
 اولويت اهي معاونت توسعه مدرييت و منابع 

 ربانهم ششم توسعه  

 مرکز بودجه و پایش عملکرد 

 تکمیل فرایند حسابداری تعهدی با تاکید بر محاسبه قیمت تمام شده  .1

 به موقع درامدها براساس قانوناستقرار نظام تحصیل  .2

 منابع مالی بر مبنای عملکرد به موقع  تخصیص و توزیع نظام ستقرارا .3

 پایش مستمر برنامه ها از طریق شاخص های خروجی .4

 

 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری 

 مدیریت عملکرد در چارچوب برنامه ششم توسعهبرنامه ریزی و استمرار نظام  .1

و استقرار آن پس از طی مراحل تصویب در  نظام نوین مدیریت وزارت بهداشت طراحی و تدوین .2

 جع ذیربط مرا

 در جهت سیاست های کلی برنامه و اسناد باالدستیوزارت بهداشت اصالح ساختار و تشکیالت  .3

 بیمارستانها و کمك به استقرار آنهاهیات امنایی های اداره تهیه و تدوین دستورالعمل .4

 شایستگیمدل مبتنی بر آموزش مدیران حرفه ای  اجرای برنامه .5

 اولویت گذاری شدهو روش های انجام کار  بازطراحی و بازمهندسی فرایندها .6

 واگذاری فعالیت ها به سطوح استانی و شهرستانی، مدیریت های محلی و بخش غیردولتی .7

  سامانه های اطالعاتی مرکزتوسعه، ارتقاء و یکپارچه سازی  .8

 استقرار نظام انتخاب و انتصاب مدیران وزارت بهداشت  .9

 

 اداره کل منابع انسانی 

 استقرار نظام نوین آموزش کارکنان وزارت بهداشتطراحی و  .1

 طراحی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات پرسنلی .2

تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاهها و مراکز وابسته از طریق شیوه های نوین و ساماندهی  .3

 نیروی انسانی موجود



 بازنگری در نظام حقوق و دستمزد فعلی و ارائه اقدامات اصالحی .4

 یح مقررات اداری و تنظیم مقررات مورد نیاز در حوزه اداریتنق .5

 

 مدیریت منابع فیزیکی 

 تخت بیمارستانی 21222تسریع برنامه ساخت  .1

 CMMSتوسعه نظام نگهداشت تجهیزات و فضاهای فیزیکی باتاکید بر پوشش کامل  .2

 هااجرای پروژهانشگاهها و نظارت بر استقرار کامل نظام کنترل پروژه جهت پروژه های عمرانی د .3

ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی ازطریق بهره برداری از توان بخش خصوصی و خیریه  .4

 ها

 تدوین و به روزرسانی استانداردهای فضاهای فیزیکی حوزه سالمت  .5

 

 اداره کل خدمات پشتیبانی 

هی تقویت خدمات رفاهی کارکنان وزارت بهداشت از طریق ایجاد و استقرار خدمات رفا .1

 یکپارچه

 تامین وتجهیز و توسعه ناوگان اورژانس کشور .2

 اصالح الگوی مصرف انرژی باتاکید برطراحی و اجرای برنامه های مدیریت سبز .3

 توسعه تربیت بدنی و نظام ورزش کارکنان .4

 

 موضوعات عمومی 

 استفاده از ظرفیت های بین المللی در حوزه های مرتبط .1

 فعال کردن کمیته واگذاری برای واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیردولتی  .2

و تشکیالتی در سطح معاونت های  ،خدماتیاستقرار نظام یکپارچه مالی، اداریساماندهی و  .3

 وزارتخانه و دانشگاههای علوم پزشکی

 استقرار نظام هماهنگ بخشی و بین بخشی از طریق فعال کردن قطب ها و مناطق .4

 

 

 


