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 مهندسی نقش و ساختار دولت -اول برنامه

 (امتیاز704)محور اصالح ساختار سازمانی 

 اقدام ردیف
 33-31هدف سال 

درصد 
 کل

 33سال  38سال  31سال  امتیاز شاخص
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 
کاهش سطوح مدیریت ستادی از قببل مدیرکل، معاون 

 مدیرکل، رییس اداره و همترازان
113 1 1 2 11 1 3۵ 

 21 کاهش سطوح و تعداد واحدهای سازمانی
 21 اجرای ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی

اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار 
 های اجرایی دستگاه

23 

2 
ها و حذف   های سازمانی دستگاه کاهش سقف پست

 های سازمانی غیرضرور واحدها و پست
1313 1 11 2 33 1 3۵ 

های سازمانی دستگاه  کاهش تعداد پست
 (های کارشناسی و مدیریتی شامل پست)

23 

1 
های محلی به مدیریتواگذاری واحدهای عملیاتی 

ای، بخش  های حرفه ، شبکه(هاها و دهیاری شهرداری)
 ها و نهادهای مدنی ها، سمن خصوصی، تعاونی

1199 3۵ 1911 0.3۵ 2193 1۵ 13.3۵ 
واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات 

ای،  های حرفه های اجرایی به شبکه دستگاه
 ها و نهادهای مدنی ها، سمن تعاونی

11 

1 

های محلی واحدهای عملیاتی به مدیریت واگذاری
ای، بخش  های حرفه ، شبکه(هاها و دهیاری شهرداری)

ها و نهادهای مدنی و خرید  ها، سمن خصوصی، تعاونی
 خدمت از آنها

1111 11۵ 1111 11۵ 1111 11۵ 11۵ 

3 
تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات 

 استانی و شهرستانیقابل واگذاری به سطوح 
1 01۵ 1 11۵ 1 1 111۵ 

تفویض وظایف و اختیارات قابل واگذاری به 
 سطوح استانی و شهرستانی

21 
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 کاهش سطوح مدیریتی

 هدفگذاری سه ساله کاهش سطوح مدیریتی: 1جدول شماره 

 
 

 مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازانکاهش سطوح مدیریت ستادی از قببل : عنوان اقدام

 :شاخص اندازه گیری

 میزان کاهش تعداد پست مدیریتی

 :فرمول محاسبه

 744در ضرب  31تقسیم بر تعداد پست مدیریتی ابتدای ( 31تعداد پست مدیریتی ابتدای  - 33تعداد پست مدیریتی پایان )

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

مجموع کاهش  1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)سه ساله دوره اول برنامه 

تعداد پست 

مدیریتی طی 

 99-91های  سال

درصد کاهش 

پست مدیریتی 

 های طی سال

91-99 

تعداد پست 

مدیریتی 

 91ابتدای 

مجموع تعداد پست 

مدیریتی کاهش 

 یافته طی دوره اول

درصد 

کاهش طی  

 دوره اول

تعداد کل پست 

مدیریتی ابتدای 

 سال

تعداد کاهش 

مدیریتی  پست

 طی سال

 تعداد کاهش پست

 مدیریتی طی سال

 تعداد کاهش پست

 مدیریتی طی سال

 3 11 11 1 1 113 1 1 119 ستاد 1

          مجموع
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 سطوح مدیریتیکاهش 

 (برش استانی)هدفگذاری سه ساله کاهش سطوح مدیریتی : 2جدول شماره 

قانون برنامه ششم توسعه، دانشگاههی علوم پزشکی ( 122)به حکم بند الف ماده با توجه  :معاون محترم حقوقی رئیس جمهور 3/1/7931مورخ  83888/91893به استناد نامه شماره  .1

 .قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و تبصره های آن می باشند( 1)قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده و تابع حکم ماده ( 23)منصرف از شمول حکم بند الف ماده 

قانون برنامه ششم  23ماده )کاهش حجم، اندازه و ساختار، مجوزهای استخدامی و نیروی انسانی  :معاون محترم قوانین مجلس شورای اسالمی 2/8/7931مورخ  10113به استناد نامه شماره  .2

مجری  11/11/1193های توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه ( 1)دانشکده های علوم پزشکی و مراکز اموزش عالی و پژوهشی به دلیل حکومت ماده /در مورد دانشگاهها( توسعه

 .نیست

 

 (برش استانی)کاهش سطوح مدیریت ستادی از قببل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان : عنوان اقدام

 :شاخص اندازه گیری

 میزان کاهش تعداد پست مدیریتی

 :فرمول محاسبه

 744در ضرب  31تقسیم بر تعداد پست مدیریتی ابتدای ( 31تعداد پست مدیریتی ابتدای  - 33تعداد پست مدیریتی پایان )

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

مجموع کاهش  1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 

تعداد پست 

مدیریتی طی 

 99-91های  سال

درصد کاهش 

پست مدیریتی 

 های طی سال

91-99 

تعداد پست 

مدیریتی 

 91ابتدای 

مجموع تعداد پست 

مدیریتی کاهش 

 یافته طی دوره اول

درصد 

کاهش طی  

 دوره اول

تعداد کل پست 

مدیریتی ابتدای 

 سال

تعداد کاهش 

مدیریتی  پست

 طی سال

 کاهش پستتعداد 

 مدیریتی طی سال

 تعداد کاهش پست

 مدیریتی طی سال

1 
های علوم پزشکی و  دانشکده/دانشگاه

 خدمات بهداشتی درمانی
 عدم مصداق

          مجموع
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

  های سازمانی  کاهش سقف پست

 های سازمانی هدفگذاری سه ساله کاهش سقف پست: 7جدول شماره 

 

 

 

 های سازمانی غیرضرور ها و حذف واحدها و پست های سازمانی دستگاه کاهش سقف پست: عنوان اقدام

 : گیریاندازه شاخص

 های سازمانی میزان کاهش تعداد پست

 : فرمول محاسبه

 744ضرب در  31تقسیم بر تعداد کل پست ابتدای ( 31تعداد پست ابتدای  - 33تعداد پست پایان )

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

مجموع کاهش  1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 

تعداد پست 

سازمانی طی 

 99-91های  سال

درصد کاهش 

پست سازمانی  

 های طی سال

91-99 

تعداد پست 

سازمانی 

 91ابتدای 

مجموع تعداد پست 

سازمانی کاهش 

 یافته طی دوره اول

درصد 

کاهش طی  

 دوره اول

تعداد کل پست 

سازمانی ابتدای 

 سال

تعداد کاهش 

سازمانی  پست

 طی سال

 تعداد کاهش پست

 سازمانی طی سال

 تعداد کاهش پست

 سازمانی طی سال

 3۵ 101 1022 1032 1 1132 1 1 1132 ستاد 1

 1۵ 101 11 11 231 3133 1۵ 111 3291 انتقال خون 2

 بیمه سالمت  
عدم 

 مصداق 
        

 انستیتو پاستور 

 غذا و دارو   عدم مصداق 

 های علوم پزشکی دانشکده/دانشگاه 

 13۵         مجموع
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

  های سازمانی  کاهش سقف پست

 (برش استانی) های سازمانی هدفگذاری سه ساله سقف پست: 2جدول شماره 

  قانون برنامه ششم توسعه، دانشگاههی علوم پزشکی منصرف از ( 122)با توجه به حکم بند الف ماده  :معاون محترم حقوقی رئیس جمهور 3/1/7931مورخ  83888/91893به استناد نامه شماره

 .عه و تبصره های آن می باشندقانون احکام دائمی برنامه های توس( 1)قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده و تابع حکم ماده ( 23)شمول حکم بند الف ماده 

  ( قانون برنامه ششم توسعه 23ماده )کاهش حجم، اندازه و ساختار، مجوزهای استخدامی و نیروی انسانی  :معاون محترم قوانین مجلس شورای اسالمی 2/8/7931مورخ  10113به استناد نامه شماره

 .مجری نیست 11/11/1193قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ( 1)عالی و پژوهشی به دلیل حکومت ماده دانشکده های علوم پزشکی و مراکز اموزش /در مورد دانشگاهها

 

 (برش استانی)های سازمانی غیرضرور  واحدها و پستها و حذف  های سازمانی دستگاه کاهش سقف پست: عنوان اقدام

 : گیریشاخص اندازه

 های سازمانی میزان کاهش تعداد پست

 : فرمول محاسبه

 744ضرب در  31تقسیم بر تعداد کل پست ابتدای ( 31تعداد پست ابتدای  - 33تعداد پست پایان )

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

مجموع کاهش  1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)اول برنامه سه ساله دوره 

تعداد پست 

مدیریتی طی 

 99-91های  سال

درصد کاهش 

پست مدیریتی 

 های طی سال

91-99 

تعداد پست 

مدیریتی 

 91ابتدای 

مجموع تعداد پست 

مدیریتی کاهش 

 یافته طی دوره اول

درصد 

کاهش طی  

 دوره اول

تعداد کل پست 

مدیریتی 

 ابتدای سال

تعداد کاهش 

مدیریتی  پست

 طی سال

 تعداد کاهش پست

 مدیریتی طی سال

 تعداد کاهش پست

 مدیریتی طی سال

1 
های علوم پزشکی و  دانشکده/دانشگاه

 خدمات بهداشتی درمانی
 عدم مصداق

          مجموع



 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز -معاونت توسعه مدیریت و منابع 11

 

 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 ها و نهادهای مدنی ها، سمن ای، بخش خصوصی، تعاونی های حرفه واگذاری واحدهای عملیاتی به مدیریت محلی، شبکه

 هدفگذاری سه ساله واگذاری واحدهای عملیاتی به بخش غیردولتی: 7جدول شماره 

لذا واگذاری واحدهای عملیاتی در خصوص ستتاد وزارتخانته مصتداق    . برعهده داشته و ارائه دهنده خدمات نیست ریزی و نظارت بر واگذاری واحدهای عملیاتی را ستاد وزارتخانه مسئولیت سیاستگذاری، برنامه -1

هتای حتوزه آمتوزش،     الیتقانون اساسی، فع 11های اصل  سیاست( 1)ماده  "ج "بند( 2)شایان ذکر است با عنایت به تبصره . گردد های علوم پزشکی عملیاتی می دانشکده/ندارد و این موضوع از طریق دانشگاه

ایتن  . بایست به تصویب مجلس شورای استالمی برستد   ای خواهد بود که می ها مطابق الیحه فرهنگ و سالمت مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه خدمات و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در این حوزه

 .الیحه تاکنون مصوب نشده است

های  به بخش( 2)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 21و ماده  91و  90قانون بودجه سال  21و  19دسته از واحدهای قابل واگذاری است که بر اساس مقررات تبصره ای آن های توسعه منظور از پروژه -2

 .غیردولتی واگذار خواهد شد

 ها و نهادهای مدنی  ها، سمن ای، بخش خصوصی، تعاونی های حرفه ، شبکه(هاها و دهیاریشهرداری)های محلی واگذاری واحدهای عملیاتی به مدیریت: عنوان اقدام

 : گیری شاخص اندازه

 میزان واگذاری واحدهای عملیاتی

 :فرمول محاسبه

 744*  31 تقسیم بر تعداد واحدهای عملیاتی قابل واگذاری ابتدای سال 33-31های  سال واحدهای عملیاتی واگذارشده طی تعداد

 : واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

مجموع تعداد  1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 

واحدهای 

عملیاتی قابل 

واگذاری طی 

 99-91های  سال

درصد واحدهای 

عملیاتی قابل 

واگذاری طی 

-91های  سال

99 

تعداد 

واحدهای 

عملیاتی 

 91ابتدای 

مجموع تعداد 

واحدهای عملیاتی 

واگذار شده طی 

 دوره اول

درصد 

واگذاری 

طی  برنامه 

 اول

تعداد واحدهای 

عملیاتی قابل 

واگذاری ابتدای 

91 

تعداد واحدهای 

عملیاتی قابل 

واگذاری طی 

 سال

تعداد واحدهای 

عملیاتی قابل واگذاری 

 طی سال

تعداد واحدهای 

عملیاتی قابل 

 واگذاری طی سال

1 1 
های علوم پزشکی و  دانشکده/دانشگاه

 1خدمات بهداشتی درمانی
12021 2031 3۵ 29901 1199 (3)۵ 1911(0.3)۵ 2193 (1)۵ 3311 13.3۵ 

2 2 

ای های توسعهپروژه

های علوم پزشکی  دانشکده/دانشگاه

 2خدمات بهداشتی درمانی

 21  13  131 131 111  

          مجموع
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 ها و نهادهای مدنی ها، سمن ای، بخش خصوصی، تعاونی های حرفه شبکهواگذاری واحدهای عملیاتی به مدیریت محلی، 
 (برش استانی)هدفگذاری سه ساله واگذاری واحدهای عملیاتی به بخش غیردولتی : 2جدول شماره 

 ها و نهادهای مدنی ها، سمن تعاونی ای، بخش خصوصی، های حرفه ، شبکه(هاها و دهیاریشهرداری)های محلی واگذاری واحدهای عملیاتی به مدیریت: عنوان اقدام

 : گیری شاخص اندازه

 میزان واگذاری واحدهای عملیاتی

 :فرمول محاسبه

 744*  31 تقسیم بر تعداد واحدهای عملیاتی قابل واگذاری ابتدای سال 33-31های  سال واحدهای عملیاتی واگذارشده طی تعداد

 : واحد سنجش

 درصد

 ردیف
پزشکی دانشکده علوم /دانشگاه

 و خدمات درمانی بهداشتی

 1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 

مجموع تعداد 

واحدهای عملیاتی 

قابل واگذاری طی 

 99-91سه سال

درصد واحدهای 

عملیاتی قابل 

واگذاری طی سه 

 99-91سال

تعداد 

واحدهای 

عملیاتی 

 91ابتدای 

مجموع تعداد 

واحدهای عملیاتی 

واگذار شده طی دوره 

 اول

درصد 

واگذاری 

طی  برنامه 

 اول

تعداد کل 

واحدهای 

عملیاتی قابل 

واگذاری ابتدای 

91 

تعداد واحدهای 

عملیاتی قابل 

واگذاری طی 

 سال

تعداد واحدهای 

عملیاتی قابل 

 واگذاری طی سال

تعداد واحدهای 

عملیاتی قابل 

 واگذاری  طی سال

 21 --- 3 3 3 789 3 78 718 کاشان  1

 21 --- 3 1 0 211 0 11 213 آبادان 2 2

 1 --- 1 2 2 013 1 1 013 اراک 1 1

 21 --- 9 3 1 131 1 33 313 اردبیل  1

 21 --- 3 1 0 1313 0 93 1010 ارومیه  3

 12 --- 3 3 2 92 10 13 111 اسفراین  0

 21 --- 9 3 1 1211 12 109 1199 اصفهان  1

 21 --- 9 3 1 131 3 19 111 البرز  3

 11 --- 11 11 11 191 12 31 111 ایران  9

 12 --- 3 1 1 113 11 32 131 ایالم  11

 11 --- 1 0 1 213 1 11 230 بابل  11

 13 --- 1 0 3 121 21 13 101 بم  12



 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز -معاونت توسعه مدیریت و منابع 13

 

 21 --- 1 1 0 111 29 121 111 بوشهر  11

 3 --- 1 1 2 33 21 11 09 بهبهان  11

 11 --- 1 1 1 319 11 33 311 بیرجند  13

 21 --- 9 3 1 1311 1 11 1010 تبریز  10

 3 --- 1 1 2 111 0 21 123 تربت جام  11

 12 --- 3 1 1 132 11 10 223 تربت حیدریه  13

 11 --- 11 11 11 220 11 119 113 تهران  19

 12 --- 3 1 1 1111 1 11 1111 جندی شاپور اهواز  21

 11 --- 0 0 2 31 11 31 113 جهرم  21

 12 --- 3 3 2 119 12 00 313 جیرفت  22

 21 --- 1 1 1 319 1 13 331 بجنورد  21

 13 --- 0 0 0 222 11 12 231 دزفول  21

 21 --- 9 3 1 101 11 20 139 رفسنجان  23

 3 --- 1 1 2 121 1 1 121 زابل  20

 11 --- 0 0 2 091 1 1 090 زاهدان  21

 21 --- 9 3 1 011 21 131 191 زنجان  23

 12 --- 0 1 2 111 3 1 131 ساوه  29

 11 --- 0 0 2 212 23 39 121 سبزوار  11

 13 --- 1 0 3 111 1 0 119 سمنان  11

 13 --- 3 3 3 131 1 1 101 شاهرود  12

 3 --- 1 1 2 111 21 11 111 شوشتر  11

 21 --- 9 3 1 331 11 90 010 شهرکرد  11

 13 --- 0 0 0 131 2 3 191 یزد  13

 11 --- 11 11 11 110 1 9 133 شهید بهشتی  10

 11 --- 11 11 11 1013 1 120 1101 شیراز  11

 13 --- 0 0 0 111 2 2 112 فسا  13



 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز -معاونت توسعه مدیریت و منابع 10

 

 

 21 --- 9 3 1 119 22 113 321 قزوین  19

 21 --- 9 3 1 193 19 129 121 قم  11

 21 --- 3 3 3 789 3 78 718 کاشان  07

 11 --- 0 0 2 911 1 3 931 کردستان  12

 13 --- 1 0 2 012 1 1 012 کرمان  11

 11 --- 0 0 2 913 1 1 913 کرمانشاه  11

 1 --- 1 1 1 21 11 1 21 گراش  13

 21 --- 9 3 1 991 2 23 1113 گلستان  10

 3 --- 1 1 2 01 10 11 93 گناباد  11

 21 --- 9 3 1 1111 1 39 1100 گیالن  13

 13 --- 3 3 3 121 13 23 133 الرستان  19

 21 --- 9 3 1 1111 1 1 1111 لرستان  31

 21 --- 9 3 1 1011 0 111 1111 مازندران  31

 21 --- 9 3 1 113 2 2 111 مراغه  32

 21 --- 9 3 1 1113 0 90 1311 مشهد  31

 21 --- 9 3 1 231 1 3 239 نیشابور  31

 21 --- 9 3 1 912 9 31 999 هرمزگان  33

 11 --- 11 11 11 919 3 31 1112 همدان  30

 --- --- 1 1.8 8 23311 8 2181 92120 مجموع
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 ها و نهادهای مدنی ها، سمن ای، بخش خصوصی، تعاونی های حرفه واگذاری واحدهای عملیاتی به مدیریت محلی، شبکه
 (ایپروژه های توسعه)غیردولتی هدفگذاری سه ساله واگذاری واحدهای عملیاتی به بخش : 2جدول شماره 

 ، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها، سمن ها و نهادهای مدنی (هاها و دهیاریشهرداری)های محلیواگذاری واحدهای عملیاتی به مدیریت: عنوان اقدام
 درصد : واحد سنجش 744در ضرب   31تقسیم بر تعداد واحدهای عملیاتی قابل واگذار ابتدای سال   33-31سال سه طی واحدهای عملیاتی قابل واگذاری  تعداد مجموع:میزان واگذاری واحدهای عملیاتی  فرمول محاسبه: شاخص اندازه گیری

 ردیف

عنوان 

دانشگاه )دستگاه

علوم پزشکی و 

خدمات درمانی 

 (بهداشتی

مجموع تعداد واحدهای  1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 

عملیاتی قابل واگذاری طی 

 99-91سه سال

مجموع تعداد واحدهای 

عملیاتی واگذار شده طی 

 دوره اول

درصد واحدهای عملیاتی 

قابل واگذاری طی سه 

 99-91سال

درصد واگذاری طی  
 برنامه اول

تعداد 

واحدهای 

عملیاتی 

 91ابتدای 

مجموع تعداد واحدهای 

عملیاتی واگذار شده طی 

 دوره اول

درصد واگذاری طی  

 برنامه اول

تعداد کل واحدهای عملیاتی 

 91قابل واگذاری ابتدای 

تعداد واحدهای عملیاتی 

 قابل واگذاری طی سال

تعداد واحدهای عملیاتی قابل 

 واگذاری طی سال

تعداد واحدهای عملیاتی 

 91ابتدای 

    1: یربرداریتصو  اراک 1

 1: سرطان 2تیپ 
 1: مگالب

 3:تجهیزات پزشکی
 1:تصویربرداری

 1: پزشکی تجهیزات
 1:تصویربرداری

  

  1: تصویر برداری    اردبیل 2
 1: تصویربرداری

 تخت11: دیالیز
 11: تجهیزات پزشکی

 1: تصویربرداری
 

  

    2: تصویربرداری  ایران 1
 1: سرطان 2تیپ

 3: تصویربرداری
 1: تجهیزات پزشکی

 1:پارکینگ
 3: تصویربرداری

 
  

    1: تصویربرداری  ایرانشهر 1
 2: تصویربرداری

 2: تجهیزات پزشکی
 2: تصویربرداری

 تخت 21:دیالیز
  

      اصفهان 1
 تخت بیمارستان 210

 0: تجهیزات پزشکی
 2: تصویربرداری

 1: سرطان 1تیپ
 1:پارکینگ

 0: تصویربرداری
 

  

      اهواز 
 1: سرطان  1تیپ

 1:تجهیزات پزشکی
 2: تصویربرداری

 3: تصویربرداری
 

  

      ایالم 
 تخت بیمارستان 211

 1: تجهیزات پزشکی
 1: تصویربرداری

 1: تجهیزات پزشکی
 1: تصویربرداری
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  البرز 
 1: مگالب

 1: تصویربرداری
 

 1: تصویربرداری
 تخت 13:دیالیز

 
 2:تصویربرداری

 تخت13:دیالیز

 2:تصویربرداری
 یکی: سرطان 1تیپ
 تخت بیمارستان 101
 تخت بیمارستان 111

  

   1:تصویربرداری 1:تصویربرداری  1: مگالب  1تصویربرداری  قم 

      آبادان 
 یکی: سرطان 2تیپ 

 1:تصویربرداری
 تخت بیمارستان 221

 1:تصویربرداری
  

   1: پزشکی   تجهیزات       اسدآباد 

    1: تصویربرداری  بوشهر 
 2: پزشکی تجهیزات

 1:تصویربرداری
 2: پزشکی تجهیزات

 2:تصویربرداری
  

  1: تصویربرداری  2: تصویربرداری  بیرجند 
 0:تصویربرداری

 1: تجهیزات
 1تصویربرداری

   1: پزشکی تجهیزات

      بندرعباس 
 1: پزشکی تجهیزات

 2:تصویربرداری
   1:تصویربرداری

      تبریز 
 تخت بیمارستانی 01

 1تصویربرداری

 تخت بیمارستانی 1111
 تخت بیمارستانی 111

 2:تصویربرداری
 2:پارکینگ

  

      تهران 
 1: پارکینگ 

 یکی: سرطان 1تیپ 
 2:تصویربرداری

 1:پارکینگ
 2:تصویربرداری

  

      تربت حیدریه 
 یکی: سرطان 2تیپ 

 1:تصویربرداری
 تخت بیمارستان 212

 1:تصویربرداری
  

    1:تصویربرداری    1:تصویربرداری  جهرم 

 1: پزشکی تجهیزات      جیرفت 
 تخت بیمارستانی 90

 1:تصویربرداری
  

    1:تصویربرداری  بجنورد 
 2:تصویربرداری

 1: تجهیزات پزشکی
   1:تصویربرداری

   1:تصویربرداری تخت بیمارستانی 111      خمین 

      زاهدان 
 1: پزشکی تجهیزات

 2:تصویربرداری
 تخت 11: دیالیز

 2:تصویربرداری
  

  تخت 11: دیالیز    زنجان 
 1: پزشکی تجهیزات

 1:تصویربرداری
 1: مگالب
 2:تصویربرداری

  

      سمنان 

 یکی: 2تیپ
 2: تصویر برداری

 تخت 11: دیالیز
 1:تصویربرداری

   1:تصویربرداری

    1:تصویربرداری  سبزوار 
 1:پزشکی تجهیزات

 1:تصویربرداری
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  2: تصویربرداری  1: تصویربرداری  شهید بهشتی 

 2: پارکینگ
 یکی: سرطان 2تیپ 
 یکی: سرطان 1تیپ

 1: مگالب
 2:تصویربرداری

 تخت بیمارستانی 319
 1:تصویربرداری

 تخت دیالیز 10
 1:مگالب

  

  1: تصویربرداری    شیراز 
 1: سرطان 2تیپ

 2:تصویربرداری
 یکی: سرطان 1تیپ

 1:تصویربرداری
  

  1:تصویربرداری    کردستان 
 2:تصویربرداری

 1: تجهیزات پزشکی
 2:تجهیزات

 2:تصویربرداری
  

  1: تصویربرداری    گیالن 
 یک: 2تیپ سرطان 

 1:تصویربرداری
 1: مگالب
 2:تصویربرداری

  

      گلستان 
 0: تجهیزات پزشکی

 2:تصویربرداری
 2: پزشکی تجهیزات

 1:تصویربرداری
  

      گناباد 
 1:تجهیزات پزشکی

 1:تصویربرداری
   1:تصویربرداری

  2: تصویربرداری  2: تصویربرداری  لرستان 
 2: سرطان 2تیپ

 2: تصویربردرای
 0: تجهیزات پزشکی

 11: پزشکی تجهیزات
 1:تصویربرداری

  

      مازندران 
 بیمارستانتخت  211

 1: تصویربردرای

 تخت بیمارستان 211
 1: مگالب

 یک: سرطان 1تیپ 
 2:تصویربرداری

  

   2:تصویربرداری 1:تصویربرداری    1تصویربرداری  مراغه 

  2:تصویربرداری  1:تصویربرداری  مشهد 
 1:پزشکی تجهیزات

 2:تصویربرداری

 11:پزشکی تجهیزات
 1: پارکینگ

 2:تصویربرداری
  

      همدان 
 2:تصویربرداری

 تخت بیمارستانی 212
 2:تجهیزات پزشکی

   1: پزشکی تجهیزات

 1:تصویربرداری      یاسوج 
 تخت 21: دیالیز

 1:تصویربرداری
  

      یزد 
 11: تجهیزات پزشکی
 2:تصویربرداری

 11:پزشکی تحجهیزات
 1:تصویربرداری

  

    2: تصویربرداری  1: تصویربرداری    سراب 

  919 787 781  78  24  مجموع



 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز -معاونت توسعه مدیریت و منابع 21

 

 برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت

 واگذاری واحدهای عملیاتی به مدیریت محلی، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها، سمن ها و نهادهای مدنی
 (سازمان وابسته/ستاد)  واگذاری واحدهای عملیاتی به بخش غیردولتیعنوان ریزاقدامات : 9جدول شماره

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: عنوان دستگاه

 پروژه های عمرانی : عنوان اقدام

 عملکرد طی دوره اول زیراقدامات ردیف

 90 -91از سال 
 توضیحات 33هدف سال  38هدف سال  31هدف سال 

  تخت30 تخت 113 تخت 13 - واحدهای دیالیز 1
  دستگاه 29 دستگاه 11 دستگاه 11 دستگاه 19 (CT-MRI-ANG)تصویربرداری دستگاههای  2
  واحد 1 واحد 2 واحد 1 واحد 1 مگالب 1
  دستگاه 01 دستگاه 32 1 1 *تجهیزات پزشکی سرمایه ای 1
  بیمارستان 9 بیمارستان 0 1 1 واگذاری بیمارستان های نیمه تمام   1
  واحد 0 واحد 1 1 1 جهت مراکز درمانیاحداث و بهره برداری پارکینگ  3
   مرکز 11   2احداث و بهره برداری مراکز جامع سرطان تیپ  11
  مرکز1 مرکز1   1احداث، تجهیز و بهره برداری مراکز جامع سرطان تیپ  11

 اندوژن -سنگ شکن  : تجهیزات پزشکی شامل*
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 ها و نهادهای مدنی ها، سمن ای، بخش خصوصی، تعاونی های حرفه واحدهای عملیاتی به مدیریت محلی، شبکهواگذاری 
 عنوان زیراقدامات واگذاری واحدهای عملیاتی به بخش غیردولتی: 9جدول شماره 

 ها و نهادهای مدنی ها، سمن ای، بخش خصوصی، تعاونی حرفههای  ، شبکه(هاها و دهیاریشهرداری)های محلی واگذاری واحدهای عملیاتی به مدیریت: عنوان اقدام

 زیراقدامات ردیف
عملکرد طی 

 دوره اول

هدف سال 

31 

هدف سال 

38 

هدف سال 

33 
 توضیحات

          1واگذاری واحدهای بهداشتی  1

          2واگذاری واحدهای تشخیصی 2

          1واگذاری واحدهای درمانی  1

 روستایی، خانه بهداشت، پایگاه بهداشت و پایگاه اورژانس-مراکز خدمات جامع سالمت شهری، روستایی و شهری: واحدهای بهداشتی شامل .1

 رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی، سونوگرافی، مامو گرافی و آزمایشگاه : شامل( پاراکلینیک)واحدهای تشخیصی  .2

 پزشکی داروخانه شهری، داروخانه روستایی و تجهیزات: واحدهای درمانی .1
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 ها و نهادهای مدنی ها، سمن ای، بخش خصوصی، تعاونی های حرفه واگذاری خدمات به مدیریت محلی، شبکه

 هدفگذاری سه ساله واگذاری خدمات به بخش غیردولتی: 7 جدول شماره

 .باشد دانشکده و ستاد می/واحدهای خدماتی شامل بیمارستان، شبکه، دانشگاه* 

 ، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها، سمن ها و نهادهای مدنی و خریدخدمت از آنها(هاو دهیاریها شهرداری)های محلیواگذاری خدمات  به مدیریت: عنوان اقدام

 : گیری شاخص اندازه

 میزان واگذاری خدمات

 :فرمول محاسبه

 744*  31 تقسیم بر تعداد خدمات قابل واگذاری ابتدای سال 33-31سال  سه طی خدمات واگذارشده تعداد مجموع
 درصد: سنجشواحد 

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

مجموع تعداد  1199

خدمات قابل 

واگذاری طی 

 99-91های  سال

درصد خدمات 

قابل واگذاری 

های  طی سال

91-99 

تعداد 

خدمات 

 91ابتدای 

مجموع تعداد 

خدمات واگذار 

 اولشده طی دوره 

درصد 

واگذاری طی  

 برنامه اول

تعداد کل 

خدمات قابل 

واگذاری ابتدای 

91 

تعداد خدمات 

قابل واگذاری 

 طی سال

تعداد خدمات 

 قابل 

واگذاری طی 

 سال

تعداد خدمات 

قابل واگذاری 

 طی سال

1 1 
های علوم  دانشکده/ستاد و  دانشگاه

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
11211 1113 21۵ 11202 1111 1111 1111 1111 11۵ 

          مجموع
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 ها و نهادهای مدنی ها، سمن ای، بخش خصوصی، تعاونی های حرفه خرید خدمات از مدیریت محلی، شبکهواگذاری خدمات به و 
 (برش استانی)واگذاری خدمات به بخش غیردولتی هدفگذاری سه ساله : 2 جدول شماره

 ها و نهادهای مدنی ها، سمن ای، بخش خصوصی، تعاونی های حرفه شبکه، (هاها و دهیاریشهرداری)های محلی واگذاری خدمات  به  و خریدخدمت از مدیریت: عنوان اقدام

 : گیری شاخص اندازه

 میزان واگذاری خدمات

 :فرمول محاسبه

 744*  31 تقسیم بر تعداد خدمات قابل واگذار ابتدای سال  33-31سال  سه طی خدمات واگذارشده  تعداد مجموع

 : واحد سنجش

 درصد

 ردیف
علوم پزشکی و خدمات دانشکده /دانشگاه

 درمانی بهداشتی

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

مجموع تعداد  1199

خدمات قابل 

واگذاری طی 

 99-91سه سال

درصد خدمات 

قابل واگذاری 

 طی سه سال

91-99 

تعداد 

خدمات 

 91ابتدای 

مجموع تعداد 

خدمات واگذار شده 

 اولطی دوره 

درصد 

واگذاری طی  

 برنامه اول

تعداد کل 

خدمات قابل 

واگذاری ابتدای 

91 

تعداد خدمات 

قابل واگذاری 

 طی سال

تعداد خدمات 

قابل واگذاری 

 طی سال

تعداد خدمات 

قابل واگذاری 

 طی سال

 94 --- 74 74 74 81 21 92 773 کاشان  1

 11 --- 11 11 11 121 1 1 121 آبادان  2

 11 --- 11 11 11 131 11 10 211 اراک  1

 11 --- 11 11 11 000 11 33 131 اردبیل  1

 11 --- 11 11 11 110 11 111 139 ارومیه  3

 11 --- 11 11 11 13 11 11 12 اسفراین  0

 11 --- 11 11 11 010 21 131 331 اصفهان  1

 11 --- 11 11 11 130 11 01 221 البرز  3

 291 ایران  9
عدم تکمیل 

 اطالعات
 11 11 11 291 تکمیلعدم 

--- 11 

 11 --- 11 11 11 133 1 2 191 ایرانشهر  11
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 11 --- 11 11 11 291 1 12 111 ایالم  11

 11 --- 11 11 11 1 91 111 121 بابل  12

 11 --- 11 11 11 2 31 11 12 بم  11

 11 --- 11 11 11 222 3 19 211 بوشهر  11

 11 --- 11 11 11 13 11 11 00 بهبهان  13

 11 --- 11 11 11 111 11 32 131 بیرجند  10

 11 --- 11 11 11 331 22 133 113 تبریز  11

 11 تربت جام  13
عدم تکمیل 

 اطالعات
 11 11 11 11 عدم تکمیل

--- 11 

 11 --- 11 11 11 12 10 21 39 تربت حیدریه  19

 310 تهران  21
عدم تکمیل 

 اطالعات
 11 11 11 310 عدم تکمیل

--- 11 

 11 --- 11 11 11 111 11 01 131 جندی شاپور اهواز  21

 11 --- 11 11 11 11 31 01 11 جهرم  22

 11 --- 11 11 11 11 11 11 31 جیرفت  21

 11 --- 11 11 11 111 31 119 211 بجنورد  21

 11 --- 11 11 11 19 23 19 03 دزفول  23

 11 --- 11 11 11 121 11 13 112 رفسنجان  20

 03 زابل  21
عدم تکمیل 

 اطالعات
 11 11 11 03 عدم تکمیل

--- 11 

 11 --- 11 11 11 12 29 11 39 زاهدان  23

 11 --- 11 11 11 133 11 31 111 زنجان  29

 11 --- 11 11 11 30 21 11 11 ساوه  11

 11 --- 11 11 11 11 21 13 92 سبزوار  11

 11 --- 11 11 11 91 9 9 112 سمنان  12

 11 --- 11 11 11 13 11 3 31 شاهرود  11
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 11 --- 11 11 11 13 39 22 11 شوشتر  11

 11 --- 11 11 11 111 11 11 213 شهرکرد  13

 11 --- 11 11 11 211 13 13 230 یزد  10

 11 --- 11 11 11 113 21 11 112 شهید بهشتی  11

 11 --- 11 11 11 111 13 119 1131 شیراز  13

 11 --- 11 11 11 11 20 12 10 فسا  19

 11 --- 11 11 11 111 11 12 119 قزوین  11

 11 --- 11 11 11 33 21 21 112 قم  11

 94 --- 74 74 74 81 21 92 773 کاشان  02

 11 کردستان  11
عدم تکمیل 

 اطالعات
 11 11 11 11 عدم تکمیل

--- 11 

 11 --- 11 11 11 231 13 31 111 کرمان  11

 239 کرمانشاه  13
عدم تکمیل 

 اطالعات
 11 11 11 239 عدم تکمیل

--- 11 

 11 --- 11 11 11 19 1 0 33 یاسوج  10

 11 --- 11 11 11 11 21 11 13 گراش  11

 11 --- 11 11 11 123 11 33 210 گلستان  13

 29 گناباد  19
عدم تکمیل 

 اطالعات
 11 11 11 29 عدم تکمیل

--- 11 

 11 --- 11 11 11 111 13 131 192 گیالن  31

 11 --- 11 11 11 91 11 11 111 الرستان  31

 11 --- 11 11 11 111 12 11 131 لرستان  32

 11 --- 11 11 11 112 20 111 310 مازندران  31

 11 --- 11 11 11 23 11 11 13 مراغه  31

 31 مشهد  33
عدم تکمیل 

 اطالعات
 11 11 11 31 عدم تکمیل

--- 11 
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 .اند درصد از واحدهای عملیاتی از قبیل واحدهای بهداشتی و تشخیصی به شیوه خریدخدمت واگذار شده30، (1191-90)نخست دوره برنامه اصالح نظام اداری  طی سه ساله *

 .خواهند داشتواگذاری خدمات پشتیبانی را از طریق خرید خدمت  11۵های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، ساالنه  دانشکده/کلیه دانشگاه*

 11 --- 11 11 11 10 10 9 33 نیشابور  30

 131 هرمزگان  31
عدم تکمیل 

 اطالعات
 11 11 11 131 عدم تکمیل

--- 11 

 11 --- 11 11 11 213 11 213 111 همدان  33

 %94 --- 74 74 74 74212 --- 9448 79214 مجموع
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 ها و نهادهای مدنی ها، سمن ای، بخش خصوصی، تعاونی های حرفه واگذاری خدمات به و خرید خدمات از مدیریت محلی، شبکه

 عنوان ریزاقدامات واگذاری خدمات به بخش غیردولتی: 9 جدول شماره

 ها و نهادهای مدنی ها، سمن ای، بخش خصوصی، تعاونی های حرفه ، شبکه(هاها و دهیاریشهرداری)های محلی خدمات از مدیریت واگذاری خدمات به و خرید: عنوان اقدام

 توضیحات 33هدف سال  38هدف سال  31هدف سال  عملکرد طی دوره اول زیراقدامات ردیف

 خدمات پشتیبانی و رفاهی

        191 نقلیه  .1

        191 ایاب و ذهاب   .2

        110 نرم افزار   .1

        191 طبخ غذا   .1

        193 تاسیسات  .3

        201 چاپ و تکثیر  .0

        103 امور نظافت  .1

        210 پسماند و دفع زباله  .3

        121 نگهداشت آسانسور   .9

        121 فضای سبز  .11

        122 بوفه  .11

        01 نگهبانی   .12

        01 امور تایپ  .11

        29 شارژ سیلندر اکسیژن   .11

        33 تلفنخانه  .13

        13 لنژری  .10
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        10 مهد کودک  .11

 خدمات فنی و تخصصی

 معاونت درمان       ارزیابی و اعتباربخشی مراکز خدمات تشخیصی، پاراکلینیک و درمانی  .13

پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و )صدور مجوز مطب   .19

 (مشاوره

      معاونت درمان 

برداری کلینیک، پلی کلینیک، جراحی صدور مجوز تأسیس و بهره   .21

 محدود

      معاونت درمان 

 معاونت درمان       ...(آزمایشگاه، تصویربرداری، )صدور مرکز تشخیصی و پاراکلینیک   .21

 معاونت درمان        پرستاری در منزل/مراقبت  .22

 معاونت بهداشتی        ممیزی مراکز تهیه، تأمین، انبار، توزیع مواد غذایی  .21

 معاونت بهداشتی        کارت بهداشتیصدور   .21

 معاونت آموزشی       صدور کارت آزمون های تخصصی  .23

 معاونت آموزشی       صدور گواهینامه فارغ التحصیلی  .20

 معاونت آموزشی        صدور گواهینامه بازآموزی جامعه پزشکی  .21
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 وظایف و اختیارات به سطوح استانی و شهرستانی تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری

 هدفگذاری سه ساله تمرکززدایی و واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی: 7جدول شماره 

 

 تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی: عنوان اقدام

 : گیری شاخص اندازه

 واگذاری اختیارات به سطوح استانیمیزان 

 :فرمول محاسبه

 744در ضرب   31 تقسیم بر تعداد وظایف قابل واگذار ابتدای سال 33-31های  سال طی وظایف قابل واگذاری تعداد مجموع
 : واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

مجموع تعداد  1199

وظایف قابل 

واگذاری طی 

 91-99های  سال

درصد وظایف 

قابل واگذاری 

های  طی سال

99-91 

تعداد وظایف و 

اختیارات قابل 

واگذاری ابتدای 

91 

وظایف و 

اختیارات واگذار 

شده طی دوره 

 اول

درصد 

واگذاری طی  

 برنامه اول

تعداد کل 

وظایف قابل 

واگذاری ابتدای 

91 

تعداد وظایف 

قابل واگذاری 

 طی سال

تعداد وظایف 

قابل واگذاری 

 طی سال

تعداد وظایف 

قابل واگذاری 

 طی سال

 111۵ 12 1 1 3 12 111 1 1 ستاد 1

          مجموع
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 سطوح استانی و شهرستانی تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات به

 (برش استانی)هدفگذاری سه ساله تمرکززدایی و واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی : 2جدول شماره 

 تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی: عنوان اقدام

 : گیری شاخص اندازه

 اختیارات به سطوح استانیمیزان واگذاری 

 :فرمول محاسبه

 744در ضرب   31 تقسیم بر تعداد وظایف قابل واگذار ابتدای سال 33-31های  سال طی وظایف قابل واگذاری تعداد مجموع
 : واحد سنجش

 درصد

 ردیف
دانشکده علوم پزشکی و /دانشگاه

 خدمات درمانی بهداشتی

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

مجموع تعداد  1199

وظایف قابل 

واگذاری طی 

 91-99های  سال

درصد وظایف 

قابل واگذاری 

های  طی سال

99-91 

تعداد وظایف و 

اختیارات قابل 

 91واگذاری ابتدای 

وظایف و اختیارات 

واگذار شده طی 

 دوره اول

درصد 

واگذاری طی  

 برنامه اول

تعداد کل 

وظایف قابل 

واگذاری ابتدای 

91 

تعداد وظایف 

قابل واگذاری 

 طی سال

تعداد وظایف 

قابل واگذاری 

 طی سال

تعداد خدمات 

قابل واگذاری 

 طی سال

 744 74 4 9 1 74 %744 1 1 کاشان  1

 111 12 1 1 3 12 111۵ 1 1 شیراز  2

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 بوشهر  1

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 فسا  1

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 انزنج  3

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 البرز  0

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 همدان  1

 111 11 1 1 3 12 111۵ 1 1 تبریز  3

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 چهارمحال و بختیاری  9

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 ارومیه  11
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 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 قم  11

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 خراسان شمالی  12

 111 12 1 1 3 12 111۵ 9 9 مشهد  11

 111 12 1 1 3 12 111۵ 9 9 تهران  11

 111 11 1 1 1 11 111۵ 3 3 شهید بهشتی  13

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 یزد  10

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 اردبیل  11

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 گلستان  13

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 بم  19

 111 11 1 1 3 11 111۵ 1 1 اهواز  21

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 بیرجند  21

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 قزوین  22

 744 74 4 9 1 74 %744 1 1 انکاش  29

 111 12 1 1 3 12 111۵ 1 1 کرمان  21

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 کردستان  23

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 سمنان  20

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 نیشابور  21

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 اسفراین  23

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 بندر عباس  29

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 جهرم  11

 111 12 1 1 3 12 111۵ 0 0 مازندران  11

 111 9 1 1 0 9 111۵ 1 1 ایران  12

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 غهمرا  11

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 اراک  11

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 رفسنجان  13

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 شاهرود  10



 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز -معاونت توسعه مدیریت و منابع 12

 

 
 

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 آبادان  11

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 سبزوار  13

 111 11 1 1 3 11 111۵ 1 1 کرمانشاه  19

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 زاهدان  11

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 ایرانشهر  11

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 یاسوج  12

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 تربت حیدریه  11

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 دزفول  11

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 لرستان  13

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 گیالن  10

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 ایالم  11

 111 11 1 1 3 11 111۵ 3 3 اصفهان  13

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 بابل  19

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 گناباد  31

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 الرستان  31

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 ساوه  32

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 شوشتر  31

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 زابل  31

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 تربت جام  33

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 بهبهان  30

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 گراش  31

 111 11 1 1 1 11 111۵ 0 0 جیرفت  33

 111 9 1 1 0 9 111۵ 0 0 خمین  39

 %744         مجموع
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 مهندسی نقش و ساختار دولت -برنامه اول

 تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات به سطوح استانی و شهرستانی

 عنوان ریزاقدامات تمرکززدایی و واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی: 9جدول شماره 

 تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی: عنوان اقدام

 توضیحات 33هدف سال  38هدف سال  31هدف سال  عملکرد دوره اول زیراقدامات ردیف

 معاونت درمان     های موردی فاکتورهای انعقادی  صدور حواله  .1

 معاونت آموزشی     فوق تخصصی آموزش پزشکی /های تخصصی تشکیل کمیسیون  .2

 معاونت آموزشی     های آموزشی  ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی بیمارستان  .1

 معاونت آموزشی     های آموزش دکترای عمومی دندانپزشکی  بازنگری و اصالح بخشی از برنامه  .1

 معاونت آموزشی     های آموزشی دوره تخصصی داروسازی بازنگری بخشی از کوریکولوم  .3

 و مدیریت توسعه معاونت     انجام و تأیید امور مربوط به ارتقا رتبه خبره  .0

 منابع

 و مدیریت توسعه معاونت     های آموزشی تربیت مدیران دورهبرگزاری   .1

 منابع

 معاونت بهداشتی     اجرای برنامه ایمنی آب آشامیدنی  .3

 معاونت بهداشتی     رسان رصد ممنوعیت تبلیغات کاالها و خدمات آسیب  .9

 معاونت بهداشتی     آوری غربالگری و ثبت نهایی موارد سرطان جمع  .11

 معاونت بهداشتی     فعالیت دفاتر خدمات سالمتصدور مجوز   .11

 معاونت آموزشی     های علوم پزشکی  های دارو سازی دانشگاه ای دانشکده اعتباربخشی مؤسسه  .12

 معاونت آموزشی     امور اجرایی انصراف و محرومیت از تحصیل دانشجویان علوم پزشکی   .11

 معاونت آموزشی     (ای دهگانه های منطقه کمیتهبه )نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی   .11

 معاونت آموزشی     فرآیند طراحی سوال و تشکیل بانک سواالت به تمام مناطق آمایشی  .13
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کارورزی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی،  ، پیشMHLEزبان )های الکترونیک  برگزاری آزمون  .10

 (آزمون ارتقای دندانپزشکی
 معاونت آموزشی    

نسبت )مطالعات فاز یک و دو پروژه های عمرانی و نیز بررسی نقشه های مراکز درمانی و بیمارستانی  .11

 (تخت 111تا سطح ()به رتبه کسب شده دانشگاه
  

 

 و مدیریت توسعه معاونت  

 منابع

 و مدیریت توسعه معاونت     بررسی وتایید ارتقا رتبه شغلی از خبره به عالی  .13

 منابع

 و مدیریت توسعه معاونت     تدوین شرح وظایف سازمانیطراحی و   .19

 منابع

برنامه های )بررسی و صدور مجوز و تعیین امتیاز برنامه های حضوری، غیر حضوری و خارج از کشور   .21

 (آموزش مداوم

 آموزشی معاونت    

 و مدیریت توسعه معاونت     صدور معافیت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  .21

 منابع

دسترسی جهت ویرایش عوامل امتیازآور در ثبت نام مشمولین طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان   .22

 برای هر دانشگاه

 و مدیریت توسعه معاونت    

 منابع

 و مدیریت توسعه معاونت     آور بهداشت  صدور گواهی فراغت از تحصیل جهت بهیاران متقاضی پیام  .21

 منابع
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 ساختار دولتمهندسی نقش و  -برنامه اول

 تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات به سطوح استانی و شهرستانی

 ای اجرایی برنامه مهندسی نقش و ساختار دولته روژهپ: 0جدول شماره 

 مجری پروژه زمان پایان زمان شروع عنوان پروژه اجرایی عنوان اقدام ردیف

1 
های سازمانی  کاهش سقف پست

 های مدیریتی پستو سطوح 

 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز   عملیاتی واحدهای شناسه کدهای پاالیش و بازنگری، تکمیل

 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز   اصالح ساختار ستاد 

 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز   ها دانشکده تفصیلی تشکیالت سازی تدوین و پیاده

 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز   درمان شهرستان و بهداشت های شبکه سازی ساختار پیادهو  تدوین

 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز مداوم ها بیمارستان سازی تشکیالت و پیاده تکمیل روزرسانی، به

 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز   کشور اورژانس های پایگاه تشکیالت سازی تدوین و پیاده

 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز   درمانی بهداشتی مراکز گسترش های روزرسانی طرح و به بازبینی

2 

 

واگذاری واحدهای عملیاتی به 

ها  شهرداری)های محلی  مدیریت

های  ، شبکه(ها و دهیاری

ای، بخش خصوصی،  حرفه

ها و نهادهای  ها، سمن تعاونی

 مدنی

 

 اقتصادی های مشارکت حوزه   گذاری سرمایه و مالی تامین حوزه در تضامین انواع های دستورالعمل تدوین و تهیه

 اقتصادی های مشارکت حوزه   مشارکتی قراردادهای راهبری و پایش سامانه استقرار و طراحی

 اقتصادی های مشارکت حوزه   سالمت حوزه های دارایی اقتصادی مدیریت

 اقتصادی های مشارکت حوزه مداوم سالمت حوزه در گذاری سرمایه های فرصت شناسایی

 اقتصادی های مشارکت حوزه   (بیمارستان 11 تعداد -1 فاز) BOTروش  به تمام نیمه های بیمارستان سنجی امکان مدل تدوین و تهیه

 اقتصادی های مشارکت حوزه   درمانی مراکز نیاز مورد طبی گازهای سازی تأسیسات پیاده و ایجاد واگذاری مدل طراحی

 اقتصادی های مشارکت حوزه   (دانشگاه 11 -اول فاز)  صنعتی های کترینگ واگذاری مدل طراحی

 کالن ویژه) روش مکانیزه به بیمارستانی مراکز نیاز مورد پارکینگ فضای گسترش و ایجاد مدل طراحی

 (شهرها
 اقتصادی های مشارکت حوزه  

 اقتصادی های مشارکت حوزه   (1فاز) گذاران سرمایه اطالعاتی بانک تهیه
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 اقتصادی های مشارکت حوزه   دانشجویی های خوابگاه واگذاری مدل طراحی

1 

های  واگذاری خدمات به مدیریت

ها و  شهرداری)محلی 

ای،  های حرفه ، شبکه(ها دهیاری

ها،  بخش خصوصی، تعاونی

مدنی و سمن،ها و نهادهای 

 خرید خدمت از آنها

 اشتغال و کارآفرینی ستاد مداوم نگر جامعه های مراقبت سالمت و توسعه Hospice, Home Care از مراکز حمایت

 اشتغال و کارآفرینی ستاد   توسعه فرهنگ کارآفرینی و راه اندازی مراکز مشاوره کارآفرینی در حوزه سالمت

 اشتغال و کارآفرینی ستاد مداوم MMT اعتیاد ترک مراکز تعدیل و ساماندهی از حمایت

 اشتغال و کارآفرینی ستاد مداوم حمایت از توسعه گردشگری سالمت و توسعه واحدهای توریست سالمت در سطح کشور

 اشتغال و کارآفرینی ستاد مداوم حمایت از توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه آموزش، دارو، تجهیزات و خدمات سالمت

 اشتغال و کارآفرینی ستاد مداوم حمایت از تولید و گسترش نرم افزارها و ابزارهای هوشمند سالمت

 اشتغال و کارآفرینی ستاد مداوم حمایت از توسعه نهادهای ارائه خدمات طب سنتی، توسعه کشت و بسته بندی و عرضه گیاهان دارویی

 اشتغال و کارآفرینی ستاد مداوم و بین المللی نظام سالمت و ساماندهی توسعه اشتغال خارج کشور حمایت از کاریابی های تخصصی داخلی

 اشتغال و کارآفرینی ستاد   کار بازار و جامعه نیاز بر مبتنی جدید شغلی های فرصت تعریف و مشاغل بانی دیده مرکز و سامانه ایجاد

 اشتغال و کارآفرینی ستاد مداوم سالمت خدمات توسعه عملکرد و گسترش دفاتر

1 

تمرکززدایی در اداره امور و 

واگذاری وظایف و اختیارات قابل 

واگذاری به سطوح استانی و 

 شهرستانی

 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز   احصاء و شناسایی فعالیت ها، وظایف، اختیارات و واحدهای قابل واگذاری

 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز مداوم وظایف و اختیارات واگذار شدهاجرا و گزارش گیری و نظارت بر 
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 (امتیاز 718)محور توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 اقدام ردیف

 33-31هدف سال 
درصد 

 کل
 33سال  38سال  31سال  امتیاز شاخص

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1.  
تدوین برنامه اجرایی دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

 دستگاه و تعیین پروژه های اولویت دار
1 111۵ - - - - 111۵ 

تدوین برنامه اجرایی دستگاه در حوزه دولت 

 الکترونیک
3 

 111۵ 39۵ 13 21۵ 11 13۵ 11 (تعاملی -خدمتدرخواست )الکترونیکی کردن خدمات دولتی   .2
درخواست )الکترونیکی کردن خدمات دولتی 

 (خدمت
11 

 11 ( ارائه خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی  111۵ 03۵ 11 11۵ 0 22۵ 11 (تراکنشی -ارائه خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی   .1

 11 استقرار میز خدمت و ارائه خدمات در آن 111۵ - - - - 111۵ 1 راه اندازی میز خدمت الکترونیک  .1

 3 ارائه خدمات در دفاتر خدمات پیشخوان دولت 111۵ 11۵ 1 11۵ 1 11۵ 1 استفاده از دفاتر خدمات پیشخوان دولت در ارائه خدمت  .3

 11 فرایندهای اصالح شده ارائه خدمات 111۵ تتت 12  11  11 بهبود فرآیندهای ارائه خدمات  .0

1.  
ها از طریق پاسخگویی الکترونیکی به استعالم سایر دستگاه

GSB 
 11 تعداد استعالمات بین دولتی 111۵ 21۵ 1 21۵ 1 13۵ 3

 11 تعداد مجوزهای اصالح شده 111۵ 11۵ 1 11۵ 1 11۵ 1 مجوزهای صادره توسط دستگاه برای اشخاص حقیقی و حقوقی  .3

9.  
 Mobile»حرکت بسوی استقرار دولت همراه 

Government» 
 11 تعداد خدمات ارائه شده در قالب اپلیکاسیون 111۵ 11۵ 2 11۵ 2 11۵ 2

 3 (وب سایت)استانداردسازی تارنما  111۵ - - - - 111۵ 1 های دستگاهی و استانی استانداردسازی پورتال  .11

 11 ها کامل پرداخت الکترونیکی کردن 111۵ 31۵  31۵  - - های دولتی فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب  .11

12.  
های دستگاه بر  آوری و نمایش داده استانداردسازی نحوه جمع

 های ژئوکد شده بومی روی نقشه
 3 اتصال به سامانه رصد       
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 (درخواست خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی 

 (درخواست خدمت)ساله الکترونیکی کردن خدمات دولتی هدفگذاری سه : 7جدول شماره 

 
 

 (درخواست خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی : عنوان اقدام

 : شاخص اندازه گیری

میزان الکترونیکی شدن درخواست 

 خدمت

 : فرمول محاسبه

تقسیم بر تعداد کل خدمات قابل الکترونیکی شدن  33-31های  سال الکترونیکی شده در مرحله درخواست طی خدمات تعداد مجموع

 744ضرب در   31در ابتدای سال 

 : واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

1199 
مجموع خدمات 

 قابل

الکترونیکی شدن 

در مرحله 

درخواست طی 

 99-91های  سال

خدمات درصد 

 قابل

الکترونیکی شدن 

در مرحله 

درخواست طی 

 99-91های  سال

تعداد کل 

خدمات 

 91ابتدای 

تعداد خدمات 

دولتی در مرحله 

درخواست که در 

دور اول 

  الکترونیکی شده

درصد 

الکترونیکی 

شدن مرحله 

درخواست طی  

 دوره اول

تعداد کل 

 خدمات
 91ابتدای 

تعداد کل 

خدمات 

الکترونیکی 

مرحله نشده 

درخواست در 

 91ابتدای 

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در 

مرحله 

درخواست طی 

   سال

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در مرحله 

درخواست طی 

   سال

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در مرحله 

درخواست طی 

   سال

1 
زارت بهداشت، درمان و ستاد و

 آموزش پزشکی
13 13 111۵ 02 01 11 11 13 01 111۵ 

           مجموع
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 ( درخواست خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی 

 (خدمتدرخواست )هدفگذاری سه ساله الکترونیکی کردن خدمات دولتی : 2جدول شماره 

 .های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، برای الکترونیکی شدن تعریف شده است دانشکده/دار در سطح کلیه دانشگاه خدمت شناسه 22خدمت از  11*

 .گردد ره سه ساله دوم تعریف میهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در دو دانشکده/خدمت در مرحله درخواست مشمول الکترونیکی شدن در دانشگاه 11دار،  خدمت شناسه 22از مجموع * 

 (درخواست خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی : عنوان اقدام

 : شاخص اندازه گیری

میزان الکترونیکی شدن درخواست 

 خدمت

 : فرمول محاسبه

تقسیم بر تعداد کل خدمات قابل الکترونیکی شدن  33-31های  سال الکترونیکی شده در مرحله درخواست طی خدمات تعداد مجموع

 744ضرب در   31در ابتدای سال 

 : واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

1199 
جمع خدمات 

 قابل

الکترونیکی شدن 

در مرحله 

درخواست طی 

 99-91های  سال

خدمات درصد 

 قابل

الکترونیکی شدن 

در مرحله 

درخواست طی 

 99-91های  سال

تعداد کل 

خدمات 

 91ابتدای 

تعداد خدمات 

دولتی در مرحله 

درخواست که در 

دوره سه ساله اول 

  الکترونیکی شده

درصد 

الکترونیکی 

شدن مرحله 

درخواست طی  

 دوره اول

تعداد کل 

 خدمات
 91ابتدای 

تعداد کل 

خدمات 

الکترونیکی 

نشده مرحله 

درخواست در 

 91ابتدای 

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در 

مرحله 

درخواست طی 

   سال

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در مرحله 

درخواست طی 

   سال

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در مرحله 

درخواست طی 

   سال

1 
های علوم پزشکی  دانشکده/دانشگاه

 و خدمات بهداشتی درمانی
13 9 111 30 32 11 13 21 32 111 

           مجموع
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 (تعاملی -درخواست خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی 

 (درخواست خدمت)عناوین ریزاقدامات الکترونیکی کردن خدمات دولتی : 9جدول شماره 

 (درخواست خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی : عنوان اقدام  

 ریزاقدامات ردیف
 

 عملکرد طی دوره اول
هدف سال 

31 

هدف سال 

38 

هدف سال 

33 

نوع 

 خدمت
 توضیحات

اعتبار بخشی موسسات سالمت    .1

(10101112111) 

 93 سال اهداف کشوری   * * 

 اساس بر 99 و

 راهبردی برنامه

 سالمت نظام

 الکترونیک

 ایران

 ریزی برنامه

 .است شده

 

 تغییرهرگونه 

 ارائه و نحوه در

مورد  خدمات

درخواست 

شهروندان 

 برنامه براساس

 راهبردی

2.  

ارائه پروانه فعالیت موسسات 

 (10101111111)سالمت 

 کشوری   * * صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سالمت     -1

 کشوری   * * ابطال پروانه فعالیت موسسات سالمت     -2  .1

 کشوری   * * اصالح پروانه فعالیت موسسات سالمت      -1  .1

صدور مجوز فعالیت دفاتر سالمت   .3

(10102311111) 
 کشوری *     

0.  

ارائه خدمات مرتبط با طرح  

مشمولین قانون خدمات پزشکان و 

 (10101111111)پیرا پزشکان 

 کشوری  *   تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان     -1

صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت      -2  .1

 کشوری  *   پزشکان و پیراپزشکان 

 کشوری  *  صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و      -1  .3

zakeri-sa
Highlight

zakeri-sa
Highlight
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مصوب انجام  پیراپزشکان 

 .خواهد شد
ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در   .9

 (10111113111)حوزه سالمت
 ملی   * *  

شکایات حوزه پاسخگویی به   .11

 (10101110111)سالمت 
 کشوری      

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه،   .11

توزیع و نگهداری مواد غذایی و 

 (10111113111)بهداشتی 

 کشوری      

12.  

ارائه مجوزها و گواهی های 

بهداشتی اماکن 

(10112312111) 

صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری      -1

 کشوری *    غذاییمواد 

 کشوری *    صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی     -2  .11

 کشوری *    صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف      -1  .11

 ملی *    تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی     -1  .13

 کشوری   * * صدور کارت بهداشت     -3  .10

به  اعالم والدت و موارد مرگ  .11

سازمان ثبت احوال کشور 

(11111119111) 

 کشوری   *  اعالم موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور     -1

 کشوری   *  اعالم والدت به سازمان ثبت احوال کشور     -2  .13
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19.  

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

(10112311111 ) 

 کشوری  *   غربالگری های گروه های سنی      -1

 کشوری  *   غربالگری بیماریهای ژنتیکی       -2  .21

  کشوری  *   ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری       -1  .21

  کشوری  *   ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده     -1  .22

  کشوری  *   ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده      -3  .21

  کشوری  *   ارائه خدمات درمانی سرپایی       -0  .21

  کشوری  *   ارائه خدمات درمانی بستری      -1  .23

  کشوری  *   سنجش سالمت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان     -3  .20

  استانی     ارائه خدمات آزمایشگاهی     -9  .21

  استانی     ارائه خدمات تصویربرداری -11  .23

ارائه خدمات استحقاق درمان    .29

(10102311111) 
 کشوری  *    

 

11.  

پایش نظام سالمت 

(10112313111) 

  ملی *    پایش بیماری های واگیر      -1

  ملی *    پایش بیماری های غیر واگیر     -2  .11

  ملی *    پایش و مدیریت کاهش خطر بالیا       -1  .12
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آموزش مداوم جامعه   .11

 (13131121111)پزشکی
 ملی *     

 

اعتباربخشی بخش های تخصصی   .11

دانشگاه های علوم پزشکی 

(13111123111 ) 

 ملی *     

 

13.  

برگزاری آزمون های علوم پزشکی 

و پاسخ به استعالمات مربوطه 

(13111120111) 

  کشوری   * * برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی      -1

دانشگاه های علوم برگزاری المپیاد علمی دانشجویان      -2  .10

 کشوری *    پزشکی
 

پاسخ به استعالم رتبه تخصص و فوق تخصص       -1  .11

 کشوری *    وکارشناس ارشد رشته های پزشکی 
 

تصویب برنامه های آموزشی   .13

دانشگاه های علوم پزشکی 

(13132310111) 

 ملی *     

 

صدور مجوز راه اندازی رشته های   .19

 جدید در دانشگاه های علوم

 (13132311111)پزشکی 

 ملی *     

 

11.  
جذب اعضای هیات علمی و 

مشمولین تعهدات قانونی علوم 

  ملی *    جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی     -1

  ملی *   تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های      -2  .11
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 علوم پزشکی (11111123111)پزشکی 

های اطالع رسانی عناوین دانشگاه   .12

های علوم پزشکی  معتبر و رشته

(13132313111) 

اطالع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر      -1

 ملی  *   خارجی برای تحصیل

 

11.  
 

اطالع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل      -2

 ملی  *   کشور
 

11.  

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی 

انجمن های علمی دانشگاه های 

 (13112319111)پزشکی  علوم

صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی  دانشگاه های      -1

 ملی *    علوم پزشکی
 

نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت       -2  .13

 ملی *    مدیره انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی
 

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی       -1  .10

 ملی *    دانشگاه های علوم پزشکی
 

11.  

ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای 

دانشگاه های علوم پزشکی 

(13132331111) 

  ملی *    صدور مجوز ادغام  دانشگاه های علوم پزشکی     -1

  ملی *    صدور مجوز ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی     -2  .13

  ملی *    علوم پزشکیتایید انحالل دانشگاه های      -1  .19

  ملی *    تایید اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسری     -1  .31

  کشوری   * * تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور     -1انتقال و میهمانی دانشجویان علوم   .31
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پزشکی داخل کشور   .32

(13112331111) 
 کشوری   * * پزشکی داخل کشورتأیید مهمانی دانشجویان علوم      -2

 

31.  

ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و 

دانش آموختگان علوم پزشکی 

(13112332111) 

  کشوری *    صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی     -1

صدورگواهی موقت پایان تحصیالت به دانش آموختگان      -2  .31

 کشوری *    دانشگاه های علوم پزشکی
 

  کشوری *    صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان  علوم پزشکی     -1  .33

ارائه ریزنمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم      -1  .30

 کشوری *    پزشکی سراسر کشور
 

صدورگواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم      -3  .31

 کشوری *    پزشکی سراسر کشور
 

33.  

ایرانی ارایه خدمات به دانشجویان 

علوم پزشکی شاغل به تحصیل در 

 (13112331111)خارج 

صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم      -1

 کشوری *    پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 
 

صدور  گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی      -2  .39

 کشوری *    علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج
 

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم      -1  .01

 کشوری *    پزشکی شاغل به تحصیل در خارج
 

  کشوری *   معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی      -1  .01
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 خروج از کشور به اداره گذرنامه

ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی      -3  .02

 کشوری *    شاغل به تحصیل در خارجایرانی 
 

تایید انتقال دانشجویان علوم پزشکی ایرانی خارج به       -0  .01

 کشوری *    داخل
 

تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی      -1  .01

 ملی *    خارج ازکشور
 

03.  

ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و 

ورزشی دانشجویان  علوم پزشکی 

(13102331111) 

  استانی  *   تغذیه دانشجویان علوم پزشکی     -1

  استانی  *   ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی     -2  .00

  استانی  *   برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی     -1  .01

  استانی  *   ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی     -1  .03

09.  

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان 

 (13112333111)علوم پژشکی 

  استانی  *   ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی     -1

  استانی  *   آموزش دانشجویان علوم پزشکی     -2  .11

  استانی *    مشاوره دانشجویان علوم پزشکی     -1  .11

12.  
ارائه خدمات کتابخانه ای به 

دانشجویان علوم پزشکی 

  استانی *    ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی     -1

  استانی *    امانت منابع  و اسناد علمی علوم پزشکی     -2  .11
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(10132330111) 

11.  

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه 

 (10132331111)علوم پزشکی 

مقاالت علوم پزشکی به دانشجویان پرداخت پاداش      -1

 استانی *    علوم پزشکی
 

  استانی *    انتشار مقاله در مجالت دانشگاه های علوم پزشکی     -2  .13

  استانی *    انتشار  کتاب در حوزه علوم پزشکی     -1  .10

  استانی *    برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی     -1  .11
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 (ارائه خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی 

 (ارائه خدمت)هدفگذاری سه ساله الکترونیکی کردن خدمات دولتی : 7جدول شماره 

 

 (ارائه خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی : عنوان اقدام

 : شاخص اندازه گیری

 خدمتمیزان الکترونیکی شدن ارائه 

 : فرمول محاسبه

تقسیم بر  تعداد کل خدمات قابل الکترونیکی شدن در  33-31های  مجموع تعداد خدمات ارائه شونده قابل الکترونیکی شدن طی سال

 744ضرب در  31ابتدای سال 

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

مجموع خدمات  1199

 قابل

الکترونیکی شدن 

در مرحله ارائه 

های  طی سال

91-99 

درصد خدمات 

 قابل

الکترونیکی شدن 

در مرحله ارائه 

های  طی سال

91-99 

تعداد کل 

خدمات 

 91ابتدای 

تعداد خدمات 

دولتی در مرحله 

ارائه که در دور 

اول الکترونیکی 

  شده

درصد 

الکترونیکی 

 شدن مرحله

ارائه طی  دوره 

 اول

تعداد کل 

 خدمات
 91ابتدای 

تعداد کل 

خدمات 

الکترونیکی 

نشده مرحله 

ارائه در 

 91ابتدای 

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در 

مرحله ارائه 

   طی سال

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در مرحله 

   ارائه طی سال

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در مرحله 

   ائه طی سالار

1 
ستاد وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
13 13 111۵ 02 10 11 0 11 10 111۵ 

           مجموع
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 (تراکنشی -ارائه خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی 

 (تراکنشی -ارائه خدمت)هدفگذاری سه ساله الکترونیکی کردن خدمات دولتی : 2جدول شماره 

 .های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، برای الکترونیکی شدن تعریف شده است دانشکده/دار در سطح کلیه دانشگاه خدمت شناسه 21خدمت از  22*

 .گردد های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در دوره سه ساله دوم تعریف می دانشکده/خدمت در مرحله ارائه مشمول الکترونیکی شدن در دانشگاه 13دار،  خدمت شناسه 22از مجموع * 

 (تراکنشی -ارائه خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی : عنوان اقدام

 : شاخص اندازه گیری

 میزان الکترونیکی شدن ارائه خدمت

 : فرمول محاسبه

تقسیم بر  تعداد کل خدمات قابل الکترونیکی شدن در  33-31های  شدن طی سال مجموع تعداد خدمات ارائه شونده قابل الکترونیکی

 744ضرب در  31ابتدای سال 

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

مجموع خدمات  1199

 قابل

الکترونیکی شدن 

در مرحله ارائه 

های  سالطی 

91-99 

درصد خدمات 

 قابل

الکترونیکی شدن 

در مرحله ارائه 

های  طی سال

91-99 

تعداد کل 

خدمات 

 91ابتدای 

تعداد خدمات 

دولتی در مرحله 

ارائه که در دور 

اول الکترونیکی 

  شده

درصد 

الکترونیکی 

شدن مرحله 

ارائه طی  دوره 

 اول

تعداد کل 

 خدمات
 91ابتدای 

تعداد کل 

خدمات 

الکترونیکی 

نشده مرحله 

ارائه در 

 91ابتدای 

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در 

مرحله ارائه 

   طی سال

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در مرحله 

   ارائه طی سال

تعداد خدمات 

قابل 

الکترونیکی 

شدن در مرحله 

   ارائه طی سال

1 
های علوم پزشکی  دانشکده/دانشگاه

 و خدمات بهداشتی درمانی
13 9 111 30 32 9 11 21 32 111 

           مجموع
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 (تراکنشی -خدمتارائه )الکترونیکی کردن خدمات دولتی 

 (تراکنشی -ارائه خدمت)عناوین ریزاقدامات الکترونیکی کردن خدمات دولتی : 9جدول شماره 

 (درخواست خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی : عنوان اقدام  

 ریزاقدامات ردیف
 

 عملکرد طی دوره اول
هدف سال 

31 

هدف سال 

38 

هدف سال 

33 

نوع 

 خدمت
 توضیحات

موسسات سالمت  اعتبار بخشی   .13

(10101112111) 

 93 سال اهداف کشوری   * * 

 اساس بر 99 و

 راهبردی برنامه

 سالمت نظام

 الکترونیک

 ایران

 ریزی برنامه

 .است شده

 

 هرگونه تغییر

 ارائه و نحوه در

مورد  خدمات

درخواست 

شهروندان 

 برنامه براساس

 راهبردی

19.  

موسسات ارائه پروانه فعالیت 

 (10101111111)سالمت 

 کشوری   * * صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سالمت     -1

 کشوری   * * ابطال پروانه فعالیت موسسات سالمت     -2  .31

 کشوری   * * اصالح پروانه فعالیت موسسات سالمت      -1  .31

صدور مجوز فعالیت دفاتر سالمت   .32

(10102311111) 
 کشوری *     

31.  

ارائه خدمات مرتبط با طرح  

مشمولین قانون خدمات پزشکان و 

 (10101111111)پیرا پزشکان 

 کشوری  *   تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان     -1

صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت      -2  .31

 کشوری  *   پزشکان و پیراپزشکان 

 کشوری  *  صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و      -1  .33
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مصوب انجام  پیراپزشکان 

 .خواهد شد
ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در   .30

 (10111113111)حوزه سالمت
 ملی   * *  

پاسخگویی به شکایات حوزه   .31

 (10101110111)سالمت 
 کشوری      

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه،   .33

توزیع و نگهداری مواد غذایی و 

 (10111113111)بهداشتی 

 کشوری      

39.  

ارائه مجوزها و گواهی های 

بهداشتی اماکن 

(10112312111) 

صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری      -1

 کشوری *    مواد غذایی

 کشوری *    صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی     -2  .91

 کشوری *    صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف      -1  .91

 ملی *    تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی     -1  .92

 کشوری   * * صدور کارت بهداشت     -3  .91

اعالم والدت و موارد مرگ به   .91

سازمان ثبت احوال کشور 

(11111119111) 

 کشوری   *  کشوراعالم موارد مرگ به سازمان ثبت احوال      -1

 کشوری   *  اعالم والدت به سازمان ثبت احوال کشور     -2  .93
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90.  

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

(10112311111 ) 

 کشوری     غربالگری های گروه های سنی      -1

 کشوری     غربالگری بیماریهای ژنتیکی       -2  .91

  کشوری     ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری       -1  .93

  کشوری     ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده     -1  .99

  کشوری     ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده      -3  .111

  کشوری     ارائه خدمات درمانی سرپایی       -0  .111

  کشوری     ارائه خدمات درمانی بستری      -1  .112

  کشوری     سنجش سالمت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان     -3  .111

  استانی     ارائه خدمات آزمایشگاهی     -9  .111

  استانی     ارائه خدمات تصویربرداری -11  .113

ارائه خدمات استحقاق درمان    .110

(10102311111) 
 کشوری  *    

 

111.  

پایش نظام سالمت 

(10112313111) 

  ملی     پایش بیماری های واگیر      -1

  ملی     پایش بیماری های غیر واگیر     -2  .113

  ملی     پایش و مدیریت کاهش خطر بالیا       -1  .119
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آموزش مداوم جامعه   .111

 (13131121111)پزشکی
 ملی      

 

اعتباربخشی بخش های تخصصی   .111

دانشگاه های علوم پزشکی 

(13111123111 ) 

 ملی      

 

112.  

برگزاری آزمون های علوم پزشکی 

و پاسخ به استعالمات مربوطه 

(13111120111) 

  کشوری    * برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی      -1

برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم      -2  .111

 کشوری     پزشکی
 

پاسخ به استعالم رتبه تخصص و فوق تخصص       -1  .111

 کشوری *    وکارشناس ارشد رشته های پزشکی 
 

تصویب برنامه های آموزشی   .113

دانشگاه های علوم پزشکی 

(13132310111) 

 ملی *     

 

صدور مجوز راه اندازی رشته های   .110

جدید در دانشگاه های علوم 

 (13132311111)پزشکی 

 ملی *     

 

111.  
جذب اعضای هیات علمی و 

مشمولین تعهدات قانونی علوم 

  ملی     جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی     -1

  ملی    تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های      -2  .113
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 علوم پزشکی (11111123111)پزشکی 

اطالع رسانی عناوین دانشگاه های   .119

های علوم پزشکی  معتبر و رشته

(13132313111) 

اطالع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر      -1

 ملی  *   خارجی برای تحصیل

 

121.  
 

اطالع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل      -2

 ملی  *   کشور
 

121.  

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی 

انجمن های علمی دانشگاه های 

 (13112319111)علوم پزشکی 

مجوز تاسیس انجمن های علمی  دانشگاه های  صدور     -1

 ملی *    علوم پزشکی
 

نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت       -2  .122

 ملی     مدیره انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی
 

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی       -1  .121

 ملی     دانشگاه های علوم پزشکی
 

121.  

ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای 

دانشگاه های علوم پزشکی 

(13132331111) 

  ملی *    صدور مجوز ادغام  دانشگاه های علوم پزشکی     -1

  ملی *    صدور مجوز ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی     -2  .123

  ملی *    تایید انحالل دانشگاه های علوم پزشکی     -1  .120

  ملی *    اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسریتایید      -1  .121

  کشوری   * * تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور     -1انتقال و میهمانی دانشجویان علوم   .123
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پزشکی داخل کشور   .129

(13112331111) 
 کشوری   * * تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور     -2

 

111.  

مدارک تحصیلی دانشجویان و ارائه 

دانش آموختگان علوم پزشکی 

(13112332111) 

  کشوری *    صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی     -1

صدورگواهی موقت پایان تحصیالت به دانش آموختگان      -2  .111

 کشوری *    دانشگاه های علوم پزشکی
 

  کشوری *    علوم پزشکی صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان      -1  .112

ارائه ریزنمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم      -1  .111

 کشوری *    پزشکی سراسر کشور
 

صدورگواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم      -3  .111

 کشوری *    پزشکی سراسر کشور
 

113.  

ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی 

علوم پزشکی شاغل به تحصیل در 

 (13112331111)خارج 

صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم      -1

 کشوری *    پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 
 

صدور  گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی      -2  .110

 کشوری *    علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج
 

دانشجویان ایرانی علوم صدور گواهی اشتغال به تحصیل      -1  .111

 کشوری *    پزشکی شاغل به تحصیل در خارج
 

  کشوری *   معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی      -1  .113
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 خروج از کشور به اداره گذرنامه

ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی      -3  .119

 کشوری *    ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
 

تایید انتقال دانشجویان علوم پزشکی ایرانی خارج به       -0  .111

 کشوری *    داخل
 

تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی      -1  .111

 ملی *    خارج ازکشور
 

112.  

ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و 

ورزشی دانشجویان  علوم پزشکی 

(13102331111) 

  استانی  *   علوم پزشکیتغذیه دانشجویان      -1

  استانی  *   ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی     -2  .111

  استانی  *   برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی     -1  .111

  استانی  *   ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی     -1  .113

110.  

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان 

 (13112333111)علوم پژشکی 

  استانی  *   ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی     -1

  استانی  *   آموزش دانشجویان علوم پزشکی     -2  .111

  استانی *    مشاوره دانشجویان علوم پزشکی     -1  .113

119.  
ارائه خدمات کتابخانه ای به 

دانشجویان علوم پزشکی 

  استانی *    ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی     -1

  استانی *    امانت منابع  و اسناد علمی علوم پزشکی     -2  .131
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(10132330111) 

131.  

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه 

 (10132331111)علوم پزشکی 

پرداخت پاداش مقاالت علوم پزشکی به دانشجویان      -1

 استانی *    علوم پزشکی
 

  استانی *    انتشار مقاله در مجالت دانشگاه های علوم پزشکی     -2  .132

  استانی *    انتشار  کتاب در حوزه علوم پزشکی     -1  .131

  استانی *    برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی     -1  .131
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 در ارائه خدمت ر پیشخوان تاستفاده از دفا

 هدفگذاری سه ساله برنامه استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت: 7جدول شماره 

 

 استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت:  عنوان اقدام

 :  گیری شاخص اندازه

میزان خدمات واگذار شده به دفاتر 

 پیشخوان

 : فرمول محاسبه

 31تقسیم بر تعداد کل خدمات قابل واگذاری در ابتدای سال  33-31های  دفاتر پیشخوان طی سالمجموع تعداد خدمات واگذارشده به 

 744ضرب در 

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

1199 
جمع خدمات 

قابل واگذاری به 

پیشخوان طی 

 99-91های  سال

درصد خدمات 

قابل واگذاری به 

پیشخوان 

 99-91های  سال

تعداد کل 

  خدمات
 91ابتدای 

تعداد خدمات 

به  واگذار شده

پیشخوان طی 

 دوره اول

درصد 

واگذاری طی  

 دوره اول

تعداد کل 

خدمات 

 91ابتدای 

تعداد کل 

خدمات واگذار 

نشده به 

پیشخوان ابتدای 

91 

تعداد 

خدمات قابل 

به  واگذاری

پیشخوان 

 طی سال

تعداد خدمات 

 قابل واگذاری
به پیشخوان 

 طی سال

تعداد خدمات 

 قابل واگذاری
به پیشخوان 

 طی سال

1 
ستاد وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
 111۵ 2 1 1 توسعه 2 02 111۵ 1 13

           مجموع
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت 

 هدفگذاری سه ساله برنامه استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت: 2جدول شماره 

 

 استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت: عنوان اقدام

 :  گیری شاخص اندازه

دفاتر میزان خدمات واگذار شده به 

 پیشخوان

 : فرمول محاسبه

 31تقسیم بر تعداد کل خدمات قابل واگذاری در ابتدای سال  33-31های  مجموع تعداد خدمات واگذارشده به دفاتر پیشخوان طی سال

 744ضرب در 

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

1199 
جمع خدمات 

قابل واگذاری به 

پیشخوان طی 

 99-91های  سال

درصد خدمات 

قابل واگذاری به 

پیشخوان 

 99-91های  سال

تعداد کل 

  خدمات
 91ابتدای 

تعداد خدمات 

به  واگذار شده

پیشخوان طی 

 دوره اول

درصد 

واگذاری طی  

 دوره اول

تعداد کل 

خدمات 

 91ابتدای 

تعداد کل 

واگذار خدمات 

نشده به 

پیشخوان ابتدای 

91 

تعداد 

خدمات قابل 

به  واگذاری

پیشخوان 

 طی سال

تعداد خدمات 

 قابل واگذاری
به پیشخوان 

 طی سال

تعداد خدمات 

 قابل واگذاری
به پیشخوان 

 طی سال

1 
دانشکده علوم پزشکی و /دانشگاه

 مانیخدمات بهداشتی در
 111۵ 1 توسعه توسعه توسعه 1 30 111۵ 1 13

           مجموع
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت 

 برنامه استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت عناوین ریزاقدامات: 9جدول شماره 

 (ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان)الکترونیکی کردن خدمات دولتی : عنوان اقدام 

 ردیف
 

 ریزاقدامات
عملکرد طی دوره 

 اول

هدف سال 

31 

هدف سال 

38 

هدف سال 

33 
 توضیحات

ستاد وزارت بهداشت، درمان و   .1
 آموزش پزشکی

 توسعه * صدور کارت بهداشتی

 
 خدمات دهنده ارائه مراکز جهت مختلف های توکن تخصیص و صدور  .2

 سالمت

 توسعه *  

 *    آموختگان تحویل مدارک تحصیلی دانش  .1

 برنامه استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت عناوین ریزاقدامات: 9جدول شماره 

 (ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان)الکترونیکی کردن خدمات دولتی : عنوان اقدام 

 ردیف
 

 ریزاقدامات
عملکرد طی دوره 

 اول

هدف سال 

31 

هدف سال 

38 

هدف سال 

33 
 توضیحات

دانشگاه های علوم پزشکی   .1
 کشور

 * صدور کارت بهداشتی
  توسعه
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 بهبود فرآیندهای ارائه خدمات 

 هدفگذاری سه ساله برنامه بهبود فرآیندهای ارائه خدمات: 7جدول شماره 

 

 بهبود فرآیندهای ارائه خدمات:  عنوان اقدام

 : گیری شاخص اندازه

 میزان بهبود فرآیندهای خدمات

 : فرمول محاسبه

 744ضرب در  31تقسیم بر تعداد کل فرآیندها در ابتدای سال  33-31 های سال طی فرآیندهای اصالح شده تعداد مجموع

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)ساله دوره اول برنامه سه 
هدف سال 

1193 
 1199هدف سال 

جمع بهبود 

فرآیند  طی 

 99-91های  سال

بهبود فرآیند 

 99-91های  سال
تعداد کل 

ابتدای  خدمات

91 

تعداد خدمات بهبود 

فرآیند طی دوره 

 اول

درصد بهبود 

فرآیند طی  

 دوره اول

تعداد کل 

خدمات 

 91ابتدای 

بهبود تعداد کل 

 91فرآیند ابتدای 

تعداد بهبود 

 فرآیند طی سال

تعداد بهبود فرآیند 

 طی سال

1 
ستاد وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
13 0 31 02 11 11 11 11 111 

          مجموع
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 بهبود فرآیندهای ارائه خدمات 

 هدفگذاری سه ساله برنامه بهبود فرآیندهای ارائه خدمات: 2جدول شماره 

 

 

 بهبود فرآیندهای ارائه خدمات:  عنوان اقدام

 : گیری شاخص اندازه

 میزان بهبود فرآیندهای خدمات

 : فرمول محاسبه

 744ضرب در  31تقسیم بر تعداد کل فرآیندها در ابتدای سال  33-31 های سال طی فرآیندهای اصالح شده تعداد مجموع

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 
 1199هدف سال 

جمع بهبود 

فرآیند  طی 

 99-91های  سال

بهبود فرآیند 

 99-91های  سال
تعداد کل 

ابتدای  خدمات

91 

تعداد خدمات بهبود 

فرآیند طی دوره 

 اول

درصد بهبود 

فرآیند طی  

 دوره اول

تعداد کل 

خدمات 

 91ابتدای 

تعداد کل بهبود 

 91فرآیند ابتدای 

تعداد بهبود 

 فرآیند طی سال

تعداد بهبود فرآیند 

 طی سال

1 
دانشکده علوم پزشکی و /دانشگاه

 بهداشتی درمانیخدمات 
78 1 84 81 74 74 72 92 744 

          مجموع
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 بهبود فرآیندهای ارائه خدمات 

 عناوین ریزاقدامات برنامه بهبود فرآیندهای ارائه خدمات: 9جدول شماره 

 (تراکنشی-ارائه  خدمت)الکترونیکی کردن خدمات دولتی : عنوان اقدام  

 ریزاقدامات ردیف
 

 عملکرد طی دوره اول
هدف سال 

31 

هدف سال 

38 

هدف سال 

33 

نوع 

 خدمت
 توضیحات

اعتبار بخشی موسسات سالمت    .133

(10101112111) 

 93 سال اهداف کشوری    * 

 اساس بر 99 و

 راهبردی برنامه

 سالمت نظام

 الکترونیک

 ایران

 ریزی برنامه

 .است شده

 

 هرگونه تغییر

 ارائه و نحوه در

مورد  خدمات

درخواست 

شهروندان 

 برنامه براساس

 راهبردی

130.  

ارائه پروانه فعالیت موسسات 

 (10101111111)سالمت 

 کشوری  *  * صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سالمت     -1

 کشوری  *  * ابطال پروانه فعالیت موسسات سالمت     -2  .131

 کشوری  *  * اصالح پروانه فعالیت موسسات سالمت      -1  .133

صدور مجوز فعالیت دفاتر سالمت   .139

(10102311111) 
 کشوری   *   

101.  

ارائه خدمات مرتبط با طرح  

مشمولین قانون خدمات پزشکان و 

 (10101111111)پیرا پزشکان 

 کشوری    * پیراپزشکانتخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و      -1

صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت      -2  .101

 کشوری    * پزشکان و پیراپزشکان 

 کشوری    *صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و      -1  .102
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مصوب انجام  پیراپزشکان 

 .خواهد شد
ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در   .101

 (10111113111)حوزه سالمت
 ملی    *  

پاسخگویی به شکایات حوزه   .101

 (10101110111)سالمت 
 کشوری   *   

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه،   .103

توزیع و نگهداری مواد غذایی و 

 (10111113111)بهداشتی 

 کشوری   *   

100.  

ارائه مجوزها و گواهی های 

بهداشتی اماکن 

(10112312111) 

نگهداری صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و      -1

 کشوری   * * مواد غذایی

 کشوری   *  صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی     -2  .101

 کشوری     صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف      -1  .103

 ملی     تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی     -1  .109

 کشوری   * * صدور کارت بهداشت     -3  .111

و موارد مرگ به  اعالم والدت  .111

سازمان ثبت احوال کشور 

(11111119111) 

 *    اعالم موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور     -1
 کشوری

 *    اعالم والدت به سازمان ثبت احوال کشور     -2  .112
 کشوری
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111.  

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

(10112311111 ) 

 *    غربالگری های گروه های سنی      -1
 کشوری

 کشوری *    غربالگری بیماریهای ژنتیکی       -2  .111

  کشوری *    ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری       -1  .113

  کشوری *    ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده     -1  .110

  کشوری *    ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده      -3  .111

  کشوری *    ارائه خدمات درمانی سرپایی       -0  .113

  کشوری *    ارائه خدمات درمانی بستری      -1  .119

  کشوری *    سنجش سالمت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان     -3  .131

  استانی *    ارائه خدمات آزمایشگاهی     -9  .131

  استانی *    ارائه خدمات تصویربرداری -11  .132

ارائه خدمات استحقاق درمان    .131

(10102311111) 
 کشوری      

 

131.  

پایش نظام سالمت 

(10112313111) 

  ملی     پایش بیماری های واگیر      -1

  ملی     پایش بیماری های غیر واگیر     -2  .133

  ملی     پایش و مدیریت کاهش خطر بالیا       -1  .130
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آموزش مداوم جامعه   .131

 (13131121111)پزشکی
 ملی   *   

 

اعتباربخشی بخش های تخصصی   .133

دانشگاه های علوم پزشکی 

(13111123111 ) 

 ملی  *    

 

139.  

برگزاری آزمون های علوم پزشکی 

و پاسخ به استعالمات مربوطه 

(13111120111) 

  کشوری    * برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی      -1

برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم      -2  .191

 کشوری     پزشکی
 

پاسخ به استعالم رتبه تخصص و فوق تخصص       -1  .191

 کشوری     وکارشناس ارشد رشته های پزشکی 
 

تصویب برنامه های آموزشی   .192

دانشگاه های علوم پزشکی 

(13132310111) 

 ملی  *    

 

های  صدور مجوز راه اندازی رشته  .191

جدید در دانشگاه های علوم 

 (13132311111)پزشکی 

 ملی  *    

 

191.  
جذب اعضای هیات علمی و 

مشمولین تعهدات قانونی علوم 

  ملی     جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی     -1

  ملی    تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های      -2  .193
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 علوم پزشکی (11111123111)پزشکی 

اطالع رسانی عناوین دانشگاه های   .190

های علوم پزشکی  معتبر و رشته

(13132313111) 

اطالع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر      -1

 ملی     خارجی برای تحصیل

 

191.  
 

اطالع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل      -2

 ملی     کشور
 

193.  

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی 

های علمی دانشگاه های انجمن 

 (13112319111)علوم پزشکی 

صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی  دانشگاه های      -1

 ملی     علوم پزشکی
 

نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت       -2  .199

 ملی     مدیره انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی
 

رتبه بندی انجمن های علمی  ارزیابی عملکرد و      -1  .211

 ملی     دانشگاه های علوم پزشکی
 

211.  

ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای 

دانشگاه های علوم پزشکی 

(13132331111) 

  ملی  *   صدور مجوز ادغام  دانشگاه های علوم پزشکی     -1

  ملی  *   صدور مجوز ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی     -2  .212

  ملی  *   تایید انحالل دانشگاه های علوم پزشکی     -1  .211

  ملی  *   تایید اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسری     -1  .211

  کشوری     تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور     -1انتقال و میهمانی دانشجویان علوم   .213
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پزشکی داخل کشور   .210

(13112331111) 
 کشوری     مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشورتأیید      -2

 

211.  

ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و 

دانش آموختگان علوم پزشکی 

(13112332111) 

  کشوری   *  صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی     -1

صدورگواهی موقت پایان تحصیالت به دانش آموختگان      -2  .213

 کشوری     پزشکیدانشگاه های علوم 
 

  کشوری     صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان  علوم پزشکی     -1  .219

ارائه ریزنمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم      -1  .211

 کشوری     پزشکی سراسر کشور
 

صدورگواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم      -3  .211

 کشوری     پزشکی سراسر کشور
 

212.  

خدمات به دانشجویان ایرانی ارایه 

علوم پزشکی شاغل به تحصیل در 

 (13112331111)خارج 

صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم      -1

 کشوری     پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 
 

صدور  گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی      -2  .211

 کشوری     علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج
 

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم      -1  .211

 کشوری     پزشکی شاغل به تحصیل در خارج
 

  کشوری    معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی      -1  .213



 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز -معاونت توسعه مدیریت و منابع 09

 

 خروج از کشور به اداره گذرنامه

پزشکی ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم      -3  .210

 کشوری     ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
 

تایید انتقال دانشجویان علوم پزشکی ایرانی خارج به       -0  .211

 کشوری     داخل
 

تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی      -1  .213

 ملی     خارج ازکشور
 

219.  

ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و 

ورزشی دانشجویان  علوم پزشکی 

(13102331111) 

  استانی     تغذیه دانشجویان علوم پزشکی     -1

  استانی     ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی     -2  .221

  استانی     برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی     -1  .221

  استانی     ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی     -1  .222

221.  

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان 

 (13112333111)علوم پژشکی 

  استانی   *  ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی     -1

  استانی     آموزش دانشجویان علوم پزشکی     -2  .221

  استانی     مشاوره دانشجویان علوم پزشکی     -1  .223

220.  
ارائه خدمات کتابخانه ای به 

دانشجویان علوم پزشکی 

  استانی     ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی     -1

  استانی     امانت منابع  و اسناد علمی علوم پزشکی     -2  .221



 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز -معاونت توسعه مدیریت و منابع 11

 

(10132330111) 

223.  

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه 

 (10132331111)علوم پزشکی 

مقاالت علوم پزشکی به دانشجویان پرداخت پاداش      -1

 استانی     علوم پزشکی
 

  استانی     انتشار مقاله در مجالت دانشگاه های علوم پزشکی     -2  .229

  استانی     انتشار  کتاب در حوزه علوم پزشکی     -1  .211

  استانی     برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی     -1  .211
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  توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

   GSBهای اجرایی از طریق پاسخگویی الکترونیکی به استعالمات سایر دستگاه

 GSBهای اجرایی از طریق پاسخگویی الکترونیکی به استعالمات سایر دستگاه هدفگذاری سه ساله برنامه: 7جدول شماره 

 

 GSBهای اجرایی از طریق استعالمات سایر دستگاهپاسخگویی الکترونیکی به : عنوان اقدام

 :گیری شاخص اندازه

 میزان الکترونیکی شدن استعالمات دستگاه

 : فرمول محاسبه

 744ضرب در  31 ابتدای استعالمات در تقسیم بر کل تعداد 33-31 های سال طی شده الکترونیکی استعالمات تعداد مجموع

 :واحد سنجش

 درصد

 دستگاهعنوان  ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

جمع تعداد استعالم  1199

الکترونیکی شده 

-91های  طی سال

99  

درصد استعالم 

الکترونیکی شده طی 

  99-91های  سال
تعداد کل 

 استعالم

91  

تعداد استعالم 

الکترونیکی شده 

 طی دوره اول

درصد 

الکترونیکی شدن 

استعالم طی 

 دوره اول

تعداد کل 

استعالم غیر 

الکترونیکی 

 91ابتدای 

 تعداد استعالم 
 قابل

الکترونیکی طی 

 سال

 تعداد استعالم 
 قابل

الکترونیکی طی 

 سال

 تعداد استعالم 
 قابل

الکترونیکی طی 

 سال

1 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
1 1 111 21 2 3 11 21 111 

          مجموع
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  توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

   GSBهای اجرایی از طریق پاسخگویی الکترونیکی به استعالمات سایر دستگاه

 GSBهای اجرایی از طریق پاسخگویی الکترونیکی به استعالمات سایر دستگاه برنامههدفگذاری سه ساله : 2جدول شماره 

 

 GSBهای اجرایی از طریق پاسخگویی الکترونیکی به استعالمات سایر دستگاه: عنوان اقدام

 :گیری شاخص اندازه

 میزان الکترونیکی شدن استعالمات دستگاه

 : فرمول محاسبه

 744ضرب در  31 ابتدای استعالمات در تقسیم بر کل تعداد 33-31 های سال طی شده الکترونیکی استعالمات تعداد مجموع

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

جمع تعداد استعالم  1199

الکترونیکی شده 

-91های  طی سال

99  

درصد استعالم 

الکترونیکی شده طی 

  99-91های  سال
تعداد کل 

 استعالم

91  

تعداد استعالم 

الکترونیکی شده 

 طی دوره اول

درصد 

الکترونیکی شدن 

استعالم طی 

 دوره اول

تعداد کل 

استعالم غیر 

الکترونیکی 

 91ابتدای 

 تعداد استعالم 
 قابل

الکترونیکی طی 

 سال

 تعداد استعالم 
 قابل

الکترونیکی طی 

 سال

 تعداد استعالم 
 قابل

الکترونیکی طی 

 سال

1 
دانشکده علوم پزشکی و /دانشگاه

 خدمات بهداشتی درمانی
1 1 111 1 1 2 2 1 111 

          مجموع
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  توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

   GSBهای اجرایی از طریق پاسخگویی الکترونیکی به استعالمات سایر دستگاه

 GSBهای اجرایی از طریق پاسخگویی الکترونیکی به استعالمات سایر دستگاه برنامهعناوین ریزاقدامات : 9 جدول شماره

 GSBاستعالمات سایر دستگاه های اجرایی از طریق : عنوان اقدام

 توضیحات 33هدف سال  38هدف سال  31هدف سال  عملکرد طی دوره اول ریزاقدامات ردیف

   * * الکترونیک سالمتاستعالم افراد در پرونده   .1
 

   * * ملی کد از استفاده با افراد بهداشت کارت استعالم  .2

   *   سنجی درمان استحقاق  .1

  *   IRCدریافت اطالعات دارو با کد   .1

  *   IRCاطالعات تجهیزات پزشکی مصرفی با کد  دریافت  .3

  *   (پزشکان)استعالم ارائه دهنده خدمت   .0

  *   (SSM)داده سپاس ماژول جریان   .1

  *   (ثبت اطالعات مراکز)یکپارچه اطالعات مراکز پزشکی، سیام  سرویس  .3

  *   (دریافت اطالعات مراکز)یکپارچه اطالعات مراکز پزشکی، سیام  سرویس  .9

  *   سیمای سرطان –معاونت درمان   .11

 *    استعالم کارت هوشمند نظام پزشکی  .11

zakeri-sa
Highlight

zakeri-sa
Highlight

zakeri-sa
Highlight

zakeri-sa
Highlight

zakeri-sa
Highlight
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  *    همراه پزشککنترل شماره تلفن   .12

  *    دریافت عکس پزشک  .11

  *    دریافت اطالعات عضویت در نظام پزشکی با کدملی  .11

  *    دریافت اطالعات عضویت در نظام پزشکی با کد نظام  .13

  *    دریافت امتیاز بازآموزی  .10

  *    دریافت اطالعات مدارک تحصیلی پزشکی  .11

  *    تأییدیه اشتغال به تحصیل پزشکی  .13

  *    التحصیالن پزشکی دریافت اطالعات فارغ  .19

  *    ارتباط اطالعات شهروندان و پزشک خانواده  .21

  *    دریافت اطالعات اعضای هیئت علمی پزشکی  .21
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 مجوزهای صادره توسط دستگاه برای اشخاص حقیقی و حقوقی

 مجوزهای صادره توسط دستگاه برای اشخاص حقیقی و حقوقیهدفگذاری سه ساله برنامه : 2و7جدول شماره 

 .صادر شده در سامانه فوق الذکر در دانشگاه ها عملیاتی خواهد شد بنابراین مجوزهای. برای موسسات پزشکی  به صورت یکپارچه و هماهنگ و کشوری انجام می گیرد با توجه به آن که فرآیند صدور مجوز* 

ها و مدیریت اطالعات موسسات به آدرس پروانه  الکترونیکی صدور سامانهدرصد از مجوزهای موسسات پزشکی انجام و بارگزاری آن بر روی 01فرآیند الکترونیکی شدن بیش از ** 

parvaneh.behdasht.gov.ir وره اول انجام شده استدر طی سه سال د. 

 

 مجوزهای صادره توسط دستگاه برای اشخاص حقیقی و حقوقی: عنوان اقدام

 : شاخص اندازه گیری

 میزان مجوزهای اصالح شده

 : فرمول محاسبه

 744ضرب در  31 صادره در ابتدای کل مجوزهای تقسیم بر تعداد 33-31 های سال طی مجوزهای اصالح شده تعداد مجموع

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

1199 
مجموع تعداد 

مجوز قابل اصالح 

-91طی سه سال 

99 

درصد مجوز قابل  

اصالح طی سه 

 99-91سال 
تعداد کل مجوز 

 91صادره ابتدای 

تعداد مجوز 

اصالح شده طی 

 دوره اول 

درصد مجوز 

اصالح شده طی  

 دوره اول

تعداد مجوز 

اصالح نشده 

 91ابتدای 

تعداد مجوز 

قابل اصالح طی 

 سال

تعداد مجوز 

قابل اصالح طی 

 سال

تعداد مجوز 

قابل اصالح طی 

 سال

 

 

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

دانشکده علوم /پزشکی و دانشگاه

پزکشی و خدمات بهداشتی 

 *درمانی

01 13**        

          مجموع
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 مجوزهای صادره توسط دستگاه برای اشخاص حقیقی و حقوقی

 مجوزهای صادره توسط دستگاه برای اشخاص حقیقی و حقوقیعناوین ریزاقدامات برنامه : 9جدول شماره 

 برای اشخاص حقیقی و حقوقیمجوزهای صادره توسط دستگاه : عنوان اقدام

 توضیحات 33هدف سال  38هدف سال  31هدف سال  عملکرد طی دوره اول ریزاقدامات ردیف

      خانگی و اماکن عمومی موذی در جانوران و حشرات با مبارزه پروانه  .1

      اصناف آموزشگاه پروانه تاسیس  .2

      شغلی شاغلین سالمت مجوز معاینات  .1

      ای حرفه بهداشت خدمات دهنده ارائه خصوصی تأسیس شرکتپروانه   .1

 پسماندهای مدیریت اجرایی زمینه در فعالیت جهت فنی مسئولیت مجوز  .3

 درمانی بهداشتی و مراکز ها بیمارستان در ویژه پزشکی
    

 

      و مؤسسات ها فعالیت مشاوره خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی شرکت مجوز  .0

      پرستاری خدمات ارائه و مشاوره مرکز پروانه  .1

      پرستاری خدمات ارائه و مشاوره مرکز اصولی موافقت  .3

      توانبخشی جامع مرکز برداری بهره پروانه  .9

      توانبخشی جامع مرکز اصولی موافقت  .11

      فنی ارتوپدی مرکز برداری بهره پروانه  .11

      فنی ارتوپدی مرکز اصولی موافقت  .12

      خصوصی آمبوالنس خدمات مرکز برداری بهره پروانه  .11

      خصوصی آمبوالنس خدمات مرکز اصولی موافقت  .11

      منازل های بالینی در مراقبت و خدمات ارائه مرکز برداری بهره پروانه  .13

      فیزیوتراپی مرکز برداری بهره پروانه  .10

      فیزیوتراپی مرکز اصولی موافقت  .11
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      سنجی بینائی دفترکار برداری بهره پروانه  .13

      سنجی بینائی اصولی دفترکار موافقت  .19

      سنتی طب سالمتکده برداری بهره پروانه  .21

      سنتی طب سالمتکده اصولی موافقت  .21

      کار طب تخصصی مرکز برداری بهره پروانه  .22

      کار طب مرکز تخصصی اصولی موافقت  .21

     * دندانپزشکی درمانگاه برداری بهره پروانه  .21

     * دندانپزشکی درمانگاه اصولی موافقت  .23

     * ارتقاءسالمت و پیشگیری طب مرکز برداری بهره پروانه  .20

     * سالمت ارتقاء و پیشگیری طب مرکز اصولی موافقت  .21

     * مواد مصرف سوء درمان مرکز برداری بهره پروانه  .23

     * مواد سوء مصرف درمان مرکز اصولی موافقت  .29

     * مغز و اعصاب و روان چندتخصصی درمانگاه برداری بهره پروانه  .11

     * مغز و اعصاب و روان چندتخصصی درمانگاه اصولی موافقت  .11

     * ایمونولوژی وآلرژی تخصصی درمانگاه برداری بهره پروانه  .12

     * وآلرژی ایمونولوژی تخصصی درمانگاه اصولی موافقت  .11

     * قلب و عروق غیرتهاجمی تخصصی درمانگاه برداری بهره پروانه  .11

     * قلب وعروق غیرتهاجمی تخصصی درمانگاه اصولی موافقت  .13

     * دیابت تخصصی درمانگاه برداری بهره پروانه  .10

     * دیابت تخصصی درمانگاه اصولی موافقت  .11

     * داخلی تخصصی درمانگاه برداری بهره پروانه  .13

     * داخلی تخصصی درمانگاه اصولی موافقت  .19

     * و مو پوست تخصصی درمانگاه برداری بهره پروانه  .11

     * و مو پوست تخصصی درمانگاه اصولی موافقت  .11

     * درد چندتخصصی درمانگاه برداری بهره پروانه  .12

     * درد چندتخصصی درمانگاه اصولی موافقت  .11
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     * عمومی روزی شبانه درمانگاه برداری بهره پروانه  .11

     * عمومی روزی شبانه درمانگاه اصولی موافقت مجوز  .13

     * بیمارستان در CT SCAN دستگاه برداری بهره اجازه  .10

     * بیمارستاندر  CT SCAN دستگاه اصولی موافقت  .11

     * در بیمارستان MRI دستگاه برداری بهره اجازه  .13

     * بیمارستان در MRI دستگاه اصولی موافقت  .19

     * در بیمارستان و سونوگرافی رادیولوژی اصولی موافقت  .31

     * در بیمارستان شکن سنگ دستگاه برداری بهره اجازه  .31

     * بیمارستان شکن در سنگ اصولی موافقت  .32

     * در بیمارستان ای هسته پزشکی بخش برداری بهره اجازه  .31

     * ای در بیمارستان هسته پزشکی اصولی موافقت  .31

     * بیمارستان رادیوتراپی در بخش برداری بهره اجازه  .33

     * رادیوتراپی در بیمارستان اصولی موافقت  .30

، MRI ،CT-SCANرادیولوژی، )مرکز تصویربرداری  برداری بهره پروانه  .31

 (و سونوگرافی پانورکس، تراکم استخوان، سنجش سفالومتری، ماموگرافی،

* 
   

 

 ماموگرافی،، MRI ،CT-SCANرادیولوژی، )موافقت اصولی مرکز تصویربرداری   .33

 (و سونوگرافی پانورکس، تراکم استخوان، سنجش سفالومتری،

* 
   

 

     * سرپایی محدود و جراحی مرکز برداری بهره پروانه  .39

     * سرپایی محدود و جراحی مرکز اصولی موافقت  .01

     * بیمارستان برداری بهره پروانه  .01

     * بیمارستان اصولی موافقت  .02

     * (ای آموزی حرفه مرکز مهارت)ای  برداری آموزشگاه فنی حرفه پروانه بهره  .01

     * التحصیلی صدور پروانه فارغ  .01

     * (پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی)صدور پروانه مطب   .03

      مسئولیت فنی مراکز تشخیصی درمانیصدور پروانه   .00

      موافقت اصولی و قطعی گروه آموزشی  .01
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      موافقت اصولی و قطعی دانشکده  .03

      موافقت اصولی و قطعی دانشگاه  .09

      موافقت اصولی و قطعی مرکز تحقیقاتی  .11

      موافقت اصولی و قطعی پژوهشکده  .11

      موافقت اصولی و قطعی پژوهشگاه  .12

      موافقت اصولی و قطعی مرکز رشد  .11

      موافقت اصولی و قطعی پارک علم و فناوری  .11

      موافقت اصولی و قطعی شرکت دانش بنیان  .13
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 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری -برنامه دوم

 «Mobile Government»خدمات مبتنی بر حرکت بسوی استقرار دولت همراه 

 « Mobile Government»خدمات مبتنی بر حرکت بسوی استقرار دولت همراه  هدفگذاری سه ساله برنامه: 2و  7شماره جدول 

 

 مجوزهای صادره توسط دستگاه برای اشخاص حقیقی و حقوقی: عنوان اقدام

 : گیری شاخص اندازه

میزان خدمات ارائه شده در قالب 

 اپلیکاسیون

 :فرمول محاسبه

 31در ابتدای MG بر قابل ارائه مبتنی کل خدمات تقسیم بر تعداد 33-31 های سال طی MG بر خدمات ارائه شده مبتنی تعداد مجموع

 744در ضرب

 : واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

جمع خدمات قابل  1199

 MGارائه مبتنی بر 

-91های  طی سال

99 

درصد خدمات 

قابل ارائه مبتنی 

طی  MGبر 

 99-91های  سال

تعداد کل 

خدمات 

 91ابتدای 

تعداد خدمات ارائه 

شده مبتنی بر 

MG  طی  دوره

 اول

درصد خدمات 

ارائه شده مبتنی 

دوره  طی  MGبر 

 اول

تعداد کل 

خدمات غیر 

 MG مبتنی بر 

 91ابتدای

تعداد خدمات 

قابل ارائه مبتنی 

 سال طی MGبر 

تعداد خدمات 

قابل ارائه مبتنی 

 سال طی MGبر 

تعداد خدمات 

قابل ارائه مبتنی 

 طی سال MGبر 

1 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
13 2 111 3 2 1 2 3 111 

          مجموع
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 الکترونیک و هوشمندسازی اداریتوسعه دولت  -برنامه دوم

 «Mobile Government»خدمات مبتنی بر حرکت بسوی استقرار دولت همراه 

 «Mobile Government»خدمات مبتنی بر حرکت بسوی استقرار دولت همراه  عناوین ریزاقدامات برنامه: 9جدول شماره 

 بهبود فرآیندهای ارائه خدمات: عنوان اقدام

 توضیحات 33هدف سال  38هدف سال  31هدف سال  عملکرد طی دوره اول ریزاقدامات ردیف

     * ها بندی رستوران رتبه  .1

  *  *  استعالم گواهینامه آموزش اصتاف  .2

  *    استعالم کارت بهداشت به همراه بارکدخوان  .1

    *  نوزاد نارس  .1

   *   اپلیکشن یاس  .3
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 هوشمندسازی اداریتوسعه دولت الکترونیک و  -برنامه دوم

 «Mobile Government»خدمات مبتنی بر حرکت بسوی استقرار دولت همراه 
 اداری هوشمندسازیتوسعه دولت الکترونیک و  های اجرایی برنامه پروژه: 0جدول شماره 

 ردیف
عنوان 

 اقدام
 پروژه اجرایی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان
 خروجی

مجر

 ی

1 

مع
جا

م 
ظا

ر ن
قرا

ست
و ا

ه 
سع

تو
ه 

نام
بر

 
ک

ونی
تر

لک
ت ا

الم
س

 

 ارتباطی شبکه و افزاری نرم افزاری، سخت ساخت توسعه و ایجاد زیر

 سالمت
1193 1111 

 کشور الکترونیکی سالمت جامع نظام ای توسعه و زیرساختی های پروژه طرح مدیریت -

 داده مراکز افزاری سخت ساخت زیر از پشتیبانی و تجهیز تامین، -

 داده مراکز افزاری نرم ابزارهای از پشتیبانی و مشاوره خرید، -

 کشور سالمت ارتباطی امن شبکه زیرسیاخت از پشتیبانی و توسعه تامین، -

 الکترونیکی گواهی صدور میانی مرکز از پشتیبانی و توسعه -

ت
زار

و
 

ت
اش

هد
ب

 

2 
 خوشه-(دیتاس) سالمت اطالعات تبادل یکپارچه توسعه و استقرار درگاه

 (HIX) سالمت
 (   دیتاس) سالمت اطالعات تبادل یکپارچه درگاه پشتیبانی و توسعه 1111 1193

 دیتاس به اتصال و سالمت بستری و سرپایی مراکز کلیه اطالعاتی های سامانه ارتقاء - 1111 1193 سالمت مراکز اطالعاتی های طراحی و استقرار سامانه 1

 1111 1193 ایرانیان سالمت الکترونیکی طراحی و استقرار پرونده 1

 بهداشت وزارت داده انباره افزاری نرم جامع زیرساخت ایجاد و طراحی بر نظارت و مدیریت -

 سالمت های داده اشتراک گذاری به و خصوصی حریم حفظ نامه آیین تدوین -

 تصاویر و آزمایش دارویی، نظام کدینگ سرویس ارائه و فهرست تهیه -

 1111 1193 سالمت خدمات هزینه مدیریت و خرید الکترونیکی طراحی و اجرای نظام 3
 بستری الکترونیک رسیدگی -

 سرپایی الکترونیک رسیدگی -

 1111 1193 شهروندان الکترونیک سالمت طراحی و توسعه خدمات 0

 (سالمت پرونده بر مبتنی) شهروندان الکترونیک سالمت خدمات واحد درگاه ارتقاء و اندازی راه -

 خدمات بندی سطح و ارجاع نظام -

 الکترونیک پیچی نسخه و نویسی-نسخه نظام شیوه نامه های و دستورات تدوین و طراحی -

 1111 1193 الکترونیک سالمت کارهای و کسب افزوده ارزش طراحی و توسعه خدمات 1
 وکارها کسب خدمات داده ملی درگاه اندازی راه -

 الکترونیک سالمت خدمات ملی تعرفه نظام اندازی راه -
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 خدمات عمومی در فضای رقابتی -برنامه سوم

 

 (امتیاز  84)محور خدمات عمومی در فضای رقابتی 

 اقدام ردیف

 33-31هدف سال 
درصد 

 کل
 33سال  38سال  31سال  امتیاز شاخص

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1.  
 محصول و خدمت فعالیت، شده تمام قیمت تعیین

 پژوهشی و آموزشی بهداشتی، درمانی، واحدهای
331 23 1333 11 011 29 111 

اداره واحدهای اجرایی به روش 

 محصوالت/هزینه تمام شده خدمات/قیمت

11 

2.  

بر  اجرائی واحدهای مدیران با نامه تفاهم انعقاد

 تمام قیمت و و تنوع فعالیت، خدمت حجم اساس

 شده

 23  31  23 111 11 

        های تمام شده خدمات دولتی کاهش هزینه  .1

 11 اجرای برنامه ملی آمار کشور

 21 اجرای حسابداری تعهدی در کلیه واحدها

 11 بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیک
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 خدمات عمومی در فضای رقابتی -برنامه سوم

 پژوهشی  و آموزشی بهداشتی، درمانی، واحدهای محصول و خدمت فعالیت، شده تمام قیمت تعیین

 های اجرایی بر اساس قیمت تمام شدهسه ساله اداره واحدهای عملیاتی دستگاههدفگذاری : 7جدول 

 . باشد می پیوست 91-99های  بینی شده طی سال اند و واحدهایی که برای تحقق اهداف پیش اول به روش قیمت تمام شده اداره شدهفهرست واحدهای عملیاتی دستگاه که طی برنامه . 1

قیمت تمام شده برای آنها تعریف  ریزی که حاکمیتی بوده و محاسبه اداره واحدهای عملیاتی بر اساس قیمت تمام شده در واحدهای ستادی وزارتخانه به لحاظ نوع خدمات سیاستگذاری و برنامه. 2

 .گردد، مصداق ندارد نمی

 7پژوهشی و آموزشی بهداشتی، درمانی، عملیاتی واحدهای محصول و خدمت فعالیت، شده تمام قیمت تعیین:  عنوان اقدام

 :گیری شاخص اندازه

اداره واحد عملیاتی به روش  قیمت 

 تمام شده

 : فرمول محاسبه

*  31عملیاتی در ابتدای سال  کل واحدهای تقسیم بر تعداد 33-31 های سال طی شده تمام هزینه/قیمت براساس شونده اداره کل واحدهای تعداد

744 

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
جمع تعداد واحد 

که بودجه عملیاتی 

آنها بر اساس قیمت 

تمام شده محاسبه 

شده طی سه سال 

91-99 

درصد واحدهای 

عملیاتی که بودجه 

آنها بر اساس قیمت 

تمام شده محاسبه 

شده طی سه سال 

91-99 

تعداد کل 

واحد 

عملیاتی 

 91ابتدای 

 واحد تعداد

 بودجه که عملیاتی

 قیمت اساس بر آنها

 محاسبه شده تمام

 اول دوره طی شده

 واحدهای درصد

 بودجه که عملیاتی

 قیمت اساس بر آنها

 محاسبه شده تمام

 اول دوره طی شده

 واحد تعداد

 بودجه که عملیاتی

 اساس بر آنها

 شده تمام قیمت

 در نشده محاسبه

 91 سال ابتدای

 واحد تعداد

 به شده اداره

 قیمت روش

 شده تمام

 سال طی

تعداد واحد 

عملیاتی که بودجه 

اساس آنها بر 

قیمت تمام شده 

محاسبه شده طی 

 سال

تعداد واحد 

عملیاتی که بودجه 

آنها بر اساس 

قیمت تمام شده 

محاسبه شده طی 

 سال

1 
ستاد وزارت بهداشت، درمان و 

 2آموزش پزشکی
 عدم مصداق

          مجموع
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 خدمات عمومی در فضای رقابتی -برنامه سوم

 پژوهشی  و آموزشی بهداشتی، درمانی، واحدهای محصول و خدمت فعالیت، شده تمام قیمت تعیین

 (برش استانی)مام شده های اجرایی بر اساس قیمت تهدفگذاری سه ساله اداره واحدهای عملیاتی دستگاه: 2جدول 

 (برش استانی و سازمانی)پژوهشی  و آموزشی بهداشتی، درمانی، عملیاتی واحدهای محصول و خدمت فعالیت، شده تمام قیمت تعیین: عنوان اقدام

 :گیری شاخص اندازه

اداره واحد عملیاتی به روش  

 قیمت تمام شده

 : فرمول محاسبه

عملیاتی در ابتدای  کل واحدهای تقسیم بر تعداد 33-31 های سال طی شده تمام هزینه/قیمت براساس شونده اداره کل واحدهای تعداد

 744*  31سال 

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال 

1193 

هدف سال 

1199 
جمع واحدهای 

عملیاتی که بودجه 

 آنها بر اساس قیمت

تمام شده محاسبه 

شده طی سه سال 

91-99 

درصد واحدهای 

عملیاتی که بودجه 

آنها بر اساس قیمت 

تمام شده محاسبه 

شده طی سه سال 

91-99 

تعداد 

کل واحد 

عملیاتی 

ابتدای 

91 

 واحد تعداد

 که عملیاتی

 بر آنها بودجه

 قیمت اساس

 شده تمام

 شده محاسبه

 اول دوره طی

 واحدهای درصد

 بودجه که عملیاتی

 قیمت اساس بر آنها

 محاسبه شده تمام

 اول دوره طی شده

 واحد تعداد

 که عملیاتی

 بر آنها بودجه

 قیمت اساس

 شده تمام

 در نشده محاسبه

 91 سال ابتدای

 واحد تعداد

 شده اداره

 روش به

 تمام قیمت

 طی شده

 سال

تعداد واحد 

عملیاتی که 

بودجه آنها بر 

اساس قیمت 

تمام شده 

شده محاسبه 

 طی سال

تعداد واحد 

عملیاتی که 

بودجه آنها بر 

اساس قیمت 

تمام شده 

محاسبه شده 

 طی سال

 744 99 77 78 1 99 4 4 99 کاشان   31

 111 1 1 1 1 1 1 1 1 پاستور ایران انستیتو  33

 111 3 1 1 1 3 1 1 3 مراغه  39

 111 11 3 11 1 11 1 1 11 آبادان  01

 111 3 1 1 1 3 1 1 3 اسدآباد  01

 111 19 1 11 1 19 1 1 19 ایرانشهر  02
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 111 3 1 1 1 3 1 1 3 بهبهان  01

 111 11 1 9 1 11 1 1 11 تربت جام  01

 111 10 1 9 1 10 1 1 10 تربت حیدریه  03

 111 9 1 3 1 9 1 1 9 خلخال  00

 111 3 1 1 1 3 1 1 3 خمین  01

 111 1 1 1 1 1 1 1 1 خوی  03

 111 0 1 1 1 0 1 1 0 ساوه  09

 111 3 1 1 1 3 1 1 3 سراب  11

 111 1 1 1 1 1 1 1 1 سیرجان  11

 111 11 1 0 1 11 1 1 11 شوشتر  12

 111 1 1 1 1 1 1 1 1 گراش  11

 111 11 1 11 3 11 1 1 11 نیشابور  11

13  
دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
19 1 1 19 1 11 1 19 111 

 111 111 3 13 11 111 1 1 111 آذربایجان غربی    10

 111 31 13 13 11 31 1 1 31 اراک   11

 111 19 11 13 11 19 1 1 19 اردبیل   13

 111 1 1 1 1 1 1 1 1 اسفراین   19

 111 91 13 19 11 91 1 1 91 اصفهان   31

 111 10 11 10 11 10 1 1 10 البرز   31

 111 11 10 11 11 11 1 1 11 ایران   32

 111 11 9 11 9 11 1 1 11 ایالم   31

 111 11 11 19 1 11 1 1 11 بابل   31

 111 11 0 11 3 11 1 1 11 بم   33

 111 31 11 10 11 31 1 1 31 بوشهر   30

 111 13 0 11 11 13 1 1 13 بیرجند   31
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 111 111 11 01 11 111 1 1 111 تبریز   33

 111 39 13 11 11 39 1 1 39 تهران   39

 111 111 13 03 11 111 1 1 111 جندی شاپور اهواز   91

 111 19 1 11 1 19 1 1 19 جهرم   91

 111 13 1 10 3 13 1 1 13 جیرفت   92

 111 19 11 11 0 19 1 1 19 خراسان شمالی   91

 111 11 1 1 1 11 1 1 11 دزفول   91

 111 11 1 11 1 11 1 1 11 رفسنجان   93

 111 19 1 11 1 19 1 1 19 زابل   90

 111 01 11 11 11 01 1 1 01 زاهدان   91

 111 33 13 19 11 33 1 1 33 زنجان   93

 111 11 11 10 0 11 1 1 11 سبزوار   99

 111 19 11 13 11 19 1 1 19 سمنان   111

 111 11 1 11 1 11 1 1 11 شاهرود   111

 111 10 11 10 1 10 1 1 10 شهرکرد   112

 111 131 11 31 11 131 1 1 131 شهید بهشتی   111

 111 01 11 11 11 01 1 1 01 شهید صدوقی یزد   111

 111 19 1 11 1 19 1 1 19 فسا   113

 111 11 11 13 9 11 1 1 11 قزوین   110

 111 11 11 13 0 11 1 1 11 قم   111

 744 99 77 78 1 99 4 4 99 کاشان   748

 111 19 11 19 11 19 1 1 19 کردستان   119

 111 30 11 31 11 30 1 1 30 کرمان   111

 111 01 11 13 11 01 1 1 01 کرمانشاه   111

 111 11 10 11 11 11 1 1 11 گلستان   112

 111 11 1 13 1 11 1 1 11 گناباد   111
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 111 13 13 11 13 13 1 1 13 گیالن   111

 111 1 1 1 1 1 1 1 1 الرستان   113

 111 33 13 13 11 33 1 1 33 لرستان   110

 111 31 13 13 10 31 1 1 31 مازندران   111

 111 119 11 03 11 119 1 1 119 مشهد   113

 111 01 10 13 11 01 1 1 01 هرمزگان   119

 111 11 11 13 13 11 1 1 11 همدان   121

 111 19 0 13 3 19 1 1 19 یاسوج   121

 111 103 11 113 11 103 1 1 103 شیراز  122

121  
پژوهشی و  مرکز آموزشی،

درمانی قلب و عروق شهید 

 رجایی

1 1 1 1 1 1 1 1 111 

 744 2189 107 7888 881 2189 4 4 2189 مجموع
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 خدمات عمومی در فضای رقابتی -برنامه سوم

 شده تمام قیمت و و تنوع فعالیت، خدمات حجم براساس اجرائی واحدهای مدیران با نامه تفاهم انعقاد

 نامه با مدیران واحدهای اجرائیساله انعقاد تفاهمگذاری سههدف : 7جدول شماره 

 

 

 شده تمام قیمت و و تنوع فعالیت، خدمات حجم براساس اجرائی واحدهای مدیران با نامه تفاهم انعقاد: عنوان اقدام

 :گیری شاخص اندازه

 نامه تفاهم مبادله میزان

 :فرمول محاسبه

 744 در ضرب 31 سال در عملیاتی واحدهای کل بر تقسیم   شده مبادله نامه تفاهم آنها برای که عملیاتی واحدهای تعداد

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
جمع واحد 

عملیاتی که برای 

آنها تفاهم نامه 

مبادله شده طی 

 99-91سه سال 

واحدهای درصد 

عملیاتی که برای 

آنها تفاهم نامه 

مبادله شده طی 

 99-91های  سال

تعداد کل 

واحد 

عملیاتی 

 91ابتدای 

درصد واحدهای 

عملیاتی که برای 

نامه  آنها تفاهم

مبادله شده طی 

 دوره اول

درصد واحدهای 

عملیاتی که بودجه 

آنها بر اساس قیمت 

تمام شده محاسبه 

 شده طی دوره اول

درصد واحدهای 

ملیاتی که برای ع

نامه  آنها تفاهم

مبادله نشده در 

 91ابتدای سال 

درصد واحدهای 

عملیاتی که 

برای آنها تفاهم 

نامه مبادله 

 شده طی سال

درصد واحدهای 

عملیاتی که برای 

آنها تفاهم نامه 

مبادله شده طی 

 سال

درصد واحدهای 

عملیاتی که برای 

آنها تفاهم نامه 

مبادله شده طی 

 سال

1 
ستاد وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
1 1 1 1 23 31 23 111 111 

          مجموع
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 خدمات عمومی در فضای رقابتی -برنامه سوم

 شده تمام قیمت و و تنوع فعالیت، خدمات حجم براساس اجرائی واحدهای مدیران با نامه تفاهم انعقاد

 (برش استانی و سازمانی)نامه با مدیران واحدهای اجرائی ساله انعقاد تفاهمهدف گذاری سه: 2شماره جدول 

 (برش استانی و سازمانی)شده  تمام قیمت و و تنوع فعالیت، خدمات حجم براساس اجرائی واحدهای مدیران با نامه تفاهم انعقاد: عنوان اقدام

 :گیری شاخص اندازه

 نامه تفاهم مبادله میزان

 :فرمول محاسبه

 744 * 31 سال در عملیاتی واحدهای کل بر تقسیم شده مبادله نامه تفاهم آنها برای که عملیاتی واحدهای تعداد

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
جمع واحدهای 

که برای عملیاتی 

نامه  آنها تفاهم

مبادله شده طی سه 

 99-91سال 

درصد واحدهای 

عملیاتی که برای 

نامه  آنها تفاهم

مبادله شده طی 

 99-91سه سال 

تعداد کل 

واحد 

عملیاتی 

ابتدای 

91 

درصد واحدهای 

عملیاتی که برای 

نامه  آنها تفاهم

مبادله شده طی 

 دوره اول

درصد واحدهای 

عملیاتی که بودجه 

آنها بر اساس قیمت 

تمام شده محاسبه 

 شده طی دوره اول

درصد واحدهای 

عملیاتی که برای 

نامه  آنها تفاهم

مبادله نشده در 

 91ابتدای سال 

درصد واحدهای 

عملیاتی که برای 

نامه  آنها تفاهم

مبادله شده طی 

 سال

درصد واحدهای 

عملیاتی که برای 

آنها تفاهم نامه 

مبادله شده طی 

 سال

احدهای درصد و

عملیاتی که برای 

آنها تفاهم نامه 

مبادله شده طی 

 سال

 744 744 28 84 28 4 4 4 99 کاشان  

 111 111 23 31 23 1 1 1 1 انستیتو پاستور ایران 1

 111 111 23 31 23 1 1 1 3 مراغه 1

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 آبادان  1

 111 111 23 31 23 1 1 1 3 اسدآباد  1

 111 111 23 31 23 1 1 1 19 ایرانشهر  3

 111 111 23 31 23 1 1 1 3 بهبهان  0

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 تربت جام  1

 111 111 23 31 23 1 1 1 10 تربت حیدریه  3
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 111 111 23 31 23 1 1 1 9 خلخال  9

 111 111 23 31 23 1 1 1 3 خمین  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 1 خوی  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 0 ساوه  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 3 سراب  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 1 سیرجان  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 شوشتر  23

 111 111 23 31 23 1 1 1 1 گراش  10

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 نیشابور  11

13 
دانشگاه علوم بهزیستی و 

 توانبخشی
19 1 1 1 23 31 23 111 111 

 111 111 23 31 23 1 1 1 111 آذربایجان غربی   19

 111 111 23 31 23 1 1 1 31 اراک  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 19 اردبیل  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 1 اسفراین  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 91 اصفهان  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 10 البرز  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 ایران  23

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 ایالم  10

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 بابل  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 بم  13

 111 111 23 31 23 1 1 1 31 بوشهر  19

 111 111 23 31 23 1 1 1 13 بیرجند  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 111 تبریز  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 39 تهران  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 111 جندی اهواز  11
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 111 111 23 31 23 1 1 1 19 جهرم  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 13 جیرفت  13

 111 111 23 31 23 1 1 1 19 خراسان شمالی  10

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 دزفول  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 رفسنجان  13

 111 111 23 31 23 1 1 1 19 زابل  19

 111 111 23 31 23 1 1 1 01 زاهدان  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 33 زنجان  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 سبزوار  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 19 سمنان  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 شاهرود  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 10 شهرکرد  13

 111 111 23 31 23 1 1 1 131 شهید بهشتی  10

 111 111 23 31 23 1 1 1 01 یزد  11

 111 111 23 31 23 1 1 1 19 فسا  13

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 قزوین  19

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 قم  31

 744 744 28 84 28 4 4 4 99 کاشان  87

 111 111 23 31 23 1 1 1 19 کردستان  31

 111 111 23 31 23 1 1 1 30 کرمان  31

 111 111 23 31 23 1 1 1 01 کرمانشاه  31

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 گلستان  33

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 گناباد  30

 111 111 23 31 23 1 1 1 13 گیالن  31

 111 111 23 31 23 1 1 1 1 الرستان  33

 111 111 23 31 23 1 1 1 33 لرستان  39
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 111 111 23 31 23 1 1 1 31 مازندران  01

 111 111 23 31 23 1 1 1 119 مشهد  01

 111 111 23 31 23 1 1 1 01 هرمزگان  01

 111 111 23 31 23 1 1 1 11 همدان  01

 111 111 23 31 23 1 1 1 19 یاسوج  01

 111 111 23 31 23 1 1 1 103 شیراز 03

00 
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 

 قلب و عروق شهید رجایی
1 1 1 1 23 31 23 111 111 

 744 744 28 84 28 4 4 4 2189 جمع
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 خدمات عمومی در فضای رقابتی -برنامه سوم

 شده تمام قیمت و و تنوع فعالیت، خدمات حجم براساس اجرائی واحدهای مدیران با نامه تفاهم انعقاد

 عناوین ریزاقدامات واحدهای عملیاتی مبتنی بر قیمت تمام شده: 9جدول شماره 

 تمام شدهریز اقدامات واحدهای عملیاتی مبتنی بر قیمت : عنوان اقدام

عملکرد طی دوره  واحدهای عملیاتی مبتنی بر قیمت تمام شده ردیف

 اول

 توضیحات 33هدف سال  38هدف سال  31هدف سال 

  031 33 131 213 بیمارستان 1

  113 113   خوابگاه 1

  31 31   داروخانه 1

  119 11 193 11 دانشکده 1

  323 23 111 111 مرکز بهداشتی درمانی 3

  113 113   کلینیک ویژه 0

  231  211 31 مرکز تحقیقات 1

  09 1 31 13 های پزشکی پایگاه فوریت 3

  111 1 110 31 معاونت  9

  2189 107 7888 881 مجموع

 

zakeri-sa
Highlight



 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز -معاونت توسعه مدیریت و منابع 93

 

 خدمات عمومی در فضای رقابتی -برنامه سوم

 های تمام شده خدمات دولتی کاهش هزینه

 های تمام شده هزینههدفگذاری سه ساله کاهش : 7جدول شماره 

 .باشد ارقام به میلیون ریال می. 1

 

 های تمام شده خدمات دولتیکاهش هزینه: عنوان اقدام

 :گیری شاخص اندازه

 میزان هزینه تمام شده خدمات دولتی به قیمت ثابت

 : فرمول محاسبه

تقسیم بر ( های تمام شده خدمات سال قبل هزینه – 31های تمام شده خدمات دولتی به قیمت ثابت پایان سال  هزینه)

 744* های تمام شده سال قبل  هزینه

 : واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال 

درصد کاهش طی سه 

 99-91سال 
هزینه تمام شده خدمات 

 دولتی طی سال

هزینه تمام شده 

خدمات دولتی طی 

 سال 

کاهش نسبت درصد 

 به سال گذشته

هزینه تمام شده 

خدمات دولتی طی 

 سال

درصد کاهش نسبت 

 به سال گذشته

 19.1- 9.3- 1.911.231 9.3- 1.121.131 1 1.113.113  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ستاد وزارت 1

       مجموع
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 فضای رقابتیخدمات عمومی در  -برنامه سوم

 های تمام شده خدمات دولتی کاهش هزینه

 (برش استانی)های تمام شده  هدفگذاری سه ساله کاهش هزینه: 2جدول شماره 

 *کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی: عنوان اقدام

 :گیری شاخص اندازه

 میزان هزینه تمام شده خدمات دولتی به قیمت ثابت

 : فرمول محاسبه

تقسیم بر ( های تمام شده خدمات سال قبل هزینه – 31های تمام شده خدمات دولتی به قیمت ثابت پایان سال  هزینه)

 744* های تمام شده سال قبل  هزینه

 : واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال 

درصد کاهش طی سه 

 99-91سال 
خدمات هزینه تمام شده 

 دولتی طی سال

هزینه تمام شده 

خدمات دولتی طی 

 سال 

درصد کاهش نسبت 

 به سال گذشته

هزینه تمام شده 

خدمات دولتی طی 

 سال

درصد کاهش نسبت 

 به سال گذشته

 10.3- 3.1- 1,101,111 3.1- 1,110,111 1,130,391 تهران 1

 71.8- 8.9- 047,744 8.0- 918,191 991,337 کاشان 7

 10.3- 3.1- 113,119 3.1- 113,191 90,931 قم  1

 10.3- 3.1- 1,319,991 3.1- 1,131,313 1,111,301 شهید بهشتی  1

 10.3- 3.1- 11,310 3.1- 00,111 01,110 مسیح دانشوری  3

 10.3- 3.1- 191,331 3.1- 133,119 119,999 قزوین   0

 10.3- 3.1- 191,110 3.1- 113,311 111,911 اراک  1

 10.3- 3.1- 111 3.1- 193 119 دانشکده پیراپزشکی محالت -اراک 3

 10.3- 3.1- 3,113 3.1- 1,311 1,119 دانشکده  پیراپزشکی شازند -اراک 9

 10.3- 3.1- 11,931 3.1- 03,111 01,313 ساوه 11

 10.3- 3.1- 31,191 3.1- 11,113 11,931 خمین 11
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 10.3- 3.1- 011,303 3.1- 313,093 313,111 همدان 11

 10.3- 3.1- 13,113 3.1- 11,111 11,919 دانشکده پیراپزشکی نهاوند -همدان 11

 10.3- 3.1- 01,911 3.1- 31,131 31,111 اسدآباد 11

 10.3- 3.1- 1,111,111 3.1- 911,111 319,191 شیراز  13

 10.3- 3.1- 19,111 3.1- 11,331 11,101 دانشکده پیراپزشکی استهبان -شیراز 10

 10.3- 3.1- 10,130 3.1- 11,131 11,111 دانشکده پیراپزشکی ممسنی -شیراز 11

 10.3- 3.1- 11,310 3.1- 13,031 11,191 دانشکده پرستاری آباده -شیراز 13

 10.3- 3.1- 11,331 3.1- 11,391 11,311 دانشکده پرستاری المرد -شیراز 19

 10.3- 3.1- 11,131 3.1- 11,311 11,311 دانشکده پیراپزشکی داراب -شیراز 11

 10.3- 3.1- 119,113 3.1- 101,131 131,111 بوشهر  11

 10.3- 3.1- 39,013 3.1- 31,131 31,111 یاسوج  11

 10.3- 3.1- 1,111 3.1- 0,111 3,911 مرکز آموزش سالمت گچساران -یاسوج 11

 10.3- 3.1- 103,103 3.1- 131,113 113,331 فسا   11

 10.3- 3.1- 91,191 3.1- 31,011 13,111 جهرم   13

 10.3- 3.1- 911,013 3.1- 331,190 311,103 مشهد  10

 10.3- 3.1- 39,013 3.1- 31,131 31,111 مجتمع عالی سالمت کاشمر -مشهد 11

 10.3- 3.1- 11,911 3.1- 10,113 13,111 مرکز آموزش عالی سالمت خواف -مشهد  13

 10.3- 3.1- 111,110 3.1- 101,301 110,111 بیرجند   19

 10.3- 3.1- 11,011 3.1- 19,033 10,313 دانشکده پیراپزشکی فردوس -بیرجند 11

 10.3- 3.1- 11,193 3.1- 01,130 39,100 دانشکده تربت حیدریه  11

 10.3- 3.1- 191,111 3.1- 113,313 101,111 گناباد   11

 10.3- 3.1- 111,113 3.1- 130,103 111,131 سبزوار  11

 10.3- 3.1- 13,191 3.1- 11,133 03,103 بجنورد  11

 10.3- 3.1- 11,131 3.1- 11,311 11,311 مجتمع عالی سالمت شیروان -بجنورد 13

 10.3- 3.1- 01,991 3.1- 39,131 31,131 نیشابور 10

 10.3- 3.1- 10,133 3.1- 11,111 11,190 اسفراین 11
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 10.3- 3.1- 13,113 3.1- 11,111 11,119 تربت جام 13

 10.3- 3.1- 331,303 3.1- 311,139 139,110 تبریز   19

 10.3- 3.1- 31,311 3.1- 19,311 13,091 دانشکده مدیریت خدمات سالمت -تبریز 11

 10.3- 3.1- 11,913 3.1- 11,331 11,111 مرکز ملی آموزش مدیریت سالمت-تبریز  11

 10.3- 3.1- 113,111 3.1- 93,331 33,191 مراغهدانشکده   11

 10.3- 3.1- 11,131 3.1- 11,300 11,910 دانشکده سراب 11

 10.3- 3.1- 1,111,113 3.1- 1,131,011 1,100,931 ایران 11

 10.3- 3.1- 9,313 3.1- 3,031 3,111 قلب و عروق شهید رجائی 13

 10.3- 3.1- 113,111 3.1- 193,113 131,311 کرج  10

 10.3- 3.1- 319,119 3.1- 199,111 101,111 اصفهان   11

 10.3- 3.1- 119,301 3.1- 191,319 101,131 سنندج  13

 10.3- 3.1- 111,111 3.1- 103,319 110,331 خرم آباد  19

 10.3- 3.1- 19,311 3.1- 10,130 11,131 دانشکده پرستاری پلدختر -خرم آباد 31

 10.3- 3.1- 110,011 3.1- 111,131 113,301 ایالم  31

 10.3- 3.1- 311,111 3.1- 131,913 091,111 اهواز  31

 10.3- 3.1- 119,131 3.1- 110,311 110,013 دزفول   31

 10.3- 3.1- 111,133 3.1- 111,131 111,191 آبادان 31

 10.3- 3.1- 19,019 3.1- 11,391 10,133 شوشتر 33

 10.3- 3.1- 311,011 3.1- 113,133 111,911 رشت  30

 10.3- 3.1- 39,013 3.1- 31,131 31,111 دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی لنگرود -رشت 31

 10.3- 3.1- 109,101 3.1- 110,131 191,111 کرمان  33

 10.3- 3.1- 191,111 3.1- 113,311 101,101 رفسنجان   39

 10.3- 3.1- 3,110 3.1- 1,113 0,311 سیرجان  01

 10.3- 3.1- 111,193 3.1- 111,311 91,311 جیرفت  01

 10.3- 3.1- 33,331 3.1- 31,111 19,101 بم 01

 10.3- 3.1- 111,191 3.1- 111,133 131,091 کرمانشاه  01
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 10.3- 3.1- 311,111 3.1- 193,111 130,110 ساری 01

 10.3- 3.1- 131,113 3.1- 111,193 110,111 بابل  03

 10.3- 3.1- 91,011 3.1- 31,111 11,011 گرگان  00

 10.3- 3.1- 131,111 3.1- 113,111 111,191 علوم بهزیستی و توانبخشی  01

 10.3- 3.1- 319,131 3.1- 101,931 110,111 ارومیه  03

 10.3- 3.1- 3,930 3.1- 3,113 1,991 خوی 09

 10.3- 3.1- 133,331 3.1- 101,111 111,111 شهرکرد  11

 10.3- 3.1- 11,110 3.1- 11,111 10,333 دانشکده پرستاری بروجن -شهرکرد 11

 10.3- 3.1- 130,111 3.1- 131,111 111,311 بندرعباس  11

 10.3- 3.1- 113,191 3.1- 131,101 111,113 زاهدان  11

 10.3- 3.1- 31,011 3.1- 10,911 11,191 مجتمع آموزش سالمت خاش -زاهدان 11

 10.3- 3.1- 111,310 3.1- 111,111 191,910 زابل  13

 10.3- 3.1- 011,011 3.1- 313,191 311,113 یزد  10

 10.3- 3.1- 131,101 3.1- 131,313 111,911 زنجان  11

 10.3- 3.1- 111,111 3.1- 111,103 133,139 سمنان  13

 10.3- 3.1- 13,191 3.1- 11,311 11,133 دانشکده تغذیه و علوم غذایی آرادان -سمنان 19

 10.3- 3.1- 11,011 3.1- 13,111 10,310 دانشکده پیراپزشکی سرخه -سمنان 31

 10.3- 3.1- 3,301 3.1- 3,101 1,111 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی آرادان -سمنان 31

 10.3- 3.1- 19,111 3.1- 11,331 11,101 دانشکده بهداشت دامغان -سمنان 31

 10.3- 3.1- 311,313 3.1- 319,311 119,119 اردبیل  31

 10.3- 3.1- 10,311 3.1- 13,101 11,331 خلخال 31

 10.3- 3.1- 111,310 3.1- 111,113 131,131 شاهرود  33

 10.3- 3.1- 03,113 3.1- 39,111 31,111 الرستان   30

 10.3- 3.1- 19,139 3.1- 13,091 11,391 دانشکده بهداشت اوز -الرستان 31

 10.3- 3.1- 03,191 3.1- 39,310 31,311 بهبهان 33

 10.3- 3.1- 01,111 3.1- 30,303 31,110 مجتمع سالمت چابهار -ایرانشهر 39
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ها از طریق  چون اینگونه هزینه. شود های پرسنلی را شامل نمی باشد و هزینه های مرتبط با سایر اعتبارات آموزشی و پژوهشی دستگاه می هزینه تمام شده خدمات دولتی، کاهش هزینهمنظور از کاهش * 

 .گردد کل کشور به صورت مستقیم پرداخت می داری خزانه

 111* تقسیم بر هزینه سال قبل( هزینه سال قبل -در نظر گرفتن نرخ تورم هزینه سال جاری، با: )محاسبه درصد کاهش هزینه*

 

 10.3- 3.1- 111,911 3.1- 111,339 111,191 ایرانشهر 91

 10.3- 3.1- 31,311 3.1- 13,191 09,191 گراش 91
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 خدمات عمومی در فضای رقابتی -برنامه سوم

 های تمام شده خدمات دولتی کاهش هزینه

 های اجرایی برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتیپروژه: 0جدول شماره 

 مجری خروجی زمان پایان زمان شروع پروژه اجرایی ردیف

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  13/11/91 13/11/91 تابعه های سازمان و بهداشت وزارت تجمیعی مالی های صورت تهیه  .1

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  13/11/91 13/11/91 جدید های دستورالعمل اساس بر مالی نوین نظام سامانه ارتقاء  .2

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  13/11/91 13/11/91 1193 سال سالمت ملی های حساب تهیه  .1

 مالی و ذیحسابی امور کل اداره  11/11/91 13/11/91 داخلی های کنترل طراحی و حسابرسی برای مناسب چارچوب تهیه  .1

 مالی و ذیحسابی امور کل اداره  13/11/91 13/11/91 امور مالی فرایندهای ارزیابی و پایش های شاخص طراحی  .3

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  13/11/91 13/11/91 سالمت تحول طرح های بسته بودجه و مالی عملکرد پایش دستورالعمل تهیه  .0

 مالی و ذیحسابی امور کل اداره  11/11/91 13/11/91 عمومی بخش حسابداری استانداردهای طبق خدمات و کاال حسابداری کامل استقرار  .1

 مالی و ذیحسابی امور کل اداره  13/11/91 13/11/91 سند صدور و اعتبار تامین قرارداد، های سیستم سازی یکپارچه  .3

 91 سال از تجمیعی مالی های صورت تحلیل و بهداشت وزارت مالی های نسبت تهیه  .9

- 93 
 مرکز بودجه و پایش عملکرد  13/11/91 13/11/91

 مالی و ذیحسابی امور کل اداره  11/11/91 13/11/91 شده تمام بهای محاسبه های زیرساخت بررسی و مطالعه  .11

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  مداوم عملکرد مبنای بر ریزی بودجه روش براساس استاندارد شده تمام قیمت محاسبه  .11

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  13/11/91 13/11/91 بهداشت وزارت نقد وجوه جریان تهیه  .12

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  13/11/91 13/11/91 دانشگاه در مالی معامالت تضمین و مالی اسناد بایگانی :مالی های دستورالعمل تهیه  .11

 در گذاری سرمایه و مالی تأمین نوین های روش اجرای سنجی امکان  .11

 ها دانشکده/دانشگاه
 مرکز بودجه و پایش عملکرد  13/11/91 13/11/91

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  مداوم عملکرد مبنای بر ریزی بودجه مبانی اساس بر داخلی نامه تفاهم انعقاد مدل طراحی  .13

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  11/11/91 13/11/91 سال اول ماهه شش در ای دوره بصورت بودجه و مالی های گزارش تحلیل و تهیه  .10



 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز -معاونت توسعه مدیریت و منابع 112

 

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  11/19/91 11/10/91 ای های دوره گزارش تهیه و ها دانشگاه ای بیمه و درآمدی اطالعات تحلیل پایش و  .11

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  11/11/91 13/11/91 عملکرد بر مبتنی ریزی بودجه مبانی اساس بر تفضیلی بودجه سامانه ارتقاء  .13

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  93 93 سالمت نظام در نوین درآمدزایی رویکردهای و منابع معرفی و شناسایی نگاری، آینده  .19

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  93 93 تفضیلی بودجه و داخلی نامه تفاهم با مرتبط ای بودجه فرآیندهای اجرای بر نظارت  .21

 مرکز بودجه و پایش عملکرد  93 93 عملیاتی کانون 11 حداقل در صفر مبنای بر ریزی بودجه اول فاز اجرای  .21
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 مدیریت سرمایه انسانی -برنامه چهارم
 

 

 (امتیاز 274)محور مدیریت سرمایه انسانی 

 اقدام ردیف
 33-31هدف سال 

درصد 
 کل

 33سال  38سال  31سال  امتیاز شاخص
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 13 برنامه ریزی نیروی انسانی 12۵ 3۵ ... 2۵ ... 3۵ 112 هش تعداد کارکنان دستگاه های اجراییکا 1

2 
کاهش مجموع کارکنان قراردادی مازاد دستگاه های 

 اجرایی
13 3۵ ... 3۵ ... 3۵ 13۵ 

 11 ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی
 13 به روز رسانی نظام اطالعات نیروی انسانی

 111۵ 11۵ 131 11۵ 131  1 های عمومی مدیریت ای با شایستگیه انطباق مدیران حرف 1
شایسته ساالری در انتصاب مدیران و بهره گیری از 

 توانمندی های زنان و جوانان
13 

1 
 کاهش متوسط سن مدیران

 
  ... ... ... ... 10به  13از 

3 
 افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران

 
به  11.3۵از 

11.3۵ 
... ... ... ...  

و دستمزد توسط نحوه اجرای مصوبات شورای حقوق 
 دستگاه اجرایی

11 

 13 رعایت مقررات جبران خدمت         

         
ثبت اطالعات ماهانه حقوق و مزایای مقامات، روسا، 

 مدیران و کارکنان در سامانه حقوق و مزایا
13 

 13 تناسب شغل و شاغل         
 13 اصالح و بازنگری مشاغل         
 11 طراحی برنامه آموزشینیازسنجی و          
 13 اجرای دوره های آموزشی مدیران و کارکنان         
 11 اجرای طرح تربیت مدیران         

         
ارزشیابی عملکرد مدیران، کارمندان و کارکنان 

 قراردادی
11 
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 کاهش تعداد کارکنان

 کاهش تعداد کارکنان دستگاه اجرایی هدفگذاری سه ساله: 7جدول شماره
 

 
 

 
 

 
 
 

 هش تعداد کارکنان دستگاه های اجراییکا: عنوان اقدام

 میزان کاهش تعداد کارکنان: شاخص اندازه گیری 

 (رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و کارگری اعم از) 

منهای تعداد آنان در ابتدای  33تعداد کارکنان رسمی، پیمانی ، قراردادی کار معین و کارگری سال : )فرمول محاسبه

 744ضرب در  31تقسیم بر تعداد کارکنان رسمی ، قراردادی کار معین و کارگری ابتدای سال ( 31سال 
  درصد:واحد سنجش

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
مجموع  

تعدادکاهش 

 کارکنان طی

-91سه سال

99 

درصد کاهش 

کارکنان طی سه 

 سال

91-99 

تعدادکارکنا

ن ابتدای 

91 

تعداد کارکنان 

کاهش یافته 

 طی برنامه اول

درصد 

کاهش 

کارکنان 

طی  برنامه 

 اول

تعداد 

کارکنان 

ابتدای 

91 

کاهش تعداد 

کارکنان طی 

 سال

کاهش  تعداد 

 کارکنان طی سال

کاهش  تعداد 

 کارکنان طی سال

 00 742 2491 % 1.94 791 2719 تعداد کل کارکنان ستاد وزارت 1
744 201 

72 

          مجموع
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 کاهش تعداد کارکنان

 (وابستهسازمان / ستاد) برش استانی کاهش تعداد کارکنان دستگاه اجرایی : 2جدول شماره
 

منصرف ی علوم پزشکی اقانون برنامه ششم توسعه، دانشگاهه( 122)باتوجه به حکم بند الف ماده  :معاون محترم حقوقی رئیس جمهور 3/1/7931مورخ  83888/91893به استناد نامه شماره . 7

 .قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و تبصره های آن می باشند( 1)قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده و تابع حکم ماده ( 23)از شمول حکم بند الف ماده 

قانون برنامه ششم  23ماده )مجوزهای استخدامی و نیروی انسانی  کاهش حجم، اندازه و ساختار، :معاون محترم قوانین مجلس شورای اسالمی 2/8/7931مورخ  10113به استناد نامه شماره .2

 .مجری نیست 11/11/1193قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ( 1)دانشکده های علوم پزشکی و مراکز اموزش عالی و پژوهشی به دلیل حکومت ماده /در مورد دانشگاهها( توسعه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: عنوان دستگاه

 (برش سازمانی) هش تعداد کارکنان دستگاه های اجراییکا: عنوان اقدام

اعم ) میزان کاهش تعداد کارکنان: شاخص اندازه گیری 

 رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و کارگری از

منهای تعداد آنان در ابتدای  33، قراردادی کار معین و کارگری سال  تعداد کارکنان رسمی، پیمانی: )فرمول محاسبه

 744ضرب در  31تقسیم بر تعداد کارکنان رسمی ، قراردادی کار معین و کارگری ابتدای سال ( 31سال 
 درصد :واحد سنجش

 عنوان دستگاه ردیف

 1199سال هدف  1193هدف سال  1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 

مجموع  

تعدادکاهش 

کارکنان طی 

-91سه سال

99 

درصد کاهش 

کارکنان طی سه 

 سال

91-99 

تعدادکار

کنان 

ابتدای 

91 

تعداد کارکنان 

کاهش یافته 

 طی برنامه اول

درصد 

کاهش 

کارکنان 

طی  

برنامه 

 اول

تعداد 

کارکنان 

 91ابتدای 

کاهش تعداد 

کارکنان طی 

 سال

کاهش  تعداد 

 سالکارکنان طی 

کاهش  تعداد 

 کارکنان طی سال

 عدم مصداق های علوم پزشکی دانشگاه 1

          مجموع
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 ش تعداد کارکنان قراردادی مازادکاه

 ساله کاهش کارکنان قراردادی مازادگذاری سههدف: 7جدول شماره 
 

 

  

 کاهش مجموع کارکنان قراردادی مازاد دستگاه های اجرایی: عنوان اقدام

میزان کاهش کارکنان : شاخص اندازه گیری

 قراردادی مازاد

(  31منهای تعداد کارکنان قراردادی مازاد ابتدای سال  33تعداد کارکنان کارکنان قراردادی مازاد انتهای سال : )فرمول محاسبه

 744ضرب در  31تقسیم بر تعداد کارکنان قراردادی مازاد ابتدای سال 

: واحد سنجش 

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 1191سال هدف  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال  1193هدف سال 

مجموع   1199

تعدادکاهش 

قراردادی  کارکنان

طی سه  مازاد 

 99-91سال

 درصد کاهش کارکنان 

طی قراردادی مازاد 

 سه سال

91-99 

تعدادکارکنان 

قراردادی مازاد 

 91ابتدای 

تعداد کارکنان 

قراردادی مازاد 

کاهش یافته طی 

 برنامه اول

درصد کاهش 

کارکنان 

قراردادی مازاد 

 طی  برنامه اول

تعداد 

کارکنان  

قراردادی 

مازاد ابتدای 

91 

کاهش تعداد 

کارکنان قراردادی 

 مازاد  طی سال

کاهش  تعداد 

کارکنان قراردادی 

 مازاد  طی سال

کاهش تعداد 

کارکنان 

قراردادی مازاد 

 طی سال

1 
 و معین) مازاد قراردادی کارکنان کل تعداد

 وزارت ستاد( کارگری
330 111 11.21 % 111 3۵ 3۵ 3۵ 111 13۵ 

          مجموع
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد

 (برش سازمانی)کاهش کارکنان قراردادی مازاد : 2جدول شماره 
 
 
 

 
قانون برنامه ششم توسعه، دانشگاههی علوم پزشکی منصرف ( 122)باتوجه به حکم بند الف ماده  :جمهور معاون محترم حقوقی رئیس 3/1/7931مورخ  83888/91893به استناد نامه شماره . 7

 .قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و تبصره های آن می باشند( 1)قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده و تابع حکم ماده ( 23)از شمول حکم بند الف ماده 

قانون برنامه ششم  23ماده )کاهش حجم، اندازه و ساختار، مجوزهای استخدامی و نیروی انسانی  :معاون محترم قوانین مجلس شورای اسالمی 2/8/7931مورخ  10113ه به استناد نامه شمار.2

 .مجری نیست 11/11/1193دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب قانون احکام ( 1)دانشکده های علوم پزشکی و مراکز اموزش عالی و پژوهشی به دلیل حکومت ماده /در مورد دانشگاهها( توسعه

 (برش سازمانی)کارکنان قراردادی مازاد دستگاه های اجراییکاهش مجموع : عنوان اقدام

میزان کاهش کارکنان : شاخص اندازه گیری

 قراردادی مازاد

(  31منهای تعداد کارکنان قراردادی مازاد ابتدای سال  33تعداد کارکنان کارکنان قراردادی مازاد انتهای سال : )فرمول محاسبه

 744ضرب در  31تقسیم بر تعداد کارکنان قراردادی مازاد ابتدای سال 

واحد 

 درصد :سنجش

 عنوان دستگاه ردیف

 1191هدف سال  (90تا  91)برنامه سه ساله دوره اول 
هدف سال  1193هدف سال 

1199 
مجموع  

تعدادکاهش 

 کارکنان

 قراردادی مازاد 

طی سه 

 99-91سال

درصد کاهش 

قراردادی  کارکنان 

 طی سه سالمازاد 

91-99 

تعدادکارکنان 

قراردادی 

مازاد ابتدای 

91 

تعداد کارکنان 

قراردادی مازاد 

کاهش یافته 

 طی برنامه اول

درصد کاهش 

کارکنان 

قراردادی 

مازاد طی  

 برنامه اول

تعداد 

کارکنان  

قراردادی 

مازاد 

 91ابتدای 

کاهش تعداد 

کارکنان 

قراردادی مازاد  

 طی سال

کاهش  تعداد 

کارکنان قراردادی 

 مازاد  طی سال

کاهش تعداد 

کارکنان 

قراردادی 

مازاد طی 

 سال

 عدم مصداق های علوم پزشکی دانشگاه 1

          مجموع
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

  های عمومی مدیریت ای با شایستگیانطباق مدیران حرفه

 های عمومی مدیریتهدفگذاری سه ساله انطباق مدیران حرفه ای با شایستگی: 7جدول شماره

 

 

 

 

 

 

    های عمومی مدیریتشایستگیای با انطباق مدیران حرفه :عنوان اقدام

میزان انطباق مدیران حرفهای : شاخص اندازه گیری

 با شایستگیهای عمومی مدیریت

تعداد مدیران دارای شایستگی های عمومی مدیریت انتهای سال تقسیم بر کل : فرمول محاسبه

 111 مدیران انتهای سال ضرب در 
 درصد: واحد سنجش

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال   1193هدف سال  1191هدف سال 

 91تعداد مدیران ابتدای سال 
درصد مدیران دارای شایستگی 

 91عمومی مدیریت انتهای سال 

درصد مدیران حرفه ای دارای شایستگی 

 99عمومی مدیریت انتهای سال 

 %11 11۵ 100 پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت ستاد 1
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 سرمایه انسانیبرنامه مدیریت 

   ای با شایستگیهای عمومی مدیریت انطباق مدیران حرفه

 (برش سازمانی)هدفگذاری سه ساله انطباق مدیران حرفه ای با شایستگی های عمومی مدیریت :  2جدول شماره

 

 

 

  

   های عمومی مدیریتای با شایستگیانطباق مدیران حرفه :عنوان اقدام
مدیران  میزان انطباق: شاخص اندازه گیری

 حرفهای با شایستگیهای عمومی مدیریت

تعداد مدیران دارای شایستگی های عمومی مدیریت انتهای سال تقسیم بر کل مدیران : فرمول محاسبه

 744 انتهای سال ضرب در 

 درصد: واحد سنجش

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال   1193هدف سال  1191هدف سال 

 91تعداد مدیران ابتدای سال 
درصد مدیران دارای شایستگی 

 91عمومی مدیریت انتهای سال 

درصد مدیران حرفه ای دارای شایستگی 

 99عمومی مدیریت انتهای سال 

 ۵ 111 11۵ 1099  پزشکی علوم هایدانشگاه 1

    مجموع
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

  کاهش متوسط سن مدیران

 کاهش سن مدیرانهدفگذاری سه ساله : 7جدول شماره

 
تاکنون هیچ گونه مجوزی جهت استخدام افراد جدید به ستاد وزارت  1131در برنامه مدیریت سرمایه انسانی، همانگونه که مستحضرید از سال  "کاهش متوسط سن مدیران"در خصوص اقدام پیش بینی شده *

ضمنا برای هر . به اهداف برنامه دور ذهن به نظر می رسد سال می باشد لذا رسیدن 11سال و میانگین سنی کارکنان  13اختصاص داده نشده است، از طرفی با عنایت به اینکه میانگین سنی مدیران ستادی حدود 

 در تناقض است "ثبات مدیریت"درصد مدیران فعلی بایستی تغییر کنند که خود همین تغییرات نیز با اصل  21الی  13واحد کاهش سن مدیران حدود 

 متوسط سن مدیرانکاهش : عنوان اقدام

 سن: واحد سنجش 33-31 میزان کاهش متوسط سن مدیران طی سه سال:رمول محاسبه ف کاهش سن مدیران: شاخص اندازه گیری

 عنوان دستگاه ردیف

 93هدف سال  91هدف سال 

متوسط سن مدیران در پایان سال 

93 

 

 99هدف سال 

در پایان سال متوسط سن مدیران 

99 

میزان کاهش متوسط 

سن مدیران طی سال 

91-99 
متوسط سن مدیران در ابتدای 

 91سال 

متوسط سن مدیران در پایان 

 91سال 

 دو سال 10 11 11 13 میانگین سنی کل مدیران در ستاد وزارت 1

      مجموع
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 کاهش متوسط سن مدیران

 (برش سازمانی) ساله کاهش سن مدیران هدفگذاری سه : 2جدول شماره

 

 متوسط سن مدیرانکاهش : عنوان اقدام
 سن: واحد سنجش 33-31 میزان کاهش متوسط سن مدیران طی سه سال:رمول محاسبه ف کاهش سن مدیران: شاخص اندازه گیری

 عنوان دستگاه ردیف

 93هدف سال  91هدف سال 
متوسط سن مدیران در پایان سال 

93 
 

 99 هدف سال
متوسط سن مدیران در پایان سال 

99 

میزان کاهش متوسط 
سن مدیران طی سال 

91-99 
متوسط سن مدیران 

 91در ابتدای سال 

متوسط سن 
مدیران در پایان 

 91سال 
  11.1 11.1 11.1 13.2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 1

  11.2 11.2 11.2 11.9 درمانی شیرازدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  2

  11.1 11.1 11.1 11.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1

  11.3 11.3 11.3 13.3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه 1

  13.3 13.3 13.3 11.2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 3

  19.3 19.3 19.3 11.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 0

  19.1 19.1 19.1 11.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 1

  11.1 11.1 11.1 11.3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 3

  13.1 13.1 13.1 19.1 درمانی کرماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  9

  13.3 13.3 13.3 11.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز 11

  11.1 11.1 11.1 19.2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان 11

  19.1 19.1 19.1 19.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 12

  11.1 11.1 11.1 13.3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان 11

  13.1 13.1 13.1 19.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان 11

  11.1 11.1 11.1 11.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 13
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  10.1 10.1 10.1 11.1 خدمات بهداشتی درمانی بجنورددانشگاه علوم پزشکی و  10

  19.2 19.2 19.2 19.9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان 11

  93.8 93.8 93.8 04.7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 78

  13.1 13.1 13.1 11.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 19

  10.1 10.1 10.1 13.2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان 21

  19.1 19.1 19.1 11.2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن 21

  10.3 10.3 10.3 11.3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 22

  11.1 11.1 11.1 11.0 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزویندانشگاه علوم  21

  13.2 13.2 13.2 13.3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 21

  10.1 10.1 10.1 11.3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج 23

  13.2 13.2 13.2 19.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 20

  11.3 11.3 11.3 11.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل 21

  11.1 11.1 11.1 11.2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد 23

  11.9 11.9 11.9 19.1 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول 29

  13.3 13.3 13.3 11.1 و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت دانشگاه علوم پزشکی 11

  11.1 11.1 11.1 11.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 11

  19.1 19.1 19.1 11.2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان 12

  11.1 11.1 11.1 11.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل 11

  11.0 11.0 11.0 19.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم 11

  13.3 13.3 13.3 11.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد 13

  10.1 10.1 10.1 10.1 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه 10

  12.1 12.1 12.1 12.1 علوم بهزیستی و توانبخشیدانشگاه  11

  13.1 13.1 13.1 19.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 13

  13.1 13.1 13.1 13.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک 19

  13.3 13.3 13.3 10.3 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم 11

  11.1 11.1 11.1 11.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا 11
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 .باتوجه به پایین بودن متوسط سنی مدیران در دانشگاههای علوم پزشکی حفظ وضعیت موجود طی سه سال آتی مدنظر می باشد*

 

 

  

  13.1 13.1 13.1 11.3 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان 12

  11.3 11.3 11.3 13.3 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه 11

  11.2 11.2 11.2 11.1 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات  11

  13.3 13.3 13.3 10.9 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور 13

  13.1 13.1 13.1 11.1 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان 10

  10.1 10.1 10.1 11.0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد 11

  11.1 11.1 11.1 10.0 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر 13

  11.1 11.1 11.1 13.2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود 19

  11.3 11.3 11.3 10.1 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام 31

  13.1 13.1 13.1 10.2 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراشدانشکده علوم  31

  11.2 11.2 11.2 11.1 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الر 32

  10.3 10.3 10.3 13.1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 31

  19.1 19.1 19.1 11.1 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین 31
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران

 مدیرانافزایش نسبت مدیران زن به کل هدفگذاری سه ساله : 7جدول شماره

  

  درصد این وزارتخانه در سطح ستاد و دانشگاههای علوم  94باتوجه به هدفگذاری برنامه سه ساله نظام اداری در راستای افزایش نسبت مدیران زن حداقل برابر با

 شده عمل نموده است و لذا حفظ وضعیت موجود برای اهداف سه سال آتی مدنظر می باشدپزشکی باالتر از هدف تعیین 

 

  

  افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران: عنوان اقدام

 درصد: واحد سنجش 744تعداد کل مدیران زن تقسیم بر کل مدیران ضرب در : فرمول محاسبه درصدی زنان در مدیریت کشور 94 سهم : شاخص اندازه گیری

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال 

کل  تعداد

مدیران ابتدای 

91 

تعداد کل 

مدیران زن 

 91ابتدای 

نسب مدیران 

زن به کل 

مدیران ابتدای 

 91سال 

نسبت مدیران 

زن به کل 

مدیران انتهای 

 91سال 

نسبت مدیران زن به 

کل مدیران انتهای 

 93سال 

نسبت مدیران زن به 

کل مدیران انتهای 

 99سال 

1 
 تعداد مدیران زن ستاد وزارت

 (سطح رئیس واحد به سطوح باالترحداقل )
111 111 11.1 ۵ 

11.3 ۵   

   11.3۵ 11.1۵ 111 111 مجموع
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی

 افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران
 افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیرانبرش سازمانی : 2جدول شماره

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: عنوان دستگاه

 درصد: واحد سنجش 744تعداد کل مدیران زن تقسیم بر کل مدیران ضرب در : فرمول محاسبه درصدی زنان در مدیریت کشور 94 سهم : شاخص اندازه گیری

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال 
تعداد کل 

مدیران ابتدای 
91 

تعداد کل 
مدیران زن 

 91ابتدای 

مدیران زن نسب 
به کل مدیران 

 91ابتدای سال 

نسبت مدیران زن 
به کل مدیران 

 91انتهای سال 

نسبت مدیران زن به کل 
 93مدیران انتهای سال 

نسبت مدیران زن 
به کل مدیران 

 99انتهای سال 
   21 19.12 11 11 یزد درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 1

   29.00 20.19 22 31 یاسوج درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 2

   33.10 31.39 91 101 هرمزگان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 1

   11.11 10.93 212 033 مشهد درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 1

   19.12 13.91 191 133 مازندران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 3

   02.13 39.11 111 111 لرستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 0

   12.99 11.11 31 121 گیالن درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 1

   11.19 11.29 1 21 گناباد درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 3

   33.31 11.91 13 11 گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 9

   11.11 19.22 131 139 کرمانشاه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 11

   30.11 01.20 133 111 کرمان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 11

   11.12 11.91 113 219 کردستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 12

   91.37 91.13 03 794 کاشان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 79

   11.21 31.11 11 11 قم درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 11

   31.32 33.03 01 111 قزوین درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 13

   13.11 13.32 3 21 فسا درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 10
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   01.30 33.13 112 303 شیراز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 11

   13.09 29.11 11 102 بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 13

   23.21 29.33 11 11 شهرکرد درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 19

   31.11 13.39 1 13 شاهرود درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 21

   19.11 11.13 11 101 سمنان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 21

   13.13 32.91 21 31 سبزوار درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 22

   19.10 10.33 13 90 زنجان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 21

   12.11 12.13 31 121 زاهدان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 21

   13.31 11.01 3 12 زابل درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 23

   11.22 11.11 22 31 رفسنجان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 20

   31.11 31.11 13 00 جیرفت درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 21

   12.39 11.31 1 20 جهرم درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 23

   11.03 11.19 130 321 تهران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 29

   31.11 10.11 219 131 تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 11

   13.01 11.31 31 122 بیرجند درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 11

   10.91 33.20 01 111 بوشهر درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 12

   19.12 13.13 13 101 بجنورد درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 11

   13.90 12.22 19 13 بابل درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 11

   21.11 29.33 11 11 ایالم درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 13

   19.12 11.13 232 100 ایران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 10

   03.12 12.33 133 233 اهواز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 11

   31.11 33.31 123 221 اصفهان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 13

   13.33 11.11 219 311 ارومیه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 19

   11.31 21.13 21 12 اردبیل درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 11

   31.11 01.30 21 11 اراک درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 11

   22.31 21.93 9 11 توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه 12
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   11.32 29.11 1 21 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور 11

   10.11 01.29 9 11 بهداشتی درمانی الردانشکده علوم پزشکی و خدمات  11

   10.01 11.11 0 13 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش 13

   01.21 09.21 13 20 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه 10

   11.11 33.11 13 09 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول 11

   29.11 31.11 1 0 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین 13

   11.23 29.21 12 11 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه 19

   21.11 23.11 1 10 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام 31

   01.31 01.31 10 20 درمانی بهبهاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  31

   31.03 12.12 11 11 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم 32

   03.13 11.13 11 21 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان 31

   11.21 21.11 1 21 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر 31
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 برنامه مدیریت سرمایه انسانی
  های اجرایی برنامه مدیریت سرمایه انسانی  پروژه: 0جدول شماره 

 ردیف
عنوان 
 اقدام

 مجری خروجی زمان پایان زمان شروع پروژه اجرایی

 رفع جهت مناسب پرسنلی افزار نرم سازی جایگزین بررسی، بروز رسانی و  1
 موجود نواقص و مشکالت

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 11/11/91

 در احکام صدور و پرسنلی های سامانه سازی هوشمند دوم فاز سازی پیاده  2
 پزشکی علوم های دانشگاه

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91

علمی و غیر  هیات اعضای استخدامی و اداری نامه آیین بازنگری و اصالح  1
 هیأت علمی

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  20/12/91 13/12/91

 کار قراردادی) قراردادی کارکنان پرداخت نظام دستورالعمل تصویب و مطالعه  1
 (کارگری مشاغل و معین

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  21/12/91 13/11/91

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  29/12/91 13/11/91 پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون متمرکز غیر اجرای کتاب بازنگری  3

 رفاهی وضعیت و خالقیت انگیزش، بهبود های مکانیزم تدوین و مطالعه  0
 کارکنان

 مالی و ذیحسابی امور کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91

 آن تاثیر و گذشته سالهای طی کا ضریب متخصصین حرکت جریان بررسی  1
 کشور در متخصصین توزیع کنونی وضعیت بر

 انسانی منابع تحقیقات مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91

 انسانی منابع تحقیقات مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت  11/11/91 13/11/90 سالمت نظام انسانی منابع بانی دیده نظام طراحی  3
 انسانی منابع تحقیقات مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت  11/11/91 13/11/91 انسانی نیروی های شایستگی و مهارتها نگری آینده  9

11  
 و محروم مناطق در متخصص انسانی نیروی ماندگاری بر موثر عوامل تعیین
 آن افزایش برای موردنیاز رفاهی و مالی اجرایی، سیاستی، های گزینه تدوین

 انسانی منابع تحقیقات مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت  11/11/91 13/11/90

 انسانی منابع تحقیقات مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت  11/11/91 13/11/90 سالمت انسانی منابع پژوهی آینده مدل طراحی  11

  درمانی بهداشتی مشاغل شبکه اندازی راه  12
(IRANIAN HEALTH O'NET) 

11/12/91 29/12/93  
 تحول و مدیریت توسعه مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت

 اداری

 دانشگاههای و بهداشت وزارت در استعداد مدیریت و ارزیابی کانون طراحی  11
 کشور پزشکی علوم

13/11/91 13/12/91  
 تحول و مدیریت توسعه مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت

 اداری
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 و درمان ، بهداشت عمومی های رسته شغلی های رسته اصالح و بازنگری  11
 پزشکی آموزش

11/11/91 13/12/91  
 تحول و مدیریت توسعه مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت

 اداری

 خصوص در Jica و بهداشت وزارت مشترک همکاری پروژه تکمیل  13
 مدیران توانمندسازی

11/11/91 13/12/91  
 تحول و مدیریت توسعه مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت

 اداری

  13/12/91 13/12/91 مدیران شغلی شناسنامه وتکمیل تهیه  10
 تحول و مدیریت توسعه مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت

 اداری

  13/12/91 11/11/91 مدیران انتصاب و انتخاب ضوابط بازنگری  11
 تحول و مدیریت توسعه مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت

 اداری
 انسانی منابع تحقیقات مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت  11/11/91 13/11/91 کشور در متخصص و عمومی پزشکان توزیع وضعیت بهبود راهکارهای بررسی  13
 انسانی منابع تحقیقات مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت  11/11/91 13/11/91 کشور استانهای تفکیک به سالمت بخش انسانی نیروی توزیع وضعیت تعیین  19
 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91 خدمت متعهدین وضعیت ساماندهی  21
 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  29/12/91 13/11/91 طرح جامع افزار نرم سامانه توسعه سوم فاز  21
 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91 انسانی منابع حوزه های شاخص تعریف و شناسایی  22
 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91 پزشکی علوم های دانشکده و ها دانشگاه برخی پرستاری کمک نیروی تامین  21

21  
 تا خروجی معین کار قراردادی نیروهای جایگزینی به قراردادی نیروی تامین
 کشور پزشکی علوم های دانشکده/دانشگاه در1193 سال نیروهای سقف

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91

 توسعه و جدیداالحداث های پروژه انسانی نیروی تامین الگوی سازی پیاده  23
 پزشکی علوم های دانشکده و دانشگاه در یافته

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91 متبوع وزارت ستاد تابعه واحدهای کلیه در واحد نیازسنجی  20

21  
 های گروه برای برداری بهره قابلیت با علمی هیأت آموزشی محتوای طراحی

 مختلف هدف
 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91

23  
 بهره قابلیت با خدمت از خروج و بازنشستگی آموزشی محتوای طراحی
 مختلف هدف های گروه برای برداری

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  مداوم مدیران و کارشناسان جامع آموزشی دوره برگزاری و طراحی  29
 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91 (ستاد)پیمانی و رسمی کارکنان شغلی رتبه و طبقات هوشمندسازی  11
 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  مداوم شغلی رشته یک برای آموزشی بسته طراحی  11

12  
 از استفاده با 1190 سال استخدامی آزمون نتیجه اعالم بر نظارت و پایش

 ها منطقه کالن ظرفیت
 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  11/13/91 13/11/91

11  
 طریق از بهداشت حوزه عمومی پزشکان کسری میانگین کاهش و سنجی نیاز

 پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمول پزشکان توزیع
 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  13/12/91 13/11/91

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  11/10/91 11/11/91 کارمعین قرارداد کارکنان مدرک اعمال و عنوان تغییر سنجی امکان  11

13  
 های دانشکده/دانشگاه و وزارت ستاد کار به اشتغال گواهی سامانه سازی پیاده
 کشور پزشکی علوم

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  مداوم 12/11/91

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  مداوم کارمندان انتقاالت و نقل کشوری سامانه توسعه و بکار گیری  10
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11  
 های دانشگاه/دانشکده انسانی منابع حوزه عملکرد سنجش سامانه استقرار

 درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم
 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  مداوم 11/11/91

 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت    کارکنان عملکرد ارزیابی فرایند بهنگام اجرای  13

  مداوم مدیران سالمت اطالعات بانک اندازی استقرار و راه  19
 تحول و مدیریت توسعه مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت

 اداری
 انسانی منابع مدیریت کل اداره -منابع و مدیریت توسعه معاونت  مداوم بهداشت وزارت شرکتی نیروهای سامانه در اطالعات ثبت  11

11  
: فرایند چهار کردن الکترونیکی) مشاغل مهندسی سامانه اصالح و بروزرسانی

 طبقه ارتقاء تحصیل، ادامه مجوز صدور تحصیلی، مدرک احتساب رتبه، ارتقاء
 (کارشناسان انتصاب و

  مداوم
 تحول و مدیریت توسعه مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت

 اداری

12  
 از پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین رضایتمندی میزان سنجش
 آور پیام نیروهای/ اتباع خارجی بکارگیری شده/خدمت انجام و توزیع مراحل

 ها دانشگاه در شده بکارگیری بهداشت
 انسانی منابع مدیریت کل اداره-منابع و مدیریت توسعه معاونت  مداوم

  مداوم فرعی های کمیته عملکرد بر نظارت  11
 تحول و مدیریت توسعه مرکز -منابع و مدیریت توسعه معاونت

 اداری

11  
 در قطب دانشگاههای انسانی نیروی  خدمت محل اطالعات سازی همسان

 انسانی نیروی اطالعات جامع سامانه و پرسنلی افزار نرم
 انسانی منابع مدیریت کل اداره-منابع و مدیریت توسعه معاونت  مداوم

13  
 اجرای امکانسنجی و کشور در "محرومیت ضرایب" مختلف الگوهای بررسی

 پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین برای آنها
 انسانی منابع مدیریت کل اداره-منابع و مدیریت توسعه معاونت  مداوم

 سالمت انسانی منابع مطالعات و تحقیقات مرکز  مداوم دانشجویان گزینی بومی سیاست اثربخشی میزان تعیین  10
 سالمت انسانی منابع مطالعات و تحقیقات مرکز  مداوم استخدامی نیروهای گزینی بومی سیاست اثربخشی میزان تعیین  11

13  
 و ستاد انسانی منابع مدیریت های حوزه چالشهای و مشکالت شناسی آسیب

 کاربردی راهکارهای و اولویتها تعیین و  پزشکی علوم دانشگاههای
 سالمت انسانی منابع مطالعات و تحقیقات مرکز  مداوم

 رفاهی و پشتیبانی امور کل اداره  مداوم کارکنان ورزشی و رفاهی های برنامه اجرای و ریزی برنامه  19

31  
بازنگری آئین نامه نقل و انتقاالت و ماموریت کارکنان به ستاد مرکزی جهت 

 ایجاد محدودیت در جذب نیروهای جدید
 انسانی منابع مدیریت کل اداره-منابع و مدیریت توسعه معاونت ایین نامه 29/12/93 11/12/931

31  
تنظیم و اجرای دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی  -

 جهت کاهش تعداد نیروهای قراردادی در سالهای آتی در ستاد مرکزی 
 

 انسانی منابع مدیریت کل اداره-منابع و مدیریت توسعه معاونت دستورالعمل 29/12/93 11/12/93
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 بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی -برنامه پنجم

 مجری پروژه خروجی ملموس زمان پایان زمان شروع عنوان پروژه ردیف

1 
تهیه، تدوین و اجرای دستورالعمل های اداره نوین 

 بیمارستانهای دانشگاهی
 معاونت توسعه و معاونت درمان   29/12/1191 1/2/1191

2 

بهداشت، درمان، )اصالح قوانین اختصاصی دستگاه ها

آموزش عالی گروه علوم پزشکی، تحقیقات و فناوری، غذا 

 (و دارو و تجهیزات پزشکی

1/2/1191 29/12/1191  

بهداشت، درمان، آموزش عالی گروه علوم )

پزشکی، تحقیقات و فناوری، غذا و دارو و 

 (تجهیزات پزشکی

1 
برای اداره بخش بهداشت، درمان و تدوین نظام مدیریتی 

 آموزش پزشکی
1/2/1191 29/12/1193 

 معاونت توسعه 

1 
بازطراحی و اصالح نظام تصمیم گیری دولت بخش 

 سالمت و آموزش عالی گروه علوم پزشکی
1/2/1191 29/12/1193 

دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت  

-غذایی، دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه

ریزی علوم دبیرخانه شورای برنامهها، 

 پزشکی و دبیرخانه هیات امنا

3 
انجام مطالعات جامع و تدوین مدل تمرکز زدایی در اداره 

 امور کشور
1/2/1191 29/12/1199 

 معاونت توسعه 

0 

طراحی مدل برنامه ریزی در کشور و تدوین نظام 

یکپارچه برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه 

 مدت

1/2/1191 29/12/1193 

 معاونت توسعه 

1 

آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه های مرتبط با 

انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبودی فضای 

 کسب و کار

1/2/1191 29/12/1193 

بهداشت، درمان، آموزش عالی گروه علوم ) 

پزشکی، تحقیقات و فناوری، غذا و دارو و 

 (تجهیزات پزشکی
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 توسعه فرهنگ سازمانی : برنامه ششم

                                                           
 
 .تخمین زده شده است ۵ 11عمل آمده وضع موجود بهای با توجه به بررسی - 

 (امتیاز 78) برنامه توسعه فرهنگ سازمانی 

 اقدام ردیف
 33-31هدف سال 

درصد 

 کل
 33سال  38سال  31سال  امتیاز شاخص

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 
هاای اصالی فرهناگ     افزایش ارتقای هر یک از مولفه

بر سیاستهای کلی نظاام  سازمانی بخش دولتی مبتنی 

 1اداری

 13 اجرای مفاد نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی  11۵ --- ۵11 --- 11۵ ---
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 برنامه توسعه فرهنگ سازمانی

 افزایش ارتقا هریک از مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی

 هدفگذاری سه ساله برنامه ارتقا مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی: 7جدول شماره
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 های اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری افزایش ارتقای هر یک از مولفه: عنوان اقدام

 میزان افزایش ارتقای هر یک از مولفه: شاخص اندازه گیری 

 های اصلی فرهنگ سازمانی
 درصد :واحد سنجش درصد ارتقای مولفه های فرهنگ سازمانی: فرمول محاسبه

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال 

میزان سنجش )سنجش مولفه ها درصد ارتقا طی سه سال

 (دهش
 لدرصد ارتقاء نسبت به سال قب لدرصد ارتقاء نسبت به سال قب

 درصد 11 درصد11 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1
 درصد 11 درصد 11

     مجموع
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 برنامه توسعه فرهنگ سازمانی

  افزایش ارتقا هریک از مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی
 برش استانی برنامه افزایش ارتقا هر یک از مولفه های سازمانی: 2جدول شماره

   

 اداریهای اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاستهای کلی نظام  افزایش ارتقای هر یک از مولفه: عنوان اقدام

 میزان افزایش ارتقای هر یک از مولفه: شاخص اندازه گیری 

 های اصلی فرهنگ سازمانی

 درصد ارتقای مولفه های فرهنگ سازمانی: فرمول محاسبه
 درصد :واحد سنجش

 عنوان دستگاه ردیف

 1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال 
مجموع  تعدادکاهش پست 

 99-91مدیریتی طی سه سال
میزان سنجش )سنجش مولفه ها ارتقا طی سه سال درصد

 (دهش
 لدرصد ارتقاء نسبت به سال قب لدرصد ارتقاء نسبت به سال قب

 دانشکده های علوم پزشکی/دانشگاه 1
  درصد11 درصد11 سنجش مولفه  بسترسازی

       مجموع
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 برنامه توسعه فرهنگ سازمانی

 اصلی فرهنگ سازمانیافزایش ارتقا هریک از مولفه های 
 پروژه های اجرایی برنامه توسعه فرهنگ سازمانی: 0جدول شماره 

 

 مجری خروجی زمان پایان زمان شروع پروژه اجرایی عنوان اقدام ردیف

 از هریک ارتقا افزایش 1

 اصلی های مولفه

 سازمانی فرهنگ

 ایجاد وکارهای ساز تعیین و مانیزسا فرهنگ ضعیتو شناسی آسیب

 رفتار های ارزش و اصول به پایبندی و وفاداری تعهد، پشتیبان فرهنگ

 ای حرفه

13/11/91 11/10/91  
 تحقیقات مرکز -منابع  و مدیریت توسعه معاونت

 انسانی منابع

2 
 نظام با مطابق سازمانی فرهنگ توسعه اجرایی راهکارهای ارائه

 سازمانی فرهنگ نامه
13/11/99 11/10/99   
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 در نظام اداری( مردم) صیانت از حقوق شهروندان: برنامه هفتم

  

 (امتیاز 714) محور ارتقا سالمت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی 

 اقدام ردیف

 33-31هدف سال 
درصد 

 کل
 33سال  38سال  31سال  امتیاز شاخص

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 
مردم از تأمین افزایش سطح رضایتمندی 

 حقوق آنان و خدمات دستگاههای اجرایی
33.3۵ 11۵ 31.3۵ 23۵ 

 13 صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

 21 ارتباطات مردم و دولت در بستر سامد
مناسب سازی فضاهای اداری جهت 

 استفاده معلولین و جانبازان
21 

2 
 کاهش میزان شکایات شهروندان از خدمات

 یدستگاه اجرای
 11 رسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد 11۵ --  3۵  13۵ 131

         
استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ 

 اقامه نماز
21 

 13 ارتقا سالمت نظام اداری         

         
افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به 

 تخلفات اداری
21 
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 در نظام اداری( مردم) شهروندانصیانت از حقوق برنامه 

 افزایش سطح رضایتمندی مردم از تأمین حقوق آنان و خدمات دستگاههای اجرایی

 های اجراییاز تأمین حقوق آنان و خدمات دستگاهسطح رضایتمندی مردم هدفگذاری سه ساله : 7جدول شماره
 

 خدمات دستگاه های اجراییافزایش سطح رضایتمندی مردم از تأمین حقوق آنان و : عنوان اقدام
 درصد رضایتمندی:  واحد سنجش از طریق نظرسنجی: نحوه سنجش افزایش میزان رضایتمندی مردم: شاخص اندازه گیری

 عنوان دستگاه  ردیف 

هدف ابتدای 
 7931سال 

هدف انتهای  
 7931سال 

 هدف برنامه سه ساله 7933هدف سال  7938هدف سال 

سنجش 
درصد 

 رضایتمندی

سنجش 
درصد 

 رضایتمندی

میزان ارتقا درصد رضایتمندی 
 نسبت به سال قبل

میزان ارتقا درصد رضایتمندی نسبت 
 به سال قبل

میزان ارتقاء درصد رضایتمندی طی 
 33-31سه سال 

 13۵ ۵13 ۵01 ۵31 ۵11 ستاد وزارت بهداشت 7

 13۵ ۵33 ۵12 ۵01 ۵11 های علوم پزشکی دانشگده/دانشگاه 2

   سازمان غذا دارو   9
  

21۵ 

   انستیتو پاستور 0
  

11۵ 

 13۵ 3 11 31 31 انتقال خون 8

   بیمه سالمت 1
  

 
23۵ 

 11۵ 31.3۵ 00۵ 33.3۵ ۵11 مجموع 

 خانه در نظر دارد تا پایان سال لذا این وزارتمحاسبه گردیده است ۵ 11، 91در ابتدای سال ( صیانت از حقوق شهروندی)ایتمندی مردم از تامین حقوق شان با توجه به اینکه سطح رض

 .های علوم پزشکی ارتقاء دهددرصد در سطح ستاد و دانشگاه 31این مقدار را  به  99
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 در نظام اداری( مردم)صیانت از حقوق شهروندانبرنامه 

 افزایش سطح رضایتمندی مردم از تأمین حقوق آنان و خدمات دستگاههای اجرایی

 رش استانی برنامه افزایش سطح رضایتمندی مردم از تامین حقوق آنها و خدمات دستگاه های اجراییب: 2جدول شماره

 های اجراییافزایش سطح رضایتمندی مردم از تأمین حقوق آنان و خدمات دستگاه: عنوان اقدام
 درصد رضایتمندی: واحد سنجش 

 از طریق نظرسنجی: نحوه سنجش های اجراییآنان و خدمات دستگاهافزایش سطح رضایتمندی مردم از تأمین حقوق : عنوان اقدام

 نام دانشگاه  ردیف
 1191هدف سال  (90تا  91سال های )برنامه سه ساله دوره اول

هدف سال 
1193 

هدف سال 
1199 

مجموع هدف 
 طی سه سال

 91-99( مقدار)

مجموع هدف طی سه 
 ( درصد)سال

وضعیت ابتدای  99-91
 دوره

عملکرد طی 
 (مقدار)دوره اول

عملکرد طی دوره 
 (درصد)اول

وضعیت 
 91ابتدای 

 مقدار هدف مقدار هدف مقدار هدف

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشکده علوم پزشکی شوشتر 1

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشکده علوم پزشکی الرستان 2

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشکده علوم پزشکی آبادان 1

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی فسا 1

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 3

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 0

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی البرز 1

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی ایالم 3

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 9

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی دزفول 11

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی زنجان 11

 %84 84 111 111 111 31 31 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی شیراز 12

 %82.18 82.18 91.13 91.13 91.13 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی تبریز 11

 %82.18 82.18 91.3 91.3 91.3 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی تهران 11

 %08 08 91 91 91 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری 13

 %00.8 00.8 31.3 31.3 31.3 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی همدان 10

 %00.28 00.28 30.23 30.23 30.23 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 11

 %02 02 33 33 33 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی ایران 13

 %02 02 33 33 33 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی کرمان 19

 %93.8 93.8 33 32.3 32.3 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 21
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 %02 02 33 32 31 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 21

 %02 02 33 32 31 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی بیرجند 22

 %02 02 33 31 13.13 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین  21

 %02 02 33 31 11.3 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شهرستان بم 21

 %02 02 33 31 11.3 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 23

 %02 02 88 84 11.8 09 09 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی کاشان 21
 %07 07 31 11 03.13 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 21

 %07 07 31 11 03.13 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23

 %07 07 31 11 01.3 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی اراک 29

 %07 07 31 11 01.3 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی کردستان 11

 %07 07 31 11 01.3 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 11

 %04 04 31 11 03 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زابل 12

 %02 02 31 01 32.3 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 11

 %02 02 31 01 31 13 13 ---- --- دانشکده علوم پزشکی گراش 11

 %02 02 31 01 31 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 11

 %02 02 31 33 10.23 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی سمنان 13

 %02 02 31 33 13 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 10

 %02 02 31 33 11.23 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 11

 %02 02 31 33 11 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی گیالن 13

 %08 08 31 33 11.3 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی مشهد 19

 %08 08 31 33 11.13 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 11

 %08 08 31 33 12.3 13 13 ---- --- دانشکده علوم پزشکی ساوه 11

 %08 08 31 33 12.3 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی بابل 12

 %08 08 31 33 12.3 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 11

 %08 08 31 31 21.3 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی مازندران 11

 %08 08 31 31 23 13 13 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج 13

 %08 08 31 31 23 13 13 ---- --- دانشکده علوم پزشکی نیشابور 10

 %08 08 31 31 23 13 13 ---- --- دانشکده علوم پزشکی مراغه 11

 %08 08 13 31 21 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 13
 %08 08 13 31 21 11 11 ---- --- دانشکده علوم پزشکی اسفراین 19

 %08 08 13 31 21 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  31

 %08 08 13 31 21 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان 31

 %08 08 13 31 21 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی گلستان 32

 %08 08 13 31 21 11 11 ---- --- دانشکده علوم پزشکی تربت جام 31

 %08 08 13 31 21 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 31
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 %08 08 13 31 21 11 11 ---- --- دانشکده علوم پزشکی خمین 33

 %08 08 13 31 21 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی گناباد 30

 %08 08 13 31 21 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی بهبهان 31

 %08 08 13 31 21 11 11 ---- --- دانشگاه علوم پزشکی جهرم  33
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 در نظام اداری( مردم) صیانت از حقوق شهروندانبرنامه 

 کاهش میزان شکایات شهروندان از خدمات دستگاه اجرایی

  هدفگذاری سه ساله برنامه کاهش میزان شکایت شهروندان از خدمات دستگاه های اجرایی:  7جدول شماره 

 میزان شکایات شهروندان از خدمات دستگاه اجراییکاهش : انواع اقدام

میزان کاهش شکایات  شهروندان از :  شاخص اندازه گیری

 خدمات دستگاه                   

تقسیم بر تعداد شکایات ابتدای ( 31منهای تعداد شکایات ابتدای  33تعداد شکایات پایان سال : )فرمول محاسبه

 744ضرب در  31سال 
 درصد : واحد سنجش 

 عنوان دستگاه ردیف

 99-91هدف سه ساله 1199هدف سال   1193هدف سال  1191هدف سال  

تعداد شکایات 

 91ابتدای 

درصد کاهش 

 شکایات طی سال

درصد کاهش شکایات 

 طی سال

درصد کاهش شکایات 

 طی سال
 درصد کاهش شکایات طی سه سال

 --- 3 13 131 ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  1
 

11۵ 

 11۵ جدول زیر دانشگاه های علوم پزشکی 2

    سازمان غذا دارو   

    انستیتو پاستور 

    انتقال خون 

    بیمه سالمت 

      مجموع
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 در نظام اداری( مردم) صیانت از حقوق شهروندانبرنامه 

 شهروندان از خدمات دستگاه اجراییکاهش میزان شکایات 
 برش استانی کاهش میزان شکایت شهروندان از خدمات دستگاه های اجرایی:  2جدول شماره 

 کاهش میزان شکایات شهروندان از خدمات دستگاه اجرایی: عنوان اقدام

میزان کاهش شکایات  :  شاخص اندازه گیری

 شهروندان از خدمات دستگاه                   

 31تقسیم بر تعداد شکایات ابتدای سال ( 31منهای تعداد شکایات ابتدای  33تعداد شکایات پایان سال : )فرمول محاسبه

 744ضرب در 
 درصد : واحد سنجش 

 عنوان دستگاه ردیف

 99-91هدف سه ساله 1199هدف سال   1193هدف سال  1191هدف سال  

تعداد شکایات ابتدای 

91 

طی  درصد کاهش شکایات

 سال

درصد کاهش شکایات طی 

 سال
 درصد کاهش شکایات طی سه سال درصد کاهش شکایات طی سال

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 13 دانشکده علوم پزشکی شوشتر 1

 11۵ 11۵ 11۵ 21۵ 10 دانشکده علوم پزشکی الرستان 2

 11۵ 11۵ 11۵ 21۵ 13 دانشکده علوم پزشکی آبادان 1

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 13 دانشگاه علوم پزشکی فسا 1

3 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی بوشهر
01 21۵ 11۵ 11۵ 

11۵ 

 11۵ 11۵ 11۵ 21۵ 19 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 0

 11۵ 13۵ 11۵ 13۵ 111 دانشگاه علوم پزشکی البرز 1

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 03 دانشگاه علوم پزشکی ایالم 3

 11۵ 13۵ 11۵ 13۵ 13 شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی  9

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 12 دانشگاه علوم پزشکی دزفول 11

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 33 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 11

 11۵ 11۵ 11۵ 21۵ 130 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 12

 11۵ 11۵ 11۵ 21۵ 101 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 11

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 30 دانشگاه علوم پزشکی تهران 11
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13 
دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و 

 بختیاری
21 11۵ 11۵ 21۵ 

11۵ 

 11۵ 11۵ 11۵ 21۵ 111 دانشگاه علوم پزشکی همدان 10

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 11 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 11

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 111 دانشگاه علوم پزشکی ایران 13

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 13 کرماندانشگاه علوم پزشکی  19

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 13 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 21

21 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی شهید بهشتی
211 11۵ 11۵ 21۵ 

11۵ 

22 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی 

 بیرجند
31 13۵ 11۵ 13۵ 

11۵ 

21 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 

 درمانی قزوین 
31 13۵ 11۵ 13۵ 

11۵ 

21 
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

 ودرمانی شهرستان بم
21 11۵ 11۵ 21۵ 

11۵ 

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 01 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 23

 %04 %24 %74 %74 98 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 21

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 13 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 21

 11۵ 11۵ 11۵ 21۵ 111 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 20 دانشگاه علوم پزشکی اراک 29

 11۵ 11۵ 11۵ 21۵ 31 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 11

11 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی قم
29 11۵ 11۵ 21۵ 

11۵ 

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 29 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی زابل 12

 11۵ 13۵ 11۵ 13۵ 01 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 11

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 23 دانشکده علوم پزشکی گراش 11

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 01 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 13
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 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 33 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 10

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 11 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 11

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 23 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 13

 11۵ 11۵ 11۵ 21۵ 121 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 19

 11۵ 13۵ 11۵ 13۵ 131 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 11

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 331 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 11

 11۵ 13۵ 11۵ 13۵ 1 دانشکده علوم پزشکی ساوه 12

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 13 دانشگاه علوم پزشکی بابل 11

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 11 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 11

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 30 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 13

 11۵ 11۵ 11۵ 21۵ 13 دانشکده علوم پزشکی نیشابور 10

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 11 دانشکده علوم پزشکی مراغه 11

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 113 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 13

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 11 دانشکده علوم پزشکی اسفراین 19

 11۵ 11۵ 11۵ 21۵ 13 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  31

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 111 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 31

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 13 علوم پزشکی گلستاندانشگاه  32

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 13 دانشکده علوم پزشکی تربت جام 31

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 19 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 31

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 11 دانشکده علوم پزشکی خمین 33

 11۵ 13۵ 11۵ 13۵ 21 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 30

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 21 پزشکی بهبهاندانشگاه علوم  31

 11۵ 21۵ 11۵ 11۵ 9 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  33
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 در نظام اداری( مردم) صیانت از حقوق شهروندان -برنامه هفتم

 در نظام اداری( مردم)جدول پروژه های برنامه صیانت از حقوق شهروندان : 0جدول شماره 

 مجری پروژه خروجی ملموس زمان پایان شروعزمان  عنوان پروژه عنوان اقدام ردیف

1 

طراحی، تدوین 

و اجرای نظام 

جامع 

پاسخگوئی به 

شکایات و 

انتظارات 

 مشتریان

ایجاد زیرساخت مناسب اطالعاتی برای کاهش مدت زمان 

 پاسخگوئی 

گزارش پیگیری رعایت حداقل  21/12/91 11/12/91

 زمان پاسخگوئی به شکایات

عملکرد و پاسخگوئی به دفتر بازرسی،ارزیابی 

 شکایات

 –صورتجلسات  –دعوتنامه ها  21/12/91 11/11/91 تشکیل کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان

 گزارشات اقدامات انجام شده

دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به 

 شکایات

ارائه تهیه گزارشات تحلیلی فصلی از شکایتهای واصله و 

 بازخورد

پیگیری های  –تهیه گزارشات  21/12/91 11/11/91

 گزارش آماری –انجام شده 

دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به 

 شکایات

شناسایی انتظارات و تعیین روش های ارزیابی انتظارات 

 مشتریان

لیست مشتریان شناسایی  21/12/91 11/10/91

 –گزارش اقدامات  -شده

 صورتجلسات

دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به 

 شکایات

 رفاهی وخدمات پشتیبانی امور کل اداره  اقدام 23/12/91 11/12/91 ساختمان های ستادی و عملیاتی آسانسورهای استاندارد اخذ 2

 رفاهی وخدمات پشتیبانی امور کل اداره   11/11/91 11/12/90 مترقبه غیر حوادث از پیشگیری مانور برگزاری 1

 رفاهی وخدمات پشتیبانی امور کل اداره   HSE 11/12/91 11/11/93 مدیریت سیستم المللی بین گواهینامه اخذ 1

 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر  اقدام  مداوم بیمارستانی تختهای تکمیل 3

 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   13/12/91 13/11/91 بیمارستانی تختهای توسعه و تکمیل طرح بر نظارت و کنترل 0

 اداری نظام در شهروندی حقوق از صیانت سامانه استقرار 1

 سالمت حوزه
 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز   13/12/91 13/11/91

 سامانه در سالمت نظام در شهروندی حقوق از صیانت ارزیابی 3

 مربوطه
   مداوم

 تخصصی مراکز طراحی و ریزی برنامه استاندارد تدوین 9

 ( سوختگی مراکز ناباروری، مراکز تصویربرداری، مراکز شامل)
 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   13/12/91 13/11/91
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11 

 

   مداوم مربوطه سامانه در سالمت نظام در شهروندی حقوق از صیانت ارزیابی

11 
 مراکز شامل) تخصصی مراکز طراحی و ریزی برنامه استاندارد تدوین

 ( سوختگی مراکز ناباروری، مراکز تصویربرداری،
 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   13/12/91 13/11/91

12 
مقاوم سازی فضاها و تسهیالت بهداشتی درمانی بر اساس استانداردهای ملی و 

 بین المللی
 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   

   مداوم (CMMS) بیمارستانها نگهداشت مدیریت نوین نظام اجرای 11

 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   13/12/91 13/11/91 زایمانی بلوکهای ساماندهی و بهسازی بر نظارت و کنترل 11

 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   13/12/91 13/11/91 بیمارستانی  اورژانسهای بهسازی و ساماندهی بر  نظارت و کنترل 13

 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   13/12/91 13/11/91 ویژه های کلینیک اجرای بر نظارت و کنترل 10

 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   13/12/91 13/11/91 سرطان غربالگری و تشخیص مراکز ساخت اجرای بر نظارت و کنترل 11

 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   13/12/91 13/11/91 بیمارستانها هتلینگ ارتقاء طرح مهندسی خدمات اجرای بر نظارت و کنترل 13

 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   11/11/91 13/11/91 بیمارستان آشپزخانه فضاهای معماری ضوابط تعیین دستورالعمل تهیه 19

 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   11/11/91 13/11/91 سالمت حوزه در فیزیکی فضاهای ساماندهی نحوه دستورالعمل تدوین 21

 عمرانی امور و فیزیکی منابع توسعه دفتر   11/19/91 11/12/91 ( خشک های زباله بازیافت) پسماند مدیریت 21

 رفاهی وخدمات پشتیبانی امور کل اداره   11/11/91 11/11/91 اصالحی اقدامات وانجام وزارتخانه وشیمیایی فیزیکی آور زیان عوامل سنجش 22

 رفاهی وخدمات پشتیبانی امور کل اداره   13/12/91 13/11/91 191پاسخگویی مرکز راه اندازی 21

 رفاهی وخدمات پشتیبانی امور کل اداره   11/13/93 13/11/91 مردمی مکاتبات پیگیری و ثبت پیشخوان سامانه استقرار و طراحی 21
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 ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری : برنامه هشتم

 جدول پروژه های برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری: 0جدول شماره

 ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری: برنامه هشتم

 0فرم شماره 

 مجری پروژه خروجی ملموس زمان پایان زمان شروع عنوان پروژه های اجرایی عنوان اقدام ردیف
توضیحا

 ت

1 
پیشگیری از تخلفات و فساد وفق 

 اسناد باالدستی

 

 13/12/91 11/11/91 شناسایی گلوگاه ها ی فسادخیز
 -گزارش گلوگاه های شناسایی شده

 گزارش اقدامات انجام شده
دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی 

 به شکایات دانشگاه ها

 

انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر یک از گلوگاه 
اصالح حداقل یک فرایند جاری مرتبط با )ها 

 (مصادیق فساد

11/10/91 21/12/91 
 –گزارش نتیجه اقدامات انجام شده 

 گزارش اصالح فرایندها
دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی 

 به شکایات دانشگاه ها

 

نظارت بر اجرای دستوالعمل ها، بخشنامه ها و 
 قوانین مرتبط

11/10/91 21/12/91 
 –گزارش اقدامات انجام شده 

 دعوتنامه جلسات –صورتجلسات 
بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی دفتر 

 به شکایات دانشگاه ها
 

نظارت بر فرایندهای معامالت و آزمون های 
 استخدامی

 صورتجلسات –دعوتنامه  13/12/91 11/11/91
دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی 

 به شکایات دانشگاه ها

 

2 

ساماندهی و تشکیل کمیته 
حقوق سالمت اداری و صیانت از 

مردم و اجرای برنامه هفتم نقشه 
 راه اصالح نظام اداری

تشکیل جلسات کمیته سالمت اداری و صیانت 
 از حقوق مردم در فواصل زمانی منظم

 صورتجلسات –دعوتنامه  21/12/91 11/10/91
دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی 

 به شکایات دانشگاه ها
 

/ سالمت اداریپیگیری اجرای مصوبات کمیته 
فعالیت های مبارزه با رشوه و تهیه بانک 

 اطالعاتی
11/10/91 21/12/91 

گزارشات مربوط به پیگیری مصوبات 
به منظور ارتقاء شاخص های سالمت 

 اداری

دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی 
 به شکایات دانشگاه ها

 

1 

طراحی، تدوین و اجرای نظام 

شکایات و جامع پاسخگوئی به 

 انتظارات مشتریان

پیگیری اقدامات در زمینه تقویت یا ایجاد 

زیرساخت بهبود کیفیت و کاهش مدت زمان 

 پاسخگوئی
11/12/91 21/12/91 

گزارش پیگیری رعایت حداقل زمان 

نمودارهای  -پاسخگوئی به شکایات 

 مقایسه ای

دفتر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی 

 ابه شکایات دانشگاه ه
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 وری نظام اداری و اجرایی کشورمدیریت بهره -برنامه نهم

 (امتیاز 84)محور بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری 

 اقدام ردیف
درصد  33-31هدف سال 

 کل
 امتیاز شاخص

 33سال  38سال  31سال 

1.  

 محل از اقتصادی رشد درصدی13 سهم به دستیابی

 ساله پنج برنامه قانون 1 ماده موضوع)وری  بهره ارتقای

 *1190سال  به نسبت( توسعه ششم

1.00 
افزایش  1.13

 TFPواحد 

افزایش  1.13

 TFPواحد 
 

های  وری در دستگاه استقرار چرخه بهره

 اجرایی کشور
21 

2.  
درصد هزینه های دولت در نظام اداری در  13کاهش 

 راستای ارتقای کیفیت خدمات
    

اداری در سامانه سادا ثبت اطالعات فضاهای 

 (سامانه اموال دستگاه های اجرایی)
13 

 21 استقرار مدیریت سبز

 23 بهبود فضای کسب و کار 
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  وری نظام اداری و اجرایی کشورمدیریت بهره -برنامه نهم

 وری رشد اقتصادی از محل ارتقاء بهره

 وریاز محل ارتقاء بهرهساله رشد اقتصادی گذاری سههدف: 7جدول شماره 

متوسط رشد ساالنه بهره وری کل عوامل تولید  واحد 1.3و خدمات اجتماعی معادل ( سالمت عمومی، بهداشت فردی، درمان و آموزش عالی و تحقیقات و فناوری علوم پزشکی)این عدد برای بخش بهداشت  .1

(TFP )سهم شده که در این میان  وری عوامل تولید عنوان کل واحدهای اقتصادی از محل بهرهدرصدی  13د نظام اداری، رشساله اصالح  وری و هدف برنامه نهم سه با توجه به گزارش سازمان ملی بهره. می باشد

که این عدد معادل ( یور گزارش سازمان ملی بهره) شده است درصد تعیین11و خدمات اجتماعی عدد (  سالمت عمومی، بهداشت فردی، درمان و آموزش عالی و تحقیقات و فناوری علوم پزشکی)بخش بهداشت 

باشد که  درصد می31.1معادل ( GDP)از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان ملی آمار ایران سهم حوزه خدمات از کل تولید ناخالص داخلی . باشد وری کل عوامل تولید می واحد متوسط رشد ساالنه بهره 1.3

منظور محاسبه سهم  لذا به. باشد صورت خصوصی می درصد آن به3.1درصد از محل اعتبارات دولتی و 1است؛ که از این رقم  درصد113.سهم بخش سالمت ، 1193های ملی سالمت سال  براساس گزارش حساب

 .گردد محاسبه می واحد 1.1حداکثر به این نتیجه خواهیم رسید که سهم این وزارت خانه (  TFP)وری کل عوامل تولید  از متوسط ساالنه رشد بهره وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  

 7 7931سال  به نسبت( توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون 9 ماده موضوع)وری بهره ارتقای محل از اقتصادی رشد درصدی 98 سهم به دستیابی :عنوان اقدام

 : شاخص اندازه گیری

 میزان ارتقاء بهره وری

 : فرمول محاسبه

 دستگاه نسبت ارزش افزوده به کل منابع در اختیار

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف
 99-91هدف برنامه سه ساله  1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال 

 99-91درصد رشد طی  سه سال  درصد رشد نسبت  به سال گذشته درصد رشد نسبت  به سال گذشته عوامل کل تولید بهره وریمحاسبه 

 عدم مصداق ستاد 1

     مجموع
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 %81.9 (1193آمار سال )بخش خدمات از کل اقتصاد کشور ( GDP) سهم تولید ناخالص داخلی 

 %8.79 (1193آمار سال )بخش سالمت از بخش خدمات ( GDP) سهم تولید ناخالص داخلی 

 THE/GDP محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در بخش سالمتفرمول 

 خصوصی های دولتی، صداوسیما، نفت، شهرداری  سهم سایر دستگاه سهم صندوق تأمین اجتماعی علوم پزشکی و وزارت بهداشتسهم دانشگاه های 

1.13۵ 9.18% 

1.11۵ 1.03۵ 9.18% 

درصد می باشد که  اگر بخواهیم تفسیر واقع بینانه ای از متوسط رشد بهره وری 9ر اساس اعداد جدول، سهم بخش دولتی از کل تولید ناخالص داخلی بخش سالمت عددی معادل ب

با این حال این وزارتخانه متوسط رشد بهره وری کل . دخواهد بو TFPواحد  4.7کل عوامل تولید برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشیم، این عدد کمتر از 

 .واحد پیش بینی نموده است 4.7د را عوامل تولی

 

گذاری،  وظایف سیاستهای توسعه کشور، وزارت متبوع دارای نقش تولیتی بوده و ایفاگر  قانون احکام دائمی برنامه 1، ابالغی مقام معظم رهبری و ماده های کلی سالمت سیاست 1به استناد به بند * 

که با توجه به نقش حال آن. باشد های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مراکز تحقیقاتی و رشد و پارکهای علم و فناوری گروه علوم پزشکی دولتی و غیردولتی می دانشکده/ریزی و نظارت بر دانشگاه برنامه

های توسعه کشور  احکام دائمی برنامه قانون( 1)پذیرد که عموماً این واحدها مطابق ماده  انبخشی، پژوهشی و آموزشی از طریق واحدهای وزارت متبوع صورت میتولیتی وزارتخانه، ارائه خدمت بهداشتی، درمانی، تو

احکام دائمی هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی و ( 1)ماده  3و طبق تبصره  .باشند های دولتی بوده و تابع قوانین و مقررات مصوب هیئت امنای خود می مستثنا از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه

 .احکام دائمی است قانون( 1)های ماده  گیری در مورد کاهش هزینه و همچنین استراتژی معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فقط مشمول ماده تصمیم

های علوم پزشکی و  دانشکده/قانون برنامه ششم توسعه، دانشگاه( 122)باتوجه به حکم بند الف ماده  :معاون محترم حقوقی رئیس جمهور 3/1/9317مورخ  83888/91893به استناد نامه شماره  *

 .امه های توسعه و تبصره های آن می باشندقانون احکام دائمی برن( 1)قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده و تابع حکم ماده ( 23)خدمات بهداشتی درمانی، منصرف از شمول حکم بند الف ماده 

می باشد، که معادل درآمد اختصاصی دستگاه در « ارزش افزوده»با توجه به فرمول محاسبه بهره وری کل عوامل تولید، که از سوی سازمان ملی بهره وری ابالغ شده، صورت کسر محاسبه شاخص بهره وری عدد * 

بنابراین امکان . ی را مستقیم ارائه نمی نماید، لذا مبلغی تحت عنوان درآمد اختصاصی را نمی توان برای آن متصور و منظور نموداز این رو با توجه به آن که ستاد وزارتخانه هیچگونه خدمات. نظر گرفته شده است

 .مقدور نمی باشدمحاسبه شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
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 کشور اجرایی و اریاد نظام وری بهره نظام مدیریت  -برنامه نهم

 رشد اقتصادی از محل ارتقاء بهره وری 
 (برش استانی)وری ساله رشد اقتصادی از محل ارتقاء بهرههدفگذاری سه: 2جدول شماره

 

 (برش استانی) 7931سال  به نسبت( توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون 9 ماده موضوع)وری بهره ارتقای محل از اقتصادی رشد درصدی 98 سهم به دستیابی :عنوان اقدام

 درصد :واحد سنجش نسبت ارزش افزوده به کل منابع در اختیار دستگاه: فرمول محاسبه میزان ارتقاء بهره وری: شاخص اندازه گیری

 عنوان دستگاه ردیف
 99-91هدف برنامه سه ساله  1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال 

 99-91درصد رشد طی  سه سال  درصد رشد نسبت  به سال گذشته درصد رشد نسبت  به سال گذشته عوامل کل تولید بهره وریمحاسبه 

 واحد 1.10 واحد 1.19 واحد 1.11 1.31 دانشکده علوم پزشکی آبادان  .1

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.11 دانشگاه علوم پزشکی اراک  .2

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.01 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  .1

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.01 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  .1

 واحد 1.10 واحد 1.19 واحد 1.11 1.03 دانشکده علوم پزشکی اسفراین  .3

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.00 دانشگاه علوم پزشکی اهواز  .0

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.12 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  .1

 واحد 1.2 واحد 1.12 واحد 1.13 1.01 دانشگاه علوم پزشکی البرز  .3

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.33 دانشگاه علوم پزشکی ایران  .9

 واحد 1.10 واحد 1.19 واحد 1.11 1.13 دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر  .11

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.11 دانشگاه علوم پزشکی ایالم  .11

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.39 دانشگاه علوم پزشکی بابل  .12

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.11 دانشگاه علوم پزشکی بم  .11

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.31 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  .11

 واحد 1.10 واحد 1.19 واحد 1.11 1.02 دانشکده علوم پزشکی بهبهان  .13

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.0 علوم پزشکی بیرجنددانشگاه   .10

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.11 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  .11
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 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 --- دانشگاه علوم پزشکی تربت جام  .13

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.31 دانشگاه علوم پزشکی  تربت حیدریه  .19

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.99 پزشکی تهراندانشگاه علوم   .21

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.31 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  .21

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.01 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  .22

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.02 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  .21

 واحد 1.10 واحد 1.19 واحد 1.11 ---- خمیندانشکده علوم پزشکی   .21

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.11 دانشگاه علوم پزشکی دزفول  .23

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.0 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  .20

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.19 دانشگاه علوم پزشکی زابل  .21

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.31 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  .23

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان  .29

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 110 دانشگاه علوم پزشکی ساوه  .11

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.11 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  .11

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.29 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  .12

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.30 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  .11

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.31 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  .11

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.0 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  .13

 واحد 1.10 واحد 1.19 واحد 1.11 --- دانشکده علوم پزشکی شوشتر  .10

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.09 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  .11

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.03 دانشگاه علوم پزشکی فسا  .13

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.00 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  .19

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.00 دانشگاه علوم پزشکی قم  .11

 واحد 4.73 واحد 472 واحد 4.41 4.08 پزشکی کاشاندانشگاه علوم   .07

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.11 دانشگاه علوم پزشکی کردستان  .12

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.00 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  .11
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 :زیر تعریف می شوددر این روش شاخص بهره وری کل عوامل به صورت . در محاسبه بهره وری کل عوامل، از شاخص دیوپژیا برای جمع سازی نهاده ها استفاده می شود: وریفرمول بهره* 

    
  

  
     

 
 

βاگر فرض همگنی خطی یا بازدهی ثابت نسبت به مقیاس به کارگرفته شود خواهیم داشت  . یا هر نوع خروجی دیگر است( معادل درآمد اختصاصی) ارزش افزوده  Vکه در آن   1 از طرفی در شرایط     

بنابراین، در شرایطی که اطالعات آماری در خصوص سهم های عوامل تولید وجود ندارد می توان از کشش تولیدی کار و . بیانگر کشش های تولیدی نسبت به سرمایه و نیروی کار می باشد βو  αرقابت کامل 

گی جالب آن در این است که توان هر یک از عوامل تولید در تابع فنی تولید، ضریب کشش تولیدی آن عامل تابع کاب داگالس از نوع توابع نمایی است و ویژ .سرمایه در برآورد بهره وری کل عوامل استفاده نمود

 :تابع کاب داگالس به شکل زیر تصریح می شود. تولید را نیز مشخص می کند

         
 . می دهندرا نشان ( سرمایه  نیروی کار)به ترتیب ضریب کشش تولیدی عوامل تولید  βو  αکه در آن 

 واحد 1.10 واحد 1.19 واحد 1.11 1.31 دانشکده علوم پزشکی گراش  .11

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.21 کرماندانشگاه علوم پزشکی   .13

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.01 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  .10

 واحد 1.19 واحد 112 واحد 1.11 1.10 دانشگاه علوم پزشکی گناباد  .11

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.12 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  .13

 واحد 1.10 واحد 1.19 واحد 1.11 1.13 دانشکده علوم پزشکی الرستان  .19

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.31 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  .31

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.31 دانشگاه علوم پزشکی مازندران  .31

 واحد 1.10 واحد 1.19 واحد 1.11 --- دانشکده علوم پزشکی مراغه  .32

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.32 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  .31

 واحد 1.10 واحد 1.19 واحد 1.11 1.11 دانشکده علوم پزشکی نیشابور  .31

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.21 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  .33

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.13 دانشگاه علوم پزشکی همدان  .30

 واحد 1.2 واحد 112 واحد 1.13 1.10 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  .31

 واحد 1.1 واحد 1.1 واحد 1.1 1.33 دانشگاه علوم پزشکی یزد  .33

 4.72 1.13 1.13 1.00 (میانگین دانشگاه ها)مجموع 
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 وری نظام اداری و اجرایی کشورمدیریت بهره -برنامه نهم

 کاهش هزینه ها در راستای ارتقاء کیفیت

 ساله کاهش هزینه ها در راستای ارتقاء کیفیتگذاری سههدف: 7جدول شماره 

لذا . نخواهد بود امکانپذیر( درمانی، دانشکده و مرکز تحقیقاتی-بیمارستان، مرکز بهداشتی)وری در کلیه واحدهای عملیاتی  ارتقای بهره وری از محل کاهش هزینه تنها از طریق استقرار کامل چرخه مدیریت بهره* 

متمرکز گردیده ( به لحاظ تنوع و پیچیدگی ارائه خدمات و هزینه بری باال)هدفگذاری برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که واحدهای عملیاتی را تحت پوشش دارد، تنها بر روی بیمارستانها 

 .است

های توسعه کشور مبنی بر نقش  قانون احکام دائمی برنامه( 1)های اجرایی و استناد به ماده  قانون برنامه ششم توسعه در کلیه دستگاه( 3)وری براساس ماده  با توجه به الزام استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره* 

وری  عنوان واحد مجری استقرار چرخه مدیریت بهره ترین واحدهای عملیاتی به پیچیده ترین و عنوان یکی از پرهزینه را به ها بیمارستانتولیتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این وزارتخانه در گام اول 

ک یا چند وری در ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منتخب داوطلب اجرای چرخه مدیریت بهره 0بیمارستان از  11تعداد  91لذا نظر به وسعت اجرایی پروژه در گام اول تا پایان سال . انتخاب نمود

همچنین بر اساس برنامه زمانبندی پیش بینی شده . غ گردیدبیمارستان تحت پوشش خود گردیدند که بدین منظور دستورالعمل مدونی به انضمام راهنمای عملیاتی در راستای اجرای صحیح چرخه تدوین و ابال

 .بهره وری بیمارستانی را دارند، به جدول اضافه خواهد شدکه حداقل یک بیمارستان منتخب اجرای کامل چرخه مدیریت  دانشگاه 0ساالنه 

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی را ملزم به رعایت و کنترل هزینه اعتبارات رفاهی، حق  ، کلیه دانشگاه 90/11/23مورخ  1291/111این وزارتخانه در راستای کاهش هزینه و با توجه به مکاتبه شماره * 

درصد کل 11به میزان  ذخیره احتیاطیدرخصوص لحاظ نمودن  1191ها در سال  نموده و همچنین با استناد به بودجه تفصیلی دانشگاه 93برمبنای سقف اعتباری سال  91از شمول برای سال  مدیریت و خارج

 .را مدنظر قرار داده است 91وم پزشکی برای سال های عل های دانشگاه درصدی هزینه11گذاری برای کاهش حداقل  گیری و هدف اعتبار بودجه دانشگاه، تصمیم
 

 خدمات کیفیت ارتقای راستای در اداری نظام در دولت های هزینه درصدی78 کاهش  :عنوان اقدام

 : شاخص اندازه گیری

 میزان هزینه دستگاه

 : فرمول محاسبه

 نسبت هزینه های جاری به کل هزینه ها

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 99-91هدف برنامه سه ساله  1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال 

 1191محاسبه هزینه سال 
درصد کاهش هزینه نسبت به  سال 

1191 

هزینه نسبت به سال درصد کاهش 

1193 
 99-91درصد کاهش هزینه طی سال 

 عدم مصداق ستاد 1

     مجموع



 اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز -معاونت توسعه مدیریت و منابع 113

 

  وری نظام اداری و اجرایی کشورمدیریت بهره -برنامه نهم

 کاهش هزینه ها در راستای ارتقاء کیفیت

 (برش استانی)ساله کاهش هزینه ها در راستای ارتقاء کیفیت گذاری سههدف: 7جدول شماره 

 

  

 خدمات کیفیت ارتقای راستای در اداری نظام در دولت های هزینه درصدی78 کاهش  :عنوان اقدام

 : شاخص اندازه گیری

 میزان هزینه دستگاه

 : فرمول محاسبه

 نسبت هزینه های جاری به کل هزینه ها

 :واحد سنجش

 درصد

 عنوان دستگاه ردیف

 99-91هدف برنامه سه ساله  1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال 

 1191 محاسبه هزینه سال
درصد کاهش هزینه نسبت به  سال 

1191 

درصد کاهش هزینه نسبت به سال 

1193 

-91درصد کاهش هزینه طی سال 

99 

1 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات /دانشگاه

 بهداشتی درمانی
11 11 11 11 

 74 74 74 74 مجموع
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 وری نظام اداری و اجرایی کشور مدیریت بهره -برنامه نهم

 ها در راستای ارتقاء کیفیتکاهش هزینه 
 وری نظام اداری و اجرایی کشورهای برنامه مدیریت بهرهجدول پروژه 0جدول شماره 

 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: عنوان دستگاه

 استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری بیمارستانی عنوان اقدام

 مجری خروجی پایانزمان  زمان شروع پروژه اجرایی عنوان اقدام ردیف

 استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری بیمارستانی -1

تدوین دستورالعمل اجرای چرخه مدیریت 

 بهبود بهره وری بیمارستانی
 دستورالعمل 91/11/11 91/1/1

مرکز توسعه مدیریت و 

 تحول اداری

تدوین راهنمای عملیاتی اجرای چرخه 

 مدیریت بهبود  بهره وری بیمارستانی
91/1/1 91/11/11 

شاخص 

TFP 

مرکز توسعه مدیریت و 

 تحول اداری

محاسبه شاخص بهره وری وزارت بهداشت درمان و  1

 193-1191آموزش پزشکی 

تدوین دستورالعمل محاسبه شاخص بهره وری 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 دستورالعمل 91/11/11 91/1/1

مرکز توسعه مدیریت و 

 تحول اداری

محاسبه شاخص بهره وری وزارت بهداشت درمان و  2

 193-1191آموزش پزشکی 

دانشگاه (TFP) محاسبه شاخص بهره وری کل 

 1193-1191های علوم پزشکی 
91/1/1 91/11/11 

شاخص 

TFP 

مرکز توسعه مدیریت و 

 تحول اداری
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 نظارت و ارزیابی  -برنامه دهم

  

 (امتیاز718)  محور نظارت و ارزیابی  

 اقدام ردیف

 33-31هدف سال 
درصد 

 کل
 33سال  38سال  31سال  امتیاز شاخص

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 
افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و 

 درصد 03مقررات به باالی 
 11  11  12 

میزان 

 2افرایش 

 درصد 

سازمانها، با در نظر گرفتن )انجام ارزیابی عملکرد دستگاه

 (موسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی
13 

 21 تهیه و تدوین گزارش ارزیابی استراتژیک دستگاه 

 21 تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه

 31 اقدامات برجسته دستگاه 

 13 سازمانیاجرای مفاد نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ 
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 نظارت و ارزیابی: برنامه دهم

 درصد 18افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به باالی 

 هدفگذاری سه ساله میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات: 7جدول شماره 

 

 

  11بر اساس قوانین و مقررات سال گذشته ارزیابی عملکرد، ستاد و دانشگاه های علوم پزشکی حدود . باشددرصد مد نظرمی 03با توجه به اینکه در این برنامه درصد اجرای قوانین و مقررات به باالی 

و  این وزارت سعی در افزایش دو درصدی تحقق اهداف عمومی 99تا  91که با توجه به قوانین جدید وضع شده در سال های . درصد اجرای قوانین و  تحقق اهداف عمومی و اختصاصی داشته است

 . اختصاصی را خواهد داشت

 

 

 درصد 18افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به باالی : عنوان اقدام

 درصد: واحد سنجش  درصد اجرای قوانین و مقررات: نحوه محاسبه درصد اجرای قوانین و مقررات:شاخص اندازه گیری

 عنوان دستگاه ردیف
 99-91هدف برنامه سه ساله  1199هدف سال  1193هدف سال  1191هدف سال 

 99-91درصد افزایش طی سه سال  99سالدرصد پایان  93درصد  پایان سال  91درصد پایان سال  91درصد ابتدای سال 

 --- 12 11 11 11 ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  1

 --- 12 11 11 11 دانشگاه های علوم پزشکی  2

 --- 12 11 11 11 مجموع
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 نظارت و ارزیابی: برنامه دهم

 درصد  18افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به باالی 

 برش استانی میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات: 2جدول شماره 

 درصد 18الی افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به با: عنوان اقدام

 درصد: واحد سنجش  درصد اجرای قوانین و مقررات: نحوه محاسبه درصد اجرای قوانین و مقررات:شاخص اندازه گیری

 عنوان دستگاه ردیف
 33-31هدف برنامه سه ساله  7933هدف سال  7938هدف سال  7931هدف سال 

 99-91درصد افزایش طی سه سال  99درصد پایان سال 93درصد  پایان سال  91درصد پایان سال  91درصد ابتدای سال 

  91 39 33 33 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1

  91 39 33 33 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 2

  91 39 33 33 دانشگاه علوم پزشکی فسا 1

  33 31 31 31 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1

  33 31 31 31 دانشگاه علوم پزشکی البرز 3

  33 31 31 31 دانشگاه علوم پزشکی همدان 0

  33 31 31 31 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1

  31 31 32 32 دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری 3

  31 31 32 32 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 9

  31 31 32 32 دانشگاه علوم پزشکی قم 11

  31 31 32 32 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 11

  31 31 32 32 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 12

  32 31 31 31 دانشگاه علوم پزشکی تهران 11

  31 31 19 19 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 11
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  31 19 13 13 دانشگاه علوم پزشکی یزد 13

  31 19 13 13 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 10

  11 10 13 13 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 11

  11 10 13 13 دانشگاه علوم پزشکی بم 13

  11 10 13 13 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 19

  11 11 12 12 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 21

  11 11 12 12 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 21

  10 19 12 12 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 22

  11 11 12 12 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 21

  11 12 11 11 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 21

  11 12 11 11 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 23

  11 12 11 11 دانشکده علوم پزشکی نیشابور 20

  11 12 11 11 دانشکده علوم پزشکی اسفراین 21

  03 01 00 00 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 23

  12 11 11 11 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 29

  12 11 11 11 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 11

  12 11 11 11 دانشگاه علوم پزشکی ایران 11

  12 11 11 11 دانشکده علوم پزشکی مراغه 12

  11 11 09 09 دانشگاه علوم پزشکی اراک 11

  11 11 09 09 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 11

  11 11 09 09 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 13

  11 11 09 09 دانشکده علوم پزشکی آبادان 10

  11 09 03 03 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 11

  11 09 03 03 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 13

  11 09 03 03 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 19

  00 03 01 01 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 11

  00 03 01 01 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 11

  00 03 01 01 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 12
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  00 03 01 01 دانشگاه علوم پزشکی دزفول 11

  01 00 03 03 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 11

  01 00 03 03 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 13

  01 00 03 03 دانشگاه علوم پزشکی ایالم 10

  01 00 03 03 اصفهاندانشگاه علوم پزشکی  11

  02 01 01 01 دانشگاه علوم پزشکی بابل 13

  02 01 01 01 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 19

  02 01 01 01 دانشکده علوم پزشکی الرستان 31

  31 30 33 33 دانشکده علوم پزشکی ساوه 31

  31 30 33 33 دانشکده علوم پزشکی شوشتر 32

  01 39 33 33 زابلدانشگاه علوم پزشکی  31

  01 39 33 33 دانشکده علوم پزشکی تربت جام 31

  31 30 33 33 دانشگاه علوم پزشکی بهبهان 33

  32 31 31 31 دانشکده علوم پزشکی گراش 30

  32 31 31 31 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 31

  32 31 31 31 دانشکده علوم پزشکی خمین 33

  12 14 14 14 مجموع
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 برنامه نظارت و ارزیابی
 عناوین پروژه های برنامه نظارت و ارزیابی: 0جدول شماره 

 مجری پروژه خروجی ملموس زمان پایان زمان شروع عنوان پروژه های اجرایی عنوان اقدام ردیف

1 

افزایش میزان تحقق 

اهداف و اجرای قوانین و 

 03مقررات به باالی 

 درصد

 تهیه گزارش 29/12/1191 11/13/1191 ارزیابی استراتژیک و تدوین گزارش
مدیریت و تحول مرکز توسعه 

 معاونت برنامه ریزی -اداری

 29/12/1191 11/11/1191 استقرار سیستم مدیریت عملکرد
ارزیابی ستاد، دانشگاه و سازمان های 

 تابعه

منابع  و مدیریت توسعه معاونت

مرکز توسعه مدیریت و تحول  -

 اداری

تهیه و تدوین گزارش تحلیلی و 

 آسیب شناسی
 تهیه گزارش  بازخورد 11/11/1191 11/31/1191

منابع  و مدیریت توسعه معاونت

مرکز توسعه مدیریت و تحول  -

 اداری

استقرار سیستم ارزیابی عملکرد 

 دستگاه، مدیران و کارکنان
 گزارش عملکرد 29/12/1191 11/11/1191

منابع  و مدیریت توسعه معاونت

 اداره کل منابع انسانی -

ساله اصالح نظام تدوین برنامه سه 

 اداری
 تفاهم نامه سه ساله اصالح نظام اداری 29/12/1191 11/11/1191

منابع  و مدیریت توسعه معاونت

مرکز توسعه مدیریت و تحول  -

 اداری

برگزاری جشنواره شهید رجایی در 

 سطح دستگاه
11/11/1191 29/12/1191 

کارنامه عملکردی دانشگاه های علوم 

 عهپزشکی و سازمان های تاب

منابع  و مدیریت توسعه معاونت

مرکز توسعه مدیریت و تحول  -

 اداری


