي ظرفيت هاي درآمد ساز دانشگاه  •

افزايش بهره وري از ظرفيت هاي دانشگاه جهت جذب          •
 ولتي و غيردولتي اعتبار و منابع از بخشهاي د

شناسايي ظرفيت هاي قانوني بـه منظـور افـزايش جـذب           •
 منابع مالي

  
تخــصيص منــابع براســاس برنامــه هــاي مبتنــي بــر   -٣

  توسعه سالمت
تدوين برنامـه هـاي كوتـاه مـدت و دراز مـدت توسـط                •

  )برنامه گرائي(تمامي واحدهاي اصلي دانشگاه 
ــاس       • ــر اس ــدها ب ــاالنه واح ــدي س ــه بن ــيابي و رتب ارزش

 لكردهاي مبتني بر برنامهعم

 تخصيص منابع براساس عملكرد •

 تعريف ضمانت هاي الزم براي اجراي درست برنامه ها •

  
ــه     -۴ ــشگاهي ب ــارات دان ــشي از اعتب ــوق دادن بخ س

مزيت هاي نسبي مهم جهت ايفاي نقـش رهبـري          
  در سطح ملي و منطقه

بررسي و تعيـين مزيتهـاي نـسبي دانـشگاه توسـط افـراد               •
 فاي نقش رهبري مطلع به منظور اي

تدوين برنامه هاي كـالن بـر اسـاس مزيـت هـاي نـسبي                •
 تعيين شده

اندازي حداكثر پنج برنامـه     تخصيص منابع الزم براي راه     •
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 كالن چند بخشي از جمله برنامه سلولهاي بنيادي

  
اتخاذ سياست هاي حمايتي و تـشويقي بـه منظـور         -۵

ــتاي    ــان در راس ــاي كاركن ــت ه ــتفاده از ظرفي اس
  ري در اهداف نظام سالمتسرمايه گذا

تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي حمايتي به منظور          •
 جلب مشاركت كاركنان و اساتيد دانشگاه

  
رويكرد حمايت مالي و اداري از ثبت اختراعات،         -۶

  ابداعات و پتنت ها
 تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي حمايتي •

  
صـنايع  اي از   حمايتهاي مالي، تكنيكـي و مـشاوره       -٧

  در جهت توسعه سالمت
تهيه ي بسته هاي سياستي براي استفاده از ظرفيت صنايع           •

 در جهت تحقق اهداف  نظام سالمت

 تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي •

 فعال سازي دفتر ارتباط با صنعت •

  
ــنايع و    -٨ ــشگاه در ص ــاه دان ــه از جايگ ــتفاده بهين اس

توليد دانش  جذب منابع پژوهشي صنايع به مراكز       
به منظور افـزايش كيفيـت محـصوالت و درآمـد           

 زايي صنايع

  

تهيه ي بسته هاي سياستي براي استفاده از ظرفيت صنايع           •
 در جهت جذب منابع   

 تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي •

  فعال سازي دفتر ارتباط با صنعت •
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   افزايش ظرفيت توليد دانش-ج
  

  ـدامات اصـلياق  راهـبرد

 ارتقــاء جايگــاه توليــد دانــش در فراغــت از -1
  مقاطع مختلف تحصيلي

افزايش توانمندي پژوهشي دانشجويان از طريـق برگـزاري          •
گارگاههــا و لحــاظ نمــودن آمــوزش مهــارت هــاي روش  

 تحقيق و مقاله نويسي در واحدهاي آموزشي   

 بازنگري آيين نامه پاياننامه هاي دانشجويي •

اپ مقالـه در مقـاطع مختلـف تحـصيلي اعـم از             تاكيد بر چ   •
كارشناسي ارشد ، دكتري عمومي و دكتراي تخصصي در         

 مجالت علمي معتبر بعنوان پيش نياز دفاع
  

 حمايــت از ايجــاد و توســعه ي برنامــه هــا و -2
هــــاي كوتــــاه مــــدت بــــه منظــــور دوره

توانمندسازي هدفمند در عرصه هاي نـوين       
  سالمت 

  

تي بــراي راه انــدازي دوره هــا و تهيــه ي بــسته هــاي سياســ •
   پژوهشي-برنامهاي كوتاه مدت آموزشي 

تدوين و به روز كردن برنامه فرصتهاي مطالعـاتي دانـشگاه            •
 براساس اولويتها 

 تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي •

  
 توســعه و تقويــت همگرايــي در اهــداف و  -3

هــاي پژوهــشي مراكــز تحقيقــاتي    برنامــه
هـاي چنـد    ر جهت اجراي پـروژه    دانشگاه د 

  بخشي

تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و دراز مدت توسط تمـامي            •
مراكز آموزشـي و تحقيقـاتي بـا عنايـت بـه اهـداف كـالن               

 دانشگاه به خصوص برنامه هاي چند بخشي

بررسي و تعيين ظرفيتهاي دانـشگاه توسـط افـراد مطلـع بـه               •
 بخشي هاي تحقيقاتي چند منظور تدوين و اجراي پروژه

 هاي مذكورهاولويت دادن در تخصيص منابع به پروژ •

  
ــعه كمــي و كيفــي  مجــالت علمــي     -4  توس

دانشگاه  و نمايه سازي آنها در پايگاههـاي         
  بين المللي

  

  تهيه آيين نامه اجرايي واحد براي مجالت علمي دانشگاه •

 استفاده از ظرفيتهـاي بخـش خـصوصي در          -5
  نشر دانش

ت علمي دانشگاه به بخش خصوصي واگذاري انتشار مجال •
حمايت از مجـالت علمـي بخـش خـصوصي مـورد تاييـد               •

  دانشگاه



 ١١

    
ــم و  -6  مــشاركت فعــال در توســعه ســامانه عل

فناوري جهت ارتباط و تبـادل اطالعـات از         
  طريق وب بين دانشگاههاي استان و كشور

 تكميل كتابخانه ديجيتالي دانشگاه •

هـه دانـشگاه در اطـالع        تكميل و نهادينه سازي سامانه پژو      •
 رساني و ارزشيابي دانشگاهي

 راه اندازي شبكه علمي بين دانشگاههاي منطقه شمالغرب  •
  

انـدازي  بررسي و تعيين ظرفيتهـاي دانـشگاه بـه منظـور راه            •  PhD by research توسعه دوره هاي -7
 PhD by researchهاي  دوره

  
اجرائــي اعــضاي هيــات علمــي وابــسته تــدوين آيــين نامــه  •   گسترش روابط بين دانشگاهي-8

 دانشگاه

 پياده سازي طرح برنامه مبادله استاد و دانشجو •

 راه اندازي شبكه علمي بين دانشگاههاي منطقه شمالغرب  •

تشكيل اتاق فكر و جمع آوري نيازهاي دانشگاه و هـدايت       •
 كارشناسانه نيازها به مراكز و متخصصان ذيربط 

 جهت تـسهيل اخـذ      عقد قرارداد با شركت هاي خصوصي      •
 .... ويزا، رزرو هتل، و 

 برگزاري تورهاي آكادميك •
  

 بازنگري برمسئوليت علمـي اعـضاي هيـات         -9
  علمي با تاكيد بر توليد دانش

دخالت موثر شاخص هاي پژوهشي به ويژه توليد دانش در           •
 هيات علمي، از جمله ترفيـع پايـه،   يسرنوشت اداري اعضا 

 ارتقاء و كارانه

  قوانين براساس توليد دانشعملياتي كردن •
  

 العملهاي اجرايي تدوين آيين نامه و دستور •   حمايت ويژه از محققين با عملكرد باال-10

  
هــاي هــاي حــوزهنامــه بــازنگري در آيــين-11

ــزايش      ــور اف ــه منظ ــژوهش ب ــوزش و پ آم
ظرفيــت توليــد دانــش بــا توجــه بــه رســالت 

  اعضاي هيات علمي براي توليد دانش

تفسير و اجراي آيين نامه ارتقا اعـضاي هيـات          بازنگري در    •
 علمي

 بازنگري  آيين نامه ترفيع پايه اعضاي هيات علمي •

  هابازنگري در آيين نامه ثبت، اجرا و دفاع پاياننامه •
    

و  تاسيس دفاتر  تحقيـق و    ظرفيت سازي -12
  در معاونتهاي دانشگاه ) R&D( توسعه 

 تدوين آيين نامه اجرايي  •
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   انتشار و به اشتراك گذاري دانش توليد شده توسعه-د
  

  اقـدامات اصـلي  راهـبرد

حمايت از عضويت اسـاتيد در بـورد مجـالت           -١
سطح يك و دو و در كارگروههاي تخصصي        

  انجمن هاي علمي بين المللي
  

ــشويقي     • ــامع ت ــه ج ــين نام ــدوين آي ــت  (ت ــاالت، ثب مق
  ...)  اختراعات، عضويت در بورد مجالت، و 

ايتي از  شــركت هــاي علمــي    رويكــرد حمــ -2
  پژوهشي غير دولتي براي نشر دانش

ــشويقي    • ــامع ت ــه ج ــين نام ــدوين آي ــت  (ت ــاالت ، ثب مق
  ...)اختراعات، عضويت در برد مجالت و 

    
 رويكرد حمايتي از ثبت اختراعات، ابداعات و        -3

  پتنت ها
ــور ثبــت    • ــراي ام ــشاوره اي و اداري ب ــه خــدمات م ارائ

هـا در معاونـت پژوهـشي       اختراعات، ابـداعات و پتنـت       
 دانشگاه 

برگزاري كارگاههاي توانمند سازي افراد براي نوشـتن         •
 پتنت هاي بين المللي و ايجاد مهارت پتنت خواني

ــشويقي   • ــامع ت ــه ج ــين نام ــدوين آي ــت  ( ت ــاالت ، ثب مق
 ...)اختراعات، عضويت در بورد مجالت، و 

    
ــه     راه ا •   افزايش ميزان بهره وري از منابع علمي استان-4 ــشگاههاي منطق ــين دان ــي ب ــبكه علم ــدازي ش ن

 شمالغرب

  تشكيل شبكه امانات بين كتابخانه اي در سطح استان •
    
 سفارشي نمودن تدوين و تهيـه كتـب علمـي و            -5

  دانشگاهي براساس نياز نظام سالمت
 تهيه ليست اولويتهاي كتب تدويني دانشگاه •

 تهيه ليست اولويتهاي كتب تدويني علمـي در راسـتاي           •
 گاني نمودن علمهم

تشويق و حمايت از ترجمه متـون علمـي از فارسـي بـه                •
  اسالمي-انگليسي در راستاي ترويج فرهنگ ايراني

  
 ارتقاء كمي و كيفي پايگاه جامع اطالع رساني         -6

  نظام سالمت استان
تعريف ساختار سازماني و فرآيندهاي اجرايي مربوطـه         •

 توسط معاونت پژوهشي
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 دانش با استفاده از روش هاي       حمايت از انتشار   -7
  متنوع براي گروههاي هدف مختلف

ايجــاد فــضاهاي مجــازي توســط اســاتيد و محققــين بــه  •
ــواد    ــشر م ــم، آمــوزش و ن منظــور همگــاني نمــودن عل
درسي، ترجمان دانـش سـالمت متناسـب بـا نيـاز هـاي              

 ...گروههاي مخاطب، و 

مشاركت فعال در انتشار مطالب علمي در مطبوعـات و           •
  هارسانه

در نظر گرفتن امتياز براي نشر و ترويج دانش در سطح            •
 عمومي در شاخص هاي انتخاب محقق برتر

انتشار پمفلت هاي آموزشـي در حيطـه سـالمت  بـراي              •
 عموم مردم

 توليد محصوالت چند رسانه اي در حوزه سالمت •

برگزاري سمينارها و نشست كاركنان نظام سـالمت بـه        •
  ربمنظور نشر دانش و مبادله تجا

    
 تسهيل انتقال و دسترسي به اطالعـات و دانـش           -8

 توليد شده براي دست اندركاران  نظام سالمت
توسعه كمي و كيفي پايگاه جـامع اطـالع رسـاني نظـام              •

 سالمت استان

ايجاد شبكه استاني بين واحد هاي ارائه كننده خـدمات           •
 سالمت از جمله مطب پزشكان

 استفاده از منـابع     افزايش توان بدنه كارشناسي در جهت      •
  الكترونيك و بانك هاي اطالعاتي
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  هـ توسعه منابع انساني
  

  اقـدامات اصـلي  راهـبرد

 ايجاد و توسعه دوره هاي تربيت نيـروي انـساني       -1
  به ويژه پژوهشگر

  (certificate)ايجاد دوره هاي منتهي به مدرك  •

طراحي بسته هاي توانمند سازي پژوهـشي و ادغـام آن            •
  در برنامه هاي بدنه

    
 توسعه دوره هاي توانمندسـازي مـشتري محـور          -2

  منتهي به مدرك
  

تهيــه ي عنــاوين دوره هــاي آموزشــي مــشتري محــور   •
 منتهي به مدرك توسط معاونت ها

بازاريــابي بــراي دوره هــاي آموزشــي مــشتري محــور   •
 توسط واحد ارتباط با صنعت دانشگاه

ي بـه خـصوص     استفاده از توان بخش خـارج دانـشگاه        •
  نظام سالمتيبخش غير دولتي در اجراي برنامه ها

طراحي بسته هاي توانمند سازي، متناسب بـا نيـاز نظـام          •
 سالمت

  
 شناســايي، جــذب، حفــظ، حمايــت و هــدايت  -3

اســتعدادهاي درخــشان و نخبگــان و اســتفاده از 
  توان و ظرفيت آنان

 شناسايي نخبگان و استعدادهاي درخشان  •

قوانين و آيين نامه مربوط به جـذب و         تدوين و اصالح     •
 حمايت از نخبگان و استعدادهاي درخشان

يكپارچـــه ســـازي مـــديريت مربـــوط بـــه نخبگـــان و  •
  استعدادها ي درخشان دانشجويي  

    
 شناسائي، جذب، و استفاده از اساتيد و محققين         -4

  دانشگاه هاي داخل و  خارج  به صورت سيال
  

 ات علمي وابستهتدوين آيين نامه جذب اعضاي هي •

  

ــس    -5 ــه نف ــاد ب ــه ي اعتم ــزه و روحي ــاء انگي  ارتق
  كاركنان و دانشجويان

بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي اساتيد، كاركنان و  •
 دانشجويان

 اصالح نظام ارزشيابي كاركنان •

 بازبيني در شيوه  هاي تشويق و تنبيه  •

 تسهيل مشاركت در تصميم گيري •
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 تفويض اختيار •

ويق دانشجويي در عرصه هاي تدوين آيين نامه  تش •
 مختلف حوزه سالمت

طراحي و اعطاي كارت ويژه نخبگان براي كاركنان و          •
 دانشجويان جهت استفاده از تسهيالت

  
ــياري  -6 ــام آموزش ــتفاده از نظ ــا ) Tutoring( اس ب

  گيري از توانمندي دانشجويان زبدهبهره
  

 )Tutoring(تدوين آيين نامه نظام آموزشياري  •

  

ــسهيل-7 ــشه در حــال   ت ــت از محــيط همي  و حماي
  يادگيري

 مشاركت همگاني در امر آموزش •

 ترويج خود آموزي •

 ترغيب و ترويج كار تيمي •

برگزاري و شركت نمودن كاركنان در سمينارها و  •
 همايش هاي حوزه  سالمت

  
ــطوح    -8 ــام س ــواهد در تم ــر ش ــي ب ــديريت مبتن  م

  سازماني
سـتاي تحقـق    ايجاد ظرفيتها و قابليتهـاي سـازماني در را         •

ــام      ــه ايجــاد نظ ــن جمل ــواهد م ــر ش ــي ب ــديريت مبتن م
  (MIS)اطالعات مديريت 

تدوين دستورالعملهاي مديريتي بومي شده بـا اسـتفاده          •
 Evidence-Based)از مديريت مبتني بـر شـواهد   

Management)  
تدوين دستورالعملهاي درماني بومي شده با اسـتفاده از          •

 Evidence-Based) پزشـكي مبتنـي بـر شـواهد     
Medicine) 

 تهيه بسته ها و برنامه هاي توانمندسازي مورد نياز •

  
 توســعه همكاريهــا ي بــين ســازماني در ســطوح -9

ــين و      ــادل محقق ــراي تب ــي ب ــين الملل ــي و ب مل
  نيروهاي كارشناسي

تدوين آيين نامه مقرراتي در خصوص همكـاري هـاي      •
 بين المللي

 يسيتهيه ي بسته هاي معرفي دانشگاه به زبان انگل •

 تكميل بخش انگليسي وب سايت دانشگاه •

طراحي بسته ها و برنامه هـاي آمـوزش زبـان انگليـسي              •
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 براي كاركنان، متناسب با رسالت وظائف سازماني

  
 بهبود  شيوه زنـدگي كاركنـان، دانـشجويان و           -10

  مردم استان
 استفاده از پايگاه جامع اطالع رساني نظام سالمت  •

اي مربــوط بــه شــيوه طراحــي و برگــزاري جــشنواره هــ •
 زندگي با مشاركت ساير سازمان هاي ذيربط 

همكاري با ساير بخشهاي اسـتان از جملـه رسـانه هـاي           •
  عمومي بويژه صدا و سيما و آموزش و پرورش

    
 -علمـي ( ايجاد محيط آموزشي چنـد پتانـسيلي       -11

  ) پژوهشي-فرهنگي
 معرفي و ترويج الگوهاي آموزشي فرهيختگان ايراني •

وهاي مشاهير با تاريخچه مختـصر در محـيط         نصب تابل  •
 هاي آموزشي

نصب تابلوهاي اماكن تاريخي با تاريخچـه مختـصر در     •
 محيط آموزشي

بازنگري سرفـصل هـاي آموزشـي در راسـتاي تـرويج             •
  ايراني-فرهنگ اسالمي

طراحي كارگاههاي روش تـدريس در راسـتاي ايجـاد           •
 محيط آموزشي چند پتانسيلي

 توسعه موزه دانشگاه •

  
 توسعه آموزش الكترونيك سالمت در سطوح       -12

  )عموم، كارشناسان و متخصصين(مختلف 
 تشكيل شوراي آموزش الكترونيك دانشگاه  •

ــوزش     • ــق آم ــه از طري ــل ارائ ــاي قاب ــه ه شناســايي زمين
 الكترونيك

 توانمند سازي ذينفعان •

  
  
  
  
  
  
  



 ١٧

  تسهيل كارآفريني-و
  

  اقـدامات اصـلي  راهـبرد

  مركز رشد جديد5ايجاد حداقل  •  توسعه مراكز رشد حمايت از تاسيس و -1

تــشكيل بانــك اطالعــاتي تخصــصي دانــش آموختگــان در   •
 سطح استان

برآورد دقيق نيازهاي وارداتي اولويت دار در حوزه سـالمت           •
 و اعالم آن به مراكز رشد و كارآفريني  

  
 حمايت و توسعه تسهيالت براي نوآوران       -2

  و نخبگان در عرصه سالمت
  صندوق حمايت از پژوهش و فناوري سالمتايجاد •

مقـاالت ثبـت اختراعـات،      ( تدوين آيين نامه جامع تـشويقي      •
 ...)  عضويت در بورد مجالت، و 

  
  مركز انديشگاه10ايجاد  •   توسعه كارآفريني-3

 ايجاد شهر دانش سالمت •

 ايجاد شركتهاي زايشي  •

 تشكيل و توسعه شركتهاي دانش بنيان •

  
ــسهيل واگــذاري خــ -4 ــه  ت دمات ســالمت ب

  بخش غير دولتي در امور غير حاكميتي
 احصاي خدمات قابل واگذاري به بخشهاي غير دولتي  •

 ترغيب كاركنان به ايجاد تعاوني هاي كارمندي •

  
 حمايــت از تاســيس و توســعه واحــدهاي  -5

در بخـش هـاي    ) R&D(تحقيق و توسعه  
  توليدي استان

  تدوين انتظارات از واحدهاي تحقيق و توسعه •

 تهيه بسته هاي توانمند سازي واحدهاي تحقيق و توسعه  •

لحاظ نمودن خدمات مشاوره اي اساتيد و محققين دانـشگاه          
در خصوص تاسـيس و توسـعه واحـدهاي تحقيـق و توسـعه              

  بخشهاي توليدي در آيين نامه ارتباط با صنعت
 تـــسهيل اســـتفاده خـــارج دانـــشگاه از    -6

 خدمات، امكانات و تجهيزات دانشگاهي     
در قالب قراردادهاي تعريف شده متضمن    

  سود دوجانبه

  بازنگري آيين نامه ارتباط با صنعت •



 ١٨

  
 حمايــت از بهــره منــدي مــادي و معنــوي  -7

-محققين دانشگاهي از يافته هـاي علمـي       
  تحقيقاتي خود

  

  بازنگري در آئين نامه ارتباط با صنعت با رويكرد تشويقي •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

  يش ظرفيت توليد كاال و خدمات سالمتتسهيل و افزا-ز
  

  اقـدامات اصـلي  راهـبرد

 ارتقـــاء كيفيـــت مراكـــز آموزشـــي، -1
مراكز تحقيقاتي و مراكز ارائه كننـده    
خــدمات بهداشــتي درمــاني براســاس 

  استانداردهاي جهاني

اخذ كد بـين المللـي بـراي كميتـه اخـالق دانـشگاه و حـداقل دو             •
 بيمارستان آموزشي

كاركنـان و بيمـاران در   ) safety(سيـستم ايمنـي     پيـاده نمـودن    •
 مراكز آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني 

  براي مراكز دانشگاهيAccreditationگواهي مربوط به   اخذ •
  

 استانداردسازي خدمات و فرآيندها ي دانشگاهي  •   ارتقاء مستمر كيفيت خدمات-2

 انتخاب مدل براي بهبود عملكرد و اجراي آن •
  

هيل توليد و ارائه خدمات مبتني بر        تس -3
  نياز جامعه

ايجاد سيـستم بـراي تعيـين نيازهـا و مـشكالت سـالمت منطقـه از             •
 جمله كشورهاي همجوار

 طراحي بسته هاي خدمتي بر اساس نيازهاي اولويت دار منطقه •

طراحي و اصالح برنامه هاي آموزشي بر اساس نيازهاي اولويـت            •
 دار منطقه

 هاي پژوهشي بر اساس نيازهـاي اولويـت         طراحي و اجراي پروژه    •
 دار منطقه

 مشاركت فعال در برنامه توريسم درماني استان •

  
 تسهيل اسـتفاده از پتانـسيل بخـشهاي         -4

  )دولتي و غير دولتي(غير دانشگاهي 
 تعيين انتظارات و وظائف بخشهاي مختلف سالمت •

احصاي توانمندي هاي بخشهاي غير دانشگاهي در توليد خدمات          •
 متسال

عقد تفاهم نامه و توافق نامه هـاي دو يـا چنـد جانبـه بـا بخـشهاي                    •
 )داخلي و خارجي(خارج دانشگاهي 

واگذاري خدمات غير حـاكميتي بـه بخـشهاي غيـر دولتـي ارائـه                •
 كننده خدمت

  
 بهره گيري از فنĤوري اطالعات براي  -5

توســعه ظرفيــت ارائــه خــدمات نظــام 
ــاي آموزشــي مجــ  • ــدازي دوره ه ــصورت راه ان ازي بخــصوص ب

  پژوهشي داخلي و خارجي–مشترك با ساير مراكز آموزشي 
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 طراحي و راه اندازي نظام يكپارچه پرونده الكترونيك سالمت •  سالمت

 بكارگيري نظام اطالعات جغرافيايي در مديريت بيماريها •

 در بيمارستانها با تاكيد بر ابعـاد آموزشـي          HISراه اندازي سيستم     •
 و پژوهشي

نمودن سـاختار كـشف و تبيـين فرآينـد خطاهـاي           طراحي و پياده     •
 پزشكي و عوارض ناخواسته دارويي در بيمارستان ها 

 در مراكــــز  Teleconference و Telemedicineراه انــــدازي   •
  درماني-آموزشي

  
تهيه شناسنامه براي تجهيزات اصلي بـا هـدف تعيـين ميـزان بهـره                •   افزايش بهره وري منابع موجود-6

 ايش بهره وري آن وري دستگاه و افز

شناسايي و بكار گيري نيروهاي انساني متخصص موجود با هدف    •
 استفاده از توان بالقوه آنها

  
 توســعه و تــرويج اطــالع رســاني و    -7

  بازاريابي علمي
 شناسايي نيازهاي بازار •

گواهي بر اساس نيـاز     /تهيه ي بسته هاي آموزشي منجر به مدرك        •
 بازار

  
مخترعين و   حمايت جامع و كامل از       -8

  اختراعات
  

مقــاالت، ثبــت اختراعــات، (تــدوين آيــين نامــه جــامع تــشويقي   •
 ...)عضويت در بورد مجالت، و 

 راه اندازي دفتر ثبت اختراعات و ايده در واحد ارتباط با صنعت •

  
 حمايــــت از توليــــد و صــــادرات   -9

  محصوالت بومي و سنتي
والت تعامل بين دانشگاه و صنايع در جهت تهيـه و تـرويج محـص              •

 بومي و سنتي

  
 توســعه كمــي و كيفــي پژوهــشهاي -10

كاربردي از طريق كاستن  فاصله بين       
هاي بالين، سـالمت    پژوهش و عرصه  

  و صنعت

 ...)متشكل از دانشگاه، صنعت، (تشكيل اتاقهاي فكر چند بخشي  •

استفاده از توانمندي هاي دانشجويان دوره هاي تكميلي استان در           •
از طريـق   (ژه هـاي مـشترك چنـد بخـشي          ايده يابي و اجراي پرو    

 ...)نشستها، سمينارها، و هم انديشي دانشجويي، و 

  



 ٢١

   ارتقاي هنجارها و فرهنگ عمومي-ه
  

  اقـدامات اصـلي  راهـبرد

ارتقاي سواد سالمت جامعه و ترويج سالمت        -١
  عمومي

بستر سازي بـراي حـضور فعـال اسـاتيد شـناخته شـده در                •
ي بـه منظـور تـرويج       مجامع عمومي و رسانه هـاي همگـان       

 فرهنگ سالمت

تهيه و تـدوين محـصوالت آموزشـي در حـوزه سـالمت              •
مانند پمفلت ها، كتابهاي علمي همگاني، لوح فشرده، و         (

 )همگاني نمودن  دانش سالمت(براي  عموم مردم  ...) 

  
معرفي چهره هاي علمي فعال در ارتقاي فرهنگ عمومي          •  الگوسازي -٢

 سالمت

رتبـاط جمعـي بـه ويـژه صـدا و           مشاركت با رسانه هـاي ا      •
سـيما جهــت تهيــه مــستندات بـه منظــور تــرويج فرهنــگ   

 سالمت

تــرويج رفتارهــاي ســالمت بــه صــورت نمــادين  توســط   •
مسئولين، اسـاتيد، كاركنـان و دانـشجويان در مناسـبتهاي           

 ويژه از جمله هفته سالمت

  
اصــالح الگــوي مــصرف در خــدمات نظــام   -٣

  سالمت
ص مـصرف صـحيح     ارائه آموزشهاي عمـومي در خـصو       •

از طريق پايگـاه جـامع      ... دارو، غذا، مراجعه به پزشك و       
 ...اطالع رساني نظام سالمت، بروشورهاي همگاني، و 

 ترويج تجويز و مصرف منطقي داروها •

  
ــي   -۴ ــگ دين ــرويج فرهن ــاء و ت ــي در -احي   مل

  عرصه سالمت
ــاتي و      • ــز مطالع ــي، مراك ــاي آموزش ــدازي دوره ه راه ان

  و طب سنتيتحقيقاتي در تاريخ طب

حمايت از توليد محصوالت فرهنگي با اسـتفاده از منـابع            •
  تاريخي در حوزه سالمت-فرهنگي

  
هدايت مشاركت هاي مردمي و منابع خيرين        -۵

  به سوي برنامه هاي نظام سالمت
ــت     • ــفاف جه ــورت ش ــه ص ــدهاي اداري ب ــدوين فرآين ت

اعتمادسازي و پاسخگويي به منظور جذب كمـك هـاي          
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 مردمي

بكارگيري مناسب رسانه ها و ابزارهاي اطـالع رسـاني بـه       •
منظــور تــرويج فرهنــگ اســتفاده از خيــرات در راســتاي  

 برنامه هاي دانشگاه

 (NGO)برقراري ارتباط مـوثر بـا سـازمانهاي مـردم نهـاد           •
 فعال در حوزه سالمت

  
تعامــل بــا آمــوزش و پــرورش و اختــصاص جــايزه بــراي  •  ايجاد فرهنگ پژوهش در جامعه -۶

تكارات و پژوهش هاي دانش آموزي مـرتبط بـا حـوزه            اب
 سالمت در جشنواره پژوهشي دانشگاه  

اختصاص جايزه براي اختراعات استاني مـرتبط بـا حـوزه            •
 سالمت در جشنواره پژوهشي دانشگاه 

 برگزاري جشنواره پژوهشي ربع رشيدي در سطح ملي •

اطالع رساني و ارائه آموزش هـاي مناسـب در خـصوص             •
نقـش پـژوهش در توسـعه كـشور بـراي عمـوم             جايگاه و   

 مردم

  
 تدوين رويكردهاي شيوه زندگي سالم  •  بستر سازي براي اصالح شيوه زندگي -٧

برگــزاري جــشنواره غــذاهاي بــومي و ســنتي در راســتاي  •
  ملي-ارتقاي فرهنگ تغذيه مبتني بر فرهنگ ديني

  
حمايت و توسعه مـشاركت هـاي مردمـي در           -٨

  ايجاد محيط سالم
 وهاي مشاركتي براي ايجاد محيط هاي سالمتدوين الگ •

 پشتيباني و توسعه سازمانهاي مردم نهاد  •

حمايت از پروژه هاي تحقيقاتي و برنامه هاي اجرائـي بـه             •
 خصوص مردمي در زمينه محيط هاي سالم

برگزاري جشنواره هاي منطقه اي جهت جلب مـشاركت          •
 هاي مردمي
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  طـ تسهيل و ايجاد ارتباطات
  

  دامات اصـلياقـ  راهـبرد

 پياده سازي طرح برنامه مبادله استاد و دانشجو •  ترويج تعامل با نهادهاي بين المللي -١

 راه اندازي شبكه علمي بين دانشگاههاي منطقه  •

عقــد قــرارداد بــا شــركت هــاي خــصوصي جهــت  •
 ....تسهيل اخذ ويزا، رزرو هتل، و 

 برگزاري تورهاي آكادميك •

وابــسته تــدوين آيــين نامــه اعــضاي هيــات علمــي  •
 دانشگاه

جمع آوري اطالعات مربوط به كانونها و نهادهاي    •
ارائــه كننــده گرنــت و پــروژه هــاي بــين المللــي و 
هدايت كارشناسانه آنهـا بـه مراكـز و متخصـصان           

 ذيربط 

برگزاري كارگاههاي توانمند سـازي افـراد بـراي          •
نوشتن پتنت هاي بين المللي و ايجاد مهارت پتنت         

 خواني

ــا   • ــسته ه ــان  طراحــي ب ــوزش زب ــه هــاي آم و برنام
ــا وظــائف و    ــان متناســب ب ــراي كاركن انگليــسي ب

 رسالت سازماني

  
بهره برداري از فنĤوري اطالعات به منظـور تـسهيل           -٢

  ارتباط مراكز سالمت
ايجاد شـبكه اسـتاني بـين واحـد هـاي ارائـه كننـده                •

 خدمات سالمت از جمله مطب پزشكان

ه از  افزايش توان بدنه كارشناسـي در جهـت اسـتفاد          •
 فنـĤوري اطالعات

شناسايي زمينـه هـاي قابـل ارائـه از طريـق آمـوزش               •
 الكترونيك

  
ايجاد و توسعه كوريدورهاي ارتبـاط بـا نخبگـان و            -٣

 اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي داخلي و خارجي
 تدوين آيين نامه جذب هيات علمي وابسته •
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توســعه آمــوزش الكترونيــك ســالمت در ســطوح   -۴

  )سان و متخصصينعموم، كارشنا(مختلف 
 تشكيل شوراي آموزش الكترونيك دانشگاه  •

شناسايي زمينـه هـاي قابـل ارائـه از طريـق آمـوزش               •
 الكترونيك

 توانمند سازي ذينفعان •

  
تـــدوين آيـــين نامـــه مقرراتـــي در خـــصوص      •  بسترسازي براي توسعه روابط بين المللي -۵

 همكاريهاي بين المللي

 انگليسيتهيه ي بسته هاي معرفي دانشگاه به زبان  •

 تكميل بخش انگليسي وب سايت دانشگاه •

طراحي بسته ها و برنامه هاي آموزش زبان انگليسي          •
براي كاركنان متناسب با وظائف و رسالت سازماني

  مشاركت فعال در برنامه توريسم درماني استان •
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  راهبردهاي اصلي و اقدامات دانشگاه در راستاي سياست هاي كالن
  

    توسعه سياستگذاري، مديريت و قوانين -الف 

  
بـه منظـور ايجـاد انعطـاف الزم در      ) اسـتقالل دانـشگاه هـا     ( واگذاري اختيارات الزم به دانشگاهها و مراكز تحقيقـاتي           -1

در مواردي نظير برنامـه ريـزي و راه انـدازي رشـته             ( اجراي برنامه ها، افزايش كارآمدي، تسهيل و روانسازي فعاليت ها،           
  در چارچوب نظام هاي اعتبار بخشي) ا،جذب هيئت علمي و دانشجوه

 تعيين موارد قابل تفويض و پيشنهاد كارشناسي شده آن به وزارت متبوع •

  
هاي كالن چند بخشي اولويت دار       بهره گيري از مجموع ظرفيتها و مزيتهاي نسبي دانشگاه در جهت حمايت از برنامه              -2

  ملي و بين المللي
هاي كالن بر اساس مزيـت هـاي تعيـين          ن مزيتهاي نسبي دانشگاه توسط افراد مطلع و تدوين برنامه         بررسي و تعيي   •

 شده

  اندازي حداكثر پنج برنامه كالن چند بخشي از جمله برنامه سلولهاي بنيادي راه •
  
   مديريت مبتني بر شواهد در تمام سطوح سازماني-3

حقق مديريت مبتني بر شـواهد مـن جملـه ايجـاد نظـام اطالعـات       ايجاد ظرفيتها و قابليتهاي سازماني در راستاي ت      •
  (MIS)مديريت 

 Evidence-Based)تــدوين دســتورالعملهاي مــديريتي بــومي شــده بــا اســتفاده از مــديريت مبتنــي بــر شــواهد  •

Management)  
 Evidence-Based)  تــدوين دســتورالعملهاي درمــاني بــومي شــده بــا اســتفاده از پزشــكي مبتنــي بــر شــواهد •

Medicine) 
  تهيه بسته ها و برنامه هاي توانمندسازي مورد نياز •

 
 -4 توليـت    -3ارائـه خـدمات     -2 تامين و توزيع منابع مالي       -1( رويكرد كيفيت گرا در تمام عرصه هاي نظام سالمت           -4

  )توليد منابع
 )اعتبار بخشي(تدوين نظام ارزيابي و ارزشيابي براي كليه سطوح نظام سالمت  •

 ن ارزشيابي توام داخلي و خارجيانجام همزما •

 توزيع منابع بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي و ارزشيابي •
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   استفاده از تمام ظرفيتهاي هيات امناء، شوراي دانشگاه و هيات مميزه در توليت  دانشگاه-5

 تدوين قوانين نظارت، ايجاد ساختار مناسب براي نظارت، اقدام براساس قوانين  •
 

   نمودن استفاده از منابع انساني در جهت اهداف دانشگاه انعطاف پذير-6
 جذب سيال نيروي انساني در تمام عرصه ها  •

 تدوين و اجراي آيين نامه هيئت علمي وابسته •
 
   اصالح نظام پرداختهاي تشويقي مبتني بر عملكرد-7

 ) اري و تمام وقتيكارانه، اضافه ك(تدوين شاخص هاي عملكردي و استفاده از آن در  پرداخت هاي تشويقي •
 

   بهبود مستمر فرآيندها-8
 تاسيس كميته ي بهبود مستمر فرآيند ها با رويكرد دستيابي به چشم اندازهاي دانشگاه •

 انتخاب مدل مديريتي مناسب براي بهبود فرآيندها •

 ايجاد بستر مناسب براي استفاده از مدل انتخابي  •

  
   تمركز زدايي در مسير ارتقاء بهره وري-9

 در ستاد ها) نظارت و سرپرستي(اري امور اجرايي به واحد هاي صف با حفظ امور توليت واگذ •
 

 كاهش تصدي گري دولتي و  حمايت از بخشهاي غير دولتي در راسـتاي  اسـتفاده از توانمنـديهاي آنهـا در توسـعه                       -10
  نظام سالمت 

 تقويت و نهادينه سازي كميته واگذاري در دانشگاه •

 ي قابل واگذاري به بخش غير دولتيواگذاري امور اجراي •

  
   باز مهندسي ساختار نيروي انساني دانشگاه-11

  اصالح و شفاف سازي فرآيندها به منظور ايجاد سهولت در انجام امور و استفاده بهينه از نيروي انساني •
 بازنگري در ساختار تشكيالتي دانشگاه با توجه به تغييرات و نيازهاي جديد •

  عناوين سازمانيادغام و كاهش تعدد •

 به منظور ارتقا ي بهره وري  نيروي انساني» تجزيه و تحليل مشاغل«اجراي برنامه ي  •

  
   افزايش بهره وري دوره هاي آموزشي عمومي و تكميلي -12

 توانمند سازي پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتراي عمومي و دكتراي تخصصي •
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  در راستاي ارتقاي كيفيبازنگري آيين نامه اجرايي پاياننامه ها •

وري نظـام آمـوزش علـوم پزشـكي از     هاي  آموزشي در راستاي ارتقـاي بهـره   curriculum بازنگري و اصالح     •
 ...جمله لحاظ نمودن تاريخ پزشكي، نيازهاي جامعه، توانمند سازي پژوهشي و 

   دانشجويان زبدهگيري از توانمنديبا بهره) Tutoring(            استفاده از نظام آموزشياري 
   

   بهبود تخصيص منابع مالي، تسهيل و افزايش سرمايه گذاري-ب
 

 به سمت   (NGO)توسعه، ترويج و هدايت كمك هاي غير دولتي از جمله كمك هاي مردمي و سازمانهاي مردم نهاد                  -1
  برنامه هاي نظام سالمت 

  منظور جذب كمك هاي مردميتدوين فرآندهاي اداري بصورت شفاف، جهت اعتمادسازي و پاسخگويي به •

بكارگيري مناسب رسانه ها و ابزارهاي اطالع رساني به منظـور تـرويج فرهنـگ اسـتفاده از خيـرات در راسـتاي                •
 برنامه هاي دانشگاه

  فعال در حوزه سالمت(NGO)برقراري ارتباط موثر با سازمانهاي مردم نهاد  •

  
  ه  افزايش بهره وري از ظرفيت هاي درآمد ساز دانشگا-2

 شناسايي ظرفيت هاي درآمد ساز دانشگاه  •

 افزايش بهره وري از ظرفيت هاي دانشگاه جهت جذب اعتبار و منابع از بخشهاي دولتي و غيردولتي  •

 شناسايي ظرفيت هاي قانوني به منظور افزايش جذب منابع مالي •
  

   تخصيص منابع براساس برنامه هاي مبتني بر توسعه سالمت-3
  )برنامه گرائي( كوتاه مدت و دراز مدت توسط تمامي واحدهاي اصلي دانشگاه تدوين برنامه هاي •
 ارزشيابي و رتبه بندي ساالنه واحدها بر اساس عملكردهاي مبتني بر برنامه •

 تخصيص منابع براساس عملكرد •

 تعريف ضمانت هاي الزم براي اجراي درست برنامه ها •
  

  يت هاي نسبي مهم جهت ايفاي نقش رهبري در سطح ملي و منطقه  سوق دادن بخشي از اعتبارات دانشگاهي به مز-4
 بررسي و تعيين مزيتهاي نسبي دانشگاه توسط افراد مطلع به منظور ايفاي نقش رهبري  •

 تدوين برنامه هاي كالن بر اساس مزيت هاي نسبي تعيين شده •

  مله برنامه سلولهاي بنيادي اندازي حداكثر پنج برنامه كالن چند بخشي از جتخصيص منابع الزم براي راه •
 
 اتخاذ سياست هاي حمايتي و تشويقي به منظـور اسـتفاده از ظرفيـت هـاي كاركنـان در راسـتاي سـرمايه گـذاري در                           -5

  اهداف نظام سالمت 



 ٢٨

 تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي حمايتي به منظور جلب مشاركت كاركنان و اساتيد دانشگاه •

  
   اداري از ثبت اختراعات، ابداعات و پتنت ها رويكرد حمايت مالي و-6

 تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي حمايتي  •

  
  اي از صنايع در جهت توسعه سالمت حمايتهاي مالي، تكنيكي و مشاوره-7

 تهيه ي بسته هاي سياستي براي استفاده از ظرفيت صنايع در جهت تحقق اهداف  نظام سالمت •

 تورالعمل هاي اجراييتنظيم آيين نامه ها و دس •

 فعال سازي دفتر ارتباط با صنعت •

  
 استفاده بهينه از جايگاه دانشگاه در صنايع و جذب منابع پژوهشي صـنايع بـه مراكـز توليـد دانـش بـه منظـور افـزايش                            -8

  كيفيت محصوالت و درآمد زايي صنايع
    تهيه ي بسته هاي سياستي براي استفاده از ظرفيت صنايع در جهت جذب منابع •

 تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي •

  فعال سازي دفتر ارتباط با صنعت •
  
   افزايش ظرفيت توليد دانش-ج

 
   ارتقاء جايگاه توليد دانش در فراغت از مقاطع مختلف تحصيلي -1 

ش افزايش توانمندي پژوهشي دانشجويان از طريق برگزاري گارگاهها و لحاظ نمودن آموزش مهارت هـاي رو                •
 تحقيق و مقاله نويسي در واحدهاي آموزشي   

 بازنگري آيين نامه پاياننامه هاي دانشجويي •

تاكيد بر چاپ مقاله در مقاطع مختلف تحصيلي اعم از كارشناسي ارشد ، دكتري عمومي و دكتـراي تخصـصي                   •
 در مجالت علمي معتبر بعنوان پيش نياز دفاع

  
هاي كوتاه مدت به منظور توانمندسازي هدفمند در عرصـه هـاي نـوين               دوره  حمايت از ايجاد و توسعه ي برنامه ها و         -2

  سالمت 
   پژوهشي-تهيه ي بسته هاي سياستي براي راه اندازي دوره ها و برنامهاي كوتاه مدت آموزشي  •
 تدوين و به روز كردن برنامه فرصتهاي مطالعاتي دانشگاه براساس اولويتها  •

  هاي اجراييتنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل •
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هـاي  هاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي دانـشگاه در جهـت اجـراي پـروژه              توسعه و تقويت همگرايي در اهداف و برنامه         -3
  چند بخشي

تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و دراز مدت توسط تمامي مراكز آموزشي و تحقيقاتي با عنايت به اهداف كالن                    •
 دانشگاه به خصوص برنامه هاي چند بخشي

 هاي تحقيقاتي چند بخشي ررسي و تعيين ظرفيتهاي دانشگاه توسط افراد مطلع به منظور تدوين و اجراي پروژهب •

 هاي مذكور هاولويت دادن در تخصيص منابع به پروژ •
 
   توسعه كمي و كيفي  مجالت علمي دانشگاه  و نمايه سازي آنها در پايگاههاي بين المللي -4

 حد براي مجالت علمي دانشگاهتهيه آيين نامه اجرايي وا •
  

   استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي در نشر دانش-5
 واگذاري انتشار مجالت علمي دانشگاه به بخش خصوصي  •

 حمايت از مجالت علمي بخش خصوصي مورد تاييد دانشگاه •
  

ين دانشگاههاي اسـتان و   مشاركت فعال در توسعه سامانه علم و فناوري جهت ارتباط و تبادل اطالعات از طريق وب ب  -6
  كشور 
 تكميل كتابخانه ديجيتالي دانشگاه •

  تكميل و نهادينه سازي سامانه پژوهه دانشگاه در اطالع رساني و ارزشيابي دانشگاهي •

 راه اندازي شبكه علمي بين دانشگاههاي منطقه شمالغرب  •
 
 
   PhD by research توسعه دوره هاي -7

 PhD by researchهاي  اندازي دوره به منظور راهبررسي و تعيين ظرفيتهاي دانشگاه •

  
   گسترش روابط بين دانشگاهي-8

 تدوين آيين نامه اجرائي اعضاي هيات علمي وابسته دانشگاه •

 پياده سازي طرح برنامه مبادله استاد و دانشجو •

 راه اندازي شبكه علمي بين دانشگاههاي منطقه شمالغرب  •

 اي دانشگاه و هدايت كارشناسانه نيازها به مراكز و متخصصان ذيربط تشكيل اتاق فكر و جمع آوري نيازه •

 .... عقد قرارداد با شركت هاي خصوصي جهت تسهيل اخذ ويزا، رزرو هتل، و  •

 برگزاري تورهاي آكادميك •
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   بازنگري برمسئوليت علمي اعضاي هيات علمي با تاكيد بر توليد دانش-9 
 هيات علمي، از جمله ترفيع      يتوليد دانش در سرنوشت اداري اعضا     دخالت موثر شاخص هاي پژوهشي به ويژه         •

 پايه، ارتقاء و كارانه

 عملياتي كردن قوانين براساس توليد دانش •
 

   حمايت ويژه از محققين با عملكرد باال -10
 العملهاي اجرايي تدوين آيين نامه و دستور •

  
 منظور افزايش ظرفيت توليد دانـش بـا توجـه بـه رسـالت               هاي آموزش و پژوهش به    هاي حوزه نامه بازنگري در آيين   -11

  اعضاي هيات علمي براي توليد دانش 
 بازنگري در تفسير و اجراي آيين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي •

 بازنگري  آيين نامه ترفيع پايه اعضاي هيات علمي •

  هابازنگري در آيين نامه ثبت، اجرا و دفاع پاياننامه •
  

  در معاونتهاي دانشگاه ) R&D( اسيس دفاتر  تحقيق و توسعه و  ت  ظرفيت سازي -12
 تدوين آيين نامه اجرايي  •

  
  
   توسعه انتشار و به اشتراك گذاري دانش توليد شده-د

  
 حمايت از عضويت اساتيد در بورد مجالت سطح يك و دو و در كارگروههاي تخصـصي انجمـن هـاي علمـي بـين                         -1

 المللي 

 ...)  مقاالت ، ثبت اختراعات، عضويت در بورد مجالت، و (قيتدوين آيين نامه جامع تشوي •

  
   رويكرد حمايتي از  شركت هاي علمي پژوهشي غير دولتي براي نشر دانش -2 

 ...)مقاالت ، ثبت اختراعات، عضويت در برد مجالت و (تدوين آيين نامه جامع تشويقي •

    
    رويكرد حمايتي از ثبت اختراعات، ابداعات و پتنت ها-3

 ارائه خدمات مشاوره اي و اداري براي امور ثبت اختراعات، ابداعات و پتنت ها در معاونت پژوهشي دانشگاه  •

 برگزاري كارگاههاي توانمند سازي افراد براي نوشتن پتنت هاي بين المللي و ايجاد مهارت پتنت خواني •

 ...)  رد مجالت، و مقاالت ، ثبت اختراعات، عضويت در بو( تدوين آيين نامه جامع تشويقي •
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   افزايش ميزان بهره وري از منابع علمي استان -4

 راه اندازي شبكه علمي بين دانشگاههاي منطقه شمالغرب •

 تشكيل شبكه امانات بين كتابخانه اي در سطح استان •
 
   سفارشي نمودن تدوين و تهيه كتب علمي و دانشگاهي براساس نياز نظام سالمت -5

  كتب تدويني دانشگاهتهيه ليست اولويتهاي •

  تهيه ليست اولويتهاي كتب تدويني علمي در راستاي همگاني نمودن علم •

  اسالمي-تشويق و حمايت از ترجمه متون علمي از فارسي به انگليسي در راستاي ترويج فرهنگ ايراني •
 
   ارتقاء كمي و كيفي پايگاه جامع اطالع رساني نظام سالمت استان-6

 ني و فرآيندهاي اجرايي مربوطه توسط معاونت پژوهشيتعريف ساختار سازما •

  
  حمايت از انتشار دانش با استفاده از روش هاي متنوع براي گروههاي هدف مختلف-7

ايجاد فضاهاي مجازي توسط اساتيد و محققين به منظور همگـاني نمـودن علـم، آمـوزش و نـشر مـواد درسـي،                         •
 ...اي مخاطب، و ترجمان دانش سالمت متناسب با نياز هاي گروهه

 مشاركت فعال در انتشار مطالب علمي در مطبوعات و رسانه ها •

 در نظر گرفتن امتياز براي نشر و ترويج دانش در سطح عمومي در شاخص هاي انتخاب محقق برتر •

 انتشار پمفلت هاي آموزشي در حيطه سالمت  براي عموم مردم •

 توليد محصوالت چند رسانه اي در حوزه سالمت •

 ي سمينارها و نشست كاركنان نظام سالمت به منظور نشر دانش و مبادله تجارببرگزار •
 

   تسهيل انتقال و دسترسي به اطالعات و دانش توليد شده براي دست اندركاران  نظام سالمت-8
 توسعه كمي و كيفي پايگاه جامع اطالع رساني نظام سالمت استان •

  خدمات سالمت از جمله مطب پزشكانايجاد شبكه استاني بين واحد هاي ارائه كننده •

  افزايش توان بدنه كارشناسي در جهت استفاده از منابع الكترونيك و بانك هاي اطالعاتي •
  

  هـ توسعه منابع انساني
 

   ايجاد و توسعه دوره هاي تربيت نيروي انساني به ويژه پژوهشگر-1
  (certificate)ايجاد دوره هاي منتهي به مدرك  •

 توانمند سازي پژوهشي و ادغام آن در برنامه هاي بدنهطراحي بسته هاي  •
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   توسعه دوره هاي توانمندسازي مشتري محور منتهي به مدرك-2

 تهيه ي عناوين دوره هاي آموزشي مشتري محور منتهي به مدرك توسط معاونت ها •

 بازاريابي براي دوره هاي آموزشي مشتري محور توسط واحد ارتباط با صنعت دانشگاه •

  نظام سالمتيده از توان بخش خارج دانشگاهي به خصوص بخش غير دولتي در اجراي برنامه هااستفا •

 طراحي بسته هاي توانمند سازي، متناسب با نياز نظام سالمت •
 

   شناسايي، جذب، حفظ، حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان و نخبگان و استفاده از توان و ظرفيت آنان -3
 دهاي درخشان شناسايي نخبگان و استعدا •

 تدوين و اصالح قوانين و آيين نامه مربوط به جذب و حمايت از نخبگان و استعدادهاي درخشان •

 يكپارچه سازي مديريت مربوط به نخبگان و استعدادها ي درخشان دانشجويي   •
 
   شناسائي، جذب، و استفاده از اساتيد و محققين دانشگاه هاي داخل و  خارج  به صورت سيال-4

  آيين نامه جذب اعضاي هيات علمي وابستهتدوين •
 

    ارتقاء انگيزه و روحيه ي اعتماد به نفس كاركنان و دانشجويان-5
 بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي اساتيد، كاركنان و دانشجويان •

 اصالح نظام ارزشيابي كاركنان •

 بازبيني در شيوه  هاي تشويق و تنبيه  •

 تسهيل مشاركت در تصميم گيري •

 يارتفويض اخت •

 تدوين آيين نامه  تشويق دانشجويي در عرصه هاي مختلف حوزه سالمت •

 طراحي و اعطاي كارت ويژه نخبگان براي كاركنان و دانشجويان جهت استفاده از تسهيالت •
 
 گيري از توانمندي دانشجويان زبدهبا بهره) Tutoring(استفاده از نظام آموزشياري  -۶

 )Tutoring(تدوين آيين نامه نظام آموزشياري  •
 

  تسهيل و حمايت از محيط هميشه در حال يادگيري-7

 مشاركت همگاني در امر آموزش •

 ترويج خود آموزي •

 ترغيب و ترويج كار تيمي •

 برگزاري و شركت نمودن كاركنان در سمينارها و همايش هاي حوزه  سالمت •
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   مديريت مبتني بر شواهد در تمام سطوح سازماني-8

اي سازماني در راستاي تحقق مديريت مبتني بر شـواهد مـن جملـه ايجـاد نظـام اطالعـات         ايجاد ظرفيتها و قابليته    •
  (MIS)مديريت 

 Evidence-Based)تــدوين دســتورالعملهاي مــديريتي بــومي شــده بــا اســتفاده از مــديريت مبتنــي بــر شــواهد  •

Management)  
 Evidence-Based) واهد تــدوين دســتورالعملهاي درمــاني بــومي شــده بــا اســتفاده از پزشــكي مبتنــي بــر شــ •

Medicine) 
 تهيه بسته ها و برنامه هاي توانمندسازي مورد نياز •

 
  توسعه همكاريها ي بين سازماني در سطوح ملي و بين المللي براي تبادل محققين و نيروهاي كارشناسي-9

 تدوين آيين نامه مقرراتي در خصوص همكاري هاي بين المللي •

 اه به زبان انگليسيتهيه ي بسته هاي معرفي دانشگ •

 تكميل بخش انگليسي وب سايت دانشگاه •

 طراحي بسته ها و برنامه هاي آموزش زبان انگليسي براي كاركنان، متناسب با رسالت وظائف سازماني •
 

  بهبود  شيوه زندگي كاركنان، دانشجويان و مردم استان-10

 استفاده از پايگاه جامع اطالع رساني نظام سالمت  •

 زاري جشنواره هاي مربوط به شيوه زندگي با مشاركت ساير سازمان هاي ذيربط طراحي و برگ •

 همكاري با ساير بخشهاي استان از جمله رسانه هاي عمومي بويژه صدا و سيما و آموزش و پرورش •
 

  ) پژوهشي- فرهنگي-علمي( ايجاد محيط آموزشي چند پتانسيلي-11
 نيمعرفي و ترويج الگوهاي آموزشي فرهيختگان ايرا •

 نصب تابلوهاي مشاهير با تاريخچه مختصر در محيط هاي آموزشي •

 نصب تابلوهاي اماكن تاريخي با تاريخچه مختصر در محيط آموزشي •

  ايراني-بازنگري سرفصل هاي آموزشي در راستاي ترويج فرهنگ اسالمي •

 طراحي كارگاههاي روش تدريس در راستاي ايجاد محيط آموزشي چند پتانسيلي •

  دانشگاهتوسعه موزه •
 

 ) عموم، كارشناسان و متخصصين(توسعه آموزش الكترونيك سالمت در سطوح مختلف -12

 تشكيل شوراي آموزش الكترونيك دانشگاه  •

 شناسايي زمينه هاي قابل ارائه از طريق آموزش الكترونيك •

  توانمند سازي ذينفعان  •
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  تسهيل كارآفريني-و

 
  حمايت از تاسيس و توسعه مراكز رشد -١

  مركز رشد جديد5داقل ايجاد ح •

 تشكيل بانك اطالعاتي تخصصي دانش آموختگان در سطح استان •

 برآورد دقيق نيازهاي وارداتي اولويت دار در حوزه سالمت و اعالم آن به مراكز رشد و كارآفريني   •
 
   حمايت و توسعه تسهيالت براي نوآوران و نخبگان در عرصه سالمت-2

 فناوري سالمتايجاد صندوق حمايت از پژوهش و  •

 ...)  مقاالت ، ثبت اختراعات، عضويت در بورد مجالت، و ( تدوين آيين نامه جامع تشويقي •
 

   توسعه كارافريني -3
  مركز انديشگاه10ايجاد  •

 ايجاد شهر دانش سالمت •

 ايجاد شركتهاي زايشي  •

 تشكيل و توسعه شركتهاي دانش بنيان •
 
  ولتي در امور غير حاكميتي تسهيل واگذاري خدمات سالمت به بخش غير د-4

 احصاي خدمات قابل واگذاري به بخشهاي غير دولتي  •

 ترغيب كاركنان به ايجاد تعاوني هاي كارمندي •
 
 در بخش هاي توليدي استان ) R&D( حمايت از تاسيس و توسعه واحدهاي تحقيق و توسعه -5

 تدوين انتظارات از واحدهاي تحقيق و توسعه  •

 سازي واحدهاي تحقيق و توسعه تهيه بسته هاي توانمند  •

لحاظ نمودن خدمات مشاوره اي اساتيد و محققين دانشگاه در خصوص تاسيس و توسـعه واحـدهاي تحقيـق و                      •
 توسعه بخشهاي توليدي در آيين نامه ارتباط با صنعت

  
ف شده متـضمن   تسهيل استفاده خارج دانشگاه از خدمات، امكانات و تجهيزات دانشگاهي در قالب قراردادهاي تعري              -6

  سود دوجانبه
 بازنگري آيين نامه ارتباط با صنعت •
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  تحقيقاتي خود- حمايت از بهره مندي مادي و معنوي محققين دانشگاهي از يافته هاي علمي-7
  بازنگري در آئين نامه ارتباط با صنعت با رويكرد تشويقي  •

  
  تسهيل و افزايش ظرفيت توليد كاال و خدمات سالمت-ز

   
كيفيت مراكز آموزشي، مراكز تحقيقاتي و مراكز ارائه كننده خدمات بهداشتي درماني براساس اسـتانداردهاي                ارتقاء   -1

  جهاني 
 اخذ كد بين المللي براي كميته اخالق دانشگاه و حداقل دو بيمارستان آموزشي •

 شتي و درماني كاركنان و بيماران در مراكز آموزشي، پژوهشي، بهدا) safety(سيستم ايمني   پياده نمودن  •

  براي مراكز دانشگاهيAccreditationگواهي مربوط به   اخذ •
 
   ارتقاء مستمر كيفيت خدمات -2

 استانداردسازي خدمات و فرآيندها ي دانشگاهي  •

 انتخاب مدل براي بهبود عملكرد و اجراي آن •
  

   تسهيل توليد و ارائه خدمات مبتني بر نياز جامعه-3
 يازها و مشكالت سالمت منطقه از جمله كشورهاي همجوارايجاد سيستم براي تعيين ن •

 طراحي بسته هاي خدمتي بر اساس نيازهاي اولويت دار منطقه •

 طراحي و اصالح برنامه هاي آموزشي بر اساس نيازهاي اولويت دار منطقه •

 طراحي و اجراي پروژه هاي پژوهشي بر اساس نيازهاي اولويت دار منطقه •

  
  )دولتي و غير دولتي(انسيل بخشهاي غير دانشگاهي  تسهيل استفاده از پت-4

 تعيين انتظارات و وظائف بخشهاي مختلف سالمت •

 احصاي توانمندي هاي بخشهاي غير دانشگاهي در توليد خدمات سالمت •

 )داخلي و خارجي(عقد تفاهم نامه و توافق نامه هاي دو يا چند جانبه با بخشهاي خارج دانشگاهي  •

 كميتي به بخشهاي غير دولتي ارائه كننده خدمتواگذاري خدمات غير حا •

   
    بهره گيري از فنĤوري اطالعات براي توسعه ظرفيت ارائه خدمات نظام سالمت-5

 پژوهـشي داخلـي     –راه اندازي دوره هاي آموزشي مجازي بخصوص بصورت مشترك با ساير مراكز آموزشي               •
 و خارجي

 ونيك سالمتطراحي و راه اندازي نظام يكپارچه پرونده الكتر •
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 بكارگيري نظام اطالعات جغرافيايي در مديريت بيماريها •

  در بيمارستانها با تاكيد بر ابعاد آموزشي و پژوهشيHISراه اندازي سيستم  •

طراحــي و پيــاده نمــودن ســاختار كــشف و تبيــين فرآينــد خطاهــاي پزشــكي و عــوارض ناخواســته دارويــي در  •
 بيمارستان ها 

  درماني- در مراكز آموزشيTeleconferenceو  Telemedicineراه اندازي  •
 

   افزايش بهره وري منابع موجود-6
 تهيه شناسنامه براي تجهيزات اصلي با هدف تعيين ميزان بهره وري دستگاه و افزايش بهره وري آن  •

 شناسايي و بكار گيري نيروهاي انساني متخصص موجود با هدف استفاده از توان بالقوه آنها •
 

  رويج اطالع رساني و بازاريابي علميتوسعه و ت-7
 شناسايي نيازهاي بازار •

 گواهي بر اساس نياز بازار/تهيه ي بسته هاي آموزشي منجر به مدرك •

  
   حمايت جامع و كامل از مخترعين و اختراعات-8

 ...)مقاالت، ثبت اختراعات، عضويت در بورد مجالت، و (تدوين آيين نامه جامع تشويقي  •

 ثبت اختراعات و ايده در واحد ارتباط با صنعتراه اندازي دفتر  •

  
   حمايت از توليد و صادرات محصوالت بومي و سنتي-9

 تعامل بين دانشگاه و صنايع در جهت تهيه و ترويج محصوالت بومي و سنتي  •

  
  عتهاي بالين، سالمت و صن توسعه كمي و كيفي پژوهشهاي كاربردي از طريق كاستن  فاصله بين پژوهش و عرصه-10

 ...)متشكل از دانشگاه، صنعت، (تشكيل اتاقهاي فكر چند بخشي  •

استفاده از توانمندي هاي دانشجويان دوره هاي تكميلي استان در ايده يابي و اجراي پروژه هـاي مـشترك چنـد       •
  ...)از طريق نشستها، سمينارها، و هم انديشي دانشجويي، و (بخشي 

   
   ارتقاي هنجارها و فرهنگ عمومي  -ه
 
    ارتقاي سواد سالمت جامعه و ترويج سالمت عمومي-1

بستر سازي براي حضور فعال اساتيد شناخته شده در مجامع عمـومي و رسـانه هـاي همگـاني بـه منظـور تـرويج                          •
 فرهنگ سالمت
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مانند پمفلت ها، كتابهاي علمي همگاني، لـوح فـشرده، و           (تهيه و تدوين محصوالت آموزشي در حوزه سالمت          •
 ) همگاني نمودن  دانش سالمت(موم مردم  براي  ع...) 

  
   الگوسازي -2

  معرفي چهره هاي علمي فعال در ارتقاي فرهنگ عمومي سالمت •

 مشاركت با رسانه هاي ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيما جهت تهيه مستندات به منظور ترويج فرهنگ سالمت •

تيد، كاركنان و دانـشجويان در مناسـبتهاي ويـژه          ترويج رفتارهاي سالمت به صورت نمادين  توسط مسئولين، اسا          •
 از جمله هفته سالمت

  
   اصالح الگوي مصرف در خدمات نظام سالمت-3

از طريق پايگـاه جـامع      ... ارائه آموزشهاي عمومي در خصوص مصرف صحيح دارو، غذا، مراجعه به پزشك و               •
 ...اطالع رساني نظام سالمت، بروشورهاي همگاني، و 

 مصرف منطقي داروهاترويج تجويز و  •

  
    ملي در عرصه سالمت- احياء و ترويج فرهنگ ديني-4

 راه اندازي دوره هاي آموزشي، مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي در تاريخ طب و طب سنتي •

  تاريخي در حوزه سالمت-حمايت از توليد محصوالت فرهنگي با استفاده از منابع فرهنگي •

  
   خيرين به سوي برنامه هاي نظام سالمت هدايت مشاركت هاي مردمي و منابع-5

تدوين فرآيندهاي اداري به صورت شفاف جهـت اعتمادسـازي و پاسـخگويي بـه منظـور جـذب كمـك هـاي                        •
 مردمي

بكارگيري مناسب رسانه ها و ابزارهاي اطالع رساني به منظـور تـرويج فرهنـگ اسـتفاده از خيـرات در راسـتاي                •
 برنامه هاي دانشگاه

  فعال در حوزه سالمت(NGO)ثر با سازمانهاي مردم نهاد برقراري ارتباط مو •

  
   ايجاد فرهنگ پژوهش در جامعه -6

تعامل با آموزش و پرورش و اختصاص جايزه براي ابتكارات و پژوهش هـاي دانـش آمـوزي مـرتبط بـا حـوزه                         •
 سالمت در جشنواره پژوهشي دانشگاه  

 مت در جشنواره پژوهشي دانشگاه اختصاص جايزه براي اختراعات استاني مرتبط با حوزه سال •

 برگزاري جشنواره پژوهشي ربع رشيدي در سطح ملي •
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اطالع رساني و ارائه آموزش هاي مناسب در خصوص جايگاه و نقش پـژوهش در توسـعه كـشور بـراي عمـوم                        •
 مردم

  
   بستر سازي براي اصالح شيوه زندگي -7

 تدوين رويكردهاي شيوه زندگي سالم  •

  ملي-اهاي بومي و سنتي در راستاي ارتقاي فرهنگ تغذيه مبتني بر فرهنگ دينيبرگزاري جشنواره غذ •
 
   حمايت و توسعه مشاركت هاي مردمي در ايجاد محيط سالم-8

 تدوين الگوهاي مشاركتي براي ايجاد محيط هاي سالم •

 پشتيباني و توسعه سازمانهاي مردم نهاد  •

 ي به خصوص مردمي در زمينه محيط هاي سالمحمايت از پروژه هاي تحقيقاتي و برنامه هاي اجرائ •

  برگزاري جشنواره هاي منطقه اي جهت جلب مشاركت هاي مردمي      •
  

  طـ تسهيل و ايجاد ارتباطات   
 

   ترويج تعامل با نهادهاي بين المللي -1
 پياده سازي طرح برنامه مبادله استاد و دانشجو •

 راه اندازي شبكه علمي بين دانشگاههاي منطقه  •

 ....د قرارداد با شركت هاي خصوصي جهت تسهيل اخذ ويزا، رزرو هتل، و عق •

 برگزاري تورهاي آكادميك •

 تدوين آيين نامه اعضاي هيات علمي وابسته دانشگاه •

جمع آوري اطالعات مربوط به كانونهـا و نهادهـاي ارائـه كننـده گرنـت و پـروژه هـاي بـين المللـي و هـدايت                             •
 خصصان ذيربط كارشناسانه آنها به مراكز و مت

 برگزاري كارگاههاي توانمند سازي افراد براي نوشتن پتنت هاي بين المللي و ايجاد مهارت پتنت خواني •

 طراحي بسته ها و برنامه هاي آموزش زبان انگليسي براي كاركنان متناسب با وظائف و رسالت سازماني •

  
  كز سالمت بهره برداري از فنĤوري اطالعات به منظور تسهيل ارتباط مرا-2

 ايجاد شبكه استاني بين واحد هاي ارائه كننده خدمات سالمت از جمله مطب پزشكان •

 افزايش توان بدنه كارشناسي در جهت استفاده از فنـĤوري اطالعات •

  شناسايي زمينه هاي قابل ارائه از طريق آموزش الكترونيك  •
  



 ٣٩

  علمي دانشگاههاي داخلي و خارجي ايجاد و توسعه كوريدورهاي ارتباط با نخبگان و اعضاي هيئت -3
 تدوين آيين نامه جذب هيات علمي وابسته •

  
 ) عموم، كارشناسان و متخصصين( توسعه آموزش الكترونيك سالمت در سطوح مختلف -4

 تشكيل شوراي آموزش الكترونيك دانشگاه  •

 شناسايي زمينه هاي قابل ارائه از طريق آموزش الكترونيك •

  توانمند سازي ذينفعان  •
  
   بستر سازي براي توسعه روابط بين المللي -5

 تدوين آيين نامه مقرراتي در خصوص همكاريهاي بين المللي •

 تهيه ي بسته هاي معرفي دانشگاه به زبان انگليسي •

 تكميل بخش انگليسي وب سايت دانشگاه •

  سازمانيطراحي بسته ها و برنامه هاي آموزش زبان انگليسي براي كاركنان متناسب با وظائف و رسالت •
 

  
  
 


