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 انسانی، منابع عادالنه و بهینه  توزيع  و تامین و سالمت مديريت و سازمان توسعه

 جهت در  تابعه و وابسته واحدهای و متبوع وزارت اطالعاتی و فیزيکی مالی،

  و آموزشی درمانی، و بهداشتی های فعالیت و خدمات انواع کیفیت بهبود

 الگوها بکارگیری طريق از  ذينفعان رضايت و مشارکت افزايش و پزشکی پژوهش

  و کارآمد و چابک ،منطقی ساختاری ايجاد و مديريتی مناسب فرايندهای و

 انعطاف کاری، زندگی کارکنان،کیفیت معنوی اعتالی  و رشد بر تاکید و باعنايت

 خالقیت، نوآوری، ،(اثربخشی کارايی،) وری بهره پويايی، عدالت، پذيری،

 قانون به پايبندی و انظباط و نظم پذيری، مسئولیت

 

 مأموریت معاونت توسعه مدیریت و منابع



 منابع مالی ( بودجه ريزی)و توزيع ( بودجه بندی)ارتقاء نظام های  تأمین، توسعه، تخصیص 

همسویی و هماهنگی نظام بودجه ریزی با نظام برنامه ریزی 

بهره برداری از منابع و مسیرهای متنوع و قانونی جذب اعتبارات 

تخصیص مبتنی بر برآورد های دقیق، صحیح، به موقع و قابل اتکا به شواهد 

کارايی نظام های نظارت، کنترل و تحلیل صورت های مالی و حساب های ملی سالمت  رتقاء ا 

کنترل و نظارت مبتنی بر بهای تمام شده خدمات 

 یکپارچه سازی سیستم منابع مالی ستاد وزارت بهداشت 

  پایش و ارزیابی مستمر  منابع  و مصارف مالی در ستاد وزارت بهداشت با بهره برداری از سیستم های مجازی پایش
 و ارزیابی عملکرد مالی

یکپارچه سازی  سیستم مدیریت منابع مالی با سایر سیستم های پشتیبان 

بهبود مستمر نظام برآورد اعتبارات برای اجرای صحیح سیاست ها، راهبردها و برنامه های مصوب وزارتخانه 

همسویی و هماهنگی نظام بودجه ریزی با نظام برنامه ریزی 

 (حسابداری تعهدی)بهره برداری از نظام نوین مالی 

کاهش هزينه های بخش سالمت 

استفاده از ظرفیت های بال استفاده در تامین منابع بخش سالمت 

تخصیص مبتنی بر برآورد دقیق، صحیح، به موقع و قابل اتکا بر شواهد 

استفاده از تمام ظرفیت ها و منابع بخش های دولتی و غیردولتی در ارائه خدمات سالمت 

 

مرکز بودجه و پايش عملکرداهداف و راهبردهای   



ارتقاء کیفیت فضاهای درمانی ، بهداشتی ،آموزشی و پژوهشی 

استاندارد سازی فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی 

 استفاده از الگوهای پیشرفته و روز آمد در طراحی و احداث بیمارستان ها 

ارتقاء  و بهبود نگهداشت تجهیزات و فضاهای فیزيکی 

بهره برداری بهینه از سیستم های تعمیر و نگهداشت تجهیزات و فضاهای فیزیکی 

  (مديريت سبز)بهینه سازی مصرف انرژی 

 استفاده از الگوهای پیشرفته و روز آمد در طراحی و احداث بیمارستان ها 

استفاده از تمام ظرفیت ها و منابع بخش دولتی و غیر دولتی در استقرار مدیریت سبز 

توسعه فضاهای درمانی و بهداشتی مبتنی بر نظام گسترش شبکه ها و سطح بندی خدمات سالمت 

استاندارد سازی فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی 

 استفاده از الگوهای پیشرفته و روز آمد در طراحی و احداث بیمارستان ها 

استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی و برون سپاری پروژه های عمرانی 

تقاء کارايی نظام برنامه ريزی و نظارت بر منابع فیزيکیار 

ظرفیت سازی دفاتر فنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 

تقویت نظام مدیریت پروژه در طراحی و اجرای پروژه ها 

بهبود نظام مدیریت قراردادها 

 دفتر توسعه منابع فیزيکی و امور عمرانی اهداف و راهبردهای



افزايش بهره وری و بهبود تخصیص منابع 

نهادینه سازی نظام برنامه ریزی در حوزه معاونت توسعه ستاد و دانشگاهها 

  افزايش کارايی سیستم ها و فرآيندهای نظام اداری و مديريتی وزارت بهداشت 

بازمهندسی روش ها و فرآیند های سازمانی مبتنی بر طرح ها و برنامه های آتی 

فراهم سازی بستر ثبت و تبادل تجارب سازمانی و پیشنهادات 

 ارتقاء کارايی ساختار و تشکیالت سازمانی واحدهای تابعه وزارت متبوع 

منطقی نمودن ساختار و تشکیالت واحدهای وابسته و تابعه  وزارت بهداشت 

 تقويت ظرفیت شغلی واحدهای وزارت بهداشت 

بازنگری و بازسازی مستمر مشاغل وزارت بهداشت متناسب با ماموریت ها و برنامه ها 

 کاهش تصدی گری وزارت بهداشت در تامین و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی در تامین و ارائه خدمات و کاالهای بهداشتی و درمانی 

 

 مرکز توسعه مديريت و تحول اداری اهداف و راهبردهای



بهبود وضعیت نگهداشت و افزايش نرخ ماندگاری منابع  انسانی متناسب با نیازهای نظام سالمت 

اشتغال به کار تمام وقت در بخش دولتی سالمت 

شایسته گزینی در جذب و به کارگیری نیروی انسانی 

 ارتقای پاسخگويی در عرضه و تقاضای عادالنه و کارآمد نیروی انسانی نظام سالمت 

استفاده از ظرفیتهای هیئت امنای دانشگاهها به منظور تسهیل و تسریع در استخدام نیروی انسانی 

پایش و نظارت مستمرمنابع انسانی بخش سالمت مبتنی بر استاندارد های کمی و کیفی 

استقرار نظام دیده بانی منابع انسانی بخش سالمت 

 توزیع عادالنه و مبتنی بر نیاز نیروی انسانی نظام سالمت 

بهبود ظرفیت و توان مهارتی کارکردی نیروی انسانی نظام سالمت 

توسعه هدفمند آموزش های مبتنی بر شایستگی حرفه ای و سنجش مستمر آن 

ارزیابی عملکرد نیروی انسانی بخش سالمت مبتنی بر شایستگی ها 

بهبود وضعیت انگیزش و رضايت شغلی منابع انسانی بخش سالمت 

منطقی نمودن نظام های پرداخت منابع انسانی نظام سالمت مبتنی بر عملکرد 

نهادینه سازی شرایط انتصاب نیروی انسانی شایسته در مشاغل و حرف نظام سالمت 

 

 دفتر مديريت منابع انسانی اهداف و راهبردهای



 افزايش سرعت و دقت در تامین کاال ها و خدمات مورد نیاز واحدهای تابعه وزارت بهداشت 

کارآمدتر سازی  فرآیند ها و روش های تهیه و تدارک کاالها و خدمات 

بهینه سازی روش های ثبت و تحویل کاال و خدمات 

 تامین و تدارک کاال ها و خدمات واحد های تابعه وزارت بهداشت مبتنی بر نیاز و نظرات
 کارکنان و مدیران

کاهش هزينه های مصرفی در واحد های ستادی 

بهینه سازی مصرف انرژی در فضاهای فیزیکی واحدهای ستادی وزارت بهداشت 

 اصالح روش ها و فرایندهای نگهداشت کاالها و تجهیزات غیر مصرفی و سرمایه ای در
 واحد های ستاد وزارت بهداشت

 فرهنگ سازی و بستر سازی برای استفاده حداکثری از مواد و لوازم مصرفی در واحدهای
 ستاد وزارت بهداشت

 

 اداره کل خدمات پشتیبانی راهبردهایاهداف و 



  ارتقای میزان شفافیت عملکرد مالی 

   نظارت دقیق و مستمر بر اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی 

اصالح دستورالعمل ها در جهت تقویت استفاده و شفافیت عملیات مالی 

  مکانیزاسیون و یکپارچه سازی  نظام های مالی هوشمند 

  تقويت نظارت بر حساب اموال دولتی 

استفاده بهینه از اموال غیر منقول و دارایی ها و کنترل اموال مازاد و غیر موثر 

 

 ذيحسابی و اداره کل امور مالیاهداف و راهبردهای 



 

 روند اجرایی طراحی و استقرار نظام برنامه ریزي در 
 معاونت توسعه ستاد 

 

 تشکیل کمیته برنامه ريزی و مديريت عملکرد ستاد *
 طراحی مدل برنامه تاشش*
 تدوين ماموريت معاونت توسعه مديريت و منابع*

 استخراج و اولويت بندی چالش های معاونت توسعه*
 تدوين اهداف و راهبردهای معاونت توسعه*
 تعیین اولويت های معاونت توسعه*
 تهیه شیوه نامه اجرايی برنامه تاشش*
 مديريت های تابعه( پروژه ها و اقدامات اصالحی)تدوين و نهايی نمودن برنامه تاشش *
 تبادل تفاهمنامه اجرايی با مديريت ها*
 داماتتبادل تفاهمنامه داخلی فی مابین مديريت ها و مسئولین پروژه ها و اق*
 طراحی وب سايت برنامه ريزی و مديريت عملکرد*
 طراحی و استقرارسامانه برنامه ريزی و مديريت عملکرد*
 برگزاری جلسات پايش عملکرد برنامه تاشش معاونت توسعه   *
 تهیه گزارش پايش برنامه تاشش به صورت خود اظهاری  *
 ( بررسی مستندات)ش حضوری تدوين گزارش نهايی پیشرفت پروژه ها و اقدامات اصالحی با رويکرد پاي*
 تهیه و نهايی نمودن فرمول پرداخت حق الزحمه مجريان برنامه تاشش*
 انتشار مجله رهاورد درستاد معاونت توسعه*

 
 



 
صداجمالی برنامه منهای گزارش   

در معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت 

  

مرکز توسعه  
مديريت و  

تحول  
 اداری

دفتر مديريت  
 منابع انسانی

دفتر توسعه منابع  
فیزيکی و امور  

 عمرانی

مرکز بودجه و  
 پايش عملکرد

ذيحسابی و اداره  
 کل امور مالی

اداره کل  
خدمات  
 پشتیبانی

 کل 

 36 4 5 4 5 10 8 تعداد پروژه

متوسط درصد پیشرفت 
 %86 %90 %90 %100 %82 %78 %86 پروژه

 18 5 0 8 2 0 3 تعداد اقدام

متوسط درصد پیشرفت 
 %97 %100 - %100 %98 - %81 اقدام



 

مدیریت هاي ستاد  متوسط پیشرفت پروژه ها ي تاشش  
 

 تعداد متوسط میزان پیشرفت

 نام واحد
رد
 تحقق یافته يف

 
 مورد انتظار

 ها پروژه 

 1 مرکز بودجه و پایش عملکرد 8 59.5 55

 2 اداره کل منابع انسانی 11 55.7 45

40 50.6 10 
مرکز توسعه مدیریت و تحول  

 اداری
3 

56.9 70.9 13 
دفتر توسعه مدیریت منابع فیزیکی  

 و امور عمرانی
4 

 5 ذیحساب و اداره کل امور مالی 7 63.8 55.4

 6 اداره کل خدمات پشتیبانی 18 76.8 69.7

 مجموع پروژه ها 67 62.8 53.6



 متوسط میزان پیشرفت
 تعداد

 رديف نام واحد
 اقدام جاري

 1 مرکز بودجه و پایش عملکرد 7 55.4

 2 اداره کل منابع انسانی 21 50

 3 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری 11 47.5

52 18 
دفتر توسعه مدیریت منابع فیزیکی و امور  

 عمرانی
4 

 5 ذیحساب و اداره کل امور مالی 9 51

 6 اداره کل خدمات پشتیبانی 37 74.8

 مجموع اقدامات 103 55.1

 

مدیریت هاي ستاد  تاشش متوسط پیشرفت اقدامات  
 



  مدیریت و ریزی برنامه مدیریت ستاد و پزشکی علوم های دانشگاه بین ارتباطی پل
 توسعه معاونت عملکرد
  خبرها، ها، اطالعیه) عملکرد مدیریت و ریزی برنامه به مربوط اطالعات کلیه به دسترسی

  عملکرد، مدیریت و ریزی برنامه سامانه ها، دانشگاه تاشش های برنامه ها، دستورالعمل
  معاونت راهبردی برنامه ، برنامه مدل ، ستاد ریزی برنامه کمیته اعضای تماس اطالعات

 (...و
 توسعه معاونت اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز :سایت وب متولی
 ir/.gov.behdasht.mdar.//op:http : سایت وب آدرس
 ir.gov.mdar@behdasht.op : الکترونیک پست

 

 وب سایت برنامه ریزي و مدیریت عملكرد
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اين سامانه در ستاد معاونت توسعه وزارت بهداشت 
استقرار يافته است و به زودی در دانشگاههای علوم 

 .استقرار خواهد يافت پزشکی 
  

 سامانه یكپارچه برنامه ریزي و مدیریت عملكرد
 

 









 تعیین نماينده برنامه ريزی معاونت توسعه دانشگاه ها *

 اسفندماه 3تشکیل جلسه آموزشی و توجیهی با حضور نمايندگان دانشگاه ها *

 تدوين شیوه نامه تدوين برنامه تاشش دانشگاه ها*

 برگزاری سه کارگاه آموزشی توجیهی به تفکیک مناطق ارديبهشت ماه  *

 بازنگری و اصالح برنامه های دانشگاه ها*

 دانشکده های علوم پزشکی کشور در خردادماه\ابالغ برنامه تاشش دانشگاه ها *

 تدوين دستورالعمل اجرايی پايش و ارزيابی دانشگاه ها  *

 گروه 10گروه بندی دانشگاه های مناطق به *

 شهريورماه 4برگزاری جلسه هماهنگی پايش با دانشگاههای سرگروه *

 شهريور ماه  24برگزاری جلسه ارائه پايش برنامه کلیه دانشگاهها در دانشگاه ايران *

 مهرماه 15و  14برگزاری جلسه پايش مستند برنامه تاشش در دانشگاه مازندران *

 

 

 روند اجرایی طراحی و استقرار نظام برنامه ریزي در دانشگاه ها

eblagh shirqaz.pdf
eblagh shirqaz.pdf
eblagh shirqaz.pdf


تقسیم بندي مناطق براساس راهبرد گسترش  
 جغرافیایی آموزش عالی سالمت در ایران 

( سند آمایش سرزمین)  
 

 گروه 1: دانشگاه ها و دانشكده هاي   مازندران ،  گیالن ،  گلستان ،  سمنان ،  بابل ،  شاهرود.

 گروه 2: دانشگاه ها و دانشكده هاي   تبريز ،  ارومیه ،  اردبیل ،  مراغه .

 گروه 3: دانشگاه ها و دانشكده هاي   کرمانشاه ، همدان ، کردستان ،  ايالم.

 گروه 4: دانشگاه ها و دانشكده هاي   اهواز ،  لرستان ،، دزفول ،  بهبهان ، آبادان .

 گروه 5: دانشگاه ها و دانشكده هاي   شیراز ،  بندرعباس ، ياسوج ، بوشهر، فسا ، جهرم ،  الر ،  گراش.

 گروه 6: دانشگاه ها و دانشكده هاي   زنجان ،  اراک ، قزوين ،  قم ،  البرز ،  ساوه .

 گروه 7: دانشگاه ها و دانشكده هاي   اصفهان ،  يزد ،  کاشان ،  شهرکرد.

 گروه 8: دانشگاه ها و دانشكده هاي   کرمان ،  زاهدان ،  زابل ،  بم ،  رفسنجان ،  جیرفت ،  ايرانشهر .

گروه 9: دانشگاه ها و دانشكده هاي   مشهد ،  بیرجند ، بجنورد ،  سبزوار ،  نیشابور ، تربت حیدريه ، گناباد 

.،  تربت جام ، اسفراين  

 گروه 10: دانشگاه ها و دانشكده هاي تهران ، شهید بهشتی ، ايران ،علوم بهزيستی.

 





 همکاری مناسب و مستمر با نمایندگان برنامه ریزی دانشگاه های هم گروه  *
هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری جلسات مرتبط با هدایت و مدیریت  *

دانشگاه سرگروه و تعیین دستور جلسات، تهیه صورتجلسات و پیگیری  
 اجرای مصوبات

دبیرخانه  و کمیته برنامه ریزی معاونت توسعه ستاد با اعضای  تعامل مستمر*
 .ستاد برنامه ریزی و مدیریت عملکرد

پایش برنامه تاشش دانشگاه ها و دانشکده های هم گروه با بررسی *
 مستندات پیشرفت برنامه

ارائه گزارشات مستمر و موردی از وضعیت پیشرفت پروژه ها و اقدام های  *
 اصالحی مصوب دانشگاه های هم گروه و ارسال آن به ستاد

متناسب با نیاز های گروه های ده   طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی*
 گانه
و گروه های  تشکیل و تقویت کمیته های مدیریت عملکرد در سطح دانشگاه *

 ده گانه

 
 

 

 شرح وظایف دانشگاه هاي سرگروه



 دانشکده علوم پزشکی/فرم پايش پروژه های تاشش دانشگاه*

 عنوان پروژه ردیف
میزان برنامه ریزی 

 شده
میزان پیشرفت 

 واقعی

    

    

    

    

 وزارت منابع و مدیریت توسعه معاونت توسط مربوطه دانشکده/دانشگاه شده ابالغ و مصوب های پروژه کلیه :پروژه عنوان
 .باشد می متبوع
 گردید می انجام باید گزارش تاریخ تا که هایی فعالیت وزن مجموع از که است درصدی یا میزان :شده ریزی برنامه میزان

 .آید می بدست ،(شده ریزی برنامه)
 بدست گزارش تاریخ تا (واقعی) شده انجام های فعالیت وزن مجموع از که است درصدی یا میزان :واقعی پیشرفت میزان

 .آید می
 



 عنوان اقدام ردیف
پنج ماهه  )درصد پیشرفت 

 (اول
  شرح اقدامات و فعالیت های انجام شده 
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... 
... 
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... 
... 

  

    

  

... 
... 
... 

  

 :دانشکده علوم پزشکی/دانشگاه تاششپايش اقدامات اصالحی فرم *

  متبوع وزارت منابع و مدیریت توسعه معاونت توسط شده ابالغ و مصوب اصالحی های اقدام عناوین :اقدام عنوان
 ..گردد می درج قسمت این در

 .میگردد درج قسمت این در  (1394 سال اول ماهه پنج) کنونی مقطع تا پیشرفت میزان :پیشرفت درصد
  ماهه پنج) مقطع این تا که کلیدی اقداماتی و ها فعالیت قسمت این در  : شده انجام های فعالیت و اقدامات شرح

 .میگردد درج است شده انجام نظر مورد اقدام برای (اول
 



 :پايش پروژه  فرمنمونه تکمیل شده *

 میزان پیشرفت واقعی میزان برنامه ریزی شده عنوان پروژه ردیف

.1  
استقرار نظام برنامه ریزی عملیاتی یکپارچه در معاونت توسعه مدیریت و  

 منابع ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی کشور
40 35 

 :نام پروژه استقرار نظام برنامه ریزی عملیاتی یکپارچه در معاونت توسعه مدیریت و منابع ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 :واحد مسئول اجرا  مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری :نام مسئول پروژه  کفاشی

 (دوم ماه/نیمه اول)زمان اجرا 
 مسوول

 وزن

)%( 
 فعالیت ها

ف
ردی

 

 فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن

 A 1 20 مختارزاده  

 B 2 10 کفاش  

 C 3 20 کفاش  

 D 4 30 بنار  

 F 5 20 کفاش  



 :فرم پايش اقدام اصالحی شدهتکمیل نمونه *

 عنوان اقدام ردیف

درصد  
پیشرفت 

پنج ماهه )
 (اول سال

 شرح اقدامات و فعالیت های انجام شده 
  

.1  

جایریزی تشکیالت تفصیلی ابالغی ستاد دانشگاهها و دانشکده هاای  
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور در ساامانه کشاوری   

 تشکیالت

 درصد 30

 استاندارد ها و شاخص ها احصاء شده-
دانشگاه  58نمودار سازمانی و تشکیالت تفضیلی -

 تدوین شده
 نمودار سازمانی و تشکیالت ابالغ شده است 30-
 یک دانشگاه جایریزی شده است -



معاونت توسعه  تعداد کل پروژه ها و اقدامات
 مديريت و منابع دانشگاهها

 اقداماتتعداد  پروژه هاتعداد 

1534 1564 
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Chart Title 

 تعداد اقدام تعداد پروژه



 شهریورماه با دانشگاههای سرگروه در خصوص چگونگی پایش 4تصویر جلسه 



شهریورماه در 24جلسه پایش برنامه دانشگاهها مورخ 
 دانشگاه ایران 



تصاویر جلسه آموزشی نحوه مستند سازی برنامه ها در 
 دانشگاه مازندران  



 تصاویر کارگاه های برگزار شده پایش مستند برنامه تاشش



 

 نمونه انواع فعالیت ها و مستندات متناظر مورد پذیرش 

 نوع مستندات قابل پذیرش و مناسب عنوان فعالیت ردیف

 نامه دعوت به جلسه –گزارش نتایج جلسه  –صورت جلسه  برگزاری جلسه 1

 قرارداد -آر اف پی  طراحی سامانه یا نرم افزار 2

 فصول مختلف کتاب –نامه دریافت مجوز  –ورژن های مختلف  تدوین کتاب آموزشی 3

 نامه ابالغ –دستور العمل و آیین نامه  تهیه دستورالعملهای و آیین نامه 4

 گزارش جمع بندی  بررسی مدل ها و مطالعه اولیه 5

 قرار داد منعقد شده –پروپوزال طرح  …انعقاد قرارداد  6

 شرح وظایف تدوین شده –صورتجلسات  –گزارش جلسات  ......تدوین شرح وظایف  7

 گزارش  –صورتجلسات  تشکیل  بانک اطالعاتی 8

 آدرس وب سایت طراحی وب سایت 9

 صورت جلسه -ابالغ اعضای کمیته  ...تشکیل کمیته  10

 ...نامه تصویب  ..تصویب  11

 ...گزارش جمع آوری  ...جمع آوری  12

 شناسنامه صادر شده/گواهی نامه ...شناسنامه /صدور گواهی نامه ها 13

 ...گزارش اطالعات  به روز نمودن  اطالعات/ورود 14



دانشگاه های برتر براساس عملکرد و کیفیت همکاری و 
 :نظر نمایندگان ستاد

 

 (54امتیاز)  دانشگاه علوم پزشکی مازندران*

 (53امتیاز )دانشگاه علوم پزشکی تهران   *

 (52امتیاز)دانشگاه علوم پزشکی تبریز    *
 



  مشارکت دانشگاهها در تکمیل فرمهای پایش و ارائه مستندات برنامه 
 مشارکت با دانشگاههای سرگروه  

 
 حمایت معاونین محترم توسعه در فرایند تدوین و پایش برنامه 

 
ایجاد سازوکار انگیزشی جهت همکاری تمام ذینفعان برنامه تاشش جهت  

 حضور در جشنواره برنامه عملیاتی و تقدیر از دانشگاههای برتر
 
 
 
 
  

 انتظارات 



 از توجه شما سپاسگزارم 


