


 ): اهداف كلي و كمي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع در در ششمين برنامه توسعه كشور1فرم شماره (

 هدف كلي

)1( 
 

 واحد سنجش
 

 )2( هدف كمي در سطح ملي رديف
 

 واحد سنجش
وضعيت 
در پايان 

 94سال 
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1  
 1000 تخت به ازاي هر 2.6  تخت به 1.67 افزايش سرانه تسهيالت درماني از 

 نفر

ميزان سرانه 
فضاهاي درماني 
 به نسبت جمعيت

1.67 1.8 2 2.2 2.4 2.6 

2  
 مترمربع  به ازاي هر 75 مترمربع به 44 افزايش سرانه فضاهاي بهداشتي از 

  نفر 1000

ميزان سرانه 
فضاهاي 

بهداشتي به 
 نسبت جمعيت

44 51 58 65 70 75 

3  
 مترمربع به ازاي هر 21/8 مترمربع به 10 افزايش سرانه فضاهاي آموزشي از 

 دانشجو 

ميزان سرانه 
فضاهاي آموزشي 
 به نسبت دانشجو

10 12 14.5 17.5 20 21.8 

4  
افزايش نسبت هزينه هاي نگهداشت به تعمير منابع فيزيكي (ساختمان، 

  درصد30تاسيسات و تجهيزات) به ميزان 
 6 6 6 6 6 … درصد

  درصد30 كاهش مصرف انرژي (آب، برق و سوخت هاي فسيلي) به ميزان  5

ميزان هزينه 
انرژي مصرفي به 

متراژ فضاي 
 فيزكي
 

… 4 6 8 8 4 



 هدف كلي

)1( 
 

 واحد سنجش
 

 )2( هدف كمي در سطح ملي رديف
 

 واحد سنجش
وضعيت 
در پايان 

 94سال 

 )3(وضعيت در پايان برنامه ششم 
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6  
 15 افزايش سهم خدمات رفاهي و ورزشي از هزينه هاي پرسنلي به ميزان  

 درصد
 3 3 3 3 3 … درصد

 25 20 15 10 5 … درصد  درصد 25 كاهش پرونده هاي ارجاعي به هيئت تخلفات اداري به  ميزان   7

8  
 50كاهش ميزان مراجعه حضوري گيرندگان خدمات (كاركنان) به ميزان 

 درصد
 50 40 30 20 10 … درصد

9  
 افزايش سهم ريالي دوره هاي توانمند سازي مديران و كاركنان از كل هزينه 

  درصد 15هاي پرسنلي به ميزان 
 5 4 2 2 2 … درصد

 10 10 10 10 10 … درصد  درصد50كاهش زمان صدور احكام پرسنلي و بازنشستگي به ميزان   10

11  
افزايش نسبت مجوز جذب نيروي انساني تخصصي ( بيمارستان، شبكه 

  درصد35بهداشتي درماني،هيئت  علمي و فوريت هاي پزشكي) به ميزان 
 5 5 10 10 5 … درصد

  درصدي نرخ ماندگاري منابع انساني15 افزايش   12
 … 3 6 9 12 15 

 50 40 30 20 10 … درصد   درصد50 كاهش غيبت هاي موجه و غير موجه كاركنان به ميزان   13

14  
 10افزايش نسبت پست هاي تخصصي به پست هاي پشتيباني به به ميزان 

 درصد 
 2 2 2 2 2 … درصد

 2 2 2 2 2 … درصد  درصد 10 افزايش نسبت پست هاي كارشناسي به مديريتي  به ميزان   15

 14 13 12 11 10 9 درصد درصد  50افزايش تعداد پيشنهادات و تجارب ثبت شده به كل كاركنان به  ميزان   16

17  
افزايش سهم تصميمات ميتني بر شواهد به كل تصميمات ابالغي (بخشنامه 

  درصد40ها/آيين نامه ها/دستورالعمل و ...) به ميزان 
 40 30 20 10 5 … درصد



 هدف كلي

)1( 
 

 واحد سنجش
 

 )2( هدف كمي در سطح ملي رديف
 

 واحد سنجش
وضعيت 
در پايان 

 94سال 
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18  
افزايش نسبت خوداتكايي (درامد هاي اختصاصي به كل هزينه ها )به ميزان ... 

 درصد
 59 58 57 56 55 55 درصد

19  
 درصد ( مانده وجوه به كل 75 افزايش جذب به موقع  اعتبارات به ميزان 

 اعتبارات دريافتي )
 35 30 25 22 20 20 درصد

20  
افزايش بهرهرداري بهينه از دارايي هاي ثابت (استفاده ازماده شش قانون 

  درصد20الحاق دو  ) به ميزان 
 20 17 15 10 5 0 درصد

 100 80 60 40 20 0 درصد % واحدهاي هزينه100شفافيت گردش مالي در   21

 درصد  درصد25افزايش سهم درآمد غيرعملياتي از كل درآمد اختصاصي به ميزان   22
 

5 10 15 20 25 

 15 12 9 6 3 … درصد  درصد15كاهش هزينه هاي جاري به ميزان   23

 درصد  درصد15افزايش سهم درآمد عملياتي از كل درآمد به ميزان   24
 3 3 3 3 3 

 

  



 ): عناوين اهداف كمي و محورها/موضوعات راهبردي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع2فرم شماره (

 )5(پروژه ها  )4(عناوين موضوعات/ محورهاي راهبردي  رديف هدف كمي رديف

1  
 1.67 افزايش سرانه تسهيالت درماني از 

  نفر1000 تخت به ازاي هر 2.6تخت به 

  توسعه تختهاي بيمارستاني جديد  1
 :1پروژه 
 :2پروژه 

 پروژه ...:

 بهرهبرداري بهينه از تختهاي بيمارستاني موجود  2
 :1پروژه 
 :2پروژه 

 پروژه ...:

2  
 44افزايش سرانه فضاهاي بهداشتي از 

  مترمربع75مترمربع به 
 ...  توسعه واحدهاي بهداشتي درماني روستايي و شهري بر اساس طرح گسترش شبكه  3
   بهرهبرداري بهينه از واحدهاي بهداشتي درماني روستايي و شهري موجود  4

3  
 10افزايش سرانه فضاهاي آموزشي از 

  مترمربع21/8مترمربع به 
  بهرهبرداري بهينه از واحدهاي آموزشي/پژوهشي موجود   5
  توسعه فضاي آموزشي استاندارد  6

4  
افزايش نسبت هزينه هاي نگهداشت به تعمير 

منابع فيزيكي (ساختمان، تاسيسات و 
  درصد30تجهيزات) به ميزان 

   هوشمندسازي نگهداشت و تعمير ساختمان، تعميرات و تاسيسات  7
   مقاوم سازي واحدهاي ارائه خدمت و ساختمانهاي اداري  8
   اجراي اصول و ضوابط پدافند غيرعامل  9

5  
كاهش مصرف انرژي (آب، برق و سوخت هاي 

  درصد20فسيلي) به ميزان 

  بهبود فرآيندهاي سازماني و عملياتي  10
  اصالح الگوي مصرف  11
  اجراي برنامه مديريت سبز  12
  بهينهسازي مصرف انرژي  13

6  
افزايش سهم خدمات رفاهي و ورزشي از  

  درصد15هزينه هاي پرسنلي به ميزان 

  اجراي برنامه خدمات رفاهي كاركنان  14
  اجراي برنامه خدمات ورزشي كاركنان  15
  اجراي برنامه خدمات سالمت كاركنان  16

   اجراي طرح هاي انگيزشي مناسب براي كاركنان و مديران  17 كاهش پرونده هاي ارجاعي به هيئت تخلفات   7



 )5(پروژه ها  )4(عناوين موضوعات/ محورهاي راهبردي  رديف هدف كمي رديف

  رعايت عدالت استخدامي در فضاي رقابتي  18  درصد 25اداري به ميزان 
   ارزيابي مستمر عملكرد كاركنان، مبتني بر شاخصهاي شفاف و كارآمد  19

كاهش ميزان مراجعه حضوري گيرندگان   8
  درصد50خدمات (كاركنان) به ميزان 

  مكانيزه نموده فرآيندها و روش ها و فرم هاي ارائه خدمت  20
  ) و  ميز خدمت  Hot Lineايجاد تماس مستقيم (  21

  حذف كاغذبازي و كاهش مراحل انجام كار  22  9

10  
 افزايش سهم ريالي دورههاي توانمند سازي 
مديران و كاركنان از كل هزينه هاي پرسنلي 

  درصد 15به ميزان 

   استاندارد نمودن آموزشهاي فني مشاغل  23
  بهروز رساني مهارتها و شايستگيهاي نيروي انساني  24
  كاربست شيوههاي نوين و اثربخش آموزشي  25

11  
كاهش زمان صدور احكام پرسنلي و 

  درصد50بازنشستگي به ميزان 
  هوشمندسازي (الكترونيكي كردن) نظامهاي اطالعات منابع انساني  26
  اصالح فرآيندهاي جاري منابع انساني  27

12  

افزايش نسبت مجوز جذب نيروي انساني 
تخصصي ( بيمارستان، شبكه بهداشتي 

درماني، هيئت علمي و فوريت هاي پزشكي) 
  درصد35به ميزان 

  تامين نيروي انساني كارآمد در واحد هاي بهداشتي درماني با تاكيد بر مناطق محروم  28
  تامين نيروي انساني كارآمد در واحد هاي آموزشي پژوهشي با تاكيد بر مناطق محروم  29
  اجراي سند عرضه و تقاضاي نيروي انساني نظام سالمت  30
  تامين و توزيع نيروي انساني از طريق شيوه هاي نوين با تمركز بر مناطق محروم  31
  بهروز رساني آيين نامه اداري استخدامي اعضاي هيات علمي بر اساس نيازهاي نظام سالمت  32

13  
 درصدي نرخ ماندگاري منابع 15 افزايش 

 انساني
  بهبود شرايط شغلي در محيط كار  33
  برقراري تعادل بين محيط كار-شرايط شغلي و زندگي شخصي  34

14  
 كاهش غيبت هاي موجه و غير موجه 

  درصد50كاركنان به ميزان 

  برقراري امتيازات شغلي و انگيزشي مناسب  35
  اجراي برنامههاي گردش شغل بصورت منظم  36
  غني سازي مشاغل هماهنگ با نظام پرداخت  37

15  
 افزايش نسبت پست هاي تخصصي به پست 

  درصد 10هاي پشتيباني به ميزان 

  كاهش واحدها و پست هاي سازماني غيرضروري   38
  ادغام واحدهاي سازماني ستادي و اجرايي  39
  بازمهندسي مشاغل و پست هاي سازماني واحدهاي ستادي و اجرايي  40

  بازنگري شرح ماموريتها و تلفيق وظايف پست هاي كارشناسي  41 افزايش نسبت پست هاي كارشناسي به   16



 )5(پروژه ها  )4(عناوين موضوعات/ محورهاي راهبردي  رديف هدف كمي رديف

    درصد 10مديريتي به ميزان 

17  
افزايش تعداد پيشنهادات و تجارب ثبت شده 

 كاربست تجارب و پيشنهادات و ايدههاي كاركنان در محيط سازماني  42  درصد25به كل كاركنان به ميزان 
 

18  
افزايش سهم تصميمات مبتني بر شواهد به 

كل تصميمات ابالغي (بخشنامه ها/آيين نامه 
  درصد40ها/دستورالعمل و ...) به ميزان 

  بكارگيري نظام مديريت دانش  43
  تبادل تجربيات و پيشنهادات  44
  استانداردسازي و كدگذاري اسناد  45

19  
افزايش نسبت خوداتكايي (درآمد هاي 
 30اختصاصي به كل هزينه ها )به ميزان 

 درصد

  توسعه فعاليتهاي درآمدزا به تفكيك بهداشتي/ درماني/ آموزشي/ تحقيقاتي و فناوري  46
  اجراي برنامه كاهش هزينهها   47
  بازنگري سازوكار جذب و ثبت حق بيمه   48
  توسعه برنامه هاي همكاري مشترك بينالمللي  49
  تربيت نيروي انساني كارآفرين  50
  شناسايي و جذب منابع جديد اعتباري  51
  كنترل كسورات بيمه اي و مطالبات  52

20  
 75 افزايش جذب به موقع اعتبارات به ميزان 

درصد ( مانده وجوه به كل اعتبارات دريافتي 
( 

   اصالح فرآيند مناقصات بر اساس مقررات  53

  بازنگري سازوكار تعاملي براي جذب اعتبارات  54
 

21  
افزايش بهره برداري بهينه از دارايي هاي ثابت 

(استفاده ازماده شش قانون الحاق دو ) به 
  درصد30ميزان 

  تغيير كاربري داراييهاي ثابت   55
  بازتوزيع اموال مازاد بر نياز واحدهاي دانشگاه   56
  مديريت پروژههاي فاقد اعتبار  57

22  
% واحدهاي 100شفافيت گردش مالي در 

 هزينه

   اصالح فرآيندهاي مديريت قراردادها با تكيه بر فناوري اطالعات  58
   ساماندهي انبارها و توسعه انبارهاي مجازي  59
  اداره واحدهاي اجرايي به روش هدفمند و قيمت تمام شده   60
  توليد اطالعات قابل اتكا براي تصميمگيري مديران   61
   استانداردسازي روش ها و رويههاي حسابداري  62



 )5(پروژه ها  )4(عناوين موضوعات/ محورهاي راهبردي  رديف هدف كمي رديف

   اصالح نظام بودجهريزي  63

23  
افزايش سهم درآمد غيرعملياتي از كل درآمد 

  درصد30اختصاصي به ميزان 
 

  جذب و بكارگيري ظرفيتهاي مردمي (خيرين و سمن ها)  64
  واگذاري تصديهاي غير حاكميتي به بخش غير دولتي و خصوصي  65
  تقويت سرمايهگذاري بخش خصوصي در حوزه سالمت  66

  درصد15كاهش هزينه هاي جاري به ميزان   24

  هوشمندسازي خدمات سازماني و عملياتي (دولت الكترونيك)  67
  بهبود فرآيندها و يا مهندسي مجدد آنها  68
  مديريت پروژههاي فاقد اعتبار  69
  واگذاري تصديها   70

25  
افزايش سهم درآمد عملياتي از كل درآمد به 

  درصد15ميزان 
71  

 
 

72  
 

 
 

 1396راهنماي تكميل فرم هاي برنامه عملياتي سال 

• Uاهداف كليU ساله توسط 5 براي بازه "برنامه ريزي، هماهنگي امورحقوقي و مجلس" ، اهداف برگرفته از اسناد فرادستي ميباشد كه با هماهنگي معاونت محترم 
 فرم 1(ستون شماره . ابالغ شده است  وزارت يمقام عال توسط  30/09/95 مورخ 842/100شماره مديريت هاي تخصصي طراحي و تدوين شده است كه طي نامه 

 )1شماره 
• Uاهداف كميUچنانچه .نمايند هدايت دستيابي به آن تال ش هاي خود را به سمت ، براي تحقق اهداف كلي  طراحي و تدوين شده است و  دانشگاهها الزم است) 

آن دانشگاه محترم اهداف كمي جديدي را براي تحقق اهداف كلي در نظر دارد الزم است به نمايندگان دانشگاه سرگروه پيشنهاد 
 )1 فرم شماره 2(ستون شماره  نمايند)



• U،محورها يا موضوعات راهبرديU عناويني براي آن مجموعه از پروژه هايي هستند كه از نظر محتوايي هم سنخ و همراستا يا هم خانواده (خوشه) مي باشند كه 
در صورت اجراي پروژه هايي كه در چارچوب آنها تعرف مي شوند،  دستيابي به هدف كمي مربوطه تضمين مي شود. ( مطابق دستورالعمل معاونت برنامه ريزي، 

 )2 فرم شماره 4(ستون شماره  مي باشد.) برنامه مشتركهماهنگي، امور حقوقي و مجلس، محور ها و موضوعات ، معادل مفهوم 

 )2 فرم شماره 5(ستون شماره كمي، تنظيم و تدوين گردند. مربوط به هر هدف پروژه ها در هر دانشگاه بايد در راستاي محورها يا موضوعات راهبردي  •

 

 
 تذكر : ممكن است دانشگاهي، در تدوين پروژه ها، با حالت هاي زير روبه رو باشد:

  پروژه هاي مذكور در ذيل هيچ يك از محورها يا موضوعات راهبردي،  نگنجد، در اين حالت محوري را متناسب با هدف كمي مربوطه پيشنهاد داده و 
 پروژه خود را ذيل آن تعريف و بر اساس فرم شماره گذاري  نمايد.( براي اين كار محل هاي خالي در فرم پيش بيني شده است)

  چنانچه پروژه هايي، انجام آنها از سوي دانشگاهي داراي اولويت بوده و داراي توجيه منطقي باشد و براي آن نتوان هيچ هدف كمي و  محور يا موضوع
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۱-۵)

1
اداسُ ول خذهات 

پـتیثاًی ٍ سفاّی

ًثَدى هَافمت ًاهِ ّا ٍ ػذم ؿفافیت الصم دس تخلیق ّا ٍ تاهیي 

.اػتثاسات
5

2
اداسُ ول خذهات 

پـتیثاًی ٍ سفاّی
5فمذاى ػیؼتن جاهغ اعالػات واالّا ٍ خذهات حَصُ پـتیثاًی ػالهت

3
اداسُ ول خذهات 

پـتیثاًی ٍ سفاّی

ووثَد اهىاًات ٍ اػتثاسات سفاّی دس ػتاد ٍ داًـگاّْای ػلَم پضؿىی 

هجوَػِ ّای ٍسصؿی ٍ تفشيحی ، صائش ػشا، هیْواى ػشا، هشاوض   )وـَس 
5

4
اداسُ ول خذهات 

پـتیثاًی ٍ سفاّی

اختیاسات هحذٍد دس خلَف تلوین گیشی دس اسائِ خذهات سفاّی تِ 

.واسوٌاى
4

5
اداسُ ول خذهات 

پـتیثاًی ٍ سفاّی

هماٍهت حَصُ ّای هختلف دس خلَف ايجاد ٍحذت سٍيِ دس اجشای اهَس 

.پـتیثاًی
4

6
اداسُ ول خذهات 

پـتیثاًی ٍ سفاّی
3ًاتؼاهاًی اهالن ٍ هؼتغالت ػتاد ٍ داًـگاُ ّای ػلَم پضؿىی وـَس

5ضؼف دس ًمؾ تَلیت ٍ يىپاسچگی هٌاتغ اًؼاًی تخؾ ػالهتدفتش هٌاتغ اًؼاًی7

دفتش هٌاتغ اًؼاًی8
هادی ٍ غیش )تَجِ ًاوافی تِ هثاحج اًگیضؿی ٍ اهٌیت ؿغلی دس واسوٌاى 

تثذيل ٍضؼیت اػتخذاهی آًْا، تشهین ٍضؼیت حمَق ٍ هضايا/ (هادی
5

دفتش هٌاتغ اًؼاًی9
دػتَس : اجشای ًالق هَاد ٍ تثلشُ ّای تؼضی اص دػتَالؼولْا اص جولِ

الؼول حك الضحوِ توام ٍلتی ٍ هحشٍهیت اص هغة تِ ػلت ووثَد اػتثاس ٍ 
5

دفتش هٌاتغ اًؼاًی10
 لاًَى 68تشلشاسی فَق الؼادُ ّای هادُ )ًیاص تِ تشهین حمَق واسوٌاى 

(.. هذيشيت خذهات ًظیش ٍيظُ ٍ
5

دفتش هٌاتغ اًؼاًی11
يىؼاى ٍ اػتاًذاسد ًثَدى الالم اعالػات پايِ هٌاتغ اًؼاًی دس ًشم افضاس ّای 

پشػٌلی داًـگاُ ّای ػلَم پضؿىی وـَس
5

دفتش هٌاتغ اًؼاًی12
غیش پضؿه . هتٌاػة ًثَدى پشداختی تِ هذيشاى ٍ  واسوٌاى ػتادی پضؿه 

ًؼثت تِ ّن تشاصاى دس هحیظ
5

5ووثَد ًیشٍّای هتخلق تِ ٍيظُ پشػتاس دس تاصاس واسدفتش هٌاتغ اًؼاًی13

دفتش هٌاتغ اًؼاًی14
ػذم تذٍيي ؿاخق ّا ٍ اػتاًذاسدّای هلَب جْت تشآٍسد ًیشٍی اًؼاًی 

هَسد ًیاص دس هـاغل خذهاتی
4

4ووثَد ًیشٍ دس هـاغل هختلف خذهاتی دس ٍاحذّای تاتؼِ داًـگاُدفتش هٌاتغ اًؼاًی15

دفتش هٌاتغ اًؼاًی16
ووثَد ًیشٍی تخللی دس حَصُ اداسات تاتؼِ هؼاًٍت تَػؼِ هذيشيت ٍ 

هٌاتغ داًـگاُ
4

4ػذم تثذيل ٍضؼیت تثذيل لشاسداد واس هؼیي تِ اػتخذام پیواًیدفتش هٌاتغ اًؼاًی17

دفتش هٌاتغ اًؼاًی18
ًثَد ػاهاًِ آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػاصی جاهغ دس ػغح ٍصاستخاًِ ٍ  

داًـگاّْای ػلَم پضؿىی ٍ خذهات تْذاؿتی دسهاًی
4

3ػذم تَجِ وافی تِ هذيشيت تَػؼِ ػشهايِ اًؼاًیدفتش هٌاتغ اًؼاًی19
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دفتش هٌاتغ اًؼاًی20
ًثَد استثاط تیي ػیؼتن ّای جثشاى خذهت تا ػولىشد واسوٌاى ٍ تْشُ 

ٍسی ٍ ویفیت خذهت
3

دفتش هٌاتغ اًؼاًی21
ًثَد تشًاهِ جاهغ ٍؿفاف دس خلَف فشآيٌذّای تشًاهِ سيضی ٍ تلوین 

گیشی دس حَصُ هذيشيت هٌاتغ اًؼاًی
3

22
دفتش تَػؼِ هٌاتغ 

فیضيىی ٍ اهَس ػوشاًی

اتالف اًشطی ٍ ًثَدى هذيشيت تْیٌِ  هلشف اًشطی دس ٍاحذ ّای تاتؼِ 

ٍصاست هتثَع
5

23
دفتش تَػؼِ هٌاتغ 

فیضيىی ٍ اهَس ػوشاًی
5ٍجَد تیواسػتاًْای فشػَدُ

24
دفتش تَػؼِ هٌاتغ 

فیضيىی ٍ اهَس ػوشاًی
5ًگْذاؿت ًاهٌاػة تیواسػتاًْا ٍ هشاوض دسهاًی

25
دفتش تَػؼِ هٌاتغ 

فیضيىی ٍ اهَس ػوشاًی

تؼذد هشاوض تلوین گیشی ٍ ًثَدى اختیاسات الصم جْت اجشای تشخی اص 

پشٍطُ ُ ػوشاًی
4

26
دفتش تَػؼِ هٌاتغ 

فیضيىی ٍ اهَس ػوشاًی

ٍجَد ًذاؿتي فشايٌذ هلَب تشای تـخیق كالحیت پیواًىاساى تیواسػتاى 

ػاص
4

27
دفتش تَػؼِ هٌاتغ 

فیضيىی ٍ اهَس ػوشاًی
4(....فٌی، التلادی ٍ )فمذاى تَجیِ الصم تشای پشٍطُ ّای ػوشاًی 

28
دفتش تَػؼِ هٌاتغ 

فیضيىی ٍ اهَس ػوشاًی
4تؼذد پشٍطُ ّای ًیوِ توام تِ دلیل ووثَد اػتثاسات

29
دفتش تَػؼِ هٌاتغ 

فیضيىی ٍ اهَس ػوشاًی
3ٍجَد ًذاؿتي وویتِ پیواى ٍ سػیذگی دس دفاتش فٌی داًـگاُ ّا

30
دفتش تَػؼِ هٌاتغ 

فیضيىی ٍ اهَس ػوشاًی
3ٍجَد ًذاؿتي تین ّای وٌتشل ًمـِ دس دفاتش فٌی داًـگاُ ّا

31
ری حؼاب ٍ اداسُ ول 

اهَس هالی
5اًؼماد لشاسدادّا لثل اصاًجام تاهیي اػتثاس دس ػغح داًـگاّْا

32
ری حؼاب ٍ اداسُ ول 

اهَس هالی

ضؼیف تَدى تشًاهِ هذٍى ٍ هـخق جْت پیـگیشی اص تشاون خشيذّای 

پاياى ػال هالی
5

33
ری حؼاب ٍ اداسُ ول 

اهَس هالی

ًیاص فَسی ؿثىِ تْذاؿت ٍ دسهاى وـَس تِ آهثَالًغ ػالسغن  ٍجَد 

تماضاّای هتؼذد اص ػشاػش وـَس
5

34
ری حؼاب ٍ اداسُ ول 

اهَس هالی

واّؾ ؿذيذ اػتثاسات خاسج اص ؿوَل ػاصهاى دس همايؼِ تا ػٌَات گزؿتِ 

.ٍ ًیض ػايش ػاصهاى ّای اجشايی
5

35
ری حؼاب ٍ اداسُ ول 

اهَس هالی

تشای  (... هـىالت آهَصؿی ٍ  )ػذم تؼتشػاصی ٍ ايجاد صهیٌِ اجشايی 

الضام دػتگاّْا تِ اًجام ولیِ )اػتفادُ اص ػاهاًِ تذاسوات الىتشًٍیىی دٍلت 
4

36
ری حؼاب ٍ اداسُ ول 

اهَس هالی

ٍجَد تفَيض اختیاسّای هتؼذد هالی دس حَصُ ّای هختلف ٍ ًیض اهىاى 

هَاصی واسی دس اهَس پـتیثاًی ٍ هالی
4

37
ری حؼاب ٍ اداسُ ول 

اهَس هالی
3ػذم دػتشػی تش خظ تِ حؼاب ًمذيٌگی هَجَد دس داًـگاّْا

38
ری حؼاب ٍ اداسُ ول 

اهَس هالی
1.ووثَد ٍ فشػَدُ تَدى خَدسٍّای دٍلتی ػتاد ٍ داًـگاُ ّا
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39
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد

تٌَع ٍ تؼذد ٍ ًاّواٌّگی هیاى ًشم افضاسّای ػولیاتی ٍ هالی داًـگاُ ّا ٍ 

... HISٍٍاحذاّای اجشائی اص جولِ حمَق ٍ دػتوضد، پشػٌلی ٍ 
5

40
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد
5پشاوٌذگی ؿذيذ هٌاتغ پَلی ٍ هالی دس تذًِ دٍلتی تخؾ ػالهت

41
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد

ػذم اهىاى سّگیشی اػتثاسات تخؾ  دسهاى ٍ تْذاؿت دس تشًاهِ عشح 

تحَل ػالهت
5

42
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد
5ػذم اهىاى سّگیشی هیضاى هلشف تجْیضات ٍ لَاصم هلشفی پضؿىی

43
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد
5ًثَد دػتَسالؼول ّای ؿفاف ٍ دلیك دس حَصُ گشدؽ هالی

44
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد

ضؼف ًظاست تش ػولىشد هالی داًـگاُ ّا دس ساػتای اجشای واهل ٍ تِ هَلغ 

فشآيٌذّای حؼاتذاسی هالی
4

45
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد
4ون تَدى ػْن هٌاتغ حاكل اص خیشيي اص ول هٌاتغ تخؾ ػالهت

46
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد
4ػاصٍ واس ًاهٌاػة جْت حثت ٍ ؿٌاػايی هٌاتغ هالی ٍ پَلی خیشيي

47
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد

تَجِ ًاوافی هذيشاى تِ فشآيٌذّای هالی تخلَف دس تخؾ دسآهذ 

اختلاكی ٍ دس جزب واهل هٌاتغ
4

48
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد

تَجِ ًاوافی تِ تَلیذ حشٍت تا تَجِ تِ ظشفیت ّای خالی ٍ صيشػاخت ّای 

تالاػتفادُ هاًذى تؼیاسی اص  ظشفیت ّا ٍ هٌاتغ  دس ػاػات غیش )لاتل اتىا 
4

49
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد

ػذم جزب اػتثاسات غیش هلَب يا غیش ػوَهی ٍصاست تْذاؿت ٍ داًـگاُ 

ّای ػلَم پضؿىی
4

50
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد

ػذم  اػتمشاس تَدجِ تٌذی تش هثٌای ػولىشد دس ٍصاست تْذاؿت ٍ داًـگاُ 

ّای ػلَم پضؿىی
4

51
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد

ٍجَد وؼشی دس اػتثاسات جاسی ٍ ػوشاًی داًـگاُ ّا ٍ داًـىذُ ّای ػلَم 

پضؿىی ٍ خذهات تْذاؿتی دسهاًی
3

52
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد

ًثَد ػاصٍواس هٌاػة جْت اًتخاب، اًتلاب ٍ ًگْذاؿت حؼاتشػاى 

هؼتمل جْت حؼاتشػی كَست ّای هالی داًـگاُ ّا
3

53
هشوض تَدجِ ٍ پايؾ 

ػولىشد

تاخیش اسائِ تِ هَلغ هَافمت ًاهِ اػتثاسات ّضيٌِ ای ٍ توله ػشهايِ ای 

(.دس ػِ هاِّ ػَم ٍ چْاسم ًْايی هی ؿَد "هؼوَال)
3

54
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی

ٍجَد يه  )ٍجَد ٍاحذّای هتٌاظشدس تـىیالت تفلیلی جذيذ داًـگاُ 

دس چٌذ هؼاًٍت هختلف داًـگاُ (ٍاحذ يا اداسُ تا پؼتْای هـاتِ 
5

55
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی

سػايت ًـذى واهل ضَاتظ اًتخاب ٍ اًتلاب هذيشاى دس حَصُ ّای ػتاد ٍ 

داًـگاّْای ػلَم پضؿىی
5

56
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی
5ًثَد ؿشح ٍظايف جاهغ ٍ تِ سٍص  تشای هـاغل تخللی ٍ هذيشيتی

57
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی
5هحذٍديت تخلیق پؼت تِ تیواسػتاًْای جذيذاالحذاث



عناوین چالش ىای حوزه معاونت توسعو مدیریت و منابع وزارت متبوع

عنوان چالشمدیریتردیف
 )درجه اهمیت طیف لیکرت

۱-۵)

58
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی

ًثَد يىپاسچگی ػیؼتن ّای اعالػاتی دس ػغح ػتاد ٍ داًـگاّْا 

(....تـىیالت ، عثمِ تٌذی هـاغل، هٌاتغ اًؼاًی ٍ )
5

59
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی
4ًثَد ًیاصػٌجی آهَصؿی سؿتِ ّای ؿغلی تشاػاع پؼتْای ػاصهاًی

60
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی

ًاهتٌاػة تَدى ػاختاس ٍتـىیالت تفلیلی تیواسػتاى ّا تاتَجِ تِ حجن ٍ 

تٌَع خذهات
4

61
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی

آؿٌايی ًاوافی هذيشاى ٍ واسؿٌاػاى دس خلَف آيیي ًاهِ ّا ٍ تخـٌاهِ 

ّای هشتثظ تا حَصُ ّای هؼاًٍت تَػؼِ
4

62
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی

ػذم كذٍس ٍ اسػال تخـٌاهِ تِ داًـگاُ ّا ٍ كشفا اوتفا تِ دسج دس اخثاس 

ػايت گشٍُ هٌْذػی هـاغل هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ تحَل اداسی ٍصاست 
4

63
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی
4ًمق دس ػیؼتن ػاهاًِ هٌْذػی هـاغل

64
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی

ؿفاف ًثَدى ؿیَُ ًاهِ ٍ سٍؿْای هشتَط تِ دػتَسالؼول ّای ٍاگزاسی 

خذهات ٍ واّؾ تلذی گشی
3

65
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی

ضؼف توايل ٍ اػتمثال تخؾ غیشدٍلتی دس هـاسوت اسائِ خذهات تخؾ 

ػالهت
3

66
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی
3ًاهتٌاػة تَدى ػاختاس ػتادی داًـىذُ هاهَسيتْای هحَلِ

67
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی
2استثاط ضؼیف تشًاهِ سيضی ػولیاتی ٍ اسصياتی ػولىشد فشدی ٍ ػاصهاًی

68
هشوض تَػؼِ هذيشيت ٍ 

تحَل اداسی
1ػذم احتؼاب اهتیاصات دٍسُ ّای آهَصؿی واسوٌاى لشاسدادی
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 1396راهنماي تدوين برنامه عملياتي سال 

• Uاهداف كليU برنامه ريزي، " ، اهداف برگرفته از اسناد فرادستي ميباشد كه با هماهنگي معاونت محترم
 ساله توسط مديريت هاي تخصصي طراحي و تدوين شده است 5 براي بازه "هماهنگي امورحقوقي و مجلس

 1(ستون شماره ابالغ شده است .   توسط مقام عالي وزارت 30/09/95 مورخ 842/100شماره كه طي نامه 
 )1فرم شماره 

• Uاهداف كميU براي تحقق اهداف كلي طراحي و تدوين شده است و  دانشگاهها الزم است تال ش هاي خود را ،
. (چنانچه آن دانشگاه محترم اهداف كمي جديدي را براي به سمت دستيابي به آن هدايت نمايند

 تحقق اهداف كلي در نظر دارد الزم است به نمايندگان دانشگاه سرگروه پيشنهاد نمايند)
 )1 فرم شماره 2(ستون شماره 

• U،محورها يا موضوعات راهبرديU عناويني براي آن مجموعه از پروژه هايي هستند كه از نظر محتوايي 
هم سنخ و همراستا يا هم خانواده (خوشه) مي باشند كه در صورت اجراي پروژه هايي كه در چارچوب آنها 

تعرف مي شوند،  دستيابي به هدف كمي مربوطه تضمين مي شود. ( مطابق دستورالعمل معاونت برنامه ريزي، 
(ستون  مي باشد.) برنامه مشتركهماهنگي، امور حقوقي و مجلس، محور ها و موضوعات ، معادل مفهوم 

 )2 فرم شماره 4شماره 

• Uپروژه هاU كمي، تنظيم مربوط به هر هدف  در هر دانشگاه بايد در راستاي محورها يا موضوعات راهبردي
 )2 فرم شماره 5(ستون شماره و تدوين گردند. 

 تذكر : ممكن است دانشگاهي، در تدوين پروژه ها، با حالت هاي زير روبه رو باشد: •
  پروژه هاي مذكور در ذيل هيچ يك از محورها يا موضوعات راهبردي، نگنجد كه در اين حالت الزم 

 است محوري را متناسب با هدف كمي مربوطه پيشنهاد داده و پروژه خود را ذيل آن تعريف نمايد.
  چنانچه پروژه هايي، انجام آنها از سوي دانشگاهي داراي اولويت بوده و داراي توجيه منطقي باشد و

براي آن نتوان هيچ هدف كمي و  محور يا موضوع راهبردي،براي آن در نظر گرفت نيز الزم است در 
  ثبت گردد.opبرنامه عملياتي آن دانشگاه منظور و در سامانه 

ساير نكات: 

واحدهاي تخصصي ستادي و كميته برنامه ريزي مستقر در ستاد،  پروژه هاي ثبت شده توسط دانشگاهها را  •
) به دانشگاه opبررسي و بازخوردها و نقطه نظرات خود را از طريق سامانه برنامه ريزي و مديريت عملكرد (

ها اعالم ميدارند. الزم به ذكر است در صورت تاييد پروژه ها و اقدامات اصالحي توسط ستاد، امكان تغيير آن 
توسط دانشگاه وجود نخواهد داشت.  
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 با حضور 22/10/95 روز چهارشنبه مورخ U،  جلسه اي در1396به منظور تشريح فرآيند برنامه ريزي سال  •
 لذا الزم است تشكيل مي گردد.Uنمايندگان برنامه ريزي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه هاي سرگروه 

همكاران محترم دانشگاهها نقطه نظرات و  پيشنهادات خود را به نمايندگان برنامه ريزي دانشگاههاي سرگروه 
 انتقال، تا در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گيرد. 

الزم است دانشگاههاي سرگروه با توجه به تنگناي زماني در اسرع وقت، جلسات و هماهنگي هاي الزم را  •
 با دانشگاههاي علوم پزشكي منطقه آمايشي مربوطه به عمل 1396براي تدوين برنامه هاي عملياتي سال  

آورند. 
 پس از ورود اطالعات پروژه ها در سامانه برنامه ريزي و مديريت عملكرد،الزم است بين پروژه ها با محورها  •

  ايجاد ارتباط شود كه متعاقبا شيوه اين ارتباط اعالم خواهد شد.opو اهداف كمي در سامانه 
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