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بصورت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1364دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در سال 

 50ابتدا با این دانشگاه بصورت دانشگاه درآمد.  1372بصورت دانشکده مستقل و در سال  1365راه اندازي و در سال 

دانشکده 7از نمود. در حال حاضر این دانشگاه متشکل از دانشجوي پرستاري فعالیت خود را آغ 30دانشجوي پزشکی و 

فردوس،  پیراپزشکی بیرجند،پیراپزشکی قائن، مامایی و پرستاري  بیرجند، ماماییو پرستاري ، دندانپزشکی، پزشکی

(دستیار داخلی،  رشته تحصیلی 24دانشجو در 2506بوده که داراي  فوریتهاي پزشکیآموزشکده و یک بهداشت 

بهداشت محیط،  آموزش بهداشت، آناتومی، دیولوژي، پزشکی، دندانپزشکی، کارشناسی ارشد پرستاري،دستیار را

کارشناسی پرستاري، مامایی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه اي، علوم آزمایشگاه، رادیولوژي، اتاق عمل،  بیوشیمی،

کارشناسی ، دستیار کودکان، حرفه ايشت هوشبري، فوریتهاي پزشکی، بهداشت محیط، کاردانی بهداشت محیط، بهدا

هاي پزشکی، کارشناسی ناپیوسته فوریتکارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، کارشناسی ، فوریتهاي پزشکیناپیوسته 

عضو 173و )  بهداشت محیط سرایانکاردانی و کارشناسی پزشکی خانواده،  MPHارشد ناپیوسته آموزش بهداشت، 

،  نهبنداندرمیان ، اه بعنوان متولی امر بهداشت و درمان شهرستان هاي بیرجند، هیئت علمی می باشد. این دانشگ

  نیز شناخته می شود.، خوسف و زیرکوهبشرویه ،سربیشه ، قاین ، سرایان ، فردوس
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  اسامی رؤساي محترم و معاونین دانشگاه

  

   

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ انتصاب

 توضیحات سمت

 خاتمه شروع

 -  رئیس دانشگاه ادامه دارد 1389 دکتر قاسم کریمی

 -  رئیس دانشگاه 1389 1384 دکتر مراد هاشمزهی

 -  رئیس دانشگاه 1384 1379 دکتر محمود شکیبی

 -  رئیس دانشگاه 1379 1365 دکتر غضنفر فروزانفر

 -  یمعاون آموزش ادامه دارد 1389 دکتر محمد نجفی

 -  معاون بهداشتی ادامه دارد 1389 دکتر کامبیز مهدیزاده

 -  معاون تحقیقات و فناوري ادامه دارد 1389 دکتر اصغر زربان

 -  معاون توسعه مدیریت و منابع ادامه دارد 1391 دکتر علی اکبر اسماعیلی

 -  معاون دانشجویی و فرهنگی ادامه دارد 1390 دکتررضا دستجردي

 -  معاون درمان ادامه دارد 1389 دکتر محمد دهقانیفیروزآبادي

 -  معاون غذا و دارو ادامه دارد 1384 دکتر غالمرضا آهنی
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 تاریخ عضویت

 نام و نام خانوادگی
  شروع  خاتمه سمت توضیحات

 دکتر محمود روحانی بدو تشکیل هیئت امناء 1383 عضو هیئت امناء هیئت امناء شمال شرق

 دکتر محمود فرهودي بدو تشکیل هیئت امناء 1383 عضو هیئت امناء هیئت امناء شمال شرق

 دکتر مجید ابریشمی بدو تشکیل هیئت امناء 1383 عضو هیئت امناء هیئت امناء شمال شرق

 دکتر هادي ساالري بدو تشکیل هیئت امناء 1383 عضو هیئت امناء هیئت امناء شمال شرق

 دکتر قدسیه سیدي علوي بدو تشکیل هیئت امناء 1383 عضو هیئت امناء شرق هیئت امناء شمال

 دکتر حسن امین لو 1384 ادامه دارد عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر حسین الفت نیامرحوم  1384 1392 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 میرزاییدکتر اسدا..  1384 1388 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 مهندس غالمحسین افشاري 1384 1388 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر نرگس ناصح 1384 1385 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر اصغر زربان 1384 1385 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 موسی قربانیحجه االسالم و المسلمین  1386 1391 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر آزاده ابراهیم زاده 1386 1389 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 حجه االسالم و المسلمین حسین ابراهیمی 1388 ادامه دارد عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر فرشید عابدي 1388 ادامه دارد عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 سید صولت مرتضوي(استاندار) 1387 1388 حقوقیعضو  هیئت امناء مستقل

 قهرمان رشید(استاندار) 1388 1392 عضو حقوقی هیئت امناء مستقل

  (استاندار) وجه ا... خدمتگزار  1392  ادامه دارد عضو حقوقی هیئت امناء مستقل

 دکتر قاسم کریمی 1389 ادامه دارد دبیر هیئت امناء هیئت امناء مستقل

  دکتر غالمحسین یعقوبی  1390 1392 عضو هیئت امناء مستقلهیئت امناء 

  دکتر هادي اخباري  1391 ادامه دارد عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

  حجه االسالم والمسلمین دکتر علی رضایی بیرجندي  1391 ادامه دارد عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 از آغاز تا کنون هیئت امناء دانشگاه اعضاي
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 سمت توضیحات
 تاریخ عضویت

 نام و نام خانوادگی
 شروع خاتمه

 دکتر حسن امین لو 1384 ادامه دارد عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر قاسم کریمی 1389 ادامه دارد دبیر هیئت امناء هیئت امناء مستقل

  (استاندار) ارا... خدمتگزوجه  1392 ادامه دارد عضو حقوقی هیئت امناء مستقل

 حجه االسالم والمسلمین حسین ابراهیمی 1388 ادامه دارد عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر فرشید عابدي 1388 ادامه دارد عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 - 

مشاور ریئس و 

ریئس دبیرخانه 

 هیئت امناء

 محمدرضا حاجی آبادي 1390 - 

  دکتر هادي اخباري  1391 ادامه دارد امناء عضو هیئت هیئت امناء مستقل

  1391 ادامه دارد عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل
حجه االسالم والمسلمین دکتر علی رضایی 

  بیرجندي

 دانشگاهفعلی هیئت امناء  اعضاي
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  استان موقعیت جغرافیایی

  

  

  

  

 167568 مساحت استان

 27 تعداد شهر

 27 تعداد بخش

 59 تعداد دهستان

 تعداد آبادي
سکنه دار 

1695  
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  92کل جمعیت و جمعیت مناطق محروم تحت پوشش آن در سال  -آبادي  –شهر  –ستانها تعداد شهر: 1جدول شماره  

  عنوان

  

  

  نام شهرستان

تعداد کل شهر و 

  روستا

تعداد روستاها 

وشهرهاي 

  مناطق محروم

  کل جمعیت شهرستان
کل جمعیت ساکن در 

  مناطق محروم

تعداد  

روستاهاي 

  داراي سکنه

  روستایی  شهري  شهري  روستا  شهر
کل جمعیت 

  شهرستان
  روستایی  شهري

  0  0  243088 60081 183007  0  0  1  88  بیرجند

  0  0  118315  55901  62414  0  0  5  185  قاین

  0  0  46207  10026  36181  0  0  2  41  فردوس

  0  0  52667  30222  22445  0  0  2  314  نهبندان

  0  0  25776  6344 19432  0  0  2  70  بشرویه

  0  0  32137  10360  21777  0  0  3  28  سرایان

  0  0  40323  28580  11743  0  0  2  268  سربیشه

  0  0  54842  38438  16404  0  0  4  153  درمیان

      70455  27360  43095  0  0  3  167  طبس

      40170  33142  7028  0  0  2  85  زیرکوه

      20689  14929  5760  0  0  1  296  خوسف

  0  0  744669  315383  429286  0  0  27  1695  جمع
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  هاي منتخب توسعه نیروي انسانی شاخص:  2هجدول شمار

  1392سال   1391سال   عنوان 

  90,02 88,12  سال(مردان) 7به جمعیت باالي نسبت باسوادي 

 82,42  80,5  )زنان  سال( 7به جمعیت باالي  نسبت باسوادي 

   92,23  سال 18تا  7به جمعیت بین آموزان مشغول به تحصیل نسبت دانش

  6925  هزار نفر جمعیت نسبت دانشجویان به ازاء یکصد

  

  92دستگاههاي حمایتی در سال بیمه ها و جمعیت تحت پوشش :  3جدول شماره 

  دستگاهنام 
درسال جمعیت تحت پوشش(نفر)

1392  

 84203  سازمان بهزیستی

  43715  کمیته امداد امام خمینی(ره)

  35323  طرح شهیدرجائی

  308910  بیمه تامین اجتماعی سازمان

  527196  سازمان بیمه خدمات درمانی

  

دیگري وجـود دارد بـا ذکـر عنـوان دسـتگاه و      و بیمه اي  درصورتیکه بغیر از موارد فوق دستگاه حمایتی 

  جمعیت تحت پوشش در جدول آورده شود.
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  92و  91هاي سال مقایسه ده علت اول مرگ در  : 4جدول شماره 

ف
دی

ر
  

  مرگعلل 

  91سال 

  علل مرگ

  92سال 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  38,8 1262  بیماریهاي قلبی و عروقی  1

  قابل محاسبه نمی باشد. 1392در سال 

  11,66  423  سرطانها وتومورها  2

  9,13  331  بیماریهاي دستگاه تنفسی  3

  8,55  310  حوادث مریوط به حمل و نقل  4

  7,06  256  عالیم و حاالت بدتعریف شده  5

  4,83  175  بیماریهاي دوران حول تولد  6

  3,72  135  حوادث غیرعمدي غیرترافیکی  7

  3,61  131  بیماریهاي روانی و اختالل رفتاري  8

  2,87  104  نامشخص  10

11  
ناهنجاریهاي مادرزادي و 

  کروموزمی
82  2,26  

  

  مقصود از درصد در هر ردیف عبارتست از درصد به کل مرگها
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  استخراج شده از زیج روستاییمقایسه علل مرگ در گروههاي سنی درمعرض خطر: 5جدول شماره 

  عنوان

  خطرروه در معرضگ

  بیماري

  1391سال 

  بیماري

  1392سال 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  نوزادان

 عفونت تنفسی

  حوادث،مسمومیت و سوختگی

  نارسی نوزاد

  صدمات زایمانی

  ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل

 

1 

1  

35  

1  

16  

12  
  

1,52 

1,52  

53,03  

1,52  

24,24  

18,18  
  

 نارسی

  ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل

  حوادث،مسمومیت و سوختگی

  صدمات زایمانی

 

32 

12 

9 

5 

1 
  

54,2 

20,3  

15,3  

8,5  

1,7  
  

کودکان زیر 

  یکسال

 عفونت تنفسی

  حوادث،مسمومیت و سوختگی

  نارسی نوزاد

  صدمات زایمانی

  ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل
  

2 

6  

35  

1  

29  

23  
  

2,08 

6,25  

36,46  

1,04  

30,21  

23,96  
  

 نارسی

  ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل

  حوادث،مسمومیت و سوختگی

  صدمات زایمانی

  عفونت تنفسی
  

32 

27 

20 

7 

1 

1 
  

36,4 

30,7  

22,7  

8  

1,1  

1,1  
  

کودکان زیر پنج 

  سال

 عفونت تنفسی

  حوادث،مسمومیت و سوختگی

  نارسی نوزاد

  صدمات زایمانی

  ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل
  

2 

14  

35  

1  

36  

26  
  

1,76 

12,28  

30,7  

0,88  

31,58  

22,81  
  

 ناهنجاري مادرزادي

  نارسی نوزاد

  سایر علل

  حوادث،مسمومیت و سوختگی

  زایمانی صدمات

  عفونت تنفسی
  

33 

32 

26 

21 

1 

1 
  

28,9 

28,1  

22,8  

18,4  

0,9  

0,9  
  

  زنان باردار
 خونریزي

 سایر علل
  

1 

1  
  

50 

50  
  

 

  

0  

0  
  

  سالمندان

60 - 65  

65 - 69  

70 - 74  

75 - 79  

80 - 84  

 و بیشتر85
  

68 

89  

133  

265  

260 

389 
  

5,74 

8,57  

17,08  

16,75  

25,07 

4,38 
 

60 - 65  

65 - 69  

70 - 74  

75 - 79  

80 - 84  

 و بیشتر85
  

49 

60 

112 

187 

203 

297 
  

3,9 

4,87  

9,09  

15,17  

16,47  

24,09  
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سالمتو  شاخصهاي آموزشی، دانشجویی، پژوهشی  

  اهمیت آنها نمی باشد.الزم به ذکـــر است که تقدم و تاخر در شاخصها به منزله اولویت یا 

  92و  91سالدر شاخصهاي سالمت و آموزش پزشکی در منطقه تحت پوشش : 6شماره جدول 

ف
دی

ر
  

شماره 

شناسه 

  شاخص
  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  92سال   91سال 

  9,62  7,88 درصد  به کل دانشجویان دوره روزانه دانشجویان دوره کاردانی  نسبت  آ-1  1

  61,85  63,94 درصد  به کل دانشجویان دوره روزانه دانشجویان دوره کارشناسی نسبت  آ-2  2

  24,74  24,96 درصد  گروه پزشکی به کل دانشجویان دوره روزانه دکتري عمومیدانشجویان دوره  نسبت  آ-3  3

  آ- 4  4
 روزانهنسبت دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان 

  (کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی)
  3,79  2,5  درصد

  0  0  نفر  هاي غیر روزانهکل دانشجویان دوره تعداد  آ- 5  5

  0,42  0,40  درصد  دانشجویان خارجی به کل دانشجویان روزانه نسبت  آ- 6  6

  هیئت علمی عضونسبت دانشجو به   آ-7  7
عضویکازايبه

  علمیهیئت
14,51  14,49  

  12,11  13,24  کارمندیکازايبه  غیرعضو هیئت علمیآموزشی نسبت دانشجو به کارکنان   آ-8  8

  دانشجوي پزشکی به تخت آموزشی نسبت  آ-9  9
به ازاي یک 

  دانشجو
0,92  1,1  

  2,89  0,7 نفر  نسبت استاد به کل اعضاء هیأت علمی  آ-10  10

  9,83  10,95 درصد  نسبت دانشیار به کل اعضاء هیأت علمی  آ-11  11

  56,65  55,47 درصد  نسبت استادیار به کل اعضاء هیأت علمی  آ-12  12

  69,4  67,1 درصد  نسبت استادیار به باال به کل اعضاي هیأت علمی  آ-13  13

  6,90  6,89 درصد  نسبت اعضاي هیأت علمی تمام وقت به دانشجو دردانشگاههاي علوم پزشکی  آ- 14  14

  30,64  32,87 درصد  هیأت علمینسبت مربی به کل اعضاء   آ- 15  15

  آ- 16  16
نسبت اعضاي هیأت علمی که از فرصت مطالعاتی استفاده نموده اند به کل 

  اعضاي هیأت علمی
  0  0 درصد
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ف
دی

ر
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  92سال   91سال 

ي آموزشی کاربردي از کل اعتبارات نسبت اعتبار تخصیص یافته به پژوهشها  آ-17  17
  (مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه) ژوهشیپ

  1,25  11,8 درصد

  8  6  تعداد  جدید ایجاد شدههاي  تعداد رشته  آ-18  18

  5,71  5,6  متر مربع  سرانه فضاي آموزشی  آ-19  19

  3,37  1,77  متر مربع  سرانه فضاي کمک آموزشی  آ-20  20

  13,48  14,9  متر مربع  سرانه فضاي خوابگاه دانشجویی  آ-21  21

  0,24  0,28  متر مربع  سرانه فضاي سلف سرویس دانشجویی  آ-22  22

  0,60  0,70  متر مربع  سرانه فضاي اماکن ورزشی دانشجویان  آ-23  23

  



١۵ 
 

ر
ف

دی
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  92سال   91سال 

  12,52  8,34 درصد  نسبت اعتبارات تملک دارایی هزینه شده به کل اعتبارات  ت-1  24

  29,45  34,18 درصد  نسبت درآمد اختصاصی به کل اعتبارات  ت-2  25

  2  5  تعداد  تعداد پروژه هاي در دست اقدام  وزارت مسکن و...  ت-3  26

  ت- 4  27
تعداد پروژه هاي در دست اقدام در سطح دانشگاه از محل ردیفهاي ملی و 

  استانی
  60  85  تعداد

  -  -  تعداد  تعداد پروژه هاي در دست اقدام در سطح دانشگاه از محل درآمد اختصاصی  ت- 5  28

  0  1  نفر  تعداد بازنشستگان هیأت علمی  ت- 6  29

  64  69  نفر  تعداد بازنشستگان غیر هیأت علمی  ت-7  30

  1,37  1,33  درصد  (هیأت علمی و غیر هیأت علمی)نسبت مقاله به پژوهشگر   پ-1  31

–مقاالت چاپ شده در مجالت اندیکس شده داخلی به کل مقاالت علمی  کل نسبت  پ-2  32
  پژوهشی داخلی

  100  100 درصد

  1پ  -3  33
اندیکس شده بین المللی به کل مقاالت علمی شده در مجالت چاپ مقاالت نسبت 

  پژوهشی بین المللی ارائه شده–
  100  100 درصد

  پ- 4  34
و کنگره هاي بین المللی  کنگره هاي خارج ازکشورمقاالت ارائه شده در نسبت 

  غیرهیأت علمی) –داخل کشور به تعداد پژوهشگر (هیأت علمی 
  0,43  0,559  درصد

  پ- 5  35
(هیأت پژوهشگر تعداد در کنگره هاي داخل کشور بهمقاالت ارائه شده نسبت 

  غیرهیأت علمی) –علمی 
  1,89  1,89 درصد

  پ-7  36
نسبت طرحهاي پژوهشی که دانشجویان در آن مشارکت دارندبه کل طرحهاي 

  پژوهشی
  63,78  63 درصد

  9,50  0,14 درصد  دانشجویانی که در طرحهاي پژوهشی شرکت دارند به کل دانشجویاننسبت   پ-8  37

  0,80  0,75 درصد  نسبت اعتبار پژوهشی به کل اعتبار دانشگاه  پ-9  38

  1,17  1,1 درصد  پژوهشی به تعداد اعضاي هیأت علمی -نسبت کل مقاالت علمی  پ-11  39

  پ-12  40
دانشگاه براي پژوهش به کل بودجه نسبت اعتبارات جذب شده از خارج 

  پژوهشی دانشگاه
  19,65  12,3 درصد

  319  279  خانه  تعداد خانه هاي بهداشت فعال  س-1  41

                                                             
  مد نظر می باشد.ISIو مقاالت   Pubmed ،Medlineمقاالت چاپ شده در ١



١۶ 
 

ر
ف

دی
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  92سال   91سال 

  335  296  خانه  تعداد کل خانه هاي بهداشت  س-2  42

  97  97  درصد  درصد پوشش جمعیت روستایی توسط خانه هاي بهداشت  س-3  43

  میزان مرگ ومیر نوزادان  س- 4  44
درهزار تولد 

  زنده
13,07  13,23  

  0  5  مورد  تعداد مرگ مادران باردار به علل عوارض حاملگی و زایمان  س- 5  45

  54,7  58,4  درصد  نسبت استفاده از روشهاي مدرن پیشگیري از بارداري  س- 6  46

  9,83  10,27  درصد  گرم هنگام تولد 2500نسبت نوزادان با وزن کمتر از   س-7  47

  96,85  96,86  درصد  در مناطق روستایی به آب آشامیدنی سالمخانوار نسبت دسترسی   س-8  48

  23,0  23,6  درصد  نسبت شاغلین تحت پوشش در معرض خطر حداقل یک عامل زیان آور  س-9  49

  نسبت پزشک در منطقه به جمعیت  س-10  50
به هزارنفر 

  جمعیت
0,68  0,59  

  جمعیتدر منطقه به نسبت دندانپزشکان   س-11  51
به هزارنفر 

  جمعیت
0,07  0,08  

  90,27  95 درصد  نسبت دهگردشی به تعداد پزشک  س-12  52

  س-13  53
درمانی مجري برنامه در  –تعداد پزشک خانواده به ازاي هر مرکز بهداشتی 

  سال
  1,34  1,44  تعداد

  100  100  درصد  درمانی مجري برنامه پزشک خانواده –درصد مراکز بهداشتی   س- 14  54

  22,23  23  درصد  درصد جمعیت شهري تحت پوشش پزشک خانواده به کل جمعیت  س- 15  55

  52,35  43 درصد  درصد جمعیت داراي دفترچه بیمه روستایی تحت پوشش برنامه به کل جمعیت  س- 16  56

  68,67  69,06  درصد  ضریب اشغال تخت  س-17  57

  منطقه تحت پوششنسبت تخت فعال به جمعیت (اندکس تخت فعال) در   س-18  58
 نفرهزاربه

  جمعیت
1,04  1,07  

  نسبت تخت ثابت به جمعیت (اندکس تخت ثابت) در منطقه تحت پوشش  س-19  59
 نفرهزاربه

  جمعیت
0,98  0,98  



١٧ 
 

ر
ف

دی
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  92سال   91سال 

  سرانه نیروي انسانی  به تخت فعال در بیمارستانهاي تابعه  س-20  60
نفر به ازاي 

  تخت
2,4  2,39  

  پیراپزشک به تخت فعال در بیمارستانهاي تابعهسرانه نیروي انسانی   س-21  61
نفر به ازاي 

  تخت
1,47  1,48  

  سرانه نیروي انسانی (شرکتی) به تخت فعال در بیمارستانهاي تابعه  س-22  62
نفر به ازاي 

  تخت
0,29  0,17  

  س-23  63
هاي تابعه  (با احتساب بیماران بستري در متوسط اقامت در بیمارستان

  اورژانس)
  2,77  2,86  روز

  787  533  ریالمیلیون   سرانه درآمد تخت فعال بیمارستانی  س - 24  64

  1085  918  ریالمیلیون   سرانه هزینه تخت فعال بیمارستانی  س - 25  65

  0  0  درصد  نسبت بیماران غیر ایرانی و غیر افغانی پذیرش شده  س - 26  66

  نسبت تخت روانی به جمعیت  س -27  67
 هزارنفردهبه

  0,71  0,67  جمعیت

  نسبت تخت سوختگی به جمعیت  س-28  68
نفرهزاردهبه

  0,15  0,16  جمعیت

  نسبت تخت ویژه به جمعیت  س-29  69
 هزارنفردهبه

  جمعیت
1,47  1,37  

  به جمعیت NICUنسبت تخت ویژه   س-30  70
 هزارنفردهبه

  جمعیت
0,32  0,30  

  51  43  باب  و جاده ايتعداد پایگاه اورژانس شهري   س-31  71

  70,69  100 درصد و نسبت پایگاههاي جاده اي ایجاد شده به پیش بینی شده  س-32  72

  76,92  100  درصد ایجاد شده به پیش بینی شدهنسبت پایگاههاي شهري و   س-33  73

  2,9  2,94 تعداد  میانگین اقالم دارویی در نسخ  د-1  74

  44  45 درصد  درصد نسخ حاوي داروي آنتی بیوتیک  د-2  75

  38  39 درصد  درصد نسخ حاوي داروي تزریقی  د-3  76

  100  100 درصد  نسبت داروخانه هاي بازرسی شده به کل داروخانه هاي تحت پوشش  د- 4  77

  0  180000 ریال  میزان ریالی داروهاي تاریخ گذشته در انبارهاي تحت نظر مستقیم معاونت غذا و دارو  د- 5  78

  د- 6  79
محصوالت خوراکی، آشامیدنی و مکملهاي غذایی در  PMSنسبت اجراي موفق 

  سطح عرضه
  100  - درصد



١٨ 
 

ر
ف

دی
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  92سال   91سال 

  29  92 تعداد  ADRتعداد گزارشات ارسالی   د-7  80

  99,5  92 درصد  نسبت داروخانه هاي فعال به کل داروخانه هاي مورد نیاز به ازاي ده هزار نفر جمعیت  د-8  81

  

  مربوط به حوزه آموزشی - آ

  مربوط به حوزه توسعه مدیریت  - ت

  مربوط به حوزه پژوهشی  - پ

  مربوط به حوزه سالمت - س

  مربوط به حوزه دارو غذا  -د

  

  آمار نیروي انسانی شاغل :

  : وضعیت پست هاي سازمانی- 7جدول شماره 

  

  سال                                                 

  عنوان          

  92سال 

  2641  هاي باتصدي تعداد پست

  1761  تعداد پست هاي بالتصدي

  4402  جمع

 

   



١٩ 
 

  علمی دردانشگاه/دانشکده به تفکیک درجه علمی و رابطه استخدامیتعداد پرسنل شاغل غیر عضو هیئت:8جدول شماره 

  نوع استخدام

  عنوان

  و طرحی قراردادي  رسمی و پیمانی
قا نون کار ، سرباز ( سایر

  وظیفه)
  شرکتی

  92سال   91سال   92سال   91سال   92سال   91سال   92سال   91سال 

ک
ش

پز
  

  0  0  0  0  0  0  0  0  فوق تخصص

  0  0  0  0  71  55  29  24  متخصص

  1  1  2  1  46  52  113  108  عمومی

د
ک

ش
پز

دان
ن

  

  0  0  0  0  0  0  0  0  فوق تخصص

  0  0  0  0  3  0  0  0  متخصص

  0  0  0  0  9  10  34  30  عمومی

د
از

س
رو

ا
  

  PhD  0  0  0  0  0  0  0  0یا  متخصص

  0  0  0  0  28  14  7  8  عمومی

ph.D  0  0  0  0  0  0  0  0  

  1  1  0  0  8  8  51  41  کارشناسی ارشد

  49  36  29  23  538  383  1040  883  کارشناس

  61  32  27  28  211  187  424  421  کاردان

  122  97  306  304  211  161  505  467  دیپلم

  2  1  350  324  71  68  314  319  زیردیپلم

  0  0  0  0  0  0  0  0  سایر

  236  168  714  680  1196  938  2517  2301  جمع

  



٢٠ 
 

  علمی شاغل دردانشگاه/دانشکده به تفکیک درجه علمی و رابطه استخدامیتعداد اعضاي هیئت: 9دول شماره ج

  

  نوع استخدام 

  

  

  عنوان 

  رسمی و پیمانی

  (تعداد)

، طرحی  و ضریب  قراردادي

K 

  (تعداد)

  سایر

  (تعداد)

  92سال   91سال   92سال   91سال   92سال   91سال 

ک
ش

پز
  

  8  7  1  1  3  3  فوق تخصص

  6  5  6  6  48  47  متخصص

  0  0  0  0  0  0  عمومی

ک
ش

پز
دان

دن
  

  0  0  0  0  0  0  فوق تخصص

  1  0  17  8  0  0  متخصص

  0  0  0  0  0  0  عمومی

از
س

رو
دا

  

  PhD 2  3  0  0  0  0یا متخصص

  0  0  0  0  0  0  عمومی

ph.D  16  21  0  0  4  6  

  11  5  2  2  40  40  کارشناسی ارشد

  0  0  0  0  0  0  کارشناس

  32  21  26  17  115  108  جمع

  

   



٢١ 
 

  

  92علمی دانشگاه/دانشکده در سال هرم اعضاي هیئت :10جدول شماره 

  درصد به کل اعضاي هیأت علمی  تعداد  عنوان

  2,89  5  استاد

  9,83  17  دانشیار

  56,65  98  استادیار

  30,64  53  مربی

  0  0  ارمربی آموزشی

  100  173  جمع



٢٢ 
  

  92خدمات حجمی واگذار شده به تفکیک نوع خدمت و معادل نیروي انسانی (نفر) در سال :11جدول شماره

  نوع خدمات حجمی واگذار شده  عنوان  ردیف
معادل نیروي 

  انسانی (نفر)

مبلغ هزینه شده در 

  یکسال

  (ریال)

1  
امور بهیاریهاي بیمارستانهاي امام رضا (ع) ، ولیعصر 

 سربیشه-فردوس(عج)، شهداء قاین، شهید چمران 
  8746990176  66  مشارکت با بخش غیر دولتی

2  
 –امام رضا (ع)  -متادونهاي بیمارستانهاي (نهبندان

  قاین)
  2094674216  16  مشارکت با بخش غیر دولتی

  380710030  3  مشارکت با بخش غیر دولتی  )DICمرکز گذري سالمت معتادان (  3

  19765150000  150  دولتیمشارکت با بخش غیر   اورژانسهاي کل استان  4

5  
آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) وبیمارستان 

  شهیدچمران فردوس و آزمایشگاه بشرویه
  1512328137  9  مشارکت با بخش غیر دولتی

  3172522248  28  مشارکت با بخش غیر دولتی  تزریقات وپانسمان بیمارستان امام رضا(ع) وشهداء قاین  6

  1009171950  8  مشارکت با بخش غیر دولتی  مرکزنگهداري،درمان وکاهش آسیب معتاداناداره   7

  677772000  6  مشارکت با بخش غیر دولتی  امور مامایی بیمارستان فردوس  8

  

  

  

   

دفتـري و  در  جدول فوق خدمات حجمی واگذار شده آورده می شود مانند خدمات چاپ و تکثیر ، حمل و نقل، نظافت ، ماشین نویسـی، امـور   

خدمات اداري، نگهداري تاسیسات و امور تخصصی و ... که به تفکیک نوع خدمت ذکر می گردد و معادل نیروي انسانی که به کار گرفته مـی  

 شود نیز در ستون مربوطه درج می گردد.



٢٣ 
  

  طبق جدول زیر آورده شود:نام و تعداد دانشکده هاي  تابعه و سایر اطالعات مربوطه 

  ( ارقام اعتباري به میلیون ریال)92در سال هزینه ايتعداد دانشکده هاي تابعه به تفکیک تعداد اعضاي هیئت علمی ، دانشجو ، کارکنان و اعتبار : 12جدول شماره

  نام دانشکده  ردیف
تعداد اعضاي 

  علمی هیئت
  تعداد دانشجو

کنان تعداد کار

  غیر هیات علمی
  مالحظات**  هزینه اياعتبار   نیروهاي شرکتی*

  	  	  0  27  577  92 دانشکده پزشکی  1

  	  	  0  12  505  18  دانشکده پیراپزشکی  2

  	  	  0  5  394  12  دانشکده بهداشت  3

  	  	  0  7  443  21  دانشکده پرستاري و مامایی بیرجند  4

    11  4  82  18  دندانپزشکیدانشکده   5
نفر گرفته شده ولی هنوز  11

  مشغول فعالیت نیستند

  	  	  0  11  253  4  پرستاري قاین  6

  	  	  0  11  175  3  پیراپزشکی فردوس  7

  	  	  0  0  33  0  آموزشکده فوریتهاي پزشکی  8

  تاسیسات بیمارستان  	  3  0  44  2  شبکه سرایان  9

  	  	  0  27  0  3  معاونت آموزشی  10

  	  	  0  39  0  0  معاونت پژوهشی  11

  خوابگاه  	  2  64  0  0  معاونت دانشجویی  12

      16  207  2506  173  جمع



٢۴ 
  

  عتبارات دانشگاه :ا

  .بودجه اي تنظیم و تصویب شده در ابتداي سال ضمیمه شودجدول 

******************************************  

  ( ارقام به میلیون ریال)   : 92در سال  به تفکیک هزینه و مشخصات فنیپروژه هاي عمرانی بهره برداري شده:13جدول شماره

دی
ر

ف
  

  هزینه  عنوان پروژه
زیربنا به 

  مترمربع

سال 

شروع 

  پروژه

  توضیحات  محل اعتبار

    ملی  90  170  670  پانسیون پزشکان سرایان 1

    استانی  91  85  300  خانه بهداشت چرمه  2

    استانی  91  85  	  خانه بهداشت نیگنان  3

    استانی  92  65  390  سرایداري آرین شهر  4

    استانی  92  140  200  پایگاه بهداشتی غدیر قاین  5

    ملی  87  168  1676  سوله ورزش خوابگاه ولیعصر  6

    داخلی منابع  91  100  400  پانسیون پزشک کره  7

    استانی  91  90  600  اورژانس قومنجان  8

    استانی  91  240  150  حصار محمد آباد علم  9

    استانی  91  	  350  حصار کشی افین  10

    استانی  89  1400  12700  سوله ستاد حوادث بیمارستان امام رضا (ع)  11

  با ذکر نوع درج گردد.  یا تلفیقی از چند موضوع هاي مردمی یا مسئولین* در این ستون محل اعتبار به تفکیک ملی، استانی، اهدائی ، خیریه و کمک 



٢۵ 
  

  :و پژوهشی  مراکز تحقیقاتی

هاي تحقیقاتی و تعداد مقاالت چاپ شـده و  به تفکیک مرکز و وضعیت طرح( اعم از مستقل یا وابسته) پژوهشگاهها اعتبار مراکز تحقیقاتی  : 14جدول شماره 

  ( ارقام به میلیون ریال)تهیه گزارش ها در سال چگونگی استفاده از نتایج طرح

  در سالجاري تعداد مقاالت چاپ شده  هاي تحقیقاتیطرح  اعتبار مرکز  نام مرکز
 اعتبارات هزینه شده

  سالجاري تا زمان گزارش

  تحقیقاتی

  یا پژوهشگاه

اعتبار 

مصوب 

برنامه 

  مربوطه

اعتبار 

اختصاص 

یافته از 

جمع 

برنامه 

هاي دیگر 

  دانشگاه

کمک از 

سایر 

منابع 

داخل 

کشور و 

خارج 

  گاهدانش

کمک از 

منابع 

خارج  

  کشور

هاي  تعدادطرح

  تحقیقاتی مصوب

  90 -89سال 

هاي طرح

  تحقیقاتی

در  در حال اجرا

  سالجاري

هاي طرحتعداد 

تحقیقاتی 

در  یافتهپایان

  سال جاري

 هايتعداد طرح

کاربردي پایان 

  یافته در سال آتی

89-90  

  مجالت خارجی  مجالت داخلی

پشتیبانی 

  تحقیقات

خود پروژه 

هاي 

  تحقیقاتی

اندکس 

  شده

اندکس 

  شدهن

اندکس 

  شده

اندکس 

  نشده

مرکز تحقیقات 

اترواسکلروز و 

 عروق کرونر

 -   -   -   -  2  14  1  0  8  	  21   -   -   -  

مرکز تحقیقات 

  هپاتیت
 -   -   -   -  7  4  1  1  3  	  8  	   -   -  
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 گزارش اجمالی از اجراي برنامه بیمه روستایی (پزشک خانواده)

  با عنایت به مصوبه مجلس محترم شوراي اسالمی در خصوص بیمه همگانی ، اجراي طرح بیمه روستایی

اطالعات و تامین نیروي مورد نیاز پزشک و ماما جهت با جمع آوري آمار و  1384عمالً از اردیبهشت ماه 

مرکـز بهداشـتی درمـانی در     76درحال حاضر تعداد مراکز بهداشتی درمانی تابعه این استان آغاز گردیدو

ماما و با همکاري سایر اعضاي تیم سالمت در حال اجـراي ایـن طـرح     98زشک و پ102استان با حضور 

مـردم در   %100، جهت ارتقاء ، بهبود  وبهرمنـدي  بر نیروهاي شاغل هستند. این درحالی است که عالوه 

به سایر  نفر رادیولوژي نیز در سطح یک3و نفر آزمایشگاه 18پارا کلینیک  تعداد مراکز روستایی از خدمات

خالصه اقدامات وپیامدها واثرات اجراي طرح در استان به اختصـار  قرارداد منعقد شده است نیروها اضافه و

 ذیل می باشدبشرح 

  بـا وجـود    92درسـال موعد مقـرر   کمترین زمان ممکن و دري  پزشک خانواده پرداخت مطالبات نیروها

 مشکالت عدیده اعتباري

  مناسب داخل بخشی بین معاونتهاي دانشگاه ، ریاست دانشگاه  با معاونت بهداشتی وشبکه  تعامالتوجود

 ادارات  سایر بین بخشی با ها وهمچنین تعامالت 

  واسـتفاده از ظرفیتهـاي بخـش    داروخانـه موجود  76از  92داروخانه به بخش خصوصی تاسال63واگذاري

 خصوصی

   افزایش دسترسی جمعیت تحت پوششجهت خدمات پزشکی نسبت به قبل ازاجراي طرح به دلیل اضـافه

  نفر  4300برابر) وکم شدن متوسط جمعیت هرپزشک به 3شدن پزشک(

  به خانه هاي بهداشت و دسترسی بیشتر مردم در کلیه مناطق به خدمات افزایش انجام دهگردشی پزشک

  سیاري درسال به هر خانه بهداشت 37به طور متوسط 

  60افزایش خدمات مامایی به مادران باردار بطور چشمگیر پس از اجراي برنامه پزشک خانواده در حـدود 

  برابر قبل وافزایش کیفی مراقبت مادران

 برابر نسبت  به قبل از اجراي طـرح وافـزایش   4ه دهنده خدمات پاراکلنیکی حداقل افزایش واحد هاي ارائ

  درصد9به ازاء مراجعین پزشک به  %1/0ارایه خدمات پارا کلینیکی در مناطق تحت پوشش از 

          کاهش هزینه تحمیلی به مردم بابـت دریافـت خـدمات پزشـکی وپـاراکلینیکی در مراجعـات بـه مراکـز

 شهرستانها و..
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 نفردرسال 1352به تعداد گارگاه حضوري بصورتمستمر و مدون  وبازآموزي ي جلسات آموزشیبرگزار 

 دانشگاه وب سایت معاونت بهداشتیاز طریق  غیر حضوري  بازآموزي پزشکان بصورت 

 میباشد ) نفر   4300پزشک میانگین جمعیت هر ( افزایش دسترسی مردم به خدمات 

  بهداشتی درمانی افزایش  خدمات مطلوب و افزایش بیماریابی فعال در سطح مراکز 

 وورود اطالعات مربوطه در نرم افزار وروستایی  سرشماري کلیه نقاط شهري  اتمام 

   تامین  وتهیه سخت افزار موردنیاز واحدهاي محیطی دراستان  شدن جهت اجراي برنامه پزشک خـانواده

 بصورت الکترونیک

 ویزیت پایه الکترونیک سالمت دراستان شروع 

الزم به ذکر است که با توجه به اجراي مناسب طرح بیمه روستایی در استان خراسان جنوبی براسـاس رتبـه   

مقام دوم کشوري را اخذ کرده است . این دانشـگاه در  سـالهاي    85بندي وزارت متبوع این دانشگاه در سال 

در پرداخت مطالبات نیروهاي پزشک خانواده از جمله دانشگاههاي برتـر و  به بعد با کمترین زمان تاخیر   86

موفق بوده و همین امر در جذب پزشک کمک شایانی نموده است هر چند که بـا کمبـود شـدید اعتبـارات و     

اعمال کسورات وعدم تخصیص  بخشی از اعتبارات توسط اداره کـل بیمـه سـالمت هنـوز مشـکالتی در ایـن       

ولی تمام سعی و تالش این معاونت در جهت پرداخت به موقع مطالبات نیروهاي پزشـک  خصوص وجود دارد 

  خانواده بعمل آمده است. 

  اطالعات مربوط به شاخصهاي مالی و ساختاریپزشک خانواده در شهرستانهاي استان خراسان جنوبی  – 1 –جدول 

 آمار مورد نظر  اطالعات مربوط به ساختار برنامه در دانشگاه  ردیف  ار ریال مبلغ به هز اطالعات مربوط به اعتبارات برنامه در دانشگاه  ردیف 

باید پرداخت  92کل اعتباري که از سوي اداره کل بیمه براي سال 1

 شد می
85977526 

 92تعداد مراکز روستایی فعال داراي آزمایشگاه دولتی در سال  27
26 

 پرداخت شد 92سال *کل اعتباري که از سوي اداره کل بیمه براي 2
68782021 

تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي آزمایشگاه دولتی در  28

 92سال 
50 

( از فرانشیز و  92کل درآمد حاصله از برنامه پزشک خانواده براي سال 3

 دریافت مستقیم) 
 

 - 2*9تعداد مراکز رستایی فعال داراي آزمایشگاه غیر دولتی در سال  29

تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي آزمایشگاه غیر دولتی  30 296,184,129 92کل حقوق پرداخت شده به پزشکان در سال  4

 92در سال
3 

 3 1392تعداد مراکز روستایی فعال داراي رادیولوژي دولتی در سال  31 18,981,073 92کل حقوق پرداخت شده به ماما در سال  5
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 92کل اعتبار هزینه شده براي دارو در سال  6
20634600 

تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي رادیولوژي دولتی در  32

 92سال 
6 

 - 1392تعداد مراکز روستایی فعال داراي رادیولوژي غیر دولتی در سال  33 2781550 92کل اعتبار هزینه شده براي رادیولوژي در سال  7

تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي رادیولوژي غیر دولتی  34 2163500 92کل اعتبار هزینه شده براي آزمایشگاه در سال 8

 1392در سال 
- 

9 
 94 92تعداد مراکز روستایی فعال داراي خودرو در سال 35 6,066,442 92کل اعتبار هزینه شده براي پرداخت کارانه در سال

 76 992تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي خودرو در سال 36 آمار مورد نظر اطالعات مربوط به ساختار برنامه در دانشگاه 

 18 92تعداد مراکز روستایی فعال داراي آمبوالنس در سال  37 331،724 جمعیت روستایی تحت پوشش برنامه  10

 37 92تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي آمبوالنس در سال  38 119،600 نفر تحت پوشش برنامه پزشک خانواده  20000جمعیت شهرهاي زیر  11

جمعیت مشمول سرانه روستایی (تعداد دارندگان دفترچه بیمه  13

 روستایی) 

تعداد کل مراجعین به پزشک خانواده مراکز  مجري برنامه بیمه  39 281،581

 92ماهه اول سال  6روستایی در 
286002 

تعداد کل مراجعین به پزشک خانواده مراکز مجري برنامه بیمه  40 99،486 جمعیت مشمول سرانه شهري ( تعداد دارندگان دفترچه بیمه روستایی  14

 92ماهه دوم سال  6روستایی در 
296820 

 6تعداد کل ارجاع به داروخانه ( تعداد کل نسخه پیچیده شده) در  41 46 92تعداد مراکز روستایی فعال در سال 15

 92ماهه اول سال
201717 

 6تعداد کل ارجاع به داروخانه ( تعداد کل نسخه پیچیده شده) در  42 76 92تعداد مراکز  شهري وروستایی فعال مجري برنامه در سال  16

 92ماهه دوم سال 
209722 

 43200 92ماهه اول سال  6تعداد کل ارجاع به آزمایشگاه  در  43 60 92تعداد پزشک مستقر در مراکز روستایی فعال در سال  17

 45063 92ماهه دوم سال  6تعداد کل ارجاع به آزمایشگاه  در  44 102 92تعداد پزشک مستقر در مراکز مجري برنامه پزشک خانواده در سال  18

 2720 92ماهه اول سال  6تعداد کل ارجاع به رادیولوژي در  45 64 92تعداد ماما مستقر در مراکز روستایی فعال در سال  19

 2635 92ماهه دوم سال 6تعداد کل ارجاع به رادیولوژي در  46 98 92ماما مستقر در مراکز مجري پزشک خانواده در سال تعداد 20

 5236 92تعداد انجام دهگردشی در شش ماهه اول سال  47 46 92تعداد مراکز روستایی فعال داراي امکانات بیتوته در سال 21

تعداد مراکز مجري برنامه پزشک خانواده داراي امکانات بیتوته در  22

 92سال 
 4284 92تعداد انجام دهگردشی در شش ماهه دوم سال  48 66

    13 92تعداد مراکز روستایی فعال داراي داروخانه دولتی در سال  23
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تعداد مراکز مجري برنامه پزشک خانواده داراي داروخانه دولتی در  24

 92سال 
13    

    33 92تعداد مراکز روستایی داراي داروخانه بخش غیر دولتی در سال  25

تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي داروخانه بخش غیر  26

 1390دولتی در سال 
63  

  

 نقاط قوت :

 پرداخت مطالبات نیروها در موعد مقرر در سطح شبکه ها. - 1

  تعامالت بین بخشی با ادارات .  - 2

  داروخانه به بخش خصوصی .  63واگذاري  - 3

  فعال بودن کلیه مراکز از نظر آزمایشگاهی .  - 4

  انسجام نظام ارجاع در سطوح مختلف ارائه خدمات .  - 5

  برگزاري جلسات آموزشی مستمر و مدون. - 6

ر یـک پزشـک    نفـ   4300افزایش دسترسی مردم به خدمات  بنحوي که بـا میـانگین جمعیـت هـر      - 7

نفر یک پزشک می باشد و میانگین وضـعیت   3500اشتغال داشته  و درحالی که  استاندارد جهانی 

  نفر یک پزشک تعیین گردیده است .  4000کشوري هر 

 افزایش  خدمات مطلوب و افزایش بیماریابی فعال در سطح مراکز  - 8

 رم افزار. انجام سرشماري کلیه نقاط شهري وروستایی اطالعات مربوطه در ن - 9

 شروع ویزیت پایه الکترونیک سالمت دراستان -10

شیفت وبقیـه دوشـیفت وآنکـالی شـب)ارایه خـدمت درکراکـز       3مرکز بصورت 6افزایش ساعات (در  -11

  بهداشتی درمانی به مراجعین وجمعیت تحت پوشش بوده است

  محدودیتها : 

  کمبود شدید اعتبارات سرانه اي - 1
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استانهاي برخوردار و محرومیت شدید و بعد فاصله زیاد مراکز پایین بودن سرانه در استان نسبت به  - 2

 بهداشتی درمانی و نهایتاً مشکل جذب ماندگاري پزشک .

و عدم ایجاد شـرایط الزم   3محدود بودن زمان فعالیت پزشکان در برخی مراکز بدلیل مشکالت بند  - 3

 قراردادجهت حفظ حضور پزشک بدلیل نوع قرارداد وانصراف یک جانبه از طرف دوم 

شهري وپرونده الکترونیک اقدامات انجام شده در سطح دانشگاه در خصوص طرح پزشک خانواده 

  سالمت

  اتمام ورود داده هاي سرشماري نقاط شهري وروستایی درسامانه خدمات الکترونیک سالمت ایرانیان - 1

  آمار پیگیري زیر ساخت مخابراتی خطوط اینترنت جهت پرونده الکترونیک با همکاري اداره - 2

  برقراري خطوط تلفن خانه هاي بهداشت - 3

  برقراري اینترنت مراکز وخانه هاي بهداشت داراي امکانات اتصال - 4

  تامین کامپیوتر خانه هاي بهداشت ومراکز درسطح استان - 5

  شروع ویزیت پایه الکترونیک - 6

ن رجند وثبت نام متقاضـیا شروع اجراي برنامه پزشک خانواده شهري در بخشی از جمعیت شهري بی - 7

 وانجام ویزیت پایه این افراددر طرح 
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  ات زیر توضیح داده شود:نک

    درمورد رضایت مردم، کارکنان از نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و دانشجویان اعضاي هیئـت علمـی

وکارکنان از آموزش عالی گروه پزشکی اگر بررسی انجام شده است نتیجـه آن را بـه طـور اجمـال ذکـر      

 فرمایید.

  در خصوص رضایت مردم و ارباب رجوع از واحدهاي دانشگاه:صورت گرفته اقدامات 

  امتیاز نهایی  سقف  عنوان  ردیف

  40  40  مستند سازي و اصالح فرآیندهاي مورد عمل  1

  17  20  استقرار و اجراي نظام پیشنهادات  2

  10  10  آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف  3

  41,73  50  دستگاه ارتقاء میزان رضایت مردم از  4

  10  10  تدوین استانداردهاي ارائه خدمات   5

  %75  درصد رضایتمندي از بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه  6

 

  :در بیمارستانهاي سطح استاناقدامات صورت گرفته در خصوص رضایت مردم 

 مردمزایش رضایتمندي اف استقرار طب اورژانس در اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) براي .1

 پیگیري و اجراي دستورالعملهاي ایمنی بیمار در بیمارستانها .2

خرید و جایگزینی تختهاي بیمارستانی جدید و تعویض با تختهاي مستعمل و خرید مبل تخت خوابشو براي  .3

 همراه

 در بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع) VIPراه اندازي اتاق  .4

 راه اندازي مرکز جامع درمان بیماران خاص .5
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  صورتیکه پرداخت حق کارانه کادر پزشکی ( طرح نوین اداره بیمارستانها ) به هنگام نیست بـه مقـدار   در

 بدهی، مدت تأخیر و تعداد کارکنانی که حق کارانه را دریافت نکرده اند اشاره فرمایید.

کارکنان مشـمول نظـام نـوین،     1578میلیون ریال و به  79060، مبلغ پزشک 348میزان بدهی بیمارستانها به  92تا پایان سال 

  ماه می باشد. 9میلیون ریال است و مدت تأخیر پرداخت به طور متوسط  33978
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  :1392سال  در عملکرد معاونت هاگزارش 

  عملکرد معاونت آموزشی:

  قطعیدررشتهتحصیالتتکمیلیدکتریرشتهسلولیومولکولیوپذیرشدانشجویمقطعدکتریبرایاولینباردردانشکدهپزشکی موافقت اخذ و پیگیري .1

  پیگیریواخذموافقتقطعیدررشتهتحصیالتتکمیلیکارشناسیارشدعلومتشریحیوپذیرشدانشجویکارشناسیارشدبرایاولینباردردانشکدهپزشکی .2

  پیگیریواخذموافقتقطعیدررشتهتحصیالتتکمیلیکارشناسیارشدبیوشیمیوپذیرشدانشجویکارشناسیارشدبرایاولینباردردانشکدهپزشکی .3

  پیگیریراهاندازیرشتههوشبریوفناوریاطالعاتسالمتدرمقطعکارشناسیدرفردوس .4

  پیگیریراهاندازیرشتهمامائی،هوشبریدرمقطعکارشناسیبرایشهرقائن .5

  تاریدرمقطعکارشناسیبرایشهرطبسپیگیریراهاندازیرشتهپرس .6

  پیگیریراهاندازیتحصیالتتکمیلیدرمقطعتخصصودستیاریبرایرشتههایقلب،بیهوشی،زنانوزایمانوجراحیعمومی .7

  پیگیریراهاندازیرشتهفوریتهایپزشکیدرمقطعکاردانیبرایشهرهایقائن،فردوسونهبندان .8

  اخذموافقتقطعیبرایراهاندازیرشتهمامائیدرشهرستانقائن .9

  پیگیریراهاندازیرشتهپرستاریدرمقطعکارشناسیبرایشهرطبس .10

  تالشبرایارتقاءآموزشبافرایندثبتتشکیلکالسهایدرسی .11

  93 نفردرابتدایسال 173 بهبه 1392 نفردرسال 154افزایشتعداداعضاءهیئتعلمیاز .12

  کسبرتبهبرتردانشجویاندانشکدهدندانپزشکیدرامتحانجامععلومپایهدرمیاندانشکدههایهمتراز .13

  -)مبلغیکمیلیاردتومان( یونیت 70 نیتموردنیازبخشهایدندانپزشکیبهتعدادتکمیلیو .14

  خریدتجهیزاتموردنیازبخشهایپروتز،پریو،ترمیمی،اندو،ارتودنسی،اطفالوجراحی .15

  باهمکاریاعضاءهیأتعلمی) ع(راهاندازیکلنیکتخصصیدانشگاهدرمحلدارالشفاءامامحسین .16

  پیگیریوتصویبرشتهکاردانیبهکارشناسیاتاقعمل .17

  ).رشتهفوریتهایپزشکیوجذبدانشجویازکارکناناستان( رشتههايافزایش .18

  افتتاحکتابخانهدیجیتالدانشکدهوامکاناستفادهدانشجویانواساتیدبصورتآنالیندردانشکدهپیراپزشکیفردوس .19

  )کودکان،رادیولوژي،داخلی( تقویترشتههایتحصیالتتکمیلیدستیاري .20
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  عملکرد معاونت بهداشتی:

 و دنداناجراي طرح کشوري پیمایش دهان  .1

 کسب رتبه برتر کشوري در نظام مراقبت بیماریهاي بثوري و تبدار .2

 شروع ویزیت پایه الکترونیک پزشک خانواده .3

 اجراي طرح ملی کلرسنجی آب و ثبت کلرسنجی هاي انجام شده در سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط .4

 کاهش موارد مرگ مادران باردار بدلیل عوارض بارداري .5

 عملیاتی سالمت و ایمنی عوامل اجرایی پسماندها در سطح کارخانجات ، شهرداریها و بیمارستانهاي استانتدوین برنامه  .6

 راه اندازي شبکه هاي جدید خوسف و زیر کوه  .7

 راه اندازي مراکز بهداشتی درمانی اسفشاد در قاین  .8

مه سرایان ، درح سربیشه ، کریزان سفلی قاین و بهره برداري از ساختمانهاي جدیداالحداث خانه هاي بهداشت نیگنان بشرویه ، چر  .9

 بندان نهبندان

 نمونه گیري نوزادان در برنامه کم کاري تیروئید نوزادي و فنیل کتونوري %99پوشش  .10

 سال  30شروع برنامه غربالگري دیابت شهري در جمعیت باالي  .11

  

 عملکرد معاونت تحقیقات و فناوري:

 تصویبمرکزرشدفناوریسالمت .1

 درصدي 65 وبارشد 92 مورددرسال 66 به 91 مورددرسال 40 از Pub Med و ISI دمقاالتنمایهشدهدرافزایشتعدا .2

 درصدیودستیابیبهضریب 1/29 وبارشد 92 مورددرسال 182 به 91 مورددرسال 141 افزایشتعدادمقاالتنمایهشدهدرنمایههایبینالمللیاز .3

 ضاءهیأتعلمینسبتبهکالع 17/1 نسبتبهتعدادپژوهشگرانتطبیقیافتهویا 36/1

 برگزاریسومینهمایشکشوریپژوهشدرتوسعهسالمتبامحوریتسبکزندگیسالمونهمینهمایشدانشجویانشرقکشور .4

 92 تصویبدوطرحفناورانهبرایاولینباردرسال .5

 وکسبموافقتاصولیانتشارمجلهانگلیسی 92 مورددرسال 3 به 91 مورددرسال 2 افزایشتعدادمجالتعلمیپژوهشیدانشگاهاز .6



٣۵ 
  

اجرایطرحهایتحقیقاتیدرقالبطرحهایجامعکهموجبکاهشهزینههاوافزایشبهرهوریخواهدگردیدنظیرطرحجامعبررسیهپاتیتهایویروسیدرشهربی .7

 رجند

 ریاالزاعتباراتمعاونتتحقیقاتوزارتمتبوعدرجهتکمکبهتوسعهتحقیقاتدانشگاه 000/000/350 جذبمبلغ .8

  

  عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع:

  در بین پرتالهاي معاونتها و حوزه ریاست دانشگاهکسب رتبه دوم  .1

پرونده  178شوراي مدیران پشتیبانی،کمیته تخصصی اصالح ساختار سازمانی، کمیته نقل و انتقاالت و بررسی  (جلسه32برگزاري  .2

  متقاضی انتقال و ماموریت)

 و ... از طریق دانشگاه تهیه و تحول شبکه بهداشت و درمان طبس و راه اندازي سیستم پرسنلی و دبیرخانه  .3

مدیریت نمودن خدمات رفاهی کارکنان بدین ترتیب که با  اقساطی کردن  تسهیالت رفاهی از محل اعتبارات مربوطه فرایند به  .4

  هزینه منتهی نمی گردد وبصورت چرخه اي به منابع دانشگاه برگشت پذیرد 

  شگاه تهیه وتنظیم قرارداد بیمه شناور و تمام خطر کلیه اماکن دان .5

 میلیون ریال اعتبار 12700متر مربع زیر بناء و  1400اتمام پروژه سوله حوادث غیرمترقبه بیمارستان امام رضا (ع) به متراژ  .6

 شروع عملیات کلینیک عصر دانشگاه در بیمارستان امام رضا (ع)  .7

 جلسه کمیسیون تحول اداري  12برگزاري  .8

 متقاضی اخذ پستبررسی پرونده هاي تمدید پست هاي مدیریتی و  .9

 برگزاري جلسات میز خدمت در طول سال و پیگیري موارد مربوطه .10

 بررسی پرونده هاي ارتقاء رتبه شغلی عالی جهت طرح در کمیسیون .11

 . واحد 23 ستقلنمودنکلیهواحدهایتابعهبهتعدادم .12

 مورخجلسه( یگیریاعتباراتشبکهبهداشتودرمانطبسازطریقمعاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیرئیسجمهورپ .13

 ) 20/9/92-63384 ابالغیهشماره(  میلیونریال 90 000 واخذابالغیهاعتباراتشبکهمذکوربهمبلغ) 4/6/92
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 وجذباعتباراتتملکدارائیهایسرمایهایاستانیبهمبلغ %83  میلیونریالباتخصیص 208 100 جذباعتباراتتملکدارائیهایسرمایهایملیبهمبلغ .14

 13 178 نفتخاموگازطبیعیمبلغ %2 و %5/7 میلیونریالباتخصیص 14 235 لغاستانیمب( % 8/34 میلیونریالباتخصیص27 413

 ) %3/64 میلیونریالباتخصیص

 4102تدوین و اجراي برنامه جامع آموزش کارکنان بر اساس عدالت (انجام نیازسنجی، اجرا و پایش برنامه هاي آموزشی)به میزان  .15

ساعت دوره بهبود مدیریت برگزار شده وهمچنین  71ی و ساعت عموم 636ساعت آموزش شغلی و  3395ساعت آموزش که 

 پرونده مشمولین گواهینامه نوع دوم و انجام بازدیدهاي دوره اي از واحدهاي تابعه  59بررسی 

پایه وارشد، خبره وعالی)،تخصیص وتبدیل پستهاي سازمانی ومصوبات کمیته  (بررسی پروندههاي ارتقاء رتبه شغلی درمقطع .16

  مورد وارائه گزارش برنامه عملیاتی و بازدید واحدهاي تابعه دانشگاه1968ه بندي مشاغل به تعداداجرائی طرح طبق

  

  عملکرد معاونت دانشجویی فرهنگی:

  راه اندازي پرتال اموردانشجویی جهت ثبت نام انواع وامها و خوابگاه از طریق اینترنت. .1

در واحد تغذیه و سلف  posراه اندازي شارژ و خرید غذا از طریق سایت و حذف اخذ وجه نقد از دانشجویان وگذاشتن دستگاه  .2

  سرویس. 

 150انجام تعمیرات الزم درخوابگاههاي دانشجویی در ایام تابستان وخریدتجهیزات الزم جهت سلف وخوابگاههااز جمله خرید .3

  زهرا و فاطمیه .متري جهت خوابگاه ال6تخته فرش 

  مرمت قسمتی ازسلف قدیم وراه اندازي رختشوخانه توسط بخش خصوصی درجنب خوابگاههاي خواهران. .4

کسب سه رتبه اول در رشته هاي کاریکاتور، فیلم کوتاه مستند و مصنوعات چوبی و یک رتبه سوم در رشته نشریات دانشجویی  .5

  علوم پزشکی کشور.در پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههاي 

کسب رتبه شایسته تقدیر در خصوص فعالیتهاي امر به معروف و نهی از منکر در سطح دانشگاههاي کشور در غالب اجراي فرآیند  .6

  طرح حجاب و عفاف.

کسب رتبه اول کشوري در رشته حفظ ده جزء کارکنان و رتبه پنجم کشوري درحفظ ده جزء دانشجویان در جشنواره قرآنی  .7

  کارکنان و دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور. اساتید،

  رشته ورزشی جهت دانشجویان و پنجمین جشنواره ورزشی استانی کارکنان دانشگاه.10برگزاري جشنواره ورزشی بهاره در .8
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  برگزاري کارگاههاي مهارتی وآموزشی ونشست هاي آموزشی با موضوعات مختلف جهت دانشجویان. .9

  .93د نیاز سالن چندمنظوره جنب خوابگاه ولی عصر(عج)جهت راه اندازي درسال خرید لوازم ورزشی مور .10

  

  عملکرد معاونت درمان:

  اتمام ساخت مرکز پزشکی بیماریهاي خاص .1

  ریال  7,000,000,000ماشین دیالیز از وزارت و بنیاد امور بیماریهاي خاص ودپوي ست و صافی دیالیز به مبلغ  14تهیه  .2

  سمی نهبندانراه اندازي واحد تاال .3

 اجراي نظام جدید اعتباربخشی بیمارستانهاي استان .4

 اجراي نظام ثبت و پیگیري شکایت و استرداد سه برابري مبالغ غیر قانونی اخذ شده به بیماران نسبت به سال قبل  .5

 ی استان اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان محیط زیست کشور در زمینه کنترل دفع پسماندهاي عفونی درمان .6

  برنامه کشوري دیابت)( در مناطق شهري 2پیگیري و اجراي برنامه مدیریت مراقبتهاي تخصصی بیماري دیابت نوع  .7

  در سه بیمارستان فردوس،قاین و نهبندان HISراه اندازي کامل سیستم  .8

ال (ولیعصر (عج) و طبس) و دستگاه رادیولوژي دیجیت 2دستگاه سی تی اسکن (امام رضا (ع) و طبس) و  2خرید و راه اندازي  .9

  یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال (بیمارستان امام رضا (ع))

شروع طرح جامع پکس و فیلم لس کردن تجهیزات رادیولوژي که هزینه مصرفی را به شدت کاهش می دهد. ( در بیمارستان  .10

  امام رضا و ولیعصر (عج) پیاده سازي شده است)

درصد که  91پیاده سازي طرح جامع کالیبراسیون تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی مراکز تابعه دانشگاه با پوشش  .11

 درصد افزایش داشته است.   37حدود  91نسبت به سال 

میلیون  800 تجهیز کامل دانشکده دندانپزشکی (مبلغو  میلیون تومان (ناتمام)) 3,200بیمارستان طبس ( مبلغ کامل تجهیز  .12

  تومان )

  عقد قرارداد با فرودگاه جهت پوشش فوریتهاي پزشکی مسافران در ساعات نشست و برخواست هواپیما .13

  

  عملکرد معاونت غذا و دارو:
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تاسیس داروخانه هاي شبانه روزي در شهرستان طبس، نهبندان و داروخانه روزانه دیهوك و تاسیس شعب شرکت هاي پخش  .1

 سراسري دارو در استان 

مورد با تامین و راه اندازي دستگاه  1484مورد به  155از  91نسبت به سال  92در سال  1490افزایش تعداد تماس ها با سامانه  .2

IP  و FXO 

 ي داروخانه هاي مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها به بخش خصوصی .واگذار .3

 تشکیل کارگروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با کاالي قاچاق سالمت محور .4

 درصدي بازرسی ها از مراکز  تولید ، نگهداري و عرضه  مواد غذایی آرایشی بهداشتی تحت پوشش 2/54افزایش  .5

 قرر در زمان م PMSاجراي کامل برنامه  .6

 ارزیابی و معرفی مسولین فنی برتر واحدهاي تولیدي استان به مناسبت روز جهانی غذابا حضور ریاست دانشگاه .7

 بازدید معاون غذا و دارو از شبکه هاي  تحت پوشش  استان  .8

  جذب کلیه اعتبارات اختصاص یافته در حوزه تجهیز آزمایشگاه مواد غذایی  .9

  به دوم در دانشگاهراه اندازي پرتال معاونت و کسب رت .10
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  معاونت ها:نقاط قوت 

 :بهداشتیمعاونت  قوتنقاط 

  ساله و برنامه عملیاتی سالیانه  5وجود برنامه استراتژیک  .1

 وجود کارشناسان مجرب و عالقمند  .2

 هماهنگی مناسب برون بخشی و درون بخشی  .3

 وجود برنامه هاي بازدید ، نظارت مستمر و منظم  .4

  تحصیلی همکارانفراهم شدن زمینه ارتقاي  .5

  :تحقیقات و فناوريمعاونت  قوتنقاط 

 وجوداعضاءهیأتعلمیتوانمنددرپژوهش .1

 وجوددانشجویانعالقمنددرامرمشارکتدرپژوهش .2

 وجودامکاناتآزمایشگاهیمناسبجهتتحقیقاتبنیادیکاربردي .3

 حمایتمسؤولیندرجهتارتقاءپژوهش .4

 شفافیتونهادینهشدنفرایندامورپژوهش .5

 وجودارتباطنسبیعلومبالینیوعلومپایه .6

 استفادهبهینهازمنابعمالیموجوددرجهتاجرایپروژهها .7

 وجودتعدادمناسبمجالتعلمیپژوهشیدانشگاه .8

 وجودسهمرکزتحقیقاتمصوبوشکلگیریمراکزپژوهشیفعالدرسطحدانشگاه .9

  سالمتخانواده،عفونی،دیابت،بیماریهایقلبوعروق( وجودزمینههایتحقیقاتیمناسب .10

  :توسعه مدیریت و منابعونت معا قوتنقاط 

وجود کلیه فرمهاي الکترونیکی و بخشنامه ها و آئین نامه ها و فرمها و فرایندهاي کاري مورد عمل مدیریت توسعه در  .1

 وب سایت دانشگاه

 وجود سامانه الکترونیکی بازنشستگان .2
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 ه اجرایی آموزشانجام نیازسنجی دوره هاي آموزشی با توجه به رشته هاي شغلی و تایید آن در کمیت .3

 وجود سامانه ثبت نام طرح و الیحه، خدمت پزشکان و پیراپزشکان .4

  از دوره هاي آموزشی به صورت غیر حضوري از طریق پرتال آموزش الکترونیکی 80٪برگزاري  .5

 برخورداري کلیه رشته هاي شغلی از حداقل ساعت آموزشی مورد نیاز در طول سال .6

 پرونده) 48پرونده ، تخصصی  11گواهینامه نوع دوم ( مهارتی بررسی پرونده هاي مشمولین  .7

 برخورداري کلیه پرسنل از مزایاي ارتقاء شغلی (رتبه وطبقات) .8

 برگزاري دوره آموزشی جهت باالبردن سطح دانش همکاران در زمینه هاي مختلف طبقه بندي مشاغل .9

 

 :دانشجویی و فرهنگیمعاونت  قوتنقاط 

  خبره درحوزه . وجود نیروها وکارشناسان .1

  برنامه ریزي مناسب جهت باال بردن بهره وري باحداقل امکانات واعتبارات . .2

  داشتن روحیه مشارکت وهمکاري دربین پرسنل معاونت. .3

  

 :درمانمعاونت  قوتنقاط 

  ارتقاءجایگاه دفاتر پرستاري دانشگاهها به مدیریت .1

  اجراي قانون ارتقاء بهروه وري دربیمارستانهاي تابعه  .2

  تالش و پیگیري در جهت کاهش عوارض ناشی از بیماري دیابت در بیماران دیابتی نوع دو استان خراسان جنوبی .3

  حمایت دولت از مراکز دولتی و پرداخت  هزینه هاي بیماران .4

  بروز رسانی دستورالعملها ، اطالعات ، آئین نامه ها در سامانه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی  .5

نسبت به سایر دانشگاههاي منطقه (جزو دانشگاههاي پیشرو در پیاده  92مناسب تجهیزات در سال  کالیبراسیون    .6

  سازي طرح جامع کالیبراسیون در کشور هستیم)

تامین تجهیزات با قیمت مناسب و کیفیت باال از هیات امناي صرفه جویی ارزي در معالجه بیماران و شرکت هاي     .7

  دولتی



۴١ 
  

  

  :و داروغذا معاونت  قوتنقاط 

 ساله . 5داشتن برنامه عملیاتی سالیانه بر اساس برنامه استراتژیک  .1

 امکان توزیع داروهاي بیماران خاص در تمام شهرستان هاي استان  .2

 مساعدت و همکاري هئیت رئیسه براي تامین داروهاي کمیاب و نایاب در شرایط اضطراري  .3

 انبار دارویی در حال ساخت .4

رسی و انجام بازرسی از واحدهاي تحت نظارت و بازرسی هاي مشترك از مراکز عرضه کاالهاي در اختیار داشتن تیم باز .5

 قاچاق

 اجراي فرایند  طرح تکریم اربا ب رجوع .6

  تشکیل کارگروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با کاالهاي قاچاق سالمت محور در دانشگاه  .7

 داشتن فضاي فیزیکی و امکانات پشتیبانی مناسب جهت آزمایشگاه مواد غذایی  .8

 برگزاري منظم جلسات کمیسیون قانونی امور داروخانه ها  .9

 همکاري هاي درون بخشی و برون بخشی در برگزاري هفته پیشگیري از مسومیت ها  .10

 امکان جمع آوري ، ثبت و پردازش نسخ سرپایی  .11

پرسنل معاونت با برگزاري دوره هاي آموزشی داراي مجوز و شرکت در دوره هاي آموزشی ارتقاء سطح دانش تخصصی  .12

 دانشگاه
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  معاونت ها:نقاط ضعف 

  نقاط ضعف معاونت آموزشی:

  کمبودامکاناتوتجهیزاتدردانشکدهدندانپزشکیوکمبوداعتباراتمعاونتاموزشیودانشکدهها .1

  کمبودشدیدنیرویانسانیدردانشکدهدندانپزشکیودرمعاونتاموزشیودانشکدهها .2

  نداشتنچارتسازمانیمصوب .3

  عدمجذبنیروهایدندانپزشکیباتوجهبهمشکلشدیدنیرووتازهتاسیسبودن .4

  kعدماعتبارالزمجهتوامودیعهمسکن،اجارهمسکنباتوجهبهنداشتنخانهسازمانیدرحدکافیجهتاعضاءهیئتعلمیضریب .5

  بوعدمتخصیصاعتبارجهتساختدانشکدهدندانپزشکیوتجهیزاتموردنیازعدمواگذاریزمینمناس .6

  آموزشینشدنبیمارستانشهیدچمرانباتوجهبهاستقراردانشکدهپیراپزشکی،وپرستاریدانشگاهآزاداسالمی .7

  کمبودشدیدفضایآموزشیدردانشکدههاوبیمارستانهاباتوجهبهگسترشرشتههاودانشکدهها .8

  پذیرشدانشجویانتحصیالتتکمیلیپژوهشیباتوجهبه–عدمتجهیزآزمایشگاههایآموزشی .9

  CSRعدماعتبارالزمجهتخریداتوکالوسانترالوراهاندازي .10

  

  :بهداشتینقاط ضعف معاونت 

  کمبود بهورزان با توجه به بازنشستگی تعداد زیادي از آنها  .1

 آزمایشگاهی و وسایل نقلیه موتوري  –دندانپزشکی  –فرسودگی تجهیزات پزشکی  .2

 فرسودگی تعداد زیادي از ساختمان هاي مراکز و خانه هاي بهداشت  .3

 کمبود اعتبارات بهداشتی  .4

 عدم وجود زیرساخت هاي اینترنتی در برخی نقاط استان .5

 

  

  :تحقیقات و فناورينقاط ضعف معاونت 
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 عدموجودچارتتشکیالتاداریمصوبمناسبوکندبودنرونداجرادرحوزهپژوهش .1

 کمبودنیرویانسانیکارآمدشامالعضاءهیأتعلمی،کارمندانودانشجویان .2

 عدماستفادهبهینهازمنابعاطالعاتیوامکاناتاطالعرسانی .3

 عدموجودسیستمارزشیابیمناسبوکارآمددرحوزهپژوهشی .4

 عدموجودتجهیزاتکافیبرایتحقیقاتدرزمینههایخاص .5

 عدمتوجهبهانجامطرحهایکاربردیتوسطمحققین .6

 عخارجدانشگاهعدمجذباعتبارالزمازمناب .7

 

  :توسعه مدیریت و منابعنقاط ضعف معاونت 

 نبود آمار جامع و یکسان در واحدها که باعث باال رفتن حجم کاري باال براي جمع آوري گزارشات واصله به وزارتخانه می شود. .1

  کمبود نیروي انسانی مخصوصاً در قسمتهاي خدمات وکارپردازي  .2

  عدم امکان نظارت بر آزمونهاي الکترونیکی به دلیل نبود فضاي مناسب براي شرکت در آزمون  .3

نفر کارمند ، یک نفر  1000کمبود نیرو در واحد آموزش با توجه به شاخص هاي آموزش و توانمند سازي وزارت ( به ازاي هر  .4

  کارشناس) 

 ه وطبقات شغلی(خالصه اطالعات پرسنلی) جهت بررسی رتب502ناقص بودن فرم  .5

 باالبودن حجم اطالعات ومستندات رتبه شغلی .6

 دمپادارشدناعتباراتهزینهایبیمارستانهایسیودوتختخوابیشهرستانهایدرمیان،سرایانوسربیشهع .7

  . عدممبادلهبموقعموافقتنامهها .8

 . متناسبباحقوقماهیانه)  و( عدمپرداختهایخزانهازمحلبند .9

 

  

 :دانشجویی و فرهنگینقاط ضعف معاونت 
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 کمبود اعتبار تخصیصی به حوزه معاونت با توجه به گستردگی وظایف و فعالیتها. .1

  کمبود نیروي انسانی با توجه به فعالیتهاي حوزه . .2

  عدم وجود چارت سازمانی متناسب با  تیپ دانشگاه. .3

  

 :درماننقاط ضعف معاونت 

 تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی تابعهکمبود نیروهاي تخصصی و کارشناسی حوزه درمان براي نظارتهاي مرتبط با  .1

کمبود شدیدنیروي پرستار ي مرد وعدم امکان رعایت طرح انطباق درخدمت رسانی ودرکل کمبود شدید نیروبدنبال اجراي قانون  .2

  ارتقاءبهره وري

  گرانی تجهیزات و داروهاي بیماران خاص .3

  در صد 47به میزان  MSافزایش آمار بیماران دیالیزي و  .4

مشکل در تامین پیچ و پالك هاي ارتوپدي با وجود برگزاري مناقصات مکرر به دلیل عدم تمایل شرکت ها به شرکت در مناقصات  .5

 تامین یک ساله 

 تمایل نداشتن شرکتها در خصوص قراردادهاي نگهداري و پشیبانی تجهیزات به دلیل بعد مسافت نسبت به تهران  .6

  کی به نحوي که از پرسنل عملیاتی پایگاههاي اورژانس به صورت پاره وقت استفاده می شودکمبود  نیرو در ستاد فوریتهاي پزش .7

  عدم وجود ارتباط بیسیم مناسب در سطح استان  .8

پایگاه اورژانس و عدم وجود شرکت معتبر در سطح استان که باعث ایجاد مشکالت متعدد و امدادرسانی ضعیف در  24شرکتی بودن  .9

  استان می شود 

  نارضایتی بیماران جهت تامین آمبوالنس خصوصی براي انتقال بیماران از بیمارستان به منزل و یا خارج استان افزایش  .10

  

 :غذا و دارونقاط ضعف معاونت 

 عدم پیش بینی انبار دارویی مناسب در بیمارستانهاي جدید التاسیس .1

 عدم حضور نیروهاي ثابت در ستاد و شبکه ها .2



۴۵ 
  

 عاونتپایین بودن سقف اضافه کار م .3

 پایین بودن سطح کارانه معاونت و عدم رغبت حضور داروسازان .4

 عدم پرداخت اسناد دارویی بیمارستانهاي به شرکت هاي پخش دارویی .5

 نداشتن سامانه سراسري مراکز درمان سوء مصرف مواد  .6

 عدم تمرکز فعالیتهاي مرتبط با ایمنی مواد غذایی در حوزه دانشگاه .7

 عدم آموزش دانشجویان پزشکی در خصوص اصول نسخه نویسی و تجویز صحیح و منطقی دارو  .8

 و جذب اتمی  , HPLCعدم  انجام ترخیص کاال به علت نبود دستگاههاي پیشرفته شامل  .9

 عدم پرداخت هزینه هاي آزمون نمونه هاي مواد غذایی ارسالی از معاونت بهداشتی .10
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  عاونت ها:مپیشنهادات و راهکارهاي عملی 

  معاونت آموزشی: پیشنهادات

  پیگیریجذباعتباراتموردنیازازوزارتخانهباتوجهبهمحرومیتاستان .1

  پیگیریجهتتصویبنهاییچارتسازمانیجدید .2

  علمیوغیرهیاتعلمیتجذبنیرویانسانیهیا .3

 تامینامکاناترفاهیجهتپرسنل .4

  

 :بهداشتیمعاونت  پیشنهادات

  ارتقاي فرآیند مدیریتی ونظارتی در سطح مراکز بهداشتی درمانی و واحدهاي محیطی  .1

 بهبود وضعیت آموزش بهورزان شاغل  .2

 تصویب چارت تشکیالتی ستاد مرکز بهداشت استان و شهرستان ها  .3

 توجه به مسائل رفاهی پرسنل جهت افزاي انگیزه کاري  .4

زمان هاي بیمه گر با توجه به کمبود هاي دارویی کشور و سهمیه بندي تجدید نظر در سیاست هاي تعدیل دارو از طرف سا .5

 توزیع دارو از سوي شرکت هاي پخش دارو 

  اخذ مجوز تغییر کاربري دو عدد اتوبوس دانشگاه به  اتوبوس هاي واکنش سریع معاونت بهداشتی .6

  :توسعه مدیریت و منابعمعاونت  پیشنهادات

مناسب با تجهیزات ( سیستم هاي کامپیوتري ) جهت استفاده در دوره هاي آموزشی در اختیار قرار دادن فضاي آموزشی  .1

 ( حضوري و غیر حضوري) ، این امر موجب نظارت کامل و اجراي صحیح برگزاري دوره هاي آموزشی می شود

  ش الکترونیکی جهت پیگیري و رفع اشکاالت موجود در  نرم افزار و پرتال آموز  ITدر اختیار قرار دادن یک نفر نیروي .2

تعریف کلیه رشته هاي شغلی و وارد کردن اسامی کلیه پرسنل شاغل در دانشگاه در پرتال آموزش الکترونیکی براي ثبت نام  .3

دوره هاي آموزشی غیر حضوري بر اساس گروه هدف ، جهت جلوگیري از شرکت گروه هدف هاي غیر مرتبط در دوره هاي 

  آموزشی  غیر حضوري



۴٧ 
  

 دادن نیروي آموزش ثابت در واحد آموزش جهت ارتقاءکیفیت امور مربوطه در اختیار قرار  .4

 توسط کارگزینی 502کامل نمودن فرم  .5

 :دانشجویی و فرهنگیمعاونت  پیشنهادات

  اختصاص اعتبارمورد نیازبا توجه به برنامه عملیاتی حوزه. .1

که دربخشهایی که نیازبه اقدام ازطرف حوزه همکاري تنگاتنگ سایرحوزه ها با این معاونت بدلیل ارتباط کاري به نحوي  .2

  مربوطه است در امر خدمت رسانی به دانشجویان خللی بوجود نیاید.

  

 :درمانمعاونت  پیشنهادات

  واگذاري ثبت نام متقاضیان پیوند به پیشخوان دولت .1

نظارت دانشگاه و شبکه هاي  ایجاد راهکار سریع و قانونی در تامین نیروي انسانی در واحدهاي بیمارستانی و ستادي اداره .2

  بهداشت و درمان 

  اصالح فاصله زیاد بین تعرفه بخشهاي دولتی و خصوصی ودندانپزشکی و .... .3

تهیه ملزومات مصرفی دانشگاه به صورت خرید متمرکز که قطعا می توانددر صرفه جویی هزینه ها و همچنین مقابله با  .4

  کمبودهاي احتمالی در این خصوص موثر باشد.

پیاده سازي نرم افزار جامع مدیریت تجهیزات پزشکی که قطعا می تواند به مدیریت تجهیزات پزشکی مراکز تابعه دانشگاه و  .5

  پشتیبانی بهتر آنها کمک نماید. 

امکان تامین نیرو از بخش نظر به کسري شدید نیروي تکنسین فوریتهاي پزشکی در سطح پایگاههاي اورژانس و عدم  .6

د کار معین نفر تکنسین فوریتهاي پزشکی مورد نیاز در سطح استان به صورت قراردا 48می شود تعداد پیشنهاد خصوصی، 

  .بکارگیري شوند

  

  :غذا و دارومعاونت  پیشنهادات

 اتخاذ تدابیر الزم جهت ساخت انبار دارویی استاندارد در بیمارستانها  .1
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یزه پرسنل معاونت وافزایش رغبت براي جذب و همکاري افزایش سطح اضافه کار،کارانه و حق محرومیت جهت افزایش انگ .2

 نیروها 

 استقرار واحد تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و دارو جهت تقویت گشت هاي مشترك مراکز عرضه تجهیزات .3

تشکیل کمیته ایمنی غذا در دانشگاه به منظور تقویت هماهنگی درون بخشی در جهت استقرار سند ملی تغذیه و امنیت  .4

 غذایی

سایر تعطیل نمودن پنجشنبه ها جهت رفاه حال کارمندان (به علت تعطیلی کلیه مدارس در پنجشنبه ها  و همچنین انجام  .5

 )امورات
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 :1393سالمعاونت ها در برنامه هاي 

  :1393در سال  معاونت آموزشی برنامه هاي

  پیگیریجهتتصویبرشتهدستیاریقلب،بیهوشی،عفونی،زنانوزایمانوجراحیعمومی .1

  پیگیریجهتجذبنیرویانسانیدانشکدهدندانپزشکیوسایردانشکدهها .2

  پیگیریواگذاریزمینمناسبجهتساختدانشکدهدندانپزشکی .3

  پیگیریراهاندازیرشتههایکارشناسیارشدبیولوژیوایمونولوژي .4

  پیگیریتصویبچارتسازمانیجدید .5

  پیگیریوتقویتمعاونتآموزشیمراکزآموزشدرمانی .6

  ودکانرادیولوژیداخلیتقویترشتههایتحصیالتتکمیلیدستیاریک .7

  پیگیریجذبپرسنلهیاتعلمیجهتدانشکدههایتازهتاسیس .8

  پیگیریفضایآموزشیجهتدانشکدهدندانپزشکی .9

  

 :1393بهداشتیدر سال معاونت  برنامه هاي

  پایش آمار بیمه شدگان روستایی  .1

 نفر  90داوطلب یابی بهورزان حداقل  .2

 فروش موسوهاي مراکز بهداشتی درمانی  .3

 سال بیرجند  30جمعیت باالي  %50گسترش پوشش غربالگري دیابت در بیش از  .4

 اجراي سایر مراحل پرونده الکترونیک سالمت  .5

 سنجش سطح سواد و سالمت ایرانیان  .6

با همکاري واحد تغذیه آزمایشگاه و طرح کشوري سل مربوط به بیماران اسمیر مثبت سال  Dانجام طرح سنجش ویتامین  .7

 ي گروه تخصصی بیماریها با همکار 2014

 پایش ید ادرار دانش آموزان  .8
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  تکمیل ساختمان مرکز بهداشت استان وسایت دندانپزشکی اطفال .9

  

  :1393تحقیقات و فناوریدر سال معاونت  برنامه هاي

 تصویبپژوهشکدهیسالمت .1

 توسعهیکمیوکیفیمرکزاطالعرسانیدانشگاه .2

 شروععملیاتساختمانیپژوهشکدهیدکترناصح .3

 بهبودکمیوکیفیطرحهایتحقیقاتی .4

–توسعهتحقیقاتبالینیدرمراکزآموزشی .5

 درمانیازطریقایجادزیرساختجهتجمعآوریوثبتاطالعاتوتأمینامکاناتالزمبهمنظوراجرایپژوهشهایبالینی

 توجهوتخصیصاعتباربهطرحهایپژوهشیفناورانهباتوجهبهسیاستهایکلینظام .6

 توسعهکیفیآزمایشگاههایتحقیقاتیدانشگاهوتوسعهزیرساختتحقیقاتعلومپایه .7

 تصویبآییننامهاعطایاعتبارپژوهشیبهاعضایهیأتعلمی،دانشجویانوکارکنان .8
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  افراد در توسعه واحد تدارکات واستفاده از توانمندي 
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 1393بیرجند در سال

در فرآیندهاي آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در  ISO 10015المللی ارد بیناستفاده از استاند .9

 1393سال 

 تدوین شرایط احراز رشته هاي شغلی کارکنان براساس ، تحصیالت ومعلومات ، مهارتها ، دوره هاي آموزشی .10

 . یریازاتالفمنابعتشکیلکمیتهایتحتعنوانحسابرسیداخلیواموالجهتتقویتکنترلهایداخلیدانشگاهوجلوگ .11
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 .مبادلهتفاهمنامهباواحدهایتابعهدرراستایسیاستهایابالغیوزارتمتبوعبهمنظورامکانبرنامهریزیمالیمدیران .13
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  نتیجه گیري و جمع بندي گزارش:

، که با توجه به وسعت و پراکندگی جمعیتی می باشدنفر  744669خراسان جنوبی جمعیت استان  در حال حاضر

مستلزم برنامه ریزي و ارائه خدمات بهداشتی درمانی افزون بر سالهاي قبل بوده است. تعداد  خراسان جنوبی استان

افزایش رشته آموزشی  24این تعداد به 1392سال  در حالیکه در رشته 21، 1391رشته هاي آموزشی در سال 

در دانشگاه راه اندازي شده است که باعث پیشرفت و توسعه Phdو یک رشته رشناسی ارشد کارشته  2که یافته

نفر  146نفر و اعضاي هیئت علمی  2119تعداد دانشجویان  1391. در حالیکه در سال است گردیدهدانشگاه آموزشی 

نفر و  156نفر و هیئت علمی به  2056تعداد دانشجویان به  1392ده است ولی در سال نفر بو 88و کارکنان آموزشی 

که علیرغم افزایش تعداد رشته ها و دانشجویان و اعضاي هیئت علمی،  رسیدهنفر  88کارکنان حوزه آموزشی به 

هت توسعه و و خوبی در ج آموزش گامهاي مثبت حوزهتعداد کارکنان آموزش کاهش یافته است. در نتیجه در 

  برداشته شده است.  پیشرفت دانشگاه

بعمل آمده است که موافقت اولیه کسب شده 1392در سال  داروسازيدانشکده پیگیري هاي متعدد جهت راه اندازي 

مرکز تحقیقاتی دیگر به مراکز  دو1392براي دو مرکز تحقیقاتی مجوز اخذ گردیده و در سال  90در سال است. 

تمام برنام هاي پیش بینی شده پنج ساله را  1391ردیده و معاونت تحقیقات و فناوري در سال تحقیقاتی افزوده گ

 1392، ولی در سال پنج پله صعود داشتهشاخصهاي پژوهشی دانشگاه  91نظر به اینکه در سال محقق ساخته است. 

اه است، بهرحال تا رسیدن به که این نشان دهنده پیشرفت و توسعه تحقیقات در دانشگبوده از رشد خوبی برخوردار

  دارد. و اعتبارات نیروي انسانی پژوهشی، این حوزه نیاز به تقویت از نظر هیئت علمیشرایط مطلوب 

ي فرهنگی دانشجویی فعالیت چشمگیر داشته، به طوریکه در جشنواره هاي کشوري مقام کسب دانشگاه در حوزه 

هیئت علمی و کارکنان گامهاي ایجاد انگیزه در دانشجویان و اعضاءنموده و در فعال نمودن تشکلهاي دانشجویی و 

کرسی 1392به طوریکه در سال  و با برگزاري جشنواره هاي ورزشی باعث نشاط در کارکنان شده مثبت برداشته است

ه هاي آزاداندیشی و جلسات فرهنگی با دعوت از اساتید فرهنگی کشوري فعال شده است و اثرات مثبت خوبی داشت

  است.

ساله، نقشه جامع علمی کشور و قانون برنامه پنجم  20تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه بر اساس سند چشم انداز 

  توسعه تنظیم و در حال اجرا می باشد.

 Phdرشته هاي گامهاي مثبت و مهمی در جهت ارتقاء تحصیالت تکمیلی برداشته بنحویکه  1392در سال دانشگاه 

  موردنیاز جامعه را پیشبینی که چندین رشته راه اندازي و دیگر رشته در شرف راه اندازي است. و کارشناسی ارشد

براي دوره هاي آموزشی در رشته هاي دستیاري اطفال، زنان و زایمان و جراحی ارزیابی درونی انجام شده و از شوراي 

  گسترش دانشگاهها درخواست ارزیابی گردیده است.
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و شفاف سازي فرایندهاي آموزشی و پژوهشی و بهداشتی و درمانی اري و نگرش سیستمیک ایجاد جو همدلی و همک

، که این امر منجر به توسعه و پیشرفت دانشگاه در بوده است 1392از دست آوردهاي مهم مدیریت دانشگاه در سال 

  عرصه هاي آموزش، تحقیقات و بهداشت و درمان گردیده است.

  م اساسی در تحول دانشگاه می باشد.یک گابا تصویب هیئت امنا لی دانشگاه نمودار سازمانی و چارت تفضی

در  توسعه سالمت و سبک زندگیوري کشهمایش سومین برگزاري  1392یکی از افتخارات مهم دانشگاه در سال 

  بوده است.ایران 

به مردم بصورت شفاف در  تمام فرایندهاي جاري دانشگاه بازنگري و شفاف سازي گردیده و روند پیگیري و پاسخگویی

  سایت الکترونیکی دانشگاه تعریف گردیده است. 

در تحقیقاتی مجوز اخذ گردیده است که مرکز  سه) مرکز تحقیقاتی در دانشگاه راه اندازي و فعال شده و براي 10ده (

  .ه استمرکز افزایش یافت 5مرکز به  3این  1392سال 

در کارکنان دانشگاه یزه و روحیه امید و پیشرفت در دانشگاه باعث انگ 92رماه تیبرگزاري نشست هیئت امناء در 

مصوبه باعث تقویت و پیشرفت دانشگاه در تصمیم  64جلسه هیئت امنا تعداد  دوبرگزاري  1392گردید و در سال 

  .و توانسته بسیاري از معضالت و مشکال دانشگاه را حل نماید گیري و تصمیم سازي شده است

  نمودن مستندات دانشگاه در قالب تصویر دست آورد دیگري از فعالیتهاي دانشگاه است .الکترونیکی 

م سازي و یشوراهاي دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه بسیار فعال تر از قبل برگزار گردیده است و توانسته است تصم

ت دانشگاه گامهاي اساسی و سیاستگزاري کالن در دانشگاه را نهادینه و با مشارکت متخصصین و کارکنان و مدیری

  مهم در جهت ارتقاء کمی و کیفی دانشگاه بردارد. 
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  تقدیر و تشکر

این کتاب با حمایت ریاست محترم دانشگاه و تالشهاي ارزنده معاونین محترم و علی الخصوص رابطین محترم هیئت 

بخصوص جناب آقاي مهندس خوشدل و  امنا در حوزه ریاست و معاونین دانشگاه تهیه گردیده است و از همه عزیزان

  خانم دره گی که در تهیه این کتاب مارا یاري نموده اند تقدیر و تشکر می نمایم.

  ان شاا... که بتوانیم خدمات صادقانه اي به مردم ارائه نماییم تا مورد مرضی خداوند متعال باشد.

  

  اجرکم عندا...

  محمدرضا حاجی آبادي

 دبیرخانه هیئت امناي دانشگاهمشاور رئیس و رئیس 

 


