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  گزارش عملکرد ساالنه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
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 سخن مقام عالی وزارت جناب آقاي دکتر قاضی زاده هاشمی در سفر هیئت دولت به استان خراسان جنوبی:

در مورد استان خراسان جنوبی بویژه شهر بیرجند باورم این است که با توجه به سرمایه هاي متعدد 

شایسته ارتقاء و پیشرفت بیشتري است در حوزه مسئولیت خود همه تالشم را به کار می گیرم تا 

فوق  ساله است با راه اندازي رشته ها تخصصی ، 25دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که داراي سابقه 

   ارتقاء یابد . phdتخصصی و 
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بصورت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازي و  1364دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در سال 

 30دانشجوي پزشکی و  50ابتدا با این دانشگاه بصورت دانشگاه درآمد.  1372بصورت دانشکده مستقل و در سال  1365در سال 

و پرستاري ، دندانپزشکی، دانشکده پزشکی 8دانشجوي پرستاري فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر این دانشگاه متشکل از 

قائن و رشته موسسه آموزش عالی سالمت فردوس،  پیراپزشکی بیرجند، پرستاري و مامایی طبس،مامایی، پیراپزشکی و بهداشت 

 در مقاطعرشته تحصیلی  31دانشجو در  2757بوده که داراي  فوریتهاي پزشکیآموزشکده یک اشت در سرایان و بهد

  دستیاري (رشته هاي داخلی، رادیولوژي، بیهوشی و کودکان)، 

Phd  ،(در رشته پزشکی مولکولی )  

  ( در رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی)، دکتراي حرفه اي 

آموزش بهداشت، بهداشت محیط، بیوشیمی، پرستاري روان، پرستاري سالمت جامعه،  ي آناتومی، ها( در رشته  کارشناسی ارشد

  پرستاري داخلی جراحی، پرستاري اورژانس و ایمنولوژي )،

  MPH ،( در رشته پزشکی خانواده )  

رادیولوژي، اتاق عمل، پرستاري، مامایی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه اي، علوم آزمایشگاه،  کارشناسی (در رشته هاي 

  هوشبري،  بهداشت محیط، بهداشت حرفه اي )،

  کارشناسی ناپیوسته ( در رشته هاي فوریتهاي پزشکی، بهداشت محیط، کارشناسی ناپیوسته مامایی )،

  کاردانی ( در رشته فوریت هاي پزشکی) و

، نهبنداندرمیان، ن شهرستان هاي بیرجند، عضو هیئت علمی می باشد. این دانشگاه بعنوان متولی امر بهداشت و درما 197

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

   

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ انتصاب

 سمت

 خاتمه شروع

 رئیس دانشگاه  ادامه دارد  1393  دکتر کاظم قائمی

 رئیس دانشگاه 1393 1389 قاسم کریمیدکتر 

 رئیس دانشگاه 1389 1384 دکتر مراد هاشمزهی

 رئیس دانشگاه 1384 1379 دکتر محمود شکیبی

 رئیس دانشگاه 1379 1365 دکتر غضنفر فروزانفر

 معاون آموزشی ادامه دارد 1393 فرشید عابديدکتر 

 بهداشتیمعاون  ادامه دارد 1389 دکتر کامبیز مهدیزاده

 معاون تحقیقات و فناوري ادامه دارد 1389 دکتر اصغر زربان

 معاون توسعه مدیریت و منابع ادامه دارد 1393 بهنام باریک بیندکتر 

 معاون دانشجویی و فرهنگی ادامه دارد 1390 رضا دستجردي دکتر

 معاون درمان ادامه دارد 1393 محمود گنجی فرددکتر 

 معاون غذا و دارو ادامه دارد 1393 کبري ناصريدکتر 
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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 هیئت امناءبدو تشکیل  1383 عضو هیئت امناء هیئت امناء شمال شرق

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

 مرحوم دکتر حسین الفت نیا 1384 1392 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر اسدا.. میرزایی 1384 1388 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 مهندس غالمحسین افشاري 1384 1388 امناءعضو هیئت  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

 حجه االسالم و المسلمین موسی قربانی 1386 1391 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر آزاده ابراهیم زاده 1386 1389 هیئت امناءعضو  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

 مرتضوي(استاندار)سید صولت  1387 1388 عضو حقوقی هیئت امناء مستقل

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

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

 دکتر قاسم کریمی 1389 1393 دبیر هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر کاظم قائمی  1393  ادامه دارد دبیر هیئت امناء هیئت امناء مستقل

  دکتر غالمحسین یعقوبی  1390 1392 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

  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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  دکتر حسن امین لو

  عضو هیئت امناء – مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه و دبیر مجامع شوراها و هیاتهاي امناء

  1384تاریخ شروع عضویت: 

 مدرك تحصیلی: پزشک عمومی
  

  دکتر کاظم قائمی

  قائم مقام وزیر در استان، رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء

  1393تاریخ شروع عضویت: 

 فلوشیپ فوق تخصصی جراحی استریوتاکسی و فانکشنال مغز، متخصص جراحی مغز و اعصابمدرك تحصیلی: 
  

  وجه ا... خدمتگزار

  استاندار خراسان جنوبی و عضو حقوقی هیئت امناء

  1392تاریخ شروع عضویت: 

  کارشناسی ارشد مدیریت مدرك تحصیلی:
  

  المسلمین حسین ابراهیمیحجه االسالم و 

  عضو هیئت امناء

  1388تاریخ شروع عضویت: 

 تحصیالت حوزوي مدرك تحصیلی:
  

  المسلمین دکتر علی رضایی بیرجندي حجه االسالم و

  عضو هیئت علمی و عضو هیئت امناء

  1391تاریخ شروع عضویت: 

  دکترا - تحصیالت حوزوي مدرك تحصیلی: 

  

  دکتر فرشید عابدي

  علمی و عضو هیئت امناءعضو هیئت 

  1388تاریخ شروع عضویت: 

   متخصص بیماري هاي عفونیمدرك تحصیلی: 

 

  هادي اخباريسید دکتر 

  عضو هیئت علمی و عضو هیئت امناء

  1391تاریخ شروع عضویت: 

  روماتولوژيفوق تخصص مدرك تحصیلی: 

  

  

   

 دانشگاهفعلی هیئت امناء  اعضاي
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 مشاور رئیس و رئیس دبیرخانه هیئت امناء دانشگاه -محمدرضا حاجی آبادي 

  دبیرخانه هیئت امناء دانشگاهکارشناس  –محمد خوشدل 

  دانشگاهو رئیس دفتر ریاست حقوقی  ،رئیس، معاونین و مدیران بودجه، مالی، اداري –گروه تخصصی هیئت امناء 

  معاونت ها و اداره آمار دانشگاه رابطین دبیرخانه هیئت امناء در حوزه ریاست،

   

 هیئت امناء دانشگاهدائمی  تشکیالت و ساختار دبیرخانه



 

9 
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  استان موقعیت جغرافیایی

  

  

  

  

 167568 مساحت استان

82 تعداد شهر  

 27 تعداد بخش

 59 تعداد دهستان

  1841سکنه دار  تعداد آبادي
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1393و  1392 هاي سالکل جمعیت و جمعیت مناطق محروم تحت پوشش آن در  - آبادي  –شهر  –ستانها تعداد شهر: 1 جدول شماره  

               

  عنوان

  

نام    

  شهرستان

  تعداد کل شهر و روستا
تعداد روستاها وشهرهاي مناطق 

  محروم
  کل جمعیت ساکن در مناطق محروم   کل جمعیت شهرستان

  روستایی  شهري   روستایی  شهري   شهري  روستا  شهر  روستا 

  93سال   92سال   93سال   92سال 
سال 

92  

سال 

93  

سال 

92  

سال 

93  
  93سال   92سال   93سال   92سال 

سال 

92  

سال 

93  

سال 

92  

سال 

93  

  1  1  311  88  بیرجند

-  

183007  185554  60081  59672  

-  

  55148  55901  64390  62414  5  5  179  185  قاین

  10097  10026  37258  36181  2  2  39  41  فردوس

  29819  30222  22837  22445  2  2  307  314  نهبندان

  6270  6344  19746  19432  2  2  72  70  بشرویه

  10336  10360  22770  21777  3  3  28  28  سرایان

  28463  28580  12016  11743  2  2  268  268  سربیشه

  38112  38438  16570  16404  4  4  157  153  درمیان

  26294  27360  45882  43095  3  3  156  167  طبس

  33041  33142  7192  7028  2  2  86  85  زیرکوه

  18235  14929  6194  5760  2  1  238  296  خوسف

  0  315487  315383  440409  429286  0  28  27  1841  1695  جمع
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  1393و  1392 هاي هاي منتخب توسعه نیروي انسانی در سال: شاخص 2ه جدول شمار

  93سال   92سال   عنوان

  90,49  90,02  (مردان) سال 7به جمعیت باالي نسبت باسوادي 

  83,03  82,42  )زنان  سال( 7به جمعیت باالي  نسبت باسوادي 

  95,19  سال 18تا  7به جمعیت بین آموزان مشغول به تحصیل نسبت دانش
ر افعال ارائه آم

  مقدور نمی باشد.
  6949  هزار نفر جمعیتنسبت دانشجویان به ازاء یکصد

  

  1393و  1392 هاي سالدستگاههاي حمایتی در بیمه ها و : جمعیت تحت پوشش  3جدول شماره 

  دستگاهنام 
  پوشش(نفر)جمعیت تحت 

  92در سال 

  جمعیت تحت پوشش(نفر)

  93در سال 

  -  308910  سازمان بیمه تامین اجتماعی

  520703  527196  سازمان بیمه خدمات درمانی

سازمان بیمه خدمات درمانی 

  نیروهاي مسلح
-  -  

  ماهه)9(49729  43715  * میته امداد امام خمینی(ره)ک

  ماهه) 9(35416  35323  طرح شهید رجائی

  8811  84203  سازمان بهزیستی

  نفر تحت پوشش بیمه کمیته امداد می باشد. 12440فقط 93*در سال 

دیگري وجود دارد با ذکر عنوان دستگاه و جمعیت تحت پوشش در جدول و بیمه اي  بغیر از موارد فوق دستگاه حمایتیدرصورتیکه 

  آورده شود.
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  1393و  1392هاي  :  مقایسه ده علت اول مرگ درسال 4جدول شماره 

ف
دی

ر
  

  علل مرگ

  92سال 

  علل مرگ

  93سال 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  36,89 1544 بیماریهاي قلبی و عروقی 37,56 1438 بیماریهاي قلبی و عروقی  1

  12,14  508  سرطانها  11,18 428 سرطانها   2

  9,58  401  بیماریهاي دستگاه تنفسی 11,05 423 بیماریهاي دستگاه تنفسی  3

  7,67  321  بیماریهاي دوران حول تولد 7,63 292 حوادث ترافیکی  4

  6,40  268  حوادث ترافیکی 4,73 181 بیماریهاي دوران حول تولد  5

  4,73  198  بیماریهاي دستگاه ادراري و تناسلی 3,06 117 بیماریهاي دستگاه ادراري و تناسلی  6

  3,18  133  عفونی و انگلی بیماریهاي 2,79 107 بیماریهاي دستگاه گوارش  7

  3,08  129  حوادث غیرعمدي غیر ترافیکی 1,96 75 بیماریهاي عفونی و انگلی  8

  2,82  118  بیماریهاي دستگاه گوارش 1,85 71 حوادث غیرعمدي غیر ترافیکی  9

بیماریهاي غدد درون ریز و تغذیه   10

 اي سوخت و ساز
69 1,80 

بیماریهاي غدد درون ریز و تغذیه اي 

  سوخت و ساز
69  1,65  

  

  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
  1392سال 

  بیماري
  1393سال 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  نوزادان

 نارسی

  ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل

  مسمومیت و سوختگی حوادث،

  صدمات زایمانی

 نارسی

38  

17 

12 

6 

2 

50,7 
  

50,7 

22,7  

16,0  

8,0  

2,7  

50,7 
  

 نارسی

  ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل

  مسمومیت و سوختگی حوادث،

  صدمات زایمانی

  عفونت تنفسی

 

40 

22 

14 

1 

2 

2  
  

71,4 

39,3  

25,0  

1,8  

3,6  

3,6  
  

  کودکان زیر یکسال

 نارسی

  ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل

  مسمومیت و سوختگی حوادث،

  صدمات زایمانی

  عفونت تنفسی
  

38 

34 

26 

8 

2 

3 
  

33,9 

30,4  

23,2  

7,1  

1,8  

2,7  
  

 نارسی

  ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل

  مسمومیت و سوختگی حوادث،

  صدمات زایمانی

  عفونت تنفسی
  

40 

35 

27 

6 

2 

2 
  

49,4 

43,2  

33,3  

7,4  

2,5  

2,5  
  

کودکان زیر پنج 

  سال

 ناهنجاري مادرزادي

  نارسی نوزاد

  سایر علل

  مسمومیت و سوختگی حوادث،

  صدمات زایمانی

  عفونت تنفسی
  

44 

38 

31 

19 

2 

3 
  

31,9 

27,5  

22,5  

13,8  

1,4  

2,2  
  

 ناهنجاري مادرزادي

  نارسی نوزاد

  سایر علل

  مسمومیت و سوختگی حوادث،

  صدمات زایمانی

  عفونت تنفسی
  

40 

40 

30 

14 

2 

2 
  

42,6 

42,6  

31,9  

14,9  

2,1  

2,1  
  

  زنان باردار

 سایر علل

 
  

1 

    

100 

    

 خونریزي

 سایر علل
  

1 

4  
  

1,1 

4,3  
  

  سالمندان

65 - 60  

69 - 65  

74 - 70  

79 - 75  

84 - 80  

 و بیشتر 85
  

77 

87  

151  

265  

549 

989 
  

4,4 

5,0  

8,7  

15,2  

31,6 

56,9 
 

65 - 60  

69 - 65  

74 - 70  

79 - 75  

84 - 80  

 و بیشتر 85
  

71 

99 

175 

245 

326 

433 
  

4,1 

5,7  

10,1  

14,1  

18,8  

25,0  
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 سالمتو  شاخصهاي آموزشی، دانشجویی، پژوهشی

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

  1393و  1392هاي  سالدر شاخصهاي سالمت و آموزش پزشکی در منطقه تحت پوشش : 6شماره جدول 

ف
دی

ر
  

شماره 

شناسه 

  شاخص
  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  93سال   92سال 

  96/8  62/9 درصد  به کل دانشجویان دوره روزانه دانشجویان دوره کاردانی  نسبت  آ- 1  1

  12/61  85/61 درصد  به کل دانشجویان دوره روزانه دانشجویان دوره کارشناسی نسبت  آ- 2  2

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

  آ- 4  4
روزانه (کارشناسی ارشد و دکتراي نسبت دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان 

  تخصصی)
  19/5  79/3  درصد

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

  44/0  40/0  درصد  دانشجویان خارجی به کل دانشجویان روزانه نسبت  آ- 6  6

  هیئت علمی عضونسبت دانشجو به   آ- 7  7
عضوهیئیکازايبه

  علمیت
49/14  99/13  

  31/12  11/12  کارمندیکازايبه  غیرعضو هیئت علمیآموزشی نسبت دانشجو به کارکنان   آ- 8  8

  2/1  1/1  دانشجوبه ازاي یک   دانشجوي پزشکی به تخت آموزشی نسبت  آ- 9  9

  54/2  89/2 نفر  علمینسبت استاد به کل اعضاء هیأت   آ- 10  10

  17/11  83/9 درصد  نسبت دانشیار به کل اعضاء هیأت علمی  آ- 11  11

  30/53  65/56 درصد  نسبت استادیار به کل اعضاء هیأت علمی  آ- 12  12

  0/67  4/69 درصد  نسبت استادیار به باال به کل اعضاي هیأت علمی  آ- 13  13

  15/7  90/6 درصد  دانشجو دردانشگاههاي علوم پزشکینسبت اعضاي هیأت علمی تمام وقت به   آ- 14  14

  99/32  64/30 درصد  نسبت مربی به کل اعضاء هیأت علمی  آ- 15  15

  0  0 درصد  نسبت اعضاي هیأت علمی که از فرصت مطالعاتی استفاده نموده اند به کل اعضاي هیأت علمی  آ- 16  16

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

    25/1 درصد
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ف
دی

ر
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  93سال   92سال 

  7  8  تعداد  تعداد رشته هاي جدید ایجاد شده  آ-18  18

  19/5  71/5  متر مربع  سرانه فضاي آموزشی  آ-19  19

  06/3  37/3  متر مربع  سرانه فضاي کمک آموزشی  آ-20  20

  28/14  73/14  مربعمتر   سرانه فضاي خوابگاه دانشجویی  آ-21  21

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

  12/1  60/0  متر مربع  سرانه فضاي اماکن ورزشی دانشجویان  آ-23  23
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ر
ف

دی
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  93سال   92سال 

  98/15  52/12 درصد  اعتباراتنسبت اعتبارات تملک دارایی هزینه شده به کل   ت- 1  24

  05/38  45/29 درصد  نسبت درآمد اختصاصی به کل اعتبارات  ت- 2  25

  1  2  تعداد  تعداد پروژه هاي در دست اقدام  وزارت مسکن و...  ت- 3  26

  72  60  تعداد  تعداد پروژه هاي در دست اقدام در سطح دانشگاه از محل ردیفهاي ملی و استانی  ت- 4  27

  11  0  تعداد  پروژه هاي در دست اقدام در سطح دانشگاه از محل درآمد اختصاصیتعداد   ت- 5  28

  0  0  نفر  تعداد بازنشستگان هیأت علمی  ت- 6  29

  59  64  نفر  تعداد بازنشستگان غیر هیأت علمی  ت- 7  30

  03/1  37/1  درصد  نسبت مقاله به پژوهشگر (هیأت علمی و غیر هیأت علمی)  پ- 1  31

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

  داخلی
  100  100 درصد

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

  بین المللی ارائه شده
  67/35  100 درصد

  پ- 4  34
نسبت مقاالت ارائه شده در کنگره هاي خارج ازکشور و کنگره هاي بین المللی داخل کشور به 

  غیرهیأت علمی) –تعداد پژوهشگر (هیأت علمی 
  26/0  43/0  درصد

  پ- 5  35
غیرهیأت  –نسبت مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخل کشور به تعداد پژوهشگر(هیأت علمی 

  علمی)
  71/0  89/1 درصد

  62/59  78/63 درصد  نسبت طرحهاي پژوهشی که دانشجویان در آن مشارکت دارندبه کل طرحهاي پژوهشی  پ- 7  36

  61/9  50/9 درصد  نسبت دانشجویانی که در طرحهاي پژوهشی شرکت دارند به کل دانشجویان  پ- 8  37

  68/0  80/0 درصد  نسبت اعتبار پژوهشی به کل اعتبار دانشگاه  پ- 9  38

  92/0  17/1 درصد  پژوهشی به تعداد اعضاي هیأت علمی -مقاالت علمی نسبت کل  پ- 11  39

  06/1  65/19 درصد  نسبت اعتبارات جذب شده از خارج دانشگاه براي پژوهش به کل بودجه پژوهشی دانشگاه  پ- 12  40

  314  319  خانه  تعداد خانه هاي بهداشت فعال  س- 1  41

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

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



 

18 

 

ر
ف

دی
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  93سال   92سال 

  8/98  97  درصد  درصد پوشش جمعیت روستایی توسط خانه هاي بهداشت  س- 3  43

  82/12  51/12  درهزار تولد زنده  میزان مرگ ومیر نوزادان  س- 4  44

  5  1  مورد  تعداد مرگ مادران باردار به علل عوارض حاملگی و زایمان  س- 5  45

  54/50  70/55  درصد  نسبت استفاده از روشهاي مدرن پیشگیري از بارداري  س- 6  46

  6/10  85/9  درصد  گرم هنگام تولد 2500نسبت نوزادان با وزن کمتر از   س- 7  47

  9/96  85/96  درصد  در مناطق روستایی به آب آشامیدنی سالمخانوار نسبت دسترسی   س- 8  48

  4/23  23  درصد  نسبت شاغلین تحت پوشش در معرض خطر حداقل یک عامل زیان آور  س- 9  49

  پزشک در منطقه به جمعیتنسبت   س- 10  50
به هزارنفر 

  جمعیت
59/0  65/0  

  در منطقه به جمعیتنسبت دندانپزشکان   س- 11  51
به هزارنفر 

  جمعیت
08/0  10/0  

  97/91  27/90 درصد  نسبت دهگردشی به تعداد پزشک  س- 12  52

  58/1  04/0  تعداد  درمانی مجري برنامه در سال –تعداد پزشک خانواده به ازاي هر مرکز بهداشتی   س- 13  53

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

  46/22  23/22  درصد  درصد جمعیت شهري تحت پوشش پزشک خانواده به کل جمعیت  س- 15  55

  52/50  35/52 درصد  درصد جمعیت داراي دفترچه بیمه روستایی تحت پوشش برنامه به کل جمعیت  س- 16  56

  79/73  67/68  درصد  ضریب اشغال تخت  س- 17  57

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

  جمعیت
07/1  10/1  

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

  جمعیت
98/0  01/1  

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

  تخت
39/2  38/2  
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ر
ف

دی
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  93سال   92سال 

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

  تخت
48/1  47/1  

  30/0  17/0  نفر به ازاي تخت  سرانه نیروي انسانی (شرکتی) به تخت فعال در بیمارستانهاي تابعه  س- 22  62

  8/2  77/2  روز  هاي تابعه  (با احتساب بیماران بستري در اورژانس)متوسط اقامت در بیمارستان  س- 23  63

  1098  661  ریالمیلیون   سرانه درآمد تخت فعال بیمارستانی  س - 24  64

  1543  836  ریالمیلیون   سرانه هزینه تخت فعال بیمارستانی  س - 25  65

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

  نسبت تخت روانی به جمعیت  س - 27  67
 هزارنفردهبه

  جمعیت
71/0  70/0  

  نسبت تخت سوختگی به جمعیت  س- 28  68
 هزارنفردهبه

  جمعیت
15/0  16/0  

  نسبت تخت ویژه به جمعیت  س- 29  69
 هزارنفردهبه

  جمعیت
37/1  40/1  

  به جمعیت NICUنسبت تخت ویژه   س- 30  70
 هزارنفردهبه

  جمعیت
30/0  30/0  

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

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

  92/76  92/76  درصد و نسبت پایگاههاي شهري ایجاد شده به پیش بینی شده  س- 33  73

  90/2  90/2 تعداد  میانگین اقالم دارویی در نسخ  د- 1  74

  41  44 درصد  درصد نسخ حاوي داروي آنتی بیوتیک  د- 2  75

  34  38 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

  01/0  0 ریال  ریالی داروهاي تاریخ گذشته در انبارهاي تحت نظر مستقیم معاونت غذا و دارومیزان   د- 5  78

  100  100 درصد  محصوالت خوراکی، آشامیدنی و مکملهاي غذایی در سطح عرضه PMSنسبت اجراي موفق   د- 6  79

  71  29 تعداد  ADRتعداد گزارشات ارسالی   د- 7  80

  5/100  5/99 درصد  کل داروخانه هاي مورد نیاز به ازاي ده هزار نفر جمعیتنسبت داروخانه هاي فعال به   د- 8  81

  مربوط به حوزه پژوهشی  - پ                          مربوط به حوزه توسعه مدیریت  - ت                    مربوط به حوزه آموزشی -آ

  مربوط به حوزه دارو غذا  -د                 مربوط به حوزه سالمت - س
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 آمار نیروي انسانی شاغل :

  وضعیت پست هاي سازمانی: 7جدول شماره 

                            

                       سال                                     

  عنوان          

  93سال   92سال 

  2609  2641  باتصديتعداد پست هاي 

  1793  1761  تعداد پست هاي بالتصدي

  4402  4402  جمع
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  علمی دردانشگاه/دانشکده به تفکیک درجه علمی و رابطه استخدامیتعداد پرسنل شاغل غیر عضو هیئت :8جدول شماره 

  نوع استخدام                    

  عنوان       

  شرکتی  قانون کار ، سرباز وظیفه)( سایر  و طرحی قراردادي  پیمانیرسمی و 

  93سال   92سال   93سال   92سال   93سال   92سال   93سال   92سال 

ک
زش

پ
  

  0  0  0  0  1  0  0  0  فوق تخصص

  0  0  0  0  85  71  27  29  متخصص

  0  1  12  2  53  46  110  113  عمومی

د
ک

زش
انپ

ند
  

  0  0  0  0  0  0  0  0  فوق تخصص

  0  0  0  0  3  3  0  0  متخصص

  0  0  0  0  10  9  39  34  عمومی

د
ساز

رو
ا

  

  PhD  0  1  0  0  0  0  0  0یا  متخصص

  0  0  0  0  30  28  7  7  عمومی

ph.D  0  0  0  0  0  0  0  0  

  0  1  4  0  10  8  70  51  کارشناسی ارشد

  215  49  50  29  655  538  1070  1040  کارشناس

  6  61  45  27  201  211  374  424  کاردان

  31  122  296  306  216  211  493  505  دیپلم

  0  2  316  350  97  71  283  314  زیردیپلم

  0  0  0  0  0  0  0  0  سایر

  252  236  723  714  1361  1196  2474  2517  جمع
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  درجه علمی و رابطه استخدامی علمی شاغل دردانشگاه/دانشکده به تفکیکتعداد اعضاي هیئت :9دول شماره ج

                            

  نوع استخدام                              

  عنوان           

  رسمی و پیمانی

  (تعداد)

 K، طرحی  و ضریب  قراردادي

  (تعداد)

  سایر

  (تعداد)

  93سال   92سال   93سال   92سال   93سال   92سال 

ک
زش

پ
  

  6  8  1  1  4  3  فوق تخصص

  5  6  7  6  52  48  متخصص

  0  0  0  0  0  0  عمومی

ک
زش

انپ
ند

د
  

  0  0  0  0  0  0  فوق تخصص

  1  1  20  17  2  0  متخصص

  0  0  0  0  0  0  عمومی

ساز
رو

دا
  

  PhD 3  3  0  0  0  0یا متخصص

  0  0  0  0  0  0  عمومی

ph.D  21  24  0  0  6  6  

  18  11  1  2  47  40  کارشناسی ارشد

  0  0  0  0  0  0  کارشناس

  36  32  29  26  132  115  جمع
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  1393و  1392هاي علمی دانشگاه/دانشکده در سال هرم اعضاي هیئت  :10جدول شماره 

  

  عنوان

  درصد به کل اعضاي هیأت علمی  تعداد

  93سال   92سال   93سال   92سال 

  54/2  89/2  5  5  استاد

  17/11  83/9  22  17  دانشیار

  30/53  65/56  105  98  استادیار

  99/32  64/30  65  53  مربی

  0  0  0  0  مربی آموزشی

  100  100  197  173  جمع
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  1392خدمات حجمی واگذار شده به تفکیک نوع خدمت و معادل نیروي انسانی (نفر) در سال  :11 جدول شماره

  عنوان  ردیف
نوع خدمات حجمی 

  واگذار شده

معادل نیروي 

  انسانی (نفر)

مبلغ هزینه شده در 

  یکسال

  (ریال)

1  
امور بهیاریهاي بیمارستانهاي امام رضا (ع) ، ولیعصر (عج)، 

 سربیشه-فردوسشهداء قاین، شهید چمران 
  8746990176  66  مشارکت با بخش غیر دولتی

  2094674216  16  مشارکت با بخش غیر دولتی  قاین) –امام رضا (ع)  -متادونهاي بیمارستانهاي (نهبندان  2

  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

  

  

  

   

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

دفتري و خدمات اداري، نگهداري تاسیسات و امور تخصصی و ... که به تفکیک نوع خدمت ذکر می گردد و معادل نیروي انسـانی  

 که به کار گرفته می شود نیز در ستون مربوطه درج می گردد.



 

25 

  

  1393خدمات حجمی واگذار شده به تفکیک نوع خدمت و معادل نیروي انسانی (نفر) در سال : 12جدول شماره 

  عنوان  ردیف
نوع خدمات حجمی 

  واگذار شده

معادل 

نیروي 

  انسانی (نفر)

مبلغ هزینه شده در 

  یکسال

  (ریال)

  611،161،500  5  مشارکتی  ارائه خدمات در درمانگاه متادون سربیشه  1

3  

پیش بیمارستانی پایگاه هاي اورژانس بشرویه ارائه خدمات 

  ... فردوس و
  5،723،926،800  34  مشارکتی

4  

 115 مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس

  زیرکوه - قاین
  5،748،000،000  30 مشارکتی

5  

مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستانی 

  نهبندان_سربیشه 115اورژانس
  5،689،200،000  25 مشارکتی

6  

 _ مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس بیرجند

  115 درمیان
  4،368،000،000  7 مشارکتی

7  

نهبندان  115ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس

  چاهداشی بندان، بیچند، مزارسیدعلی،
  1،794،000،000  6 مشارکتی

  1،199،880،000  6  مشارکتی  فردوسارائه خدمات بهیاري بخش داخلی بیمارستان   8

  699،477،120  3  خرید خدمت  ارائه خدمات نمونه گیري در آزمایشگاه بیمارستان فردوس  9

  6013538687  104  خرید خدمت  پرستاري بیمارستان ولیعصر(عج)  10

  730/850/4  41  مشارکتی  بهیاري و مامایی ولیعصر(عج)  11

  136،800،000  یک پزشک  مشارکتی  بیمارستان شهدا قاینخرید خدمات ویزیت بیماران در   12

  1،765،490،880  11  مشارکتی  ارائه خدمات مراقبتهاي بهیاري بیمارستان قاین  13

  737،951،004  5  مشارکتی  ارائه خدمات تزریقات و پانسمان بیمارستان قاین  14

  416/974/947  7  خرید خدمت  ارائه خدمات مامایی بیمارستان شهدا قاین  15

  993،352،500  2  خرید خدمت  ویزیت پزشکان عمومی بازنشستگان بیمارستان امام رضا  16
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  عنوان  ردیف
نوع خدمات حجمی 

  واگذار شده

معادل 

نیروي 

  انسانی (نفر)

مبلغ هزینه شده در 

  یکسال

  (ریال)

  3،360،002،684  60  خرید خدمت  خرید خدمات پرستاري بیمارستان امام رضا (ع)  17

  1،622،016،000  10  پیمانکاري  ارائه خدمات مراقبت هاي بهیاري بیمارستان امام رضا  18

  925،990،080  5  مشارکتی  بیمارستان امام رضا 2و  1خدمات درمانگاه متادون ارائه   19

  000/925/149/3  19  پیمانکاري  تزریقات و پانسمان امام رضا(ع)  20

21  

در خصوص خدمات پرستاري بیمارستان هاي 

  فردوس،قاین،نهبندان،طبس،بشرویه
  7،743،526،242  146  خرید خدمت

  400/229/473  3  مشارکتی  مرکز بهداشت بیرجند  22
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  نام و تعداد دانشکده هاي تابعه و سایر اطالعات مربوطه طبق جدول زیر آورده شود:

  به میلیون ریال)( ارقام اعتباري  92 در سال هزینه ايتعداد دانشکده هاي تابعه به تفکیک تعداد اعضاي هیئت علمی ، دانشجو ، کارکنان و اعتبار : 13 جدول شماره

  تعداد دانشجو  تعداد اعضاي هیئت علمی  نام دانشکده  ردیف
کنان هیات تعداد کار

  علمی

نیروهاي 

  شرکتی*

اعتبار 

  هزینه اي
  مالحظات**

     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 مامایی بیرجنددانشکده پرستاري و   4

 نفر گرفته شده ولی هنوز مشغول فعالیت نیستند 11   11 4 82 18 دانشکده دندانپزشکی  5

 	   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
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  ( ارقام اعتباري به میلیون ریال) 93 در سال هزینه ايتعداد دانشکده هاي تابعه به تفکیک تعداد اعضاي هیئت علمی ، دانشجو ، کارکنان و اعتبار : 14 شمارهجدول 

  تعداد دانشجو  تعداد اعضاي هیئت علمی  نام دانشکده  ردیف
کنان هیات تعداد کار

  علمی

نیروهاي 

  شرکتی*

اعتبار 

  هزینه اي
  مالحظات**

       29 650 99 دانشکده پزشکی  1

       14 487 21 دانشکده پیراپزشکی  2

       5 436 13 دانشکده بهداشت  3

       12 458 24 دانشکده پرستاري و مامایی بیرجند  4

      13 8 100 23 دانشکده دندانپزشکی  5

       19 307 5 پرستاري قاین  6

       13 220 5 پیراپزشکی فردوس  7

       0 31 0 آموزشکده فوریتهاي پزشکی  8

       0 42 3 شبکه سرایان  9

       0 26 0 پرستاري طبس  10

       30 0 4 معاونت آموزشی  11

       33 0 0 معاونت پژوهشی  12

      2 61 0 0 معاونت دانشجویی  13
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  عتبارات دانشگاه :ا

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

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

  ( ارقام به میلیون ریال)    1392در سال  تفکیک هزینه و مشخصات فنیبه  پروژه هاي عمرانی بهره برداري شده :15 جدول 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

    منابع داخلی  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 * در این ستون محل اعتبار به تفکیک ملی، استانی، اهدائی ، خیریه و کمک هاي مردمی یا مسئولین
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  ( ارقام به میلیون ریال)   1393به تفکیک هزینه و مشخصات فنی در سال  عمرانی بهره برداري شدهپروژه هاي  :16 جدول شماره

دی
ر

ف
  

  هزینه  عنوان پروژه
زیربنا به 

  مترمربع

سال 

شروع 

  پروژه

  توضیحات  محل اعتبار

   استانی 91 140 1305 پایگاه بهداشتی نهبندان  1

   استانی 92 95 950 سرایان 115اورژانس   2

   استانی 92 55 528 توسعه پایگاه امام زمان سرایان  3

   استانی 92 85 800 خانه بهداشت علی آباد سربیشه  4

   استانی 92 535 2364 پایگاه بهداشتی غدیر قائن  5

   استانی 92 95 950 پایگاه امداد جاده اي آیسک  6

   استانی 92 95 1050 پایگاه امداد جاده اي ارسک  7

   استانی 92 95 950 جاده اي اصفاكپایگاه امداد   8

   استانی 92 95 950 پایگاه امداد جاده اي نیمبلوك  9

   استانی 85 200  950 پانسیون پزشکان اسدیه  10

   منابع دانشگاه 87 2400 1800 سوله ورزشی ولی عصر  11

   استانی 90 85 950 خانه بهداشت چرمه  12

   ملی 86 3350 39865 دانشکده پرستاري بیرجند  13

   منابع دانشگاه 92 95 930 پایگاه امداد جاده اي آرین شهر  14

   استانی pccu 26160 577 88و  ccuبیمارستان قائن   15



 

31 

  

دی
ر

ف
  

  هزینه  عنوان پروژه
زیربنا به 

  مترمربع

سال 

شروع 

  پروژه

  توضیحات  محل اعتبار

   استانی 93 85 950 خانه بهداشت شاهیک  16

   استانی 93 85 950 خانه بهداشت برکوك  17

   استانی 93 85 950 خانه بهداشت آفریز  18

   استانی 89 1037 4290 معصومیهمرکز بهداشت   19

   استانی 92 85 936 خانه بهداشت زنگوئی  20

   استانی 86 95 950 پایگاه امداد جاده اي دیهوك  21

   استانی 86 95 950 پایگاه امداد جاده اي اصفهک  22

   منابع دانشگاه 91 2839 12282 کلینیک تخصصی بیماران خاص   23

   مسکن و شهرسازي 85 2750 10000 بیمارستان درمیان  24

   مسکن و شهرسازي 85 2750 10000 بیمارستان سربیشه   25

   مسکن و شهرسازي 85 2750 10000 بیمارستان سرایان  26

   مسکن و شهرسازي 87 12495 10000 بیمارستان طبس  27

  منابع دانشگاه 92 300 500 احداث بخش دیالیز بیمارستان فردوس 28

  منابع دانشگاه -خیرین 92 50 500 باغستان فردوسآزمایشگاه  29

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

هاي تحقیقاتی و تعداد مقاالت چاپ شده و چگونگی استفاده به تفکیک مرکز و وضعیت طرح( اعم از مستقل یا وابسته) پژوهشگاهها : اعتبار مراکز تحقیقاتی  17جدول شماره 

  ( ارقام به میلیون ریال) 1392ها در سال از نتایج طرح

  الجاريدر س 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 تحقیقاتیطرح

در  در حال اجرا

  سالجاري

هاي تعداد طرح

تحقیقاتی 

در سال  یافتهپایان

  جاري

 هايتعداد طرح

کاربردي پایان 

  یافته در سال آتی

89-90  

  مجالت خارجی  مجالت داخلی

پشتیبانی 

  تحقیقات

خود پروژه 

هاي 

  تحقیقاتی

اندکس 

  شده

اندکس 

  نشده

اندکس 

  شده

اندکس 

  نشده

مرکز تحقیقات 

اترواسکلروز و 

 عروق کرونر

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

تحقیقات مرکز 

  هپاتیت
 -   -   -   -  7  4  1  1  3  	  8  	   -   -  
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هاي تحقیقاتی و تعداد مقاالت چاپ شده و چگونگی استفاده به تفکیک مرکز و وضعیت طرح( اعم از مستقل یا وابسته) پژوهشگاهها : اعتبار مراکز تحقیقاتی  18جدول شماره 

    ارقام به میلیون ریال)(  1393ها در سال 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 تحقیقاتیطرح

در  در حال اجرا

  سالجاري

هاي تعداد طرح

تحقیقاتی 

در سال  یافتهپایان

  جاري

 هايتعداد طرح

کاربردي پایان 

  یافته در سال آتی

89-90  

  مجالت خارجی  مجالت داخلی

 پشتیبانی

  تحقیقات

خود پروژه 

هاي 

  تحقیقاتی

اندکس 

  شده

اندکس 

  نشده

اندکس 

  شده

اندکس 

  نشده

مرکز تحقیقات 

اترواسکلروز و 

  عروق کرونر

-  -  -  -  7  25  1    16    4    100,000,000    

ات مرکز تحقیق

  هپاتیت
-  -  -  -  8  19  4    8    2    100,000,000    
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 گزارش اجمالی از اجراي برنامه بیمه روستایی (پزشک خانواده)

  همگانی، اجراي طرح بیمـه روسـتایی عمـالً از    با عنایت به مصوبه مجلس محترم شوراي اسالمی در خصوص بیمه

با جمع آوري آمار و اطالعات و تامین نیروي مورد نیاز پزشک و ماما جهـت مراکـز بهداشـتی     1384اردیبهشت ماه 

زشـک  پ 126مرکز بهداشتی درمانی در استان با حضور  80درحال حاضر تعداد  و درمانی تابعه این استان آغاز گردید

همکاري سایر اعضاي تیم سالمت در حال اجراي این طرح هستند. این درحالی است که عالوه بـر   ماما و با 107و 

 24 پـارا کلینیـک تعـداد    مردم در مراکز روستایی از خدمات %100مندي ه بهر و ، جهت ارتقاء، بهبودنیروهاي شاغل

خالصه اقـدامات   ارداد منعقد شده استقر به سایر نیروها اضافه و نفر رادیولوژي نیز در سطح یک 5و  نفر آزمایشگاه

 اثرات اجراي طرح در استان به اختصار بشرح ذیل می باشد پیامدها و و

 یدرمان یبهداشت مرکز 37 در سالمت میت و خانواده پزشک ياریس انجام و نیتام جهت يا اجاره يخودرو يریبکارگ  

 اعتبارات مربوطـه پزشـک خـانواده  و    %3محل  از ونیپانس 60 تعداد به خانواده پزشکان ونیپانس زیتجه و يبازساز 

  الیر 22000000000 مبلغ بههمچنین درآمدهاي اختصاصی 

 انجام  هاي بهداشت وی وخانه درمان یبهداشت مرکز 80 تعداد به یدرمان یبهداشت مراکز سطح در موجود امکانات بهبود و زیتجه

  ریال 21000000000 بهبود استاندارد برنامه پزشک خانواده به میزاناعتبارات  %5از محل  در این واحد ها تعمیرات الزم

 ـ زطر ا اسـتان  سـطح  در یشـگاه یآزما خدمات یفیک و یکم شیافزا ـ ن يریبکـارگ  و شـگاهها یآزما زیـ تجه قی  يروی

   شگاهیآزما فاقد مراکز از يریگ نمونه انجام و فعال يها شگاهیآزما يکار يروزها شیافزا ،یشگاهیآزما

 يپرداخـت مطالبـات نیروهـا    و هیتسـو  و 15ورژن  93 دیجد دستورالعمل اساس بر ماماها و پزشکان حقوق پرداخت 

 93 درسالموعد مقرر  کمترین زمان ممکن و درپزشک خانواده 

 یدرمان یبهداشت مراکز سطح در) قلم 426( کی سطح ییدارو دیجد بسته اساس بر ییدارو خدمات ارائه بهبود و يریگیپ    

 در دسـتورالعمل  در شـده  نییتع ياستانداردها از فراتر یطیشرا جادیا و ودندان دهان سالمت خدمات ارائه و یبررس 

   مربوطه خدمات ارائه يبرا استان سطح

 مبلـغ  بـا  93 سـال  در مربوطـه  اعتبـار  اختصـاص  عـدم  وجـود  بـا  قبل به نسبت ییدارو يها مکمل نیتام شیافزا 

  قبل سال هیمشا مدت به نسبت دیخر يبرابر 3 شیافزا و الیر 9900000000

 خانواده پزشک برنامه در 2 سطح به شده ارجاع مارانیب رشیپذ لیتسه در الزم طیشرا جادیا 

  شـبکه هـا و   ، ریاست دانشـگاه بـا معاونـت بهداشـتی و    داخل بخشی بین معاونتهاي دانشگاهمناسب  تعامالتوجود 

 ادارات  سایر بین بخشی باهمچنین تعامالت 
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  استفاده از ظرفیتهاي بخش خصوصی و داروخانه موجود 80از  93 سال داروخانه به بخش خصوصی تا 77واگذاري 

 هت خدمات پزشکی نسبت به قبل ازاجراي طرح بـه دلیـل اضـافه شـدن     یت تحت پوشش جافزایش دسترسی جمع

  نفر  3600 پزشک به کم شدن متوسط جمعیت هر ) و برابر 3 پزشک(

     افزایش انجام دهگردشی پزشک به خانه هاي بهداشت و دسترسی بیشتر مردم در کلیه مناطق به خـدمات بـه طـور

  سیاري درسال به هر خانه بهداشت 39متوسط 

 برابر قبـل و  60افزایش خدمات مامایی به مادران باردار بطور چشمگیر پس از اجراي برنامه پزشک خانواده در حدود 

  مادرانافزایش کیفی مراقبت 

 افـزایش ارایـه    بـه قبـل از اجـراي طـرح و     برابر نسبت 4ات پاراکلنیکی حداقل افزایش واحد هاي ارائه دهنده خدم

  درصد 9به ازاء مراجعین پزشک به  % 0,1 خدمات پارا کلینیکی در مناطق تحت پوشش از

 تانها و..مراجعات به مراکز شهرسکلینیکی در پارا کاهش هزینه تحمیلی به مردم بابت دریافت خدمات پزشکی و 

 نفردرسال 1458 به تعداد گارگاه حضوري بصورتمستمر و مدون  بازآموزي و برگزاري جلسات آموزشی 

 دانشگاه وب سایت معاونت بهداشتیاز طریق  ريحضوغیر بازآموزي پزشکان بصورت 

 میباشد )نفر  3600 پزشکمیانگین جمعیت هر ( افزایش دسترسی مردم به خدمات 

  بهداشتی درمانیافزایش خدمات مطلوب و افزایش بیماریابی فعال در سطح مراکز 

 ورود اطالعات مربوطه در نرم افزار  وروستایی  و سرشماري کلیه نقاط شهري اتمام  

 شدن جهت اجراي برنامه پزشک خانواده بصورت الکترونیک موردنیاز واحدهاي محیطی در استان تهیه سخت افزار تامین و 

 استان انجام ویزیت پایه الکترونیک سالمت در 

الزم به ذکر است که با توجه به اجراي مناسب طرح بیمه روستایی در استان خراسان جنوبی براساس رتبه بندي وزارت 

به بعد با کمترین زمان  86 سالهاي مقام دوم کشوري را اخذ کرده است. این دانشگاه در 85متبوع این دانشگاه در سال 

در پرداخت مطالبات نیروهاي پزشک خانواده از جمله دانشگاههاي برتر و موفق بوده و همین امر در جذب پزشک  یرتاخ

بخشی از اعتبارات  عدم تخصیص کمک شایانی نموده است هر چند که با کمبود شدید اعتبارات و اعمال کسورات و

رد ولی تمام سعی و تالش این معاونت در جهت توسط اداره کل بیمه سالمت هنوز مشکالتی در این خصوص وجود دا

   پرداخت به موقع مطالبات نیروهاي پزشک خانواده بعمل آمده است.
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  1393پزشک خانواده در شهرستانهاي استان خراسان جنوبی  اطالعات مربوط به شاخصهاي مالی و ساختاري

ف
دی

ر
 

 اطالعات مربوط به اعتبارات برنامه در دانشگاه
مبلغ به هزار 

ف یالر
دی

ر
 

 اطالعات مربوط به ساختار برنامه در دانشگاه
آمار مورد 

 نظر

 28 تعداد مراکز روستایی فعال داراي آزمایشگاه دولتی 27 289061000 شدکل اعتباري که از سوي اداره کل بیمه باید پرداخت می 1

 50 مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي آزمایشگاه دولتیتعداد  28 361327000 پرداخت شده از سوي اداره کل بیمه *کل اعتباري ک 2

 - تعداد مراکز رستایی فعال داراي آزمایشگاه غیر دولتی 29 21000000 کل درآمد حاصله از برنامه پزشک خانواده (از فرانشیز و دریافت مستقیم) 3

4 
 116954000 کل حقوق پرداخت شده به پزشکان

 3 برنامه بیمه روستایی داراي آزمایشگاه غیر دولتیتعداد مراکز مجري  30

5 
 30281000 کل حقوق پرداخت شده به ماما

 3 تعداد مراکز روستایی فعال داراي رادیولوژي دولتی 31

6 
 66507000 کل اعتبار هزینه شده براي دارو

 6 تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي رادیولوژي دولتی 32

7 
 6864000 اعتبار هزینه شده براي رادیولوژيکل 

 - تعداد مراکز روستایی فعال داراي رادیولوژي غیر دولتی 33

8 
 12559 کل اعتبار هزینه شده براي آزمایشگاه

 تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي رادیولوژي غیر دولتی 34
- 

9 
 12300280 کل اعتبار هزینه شده براي پرداخت کارانه

 50 دولتی واجاره ايتعداد مراکز روستایی فعال داراي خودرو  35

 آمار مورد نظر اطالعات مربوط به ساختار برنامه در دانشگاه
 80 دولتی واجاره ايتعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي خودرو  36

 18 روستایی فعال داراي آمبوالنستعداد مراکز  37 315487 جمعیت روستایی تحت پوشش برنامه 10

 37 تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي آمبوالنس 38 169783 نفر تحت پوشش برنامه پزشک خانواده 20000جمعیت شهرهاي زیر  11

 347227 93ماهه اول سال 6پزشک خانواده مراکز  مجري برنامه بیمه روستایی در تعداد کل مراجعین به  39 272846 جمعیت مشمول سرانه روستایی (تعداد دارندگان دفترچه بیمه روستایی) 13

 347120 93ماهه دوم سال  6تعداد کل مراجعین به پزشک خانواده مراکز مجري برنامه بیمه روستایی در  40 108936 )جمعیت مشمول سرانه شهري (تعداد دارندگان دفترچه بیمه روستایی 14

 219157 93ماهه اول سال 6تعداد کل ارجاع به داروخانه ( تعداد کل نسخه پیچیده شده) در  41 50 روستایی فعالتعداد مراکز  15

 241790 93ماهه دوم سال 6تعداد کل ارجاع به داروخانه ( تعداد کل نسخه پیچیده شده) در  42 80 روستایی فعال مجري برنامه شهري و تعداد مراکز 16

 38048 93ماهه اول سال 6تعداد کل ارجاع به آزمایشگاه در 43 65 92تعداد پزشک مستقر در مراکز روستایی فعال در سال  17

 44980 93ماهه دوم سال  6تعداد کل ارجاع به آزمایشگاه در 44 126 92تعداد پزشک مستقر در مراکز مجري برنامه پزشک خانواده در سال  18

 2316 92ماهه اول سال  6تعداد کل ارجاع به رادیولوژي در  45 66 در مراکز روستایی فعالتعداد ماما مستقر  19

 3092 92 ماهه دوم سال 6تعداد کل ارجاع به رادیولوژي در  46 107 تعداد ماما مستقر در مراکز مجري پزشک خانواده 20

 5190 92تعداد انجام دهگردشی در شش ماهه اول سال  47 50 تعداد مراکز روستایی فعال داراي امکانات بیتوته 21

 4731 92تعداد انجام دهگردشی در شش ماهه دوم سال  48 68 تعداد مراکز مجري برنامه پزشک خانواده داراي امکانات بیتوته 22

23 
  2 تعداد مراکز روستایی فعال داراي داروخانه دولتی

 
 

24 
 3 خانواده داراي داروخانه دولتیتعداد مراکز مجري برنامه پزشک 

   

25 
 48 تعداد مراکز روستایی داراي داروخانه بخش غیر دولتی

   

 تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي داروخانه بخش غیر دولتی  26
77 
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 :برنامه بیمه روستایینقاط قوت 

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

 تعامالت بین بخشی با ادارات. - 2

 .تجهیز پانسیون پزشکان خانواده - 3

 .برقراري امکان خرید مکمل - 4

  داروخانه به بخش خصوصی. 77واگذاري  - 5

  کلیه مراکز  از نظر آزمایشگاهی.فعال بودن  - 6

  انسجام نظام ارجاع در سطوح مختلف ارائه خدمات .  - 7

  برگزاري جلسات آموزشی مستمر و مدون. - 8

ـالی کـه          3600دم به خدمات بنحوي که با میانگین جمعیت هر افزایش دسترسی مر - 9 نفر یـک پزشـک اشـتغال داشـته و درح

  نفر یک پزشک تعیین گردیده است .   4000نفر یک پزشک می باشد و میانگین وضعیت کشوري هر  3500استاندارد جهانی 

 افزایش خدمات مطلوب و افزایش بیماریابی فعال در سطح مراکز  -10

 انجام سرشماري کلیه نقاط شهري وروستایی اطالعات مربوطه در نرم افزار.  -11

 استان انجام ویزیت پایه الکترونیک سالمت در -12

مراکـز بهداشـتی    ارایـه خـدمت در   آنکالی شب) شیفت و 2بقیه  شیفت و 3مرکز بصورت 6افزایش ساعات (در  -13

  .جمعیت تحت پوشش بوده است درمانی به مراجعین و

  : برنامه بیمه روستاییهاي محدودیت   

 محرومیت شدید و بعد فاصله زیاد مراکز بهداشتی درمانی و نهایتاً مشکل جذب ماندگاري پزشک. -14

عدم ایجاد شرایط الزم جهت حفظ حضور پزشـک بـدلیل    محدود بودن زمان فعالیت پزشکان در برخی مراکز و -15

 انصراف یک جانبه از طرف دوم قرارداد نوع قرارداد و

 متقاضی پزشک کمبود -16
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  :پرونده الکترونیک سالمت اقدامات انجام شده در سطح دانشگاه در خصوص طرح پزشک خانواده شهري و

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

  همکاري اداره آمارپیگیري زیر ساخت مخابراتی خطوط اینترنت جهت پرونده الکترونیک با  - 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

وانجام در طرح نام متقاضیان  رجند وثبتشروع اجراي برنامه پزشک خانواده شهري در بخشی از جمعیت شهري بی - 7

 ویزیت پایه این افراد
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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 اسـت 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

  30  30  مستند سازي و اصالح فرآیندهاي مورد عمل  1

  30  30  استقرار و اجراي نظام پیشنهادات  2

  30  30  آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف  3

  50  50  رضایت مردم از دستگاهارتقاء میزان   4

  20  20  تدوین استانداردهاي ارائه خدمات   5

  %77  درصد رضایتمندي از بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه  6

 

  :در بیمارستانهاي سطح استاناقدامات صورت گرفته در خصوص رضایت مردم 

 :ارتقاء خدمات هتلینگ در بیمارستانها شامل 

o  کلیه بیمارانتهیه کیف بهداشتی براي 

o ساخت نمازخانه و سالن انتظار 

o  بهبود وضعیت سرویسهاي بهداشتی 

o خرید و نصب تلویزیون ، یخچال و آب سرد کن و کاناپه 

o جایگزینی تخت هاي جدید به جاي تختهاي فرسوده 
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o نورپردازي و رنگ آمیزي بخشها و ساخت آب نما 

o  تهیه نقشه راهنماي مناسب بخشها 

o   1590و  1690تهیه پمفلت و بنر در جهت آشنایی مردوم براي سامانه 

 نظر سنجی از بیماران در بیمارستانهاي مرکز استان 

  اجراي برنامه مقیمی در بیمارستانهاي استان 

  توسعه تعداد کلینیک هاي تخصصی شهرستانها 

ها ) به هنگام نیسـت بـه   در صورتیکه پرداخت حق کارانه کادر پزشکی ( طرح نوین اداره بیمارستان

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

تا پایان شهریور سال قبل پرداخت به صورت قطعی در کلیه بیمارستانها صورت پذیرفته و با اجراي دستورالعمل پرداخـت  

به صورت علی الحساب بـوده اسـت .    93ستانها، از مهر ماه تا پایان آذر ماه مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان در بیمار

براي سه ماهه آخر سال هنوز پرداختی نداشته است  که با ثبت اطالعات بیمارستانها در سامانه قاصدك ( سامانه پرداخت 

 مبتنی بر عملکرد) و محاسبه ضریب تعدیل مقدار قطعی بدهی قابل محاسبه خواهد بود.
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  :1393سال  در معاونت هاحوزه ریاست دانشگاه و عملکرد گزارش 

  ذکر می شود:حوزه ریاست دانشگاه و معاونت ها ، مهمترین موانع و مشکالت و راهکارهاي پیشنهادي 1393در این بخش اهم اقدامات در سال 

  :دانشگاه حوزه ریاستگزارش عملکرد 

 1393در سال  حوزه ریاست اهم اقدامات: 

  

  ریاست:دفتر  - 

  

  

  

  

  

  

  امور حقوقی: - 
  

  :امالك) الف

 اجراي با برگی تک مالکیت سند فقره 320 به فقره 280 از دانشگاه امالك برگی تک مالکیت اسناد تعداد افزایش .1

  .دانشگاه سند فاقد امالك درصد ده میزان به برگی تک مالکیت سند اخذ بر مبنی شش تا پروژه

 با سند فقره 352 به فقره 312 از دانشگاه به متعلقه امالك و اراضی به مربوط رسمی مالکیت اسناد تعداد افزایش .2

 مبنی شش تا پروژه اجراي با 1394 و 1393 سال طول در دانشگاه امالك به شده اضافه منقول غیر اموال شناسائی

  .دانشگاه سند فاقد امالك درصد ده میزان به برگی تک سند مالکیت اخذ بر

 بنیاد طریق از بوده رسمی مالکیت سند فاقد که دانشگاه به متعلق ملک 402 به مربوط حقوقی ثبتی اقدامات پیگیري .3

 رسمی مالکیت سند داراي امالك تعداد افزایش منظور به...  و د بند گواهی تکلیف، تعیین قانون عادي، ثبت مسکن،

  .1394 سال در مورد 352 حداقل به مورد 312 از

  

  :دعاوي) ب

  قضائی مراجع در دانشگاه علیه یا له مطروحه دعاوي صد در صد به پاسخگوئی .1

  تعداد مصوبات  تعدد جلسات  

  16  3  شوراي دانشگاه

  131  21  هیئت رئیسه
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   اداري عدالت دیوان در دانشگاه علیه مطروحه دعاوي صد در صد به پاسخگوئی .2

  قضائی شبه مراجع در دانشگاه علیه یا له مطروحه دعاوي صد در صد به پاسخگوئی .3

  حقوقی دعوي طرح یا اظهارنامه ارسال طریق از بیمارستانی معوق مطالبات وصول .4

  

  :تعهدات) ج

  1394 سال طول در دانشگاه در شده پذیرفته دستیاران و دانشجویان از محضري تعهدات صد در صد اخذ .1

  آموزشی ماموریت از کننده استفاده علمی هیات اعضاء و کارکنان از محضري تعهدات صد در صد اخذ .2

  تحصیلی بورس و کشور از خارج مطالعاتی فرصت از کنندگان استفاده از ماخوذه وثائق صد در صد اخذ .3

  علمی هیات غیر کارکنان و علمی هیات اعضاء استخدام بدو تعهدات صد در صد اخذ .4

  کشور از خروج بمنظور رایگان آموزش از کنندگان استفاده وثائق صد در صد اخذ .5

   دولتی خودروهاي گیرندگان تحویل از ماخوذه محضري تعهدات صد در صد اخذ .6

  

  :حقوقی استعالمات) د

   دانشگاه حقوقی امور اداره از آمده بعمل استعالمات صد در صد به پاسخگوئی .1

  ذیربط مراجع سایر یا متبوع وزارت از آمده بعمل استعالمات حقوقی صد در صد تنظیم .2

  

  :  قضائی حمایت) هـ

   قضائی حمایت به نیازمند علمی هیات اعضاء و پیمانی و رسمی کارکنان صد در صد از قضائی حمایت .1

  بازرسی سازمان و محاسبات دیوان شامل کشور نظارتی دستگاه دو در دانشگاه مدیران از قضائی حمایت .2

  

  :  حقوقی آموزشهاي) و

  دانشگاه مدیران و قراردادها و حقوقی امور کارشناسان براي تخصصی آموزش ساعت 30حداقل برگزاري .1

  

  :  حقوقی الکترونیکی آرشیو تهیه) ز

 بر مبنی شش تا پروژه اجراي با دانشگاه حقوقی سامانه به حقوقی ارزش داراي مدارك و اسناد اطالعات، انتقال .1

  .دانشگاه حقوقی سوابق و اطالعات نمودن الکترونیکی

 بر مبنی شش تا پروژه اجراي با 1394 سال در رسیده حقوقی ارزش داراي مدارك و اسناد کلیه نمودن الکترونیکی .2

  .دانشگاه حقوقی سامانه طریق از دانشگاه حقوقی سوابق و اطالعات نمودن الکترونیکی

   .دانشگاه الکترونیکی سایت در حقوقی دفتر سایت وب نمودن بروز .٣
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  :  حقوقی و حقیقی اشخاص علیه کیفري شکایت یا جرم اعالم) ح

 می کشف تابعه واحدهاي در و داشته عمومی جنبه جرم مواردیکه کلیه در جرم وقوع محل دادستان به جرم اعالم .1

  .گردد

  .گردند می تابعه واحدهاي در خصوصی جرائم مرتکب متهمانیکه به نسبت کیفري شکایت طرح .2

 و اقدامات به مربوط اعمالیکه به نسبت دانشگاه کارکنان و مدیران علیه مطروحه کیفري شکایات کلیه به پاسخگوئی .3

 .باشد می آنان اداري وظایف

  

 بازرسی و پاسخگویی به شکایات: - 

  

  :تعداد بازدیدها و بازرسی هاي انجام شده - 1

  جمع کل  سه ماهه سوم  سه ماهه دوم  سه ماهه اول

319  113  128  560  

  

  :تعداد شکایات واصله به تفکیک موضوع - 2

  سه ماهه اول:

  جمع کل  سایر موضوعات  پژوهشی  آموزشی  دانشجویی  غذا و دارو  بهداشت  مالیاداري و   درمان

126  46  25  3  1  1  0  13  215  

  

  سه ماهه دوم:

  جمع کل  سایر موضوعات  پژوهشی  آموزشی  دانشجویی  غذا و دارو  بهداشت  اداري و مالی  درمان

67  34  15  5  0  0  0  20  141  

  

  سه ماهه سوم:

  جمع کل  سایر موضوعات  پژوهشی  آموزشی  دانشجویی  و دارو غذا  بهداشت  اداري و مالی  درمان

70  59  8  4  0  0  0  41  182  

  

  مورد 538:   93ماهه سال  9تعداد کل شکایات در 
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 آمار و فناوري اطالعات: - 

 گسترش سیستم اتوماسیون آماري دانشگاه (فرابر) .1

 دو بیمارستان شفا بشرویه و شهید سید مصطفی خمینی طبس HISراه اندازي  .2

 اتصال سامانه هاي اطالعات بیمارستانی، بیمارستان هاي تابعه دانشگاه به نمونه سپاس دانشگاه .3

 راه اندازي داشبورد مدیریتی سپاس .4

 راه اندازي سامانه حضور و غیاب کارکنان تحت وب .5

 توسعه نرم افزار حسابداري تعهدي به شبکه هاي بهداشت و درمان خوسف و زیرکوه .6

 فتر حقوقی دانشگاهراه اندازي سامانه د .7

 راه اندازي سامانه ارتقاء و بهره وري پرستاران در بیمارستان ولیعصر(عج) .8

 راه اندازي سامانه جامع پذیرش بیماران کلینیک هاي دانشکده دندانپزشکی دانشگاه .9

 راه اندازي سامانه خدمات الکترونیک کارکنان و بازنشستگان .10

 ) POS(دستگاه  HISراه اندازي سامانه پرداخت الکترونیکی  .11

 در بیمارستان امام رضا(ع) و ولیعصر(عج) Pacsاستقرار سامانه  .12

 طراحی و پیاده سازي  شبکه داخلی بیمارستان شفاء بشرویه .13

 طراحی و پیاده سازي شبکه داخلی ساختمان خوابگاه جدید دانشگاه   .14

 طراحی و پیاده سازي شبکه سایت دوم کتابخانه مرکزي دانشگاه .15

 سازي شبکه داخلی شبکه بهداشت و درمان خوسف طراحی و پیاده .16

 طراحی و پیاده سازي  شبکه داخلی بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس .17

 راه اندازي سامانه ویدیوکنفرانس شبکه بهداشت و درمان طبس .18

 مجازي سازي سرورها در مرکز داده دانشگاه .19

 جایگزینی آنتی ویروس در کلیه واحدهاي دانشگاه .20

 درصد مراکز، خانه و پایگاه هاي بهداشتی و درمانی و پایگاههاي اورژانس 50سالمت (شمس) به  توسعه شبکه ملی .21

توسعه شبکه ملی سالمت (شمس) به شبکه هاي بهداشت و درمان نهبندان، سربیشه، درمیان، قاین، فردوس و  .22

 نوري بشرویه و بیمارستان هاي نهبندان، قاین ، فردوس و سرایان با استفاده از خطوط فیبر

 مرکز و پایگاه بهداشتی و درمانی 30پیاده سازي شبکه داخلی بالغ بر  .23

 هاي ایرانی UTMخرید  .24

 تجمیع خدمات الکترونیکی واحدهاي تابعه دانشگاه .25

 یکیالکترون و کارگاهها به صورت کامالً نارهایسمراه اندازي سامانه برگزاري  .26

 راه اندازي سامانه همایش هاي دانشگاه .27

 مشموالن طرحراه اندازي گردش کار الکترونیکی ثبت و پیگیري  .28

 راه اندازي سامانه رزرو کالس و حضور و غیاب ساعات آموزشی اساتید .29

 راه اندازي اخبار تصویري پرتال دانشگاه .30

 انجام ارزیابی وب سایت هاي واحدهاي تابعه دانشگاه .31

 تریکس دانشگاههابین دانشگاههاي علوم پزشکی در ارزیابی وبوم 9کسب رتبه  .32

 190و راهیابی خطوط مذکور روي خط  1690و  1590،  1490راه اندازي و پیگیري امور مربوط به خطوط  .33
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 بر روي سرور وزارت متبوع 1490راه اندازي قابلیت ضبط مکالمات  .34

     1590ام ارجاع تأمین زیرساخت ارتباطی، نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد نیاز مرکز پاسخگویی پزشک خانواده و نظ .35

 برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی کارشناسان فناوري اطالعات واحدهاي تابعه دانشگاه .36

 93پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی سال  .37

 VoIPراه اندازي سامانه  .38

 سامان دهی خطوط تلفن حوزه ریاست، معاونت توسعه و معاونت بهداشتی دانشگاه .39

 بصورت متمرکز در جهت صرفه جویی و هزینه ها و مدیریت بهترخرید قطعات مصرفی واحدهاي ستادي  .40

 تشکیل کارگروه ارتقاء پرتال دانشگاه و برگزاري یک جلسه .41

 تشکیل کمیته تخصصی آمار دانشگاه و برگزاري یک جلسه .42

ه جلسه)، کمیته راهبري امنیت فضاي تبادل اطالعات دانشگا 1برگزاري کمیته راهبردي فناوري اطالعات دانشگاه ( .43

  جلسه) 9جلسه) و کمیته تخصصی فناوري اطالعات دانشگاه ( 2(

   

  ستاد شاهد و ایثارگر:  - 
  

  دانشجویی : الف) بخش

گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور مسئولین دانشگاه و مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران  .1

  استان 

برگزاري مسابقات ورزشی در سه رشته دارت، تنیس روي میز و دومیدانی براي دانشجویان دختر و پسر ستاد و تقدیر  .2

 از نفرات برتر 

برگزاري جلسه شوراي ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، مدیر کل محترم بنیاد شهید و  .3

  تادامور ایثارگران و نماینده دانشجویان س

  نفر از دانشجویان برتر علمی و پژوهشی شاهد و ایثارگر به وزارت بهداشت جهت تقدیر 13معرفی، اعزام و همراهی با  .4

  اطالع رسانی، ثبت نام و هماهنگی در جهت اعزام دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی شرکت در ترم تابستانی ارومیه .5

  ویان ستادعقد قرار داد و پرداخت هزینه کپی جزوات دانشج .6

آماده سازي بسته فرهنگی براي دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر و اهدا آنها در جلسه توجیهی دانشجویان  .7

  مذکور 

  جمع آوري مدارك، ثبت نام و پیگیري وضعیت دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر .8

آیین مقررات، فعالیت ها و اساتید مشاور ستاد  برگزاري جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود و آشنایی دانشجویان با .9

  شاهد و ایثارگر دانشگاه

  شرکت در کارگاه اساتید مشاور ستادهاي شاهد و ایثارگر دانشگاههاي علوم پزشکی در مشهد مقدس .10

  برگزاري مسابقات احکام بصورت مجازي از دانشجویان ستاد و تقدیر از دانشجویان برتر .11

  دکتر کامران احمدي براي کتابخانه ستاد و استفاده دانشجویان آزمون دستیاري خرید یک سري کتب گاید الین .12

  دیدار با خانواده هاي دانشجویان شاهد .13

  غبارروبی مزار شهداي گمنام دانشگاه در مناسبت هاي مختلف .14
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نشگاه و برگزاري جلسه تقدیر از دانشجویان برتر علمی، فرهنگی و ورزشی ستاد طی سال گذشته با حضور مسئولین دا .15

  بنیاد شهید 

  و ... ICDLپیگیري و پرداخت هزینه کالس زبان و سایر کالسهاي اموزشی دانشجویان ستاد من جمله  .16

برگزاري کالس تقویت بنیه علمی و هماهنگی با اساتید مربوطه براي دانشجویان ستاد من جمله کالس بافت  .17

  شناسی، آناتونی تنه، ریاضی، بیوشیمی

انشجو ایمان گندم کار و عیادت از خانواده ایشان در منزل نامبرده و دلجویی بابت فوت پدر پیگیري مشکالت خاص د .18

  جانباز ایشان 

تقدیر از دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر آزمون جامع علوم پایه و آزمون پره انترنی و تقدیر از دانشجو آقاي نادر قمري  .19

  فرزند آزاده مخترع دستگاه ثبت االینده ها با استفاده از غشائ استریو سلولز در جلسه روز پژوهش 

 زشی دانشجویان شاهد و ایثارگرپیگیري و رصد وضعیت تحصیلی وادام در جهت حل مشکالت، آمو .20

  ارائه گزارش هاي آموزشی و مالی به وزارت متبوع و بنیاد شهید و امور ایثارگران .21

  پیگیري در جهت حل مشکالت انتقالی دانشجویان شاهد و ایثارگر .22

 پیگیري وضعیت خوابگاه و امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر .23

 ثبت امانات کتابخانه ستاد؛ وام دانشجویی ستاد و امور تسویه حساب دانشجویان شاهد و ایثارگر  .24

  ارائه مشاوره به دانشجویان در موارد مختلف و متعدد و پیگیري در جهت رفع مشکل آنان .25

  حضور در تمامی جلسات شوراي آموزشی شاهد و ایثارگر و شوراي فرهنگی دانشگاه  .26

 اخت حق الزحمه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر بر اساس گزارش عملکرد آنانتنظیم اسناد و پرد .27

طرح مشکالت دانشجویان شاهد و ایثارگر در حضور آقاي شهرکی مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید  .28

 و امور ایثارگران مرکز

 اهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران استانپیگیري مکرر در جهت پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان ش .29

  

  ب) بخش کارمندي:

در خصوص آئین نامه  %25پیگیري و اطالع رسانی با ارسال نامه و درج خبر در سایت ستاد به کلیه جانبازان باالي  .1

حق قانونی قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان که از چند سال قبل به عنوان  11و  9اجرایی مواد 

 جانبازان ابالغ لیکن اجرا نگردیده بود.

انتخاب و ابالغ رابط ستاد شاهد و ایثارگران از خود خانواده ایثارگران در ده شهر استان جهت هماهنگی و پیگیري  .2

 امور محوله

مشکالت  با توجه به الزام وزارتخانه مبنی بر ایجاد شش کمیته فنی جهت پیگیري و همچنین تسریع امور مربوط به .3

ایثارگران که این شش کمیته با ابالغ ریاست محترم دانشگاه شروع به کار کرده اند و اعضاي آن هم از خانواده 

ایثارگران میباشند که عبارتند از کمیته تحقیقات به ریاست آقاي دکتر زربان، کمیته فرهنگی و ورزشی به ریاست آقاي 

آقاي دکتر باریک بین، کمیته درمانی رفاهی به ریاست آقاي دکتر دکتر دستجردي، کمیته اداري مالی به ریاست 

گنجی، کمیته آموزش و هیئت علمی به ریاست آقاي دکتر عابدي و کمیته اطالع رسانی به ریاست آقاي یعقوب پور 

 که هر کدام از کمیته هاي مذکور با هماهنگی و پیشنهاد ستاد اعضاء کمیته مربوطه را معرفی و ضمن تهیه شرح
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وظایف پیشنهادي جهت هر یک از کمیته ها از سوي ستاد، طی اولین جلسه اي که برگزار کرده اند مصوباتی داشته 

 که اهم آن از قبیل:

پیگیري و تهیه کتاب جامعی از اطالعات ایثارگران دانشگاه که در گام اول اطالعات پدران فرزندان شهید   .أ

 ندگینامه شهدا جمع آوري گردید.دانشگاه از قبیل عکس و مختصري وصیتنامه و ز

فرم تهیه و قرار شده که به تک تک  4نیاز سنجی ایثارگران در خصوص برنامه هاي ستاد که در این رابطه   .ب

 ایثارگران ارسال و بعد از تکمیل جمع آوري گردد.

زشی خود و تهیه شناسنامه کل کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه مبنی بر شناسایی استعدادهاي فرهنگی و ور  .ت

 خانواده آنها. 

اعتبار فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ ایثار و  %20برنامه پنجم توسعه در خصوص جذب  44بر اساس بند ج ماده  .4

 شهادت که با موافقت ریاست محترم دانشگاه مبلغ ده میلیون تومان به این امر اختصاص یافت.

نشگاه علوم پزشکی در سطح کل استان براي اولین بار به برگزاري گردهمایی ویژه رزمندگان دفاع مقدس شاغل دا .5

در سالن شهید رحیمی دانشگاه با حضور مسئولین  5/9/93نفر که مصادف با هفته مبارك بسیج مورخ  144تعداد 

تن از رزمندگان ( آقاي دکتر میري به عنوان استاد نمونه کشوري در درس دفاع مقدس و  3دانشگاه انجام شد و از 

سال) و آقاي خداداد عامري به عنوان جوان ترین  8حمد کاظمی به عنوان بیشترین سابقه حضور در جبهه (آقاي م

رزمنده دوران دفاع مقدس)تقدیر شد. همچنین بین کلیه شرکت کنندگان فرم نظرسنجی و انتقادات و پیشنهادات 

 رایی به عمل آمد.توزیع و جمع آوري گردید و در پایان با صرف نهار از رزمندگان معزز پذی

پیگیري و مکاتبه با مشاور محترم وزیر در امور شاهد و ایثارگر آقاي موسوي در خصوص حق ایثارگري کارکنان  .6

 قراردادي و شرکتی 

پیگیري وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی و قراردادي من جمله فرزندان جانباز در خصوص تبدیل وضع آنان که با  .7

 مشاور محترم وزیر در امور شاهد و ایثارگر آقاي موسوي مکاتبه به عمل آمده.معاونت محترم توسعه و 

سرکشی و دلجویی از خانواده هاي معزز شهدا و ایثارگران در ایام اهللا دهه مبارك فجر و نیز هفته دفاع مقدس ودیدار  .8

مداح، خانواده همسر جانباز محترم باچند نفر از ایثارگران ( خانواده محترم شهید آخوندي، خانواده رزمنده محترم آقاي 

خانم افشین پور، خانواده جانباز محترم آقاي جلیلی نیا، خانواده محترم شهید گنجی فرد، خانواده محترم رزمنده آقاي 

دکتر زراعتکار، خانواده محترم بسیجی آقاي دکتر میري و خانواده محترم شهید استادي عیلکی ). همچنین با پیگیري 

ها و واحدهاي تابعه برنامه هاي مشابهی برگزار گردید من جمله در شبکه فردوس یادواره شهداي  ستاد در شبکه

نفر از کارکنان  22عرصه سالمت و در قاین بازدید از چند خانواده شاهد و ایثارگر، در معاونت بهداشتی تجلیل از 

هدا و نشست صمیمی رزمندگان و جانبازان شاغل شاهد و ایثارگر ، در بیمارستان ولیعصر (عج) دیدار با خانواده ش

 عملیات بدر.

برگزاري اولین یادواره پدران آسمانی با حضور خانواده فرزندان شاهد شاغل دانشگاه در سطح کل استان در محل   .9

اسفند (روز تجلیل از شهدا )با حضور ریاست محترم دانشگاه و مدیر کل  22سالن شهید رحیمی دانشگاه مصادف با 

بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئول محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبري و معاونین دانشگاه و نماینده ولی محترم 

نفر از حاضرین در جلسه  3فقیه در سپاه و سایر مهمانان و مدعوین داخلی و خارج دانشگاه که از فرزندان شاهد و 

غبارروبی مزار شهداي گمنام دانشگاه، از مهمانان با صرف  تقدیرگردید و در پایان برنامه پس از اقامه نماز جماعت و

 نهار در مهمانسراي جهانگردي پذیرایی به عمل آمد



 

 
48 

  

جمع آوري اطالعات پدران کلیه فرزندان شهید جهت تهیه کتاب جامع ویژه ایثارگران از قبیل عکس و قسمتی از  .10

یادواره پدران آسمانی با حضور خانواده فرزندان شاهد وصیت نامه و زندگینامه شهداي معزز با توجه به برگزاري اولین 

 شاغل دانشگاه در سطح کل استان.

نفر از کارکنان ایثارگر دانشگاه در جهت رفع مشکالتشان از قبیل  40پیگیري و پاسخ گویی و مشاوره به بیش از  .11

 سایر موارد.درخواست انتقالی، ماموریت، جابجایی، شروع به کار، حق ایثارگري، بیمه تکمیلی و 

 21/8/93برگزاري دوره آموزشی و آزمون مجازي از کتاب احکام در خانه ویژه کلیه ایثارگران شاغل در دانشگاه مورخ  .12

 که به صورت غیر حضوري انجام گردید.

 به روزرسانی سایت مخصوص ایثارگران و درج اخبار و گزارشات و کلیه اطالعیه هاي مربوط به ایثارگران. .13

آمار و اطالعات مربوط به کلیه ایثارگران از قبیل تعداد فرزندان شاهد، جانباز، فرزند جانباز، رزمنده، برادر  به روزرسانی .14

 نفر هستند). 426و خواهر شهید، همسر ایثارگر، هیئت علمی در سطح کل استان (که در حال حاضر جمعاً 

 shahedbums@mihanmail.irستاد شاهد به آدرس  ایجاد پل ارتباطی کارکنان ایثارگر با ستاد از طریق ایجاد ایمیل .15

 پیگیري در جهت جذب یک نفر از پرسنل رسمی دانشگاه جهت بکارگیري در دفتر ستاد.  .16

 غبارروبی مزار شهداي گمنام دانشگاه در مراسم و مناسبت هاي مختلف. .17

تی و وزارت تا تحویل و تلقیح پیگیري امور واکسیناسیون جانبازان سطح استان( از مکاتبه اولیه با معاونت بهداش .18

 واکسن در مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه در سطح استان).

تهیه دو عدد بنر از وصیت نامه و زندگی نامه شهید دکتر سید احمد رحیمی جهت نصب در ورودي سالن آمفی تئاتر  .19

 دانشگاه با هدف معرفی و زنده داشتن یاد شهید مذکور در دانشگاه.

ارگران به نمایندگی از ستادهاي شاهد و ایثارگران ادارات سطح استان در حضور آقاي رحیمی مشاور طرح مشکالت ایث  .20

محترم رئیس جمهور در امور ایثارگران در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان طی سفر ریاست محترم جمهور و هیئت 

 دوران دفاع مقدس در قانون جامع ایثارگران و ....). همراه به بیرجند. (من جمله پیشنهاد مد نظر قرار دادن رزمندگان

 شرکت در جلسات شوراي فرهنگی و نیز شوراي کمیته هاي زیر مجموعه ستاد.  .21

 بزرگداشت روز جانباز با اهداي بسته فرهنگی و دلجویی حضوري از جانبازان شاغل در دانشگاه.  .22

 
 هسته گزینش: - 

  

 نفر در بدو ورود 307موافقت با اشتغال  .1

 نفر به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی 430موافقت با تبدیل وضعیت استخدامی  .2

 پرونده 897انجام تحقیقات  .3

 پرونده 306انجام مصاحبه  .4

 پرونده سایر هسته هاي گزینش (نیابتی) 149انجام تحقیقات  .5

 همکاران برگزاري و شرکت در کارگاهها و دوره هاي آموزشی کارکنان در سطح منطقه اي و کشوري براي تمام .6

 مناسب سازي فضاي اداري و توسعه فیزیکی هسته گزینش .7

  

 :امور بانوان - 
 

 برگزاري جلسات امور بانوان هر ماه یکبار. .1
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 برنامه ریزي و تبلیغات در مناسبت هاي مختلف. .2

 همکاري نزدیک با دفتر امور بانوان و خانواده استانداري. .3

 ).31/1/93(یکشنبه برگزاري جشن میالد حضرت فاطمه (س) در دانشگاه  .4

 برگزاري دو مسابقه یاس نبی و حجاب و عفاف از طریق سایت امور بانوان. .5

 برگزاري یک مسابقه با محوریت خودمراقبتی در روز میالد حضرت فاطمه(س) در دانشگاه. .6

تشکر از  اصالح فرم انتخاب بانوي نمونه با همکاري دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه و تقدیر و .7

 بانوان نمونه در روز جشن میالد حضرت فاطمه (س).

 شروع طرح ختم دوره اي قرآن با مشارکت بانوان حاضر در جشن میالد حضرت فاطمه (س). .8

 دیدار با چند تن از خانواده هاي شهداء و ایثارگر دانشگاه به همراه مسئولین دانشگاه در هفته زن. .9

 خانوار دانشگاه به همراه مسئولین دانشگاه و بررسی مشکالت آنها از نزدیک.دلجویی از چند تن از زنان سرپرست  .10

 راه اندازي مرکز مشاوره سایت امور بانوان دانشگاه. .11

 تدبر در قرآن ویژه بانوان دانشگاه در ماه مبارك رمضان. برگزاري دوره آموزشی تجوید و .12

در محل نمایشگاه بین » گل یاس نشان افتخار«نمایشگاه برگزاري غرفه حجاب و عفاف دفتر امور بانوان دانشگاه در  .13

 .24/4/93لغایت  21/4/93المللی بیرجند به مناسبت روز حجاب و عفاف از 

برگزاري کارگاه حجاب و عفاف و رعایت شئونات اخالقی و اسالمی با همکاري دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم  .14

 .21/4/93و  18/4/93و عفاف در تاریخ هاي رهبري براي کلیه کارکنان به مناسبت روز حجاب 

 پیگیري مطالبات بانوان از طریق ایمیل بانوان و یا بصورت حضوري. .15

 در حوزه معاونت بهداشتی. 7:45الی  7:15اجراي برنامه ورزشی صبحگاهی از ساعت  .16

 تجلیل از همسران مدیران دانشگاه با حضور صمیمانه مسئولین دانشگاه. .17

 نی در ماه مبارك رمضان.برگزاري مسابقات قرآ .18

 برگزاري مسابقه پیامکی ویژه دهه کرامت. .19

 برگزاري مسابقه ویژه دهه والیت از طریق سایت  .20

 برنامه ریزي و هماهنگی با سایر دستگاه هاي اجرایی براي برگزاري جشن سبا .21

 .8/8/93برنامه ویزیت توسط متخصص زنان براي بانوان شهرستان سربیشه به مناسبت هفته ملی سالمت بانوان ایرانی در تاریخ  هماهنگی .22

 کارگاه آسیب هاي نوپدید با محور آسیب شناسی ماهواره . همکاري در برگزاري .23

 دیدار با یک بانوي رزمنده و همسر شهید به مناسبت هفته بسیج.   .24

 اده هاي ایثارگر دانشگاه در دهه فجر.    دیدار با خانو .25

 بانوان . برگزاري طرح ختم قرآن ویژه دهه مبارکه فجر از طریق سایت امور .26

  21/11/93لغایت  19/11/93برگزاري نمایشگاه طالیه داران حجاب و عفاف و دهه فجر به مدت سه روز در تاریخ هاي  .27

  ق سایت امور بانواناز طری "من عاشق رسول اکرم هستم" برگزاري مسابقه .28

 21/1/94عیادت از بیماران در بخش زنان و زایمان بیمارستان ولیعصر (عج) در روز میالد حضرت فاطمه (س) مورخ  .29

  و اهداء هدیه به مادران و نوزادان تازه متولد شده داراي اسامی یا القاب حضرت فاطمه (س)

رهبري مدظله و تطابق آن با آیات و روایات از طریق  برگزاري مسابقه با محوریت مقام زن در بیانات مقام معظم .30

 سایت امور بانوان
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 حوزه ریاست دانشگاه پیشنهادات و راهکارهاي عملی، مهمترین موانع و مشکالت:  

 

  امور حقوقی: - 

 الف) موانع: 

حصارکشی الزام قانونی دانشگاه به تثبیت مالکیت دانشگاه بر امالك تحت تصرف و عدم تخصیص اعتبار الزم جهت  .1

  مراکز بهداشتی روستائی و خانه هاي بهداشت و متوقف ماندن اخذ سند مالکیت به حصارکشی این امالك.

عدم امکان پرداخت حقوق و مزایاي پرسنل مشمول صندوق تامین اجتماعی توسط دانشگاه در ایام مرخصی  .2

  عدد پرسنل در دیوان عدالت اداري.استعالجی و عدم پرداخت آن از سوي سازمان تامین اجتماعی و طرح شکایت مت

در مقررات الزم االجراء  1388/ 01/01عدم امکان درج تفاوت تطبیق در احکام کارکنان جدیداالستخدام بعد از  تاریخ  .3

و پرداخت مبالغی تحت عنوان تفاوت تطبیق از سوي دانشگاه و ورود دیوان محاسبات به موضوع و  1393در سال 

نشگاه به کسر آن از پرداختی هاي پرسنل مشمول و عدم تحقق کسر به دلیل عدم تصویب الزام مسوولین قبلی دا

 ) آیین نامه اداري استخدامی اعضاء غیر هیات علمی در هیات امناء تا کنون.50ماده ( 2دستور العمل اجرائی تبصره 

  

  ب) مشکالت اداره امور حقوقی:

ی الخصوص حضور اینجانب بعنوان نماینده دائم جنابعالی در کمبود نیروي انسانی با توجه به حجم کار محوله عل .1

کمیسیون مناقصات و مزایدات ، عضویت در کمیته هاي اخالق در پژوهش، عضویرد در کمیته ناظر بر نشریات 

دانشگاه، عضویت در کمیسیون حل اختالف معامالت، عضویت در هیات فسخ پیمان پروژه هاي عمرانی استانی و ... 

  ده حضور حداقل یک نفر نیروي انسانی بعنوان متصدي امور دفتري و آشنا با رایانه ضرورت داشته باشد.باعث گردی

  عدم اختصاص فضاي مناسب کار به اداره امور حقوقی با توجه به حجم کار و تعداد پرسنل. .2

گیري نیروي جایگزین، استخدام کارکنان قراردادي شاغل در اداره امور حقوقی در سایر سازمانها و عدم امکان بکار .3

  برنامه ریزي براي استخدام پیمانی کارشناسان قراردادي در آینده را ضروري ساخته است.

  ج) پیشنهادات:

  تغییر محل استقرار اداره امور حقوقی و اختصاص حداقل دو اتاق کار . .1

 بکارگیري یک نفر متصدي امور دفتري آشنا با رایانه براي اداره امور حقوقی دانشگاه. .2

  

  د) راهکارهاي عملی مرتفع نمودن موانع و برطرف نمودن مشکالت:

در خصوص حصارکشی مراکز بهداشتی و خانه هاي بهداشت روستائی، پیشنهاد می گردد ساالنه درصدي از اعتبارات  .1

  تملک اختصاصی به دانشگاه به این امر اختصاص یابد.

صندوق تامین اجتماعی، پیشنهاد می گردد همانند مصوبه در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان مشترك  .2

پرداخت حقوق و مزایاي پرسنل مشترك صندوق تامین اجتماعی در ایام مرخصی زایمان، در خصوص سایر مرخصی 

هاي استعالجی نیز مصوبه خاص از هیات امناء اخذ گردد تا دانشگاه بتواند مادامیکه تامین اجتماعی ملزم به پرداخت 

  دستمزد نشود، دانشگاه بتواند حقوق و مزایاي پرسنل در این ایام را پرداخت نماید.غرامت 
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، پیشنهاد می گردد 01/01/1388در خصوص ممنوعیت پرداخت تفاوت تطبیق به کارکنان جدید االستخدام بعد از  .3

رکنان حذف و بجاي آن مصوبه خاص از هیات امناء اخذ تا دانشگاه بر مبناي آن ارقام تفاوت تطبیق را از احکام کا

  مبلغ مزبور را بصورت ثابت و تحت عنوان حداقل دریافتی بدون ایجاد بار مالی جدید به آنان پرداخت نماید.

در خصوص رفع کمبود نیروي انسانی و فضاي مناسب کار مورد نیاز اداره امور حقوقی، پیشنهاد می گردد با توجه به  .4

نت دانشجوئی حداقل دو اتاق کار و یک نیروي متصدي امور دفتري آشنا با جابجائی دانشکده پرستاري و حوزه معاو

 رایانه به اداره امور حقوقی دانشگاه اختصاص یابد.

  

  ستاد شاهد و ایثارگر: - 

  ناکافی بودن اعتبارات مالی در مقایسه با برنامه هاي متعدد مدنظر ستاد در بخش دانشجویی و باالخص در بخش کارمندي .1

 یگاه تشکیالتی وپست سازمانی بخش کارمندي ستاد هاي شاهد و ایثارگر و تداخل ان با بخش دانشجوییمشخص نبودن جا .2

 ضرورت تسري قوانین مربوط به ایثارگران (جانباز، آزاده، فرزند شهید) به رزمندگان .3

 جهت اجراي قانون جامع شفاف نبودن یا عدم وجود آیین نامه اجرایی، عدم تامین اعتبار و یا پشتوانه قانونی و هماهنگ در .4

 عدم پاسخگویی و یا همکاري الزم و مورد انتظار از سوي بنیاد شهید در برخی موارد باالخص در بخش کارمندي  .5

  

  بازرسی و پاسخگویی به شکایات: - 

  کمبود نیروي آموزش دیده .1

  نبود وسیله نقلیه اختصاصی جهت اداره .2

 فضاي فیزیکی نامناسب و ناکافی .3

  

  عات:آمار و فناوري اطال - 

  ایجاد یک ردیف اعتباري براي هزینه هاي حوزه فناوري اطالعات .1

 تصویب چارت سازمانی حوزه فناوري اطالعات دانشگاه .2

در اختیار قراردادن فضاي اداري مناسب براي فعالیت هاي کارشناسان مستقر در مدیریت آمار و فناوري اطالعات (به  .3

به از دست دادن تمرکز و در نتیجه کاهش کارایی و اثربخشی دلیل باز بودن فضاي فعلی، آلودگی صوتی منجر 

 کارشناسان می گردد).

 تعیین کارپرداز آشنا با تجهیزات براي خریدهاي مرتبط با حوزه فناوري اطالعات .4

 
  هسته گزینش: - 

 عدم هماهنگی مدیران دستگاه در بکارگیري نیروها قبل از فرایند گزینش علیرغم مکاتبات متعدد. .1

 دن فرایند نظر دهی به دلیل کمبود نیروي انسانی .طوالنی بو .2

مراجعه با تأخیر معرفی شدگان و داوطلبان استخدام به دلیل عدم توجیه توسط نیروي انسانی (یادآوري می شود به دنبال هر  .3

 ران گزینش).معرفی به داوطلب باید تأکید شود براي تشکیل پرونده گزینشی به هسته گزینش مراجعه نماید از جمله پیام آو

 اصالح چارت سازمانی هسته گزینش مناسب با حجم پذیرش نیرو. .4

 بکارگیري رابط خواهران در شهرستانهاي سربیشه و درمیان. .5
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  امور بانوان: - 

 نبود ردیف بودجه براي امور بانوان دانشگاه. .1

 نبود امکانات و اتاق براي امور بانوان. .2

 همکاري نسبی برخی مسئولین با امور بانوان. .3

 موازي کاري دیگر واحدها . .4

  

  :آموزشیمعاونت گزارش عملکرد 

  1393در سال معاونت آموزشی اهم اقدامات: 

 تدوین برنامه عملیاتی معاونت آموزشی بر اساس سیاست هاي برنامه آموزش عالی حوزه سالمت .1

 ریزي جهت شرکت اساتید و دانشجویان در شانزدهیمن همایش کشوري آموزش پزشکیبرنامه .2

 برگزاري هشتمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهري .3

 تشکیل تیم دانشجویی جهت شرکت در هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی .4

براي دانشجویان و هماهنگی براي شرکت دانشجویان تیم المپیاد در  هاي آمادگی شرکت در المپیادبرگزاري کالس .5

 المپیاد هاي آمادگیکالس

 وزشی براي دانشجویان المپیاديبرگزاري کارگاه آم .6

 هاي بالینیخرید تجهیزات مربوط به مرکز مهارت .7

انجام ارزشیابی الکترونیک کیفیت تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان و ارسال بازخورد به اساتید محترم و دانشکده  .8

  ه) دروس بالینیماه 3روزه، یک ماهه و  15ها: پایان هر نیم سال براي دروس پایه و پایان هر دوره (

 تکمیل مستندات اعتباربخشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی .9

 EDCبا  هادانشکده EDOافزایش میزان همکاري  .10

 عضو هیات علمی جهت ارتقاء 14بررسی پرونده دانش پژوهی  .11

 ریزي درسی دانشگاه بیرجندتبادل با گروه برنامه .12

 اساتیدطرح دوره  150طرح درس و  650بررسی حدود  .13

، edcطراحی وب سایت مرکز مطالعات و بروزرسانی ( طراحی صفحه اصلی سایت، طراحی فرم ثبت نام کارگاه هاي  .14

گذاشتن اخبار جدید، گذاشتن فرایندها و فرم هاي مورد نیاز، ایجاد لینک هاي مربوطه، گذاشتن فرم ارزیابی سایت و 

 ارباب رجوع، فعال کردن اطالعیه ها )

اتید جهت تدوین فرایند آموزشی یا طرح هاي پژوهشی (جستجوي مقاالت مرتبط با موضوع، تدوین مشاوره به اس .15

 پرسشنامه و ...)

 راه اندازي تاالر گفتگوي آموزش الکترونیکی .16

 جلسه 4فعال شدن کمیته پژوهش در آموزش و برگزاري  .17

پروپزال در شوراي  4تائید  پروپزال جهت داوري علمی و متدولوژي به کمیته پژوهش در آموزش و 11ارسال  .18

 پژوهشی دانشگاه

 تجهیز مرکز مهارت هاي بالینی دانشکده پرستاري و مامایی طبس و دانشکده پزشکی .19
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 همکاري در برگزاري دوره هاي آموزشی دانشکده پرستاري و حضور کارشناس مربوطه در پراتیک .20

 ی حضور کارشناس مربوطههمکاري در برگزاري کالس ها و امتحانات در مرکز مهارت هاي بالین .21

 94-93و دوم  93- 94بررسی روایی صوري آزمون هاي اساتید در نیمسال اول  .22

 94- 93و دوم  93-94تصحیح آزمون در نیمسال اول  .23

  هماهنگی براي حضور گروههاي بالینی اطفال، داخلی و زنان در مرکز بهداشتی درمانی  .24

 شوراي آموزشی دانشکده هاتشکیل کمیته منتخب آموزشی و تفویض اختیار به  .25

 تشکیل اداره دانش آموختگان .26

  نشست معرفی ظرفیتهاي آموزشی استان با حضور سفیر افغانستان .27

  تجمیع پراتیک دانشکده ها و ایجاد مرکز آموزش و شبیه سازي مهارتهاي بالینی .28

 اصالح قراردادهاي استفاده از فضاي فیزیکی مازاد دانشگاه .29

 می و سهمیه مازاداخذ مجوز پذیرش دانشجوي بو .30

کارشناسی ناپیوسته مامایی، کارشناسی پرستاري طبس، کارشناسی ارشد  جدید هاي رشته در دانشجو پذیرش .31

پرستاري داخلی و جراحی، کارشناسی ارشد پرستاري روان، کارشناسی ارشد پرستاري سالمت جامعه، دستیاري 

 بیهوشی، ارشد پرستاري اورژانس و ارشد ایمنولوژي

 

 معاونت آموزشی مهمترین موانع و مشکالت:  

  کمبود کارشناس و عدم ثبات کارشناس در شغل مشخص شده به دلیل قراردادي و طرحی بودن نیروها .1

کمبود نیروي انسانی و ساختار سازمانی  براي واحد هاي مدیریت آموزش و آموزش دانشکده ها و عدم جایگزینی  .2

  نیروهاي بازنشسته و انتقالی

  هاي احصا و ثبت فعالیتهاي اساتیدمحدودیت .3

  فقدان بایگانی متمرکز .4

  تداوم فرایند هاي سنتی در اداره آموزش .5

  پراکندگی احصا درآمدهاي معاونت آموزشی .6

  فقدان سالن آزمون .7

  متنوع و متغیر بودن مبالغ شهریه دانشجویان شهریه پرداز .8

  کمبود فضاي فیزیکی .9

  فقدان سیستم پرداخت متغیر و پاداش کارکنان .10
 

 معاونت آموزشی پیشنهادات و راهکارهاي عملی:  

توسعه ساختار سازمانی و جذب و نیروي انسانی مدیریت آموزش و حوزه اموزش دانشکده ها و منشی آموزشی ثابت  .1

  در بخشها

  سامانه ارزشگذاري فعالیتهاي آکادمیک اعضاي هیئت علمی .2

  راه اندازي بایگانی الکترونیک .3

  براي مدیریت آموزش ITکترونیک مدیریت آموزش و تخصیص کارشناس توسعه کاربرد سامانه هاي ال .4

  تخصیص کارشناس بودجه و درآمد براي حوزه آموزش  .5
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  احداث سالن آزمون دانشگاه .6

  تدوین دستور العمل جامع و ثابت پرداخت شهریه  .7

  توسعه فضاي فیزیکی  .8

  تخصیص کارانه براي مدیریت انگیزه کارکنان .9
  

  

  بهداشتی:معاونت گزارش عملکرد 

  1393در سال معاونت بهداشتی اهم اقدامات: 

 خانه بهداشت فاقد ساختمان  21احداث  .1

 افتتاح پایگاه بهداشتی شهري نهبندان و پایگاه بهداشتی امیرالمومنین بیرجند با کمک خیرین و دانشگاه علوم پزشکی  .2

اعتبارات مربوطه پزشک خانواده و  %3 پانسیون از محل 60بازسازي و تجهیز پانسیون پزشکان خانواده به تعداد  .3

  میلیارد ریال  16همچنین  درآمدهاي اختصاصی به مبلغ 

مرکز بهداشتی درمانی و خانه هاي  80تجهیز و بهبود امکانات موجود در سطح مراکز بهداشتی درمانی به تعداد  .4

 17ندارد برنامه پزشک خانواده به مبلغ اعتبارات بهبود استا %5بهداشت و انجام تعمیرات الزم در این واحد ها از محل 

  میلیارد ریال 

برابري  4و افزایش 93افزایش تامین مکمل هاي دارویی نسبت به قبل با وجود عدم اختصاص اعتبار مربوطه در سال  .5

  خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل

 93در سال  8/8به  92در سال  6/8افزایش ماندگاري پزشک خانواده از  .6

دانش آموز  80خانه بهداشت (  75آزمون، مصاحبه بهورزي و اعالم نتایج به هسته گزینش دانشگاه براي برگزاري  .7

 بهورزي )

مرکز بهداشتی درمانی  9مرکز بهداشتی درمانی شهري،  2بازنگري طرح هاي گسترش و حاشیه نشینی و اخذ مصوبه  .8

شت به پایگاه بهداشتی روستایی و تبدیل مرکز خانه بهدا 2خانه بهداشت، تبدیل  15پایگاه شهري،  2روستایی، 

 دیهوك به شبانه روزي 

ارتقا طرح تحول نظام سالمت در حاشیه شهر و سکونت گاههاي غیر رسمی در شهر هاي فردوس و بیرجند با اخذ  .9

  پایگاه سالمت در شهر بیرجند و یک پایگاه سالمت در شهر فردوس  7مصوبه و راه اندازي 

هزار نفر (پزشک خانواده،  20ام سالمت در بخش بهداشت در نقاط روستایی و شهر هاي زیر اجراي طرح تحول نظ .10

طرح سالمت دهان و دندان، خرید مکمل ها، بهبود استاندارد، افزایش خدمات دارویی سطح یک و افزایش خدمات 

 آزمایشگاهی سطح یک ) 

 2050 سیدن اهداف وزارت بهداشت تا سالبرگزاري کارگاه سل به صورت آبشاري در کلیه شهرستان ها براي ر .11

 رابط بهداشتی شهري و روستایی  2976(ریشه کنی سل ) براي آموزش 

 هزار نفر  20اجراي طرح سرشماري الکترونیکی جمعیت مناطق روستایی و شهرهاي زیر  .12

 هزار نفر  50تا  20شروع طرح سرشماري جمعیت شهر هاي  .13

  ریال . 000/000/60کی و مبارزه با ناقلین با هزینه اي بالغ بر راه اندازي آزمایشگاه حشره شناسی پزش .14
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نفر از  60دانشگاه کشور که  22با حضور  ISSو  ILIبرگزاري کارگاه منطقه اي بیماري آنفلوانزا و سامانه  .15

 ریال در این برنامه ها هزینه گردیده 000/000/300کارشناسان دانشگاهها در این کارگاه حضورداشته و بیش از 

  است .

در کلیه شهرستان هاي  27/8/93سال در تاریخ  6شروع واکسیناسیون پنتاواالن در برنامه ایمن سازي کودکان زیر  .16

  استان.

سال که در هر نوبت بیش از  5در کودکان زیر  ) Muping upانجام دو نوبت واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال (  .17

  . سال واکسن دریافت کرده اند 5کودك زیر  3000/2

 93شهرستان در سال 8به  92شهرستان در سال  3گسترش  برنامه مراقبت هاي ادغام یافته سالمندان از  .18

نفر از  سالمندان، کودکان و مادران باردار مبتال به سوء تغذیه در سطح استان و ورود  20000شناسایی بیش از  .19

 اطالعات در پورتال

 میلیارد ریال 9یزان بیش از خرید مکمل هاي برنامه هاي سالمت خانواده به م .20

نفر  10000انعقاد تفاهم نامه واجراي طرح آموزش آگاه سازي اجتماع محور پیشگیري از معلولیتها و آموزش بیش از  .21

  میلیون ریال 155در رابطه با سالمت مادران وکودکان با مشارکت سازمان بهزیستی و جذب اعتبار مبلغ بالغ بر 

درشهرستان ها با اعتباري تولدها در راستاي پیشگیري از حاملگی هاي پرخطر وتوزیع  خرید اقالم فاصله گذاري بین .22

 یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بالغ بر

عدالت در سالمت تحت عنوان بروز آسیب هاي  22طراحی و ساخت نرم افزار ثبت و گزارش گیري شاخص شماره  .23

 کشنده و غیرکشنده مرتبط با کار

 براي ارائه خدمات تخصصی ارزیابی و اندازه گیري عوامل زیان آور محیط کار 2سطح  صدور یک فقره مجوز .24

 صدور مجوز راه اندازي اولین مرکز تخصصی طب کار در استان خراسان جنوبی طب کار .25

 کارگاهها و کارخانجات در سامانه جامع بازرسی مرکز سالمت محیط و کار %35ثبت بازرسی از  .26

ا حشرات و جوندگان در اماکن عمومی و خانگی جهت مشاوره و سم پاشی علیه جانوران صدور مجوز شرکت مبارزه ب .27

 و حشرات در اماکن عمومی

برگزاري کارگاه آموزشی سامانه جامع بهداشت محیط و حرفه اي و راه اندازي سامانه مذکور در استان و همزمان با  .28

 در سامانه مذکورسراسر کشور و شروع ثبت فعالیت هاي بهداشت محیط و حرفه اي 

 تعیین اولویت نیاز سنجی آموزش سرطان (دستگاه گوارش) و افسردگی .29

  و ارسال مطالب آموزشی به کارکنان دولت  health educationتشکیل پست الکترونیک  .30

انجام معاینات غربالگري و پزشکی دانش آموزان پایه اول سه مقطع تحصیلی ومعاینات دانشجویان ورودي دانشگاه  .31

 پزشکی وثبت اطالعات در نرم افزار مربوطهعلوم 

  اجراي برنامه نظام مراقبت سالمت نوجوانان و مدارس به صورت الکترونیکی .32

 بررسی وضعیت سالمت و عوامل خطرزاي بیماري ها در دانش آموزان ( طرح کاسپین ) .33

  نواده آنهاانجام معاینات غربالگري پدیکولوزیس در دانش آموزان، آموزش و درمان مبتالیان و خا .34

برگزاري کمیته اجرایی تفاهم نامه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با حضور  .35

  ریاست دانشگاه، مدیر کل آموزش و پرورش، معاون بهداشتی و مسئولین دو اداره و پیگیري مصوبات

  وام دانش آموزان پایه اول متوسطه دومانجام واکسیناسیون نوآموزان بدو ورود به دبستان و واکسیناسیون ت .36

  کودکان  3500سال و تحت پوشش قرار دادن  6مشارکتی کودکان زیر  –اجراي طرح حمایتی  .37
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اجراي طرح ارتقاي سطح سالمت دانش آموزان دختر دبیرستان از طریق آموزش تغذیه و آهن یاري و تحت پوشش  .38

  دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم )  %100دانش آموز ( 31511قرار دادن 

  سال  6تا   3هزار کودك  4643اجراي طرح تامین یک وعده غذاي گرم در روستا مهد هاي استان براي  .39

  دانش آموز   255اي طرح تن سنجی دانش آموزان شهرستان بیرجند به تعداد اجر .40

  و اجراي سند  93امضاي تفاهم نامه سند تغذیه در سال  .41

  93برگزاري بسیج ملی آموزشی تغذیه با هدف کاهش مصرف نمک در دي ماه  .42

نمونه نمک  400ادرار ،  نمونه ید IDD )6000اجراي پنجمین پایش کشوري برنامه اختالالت ناشی از کمبود ید  .43

  نمونه نمک مراکز عرضه )  200مصرفی خانوار، 

 تهیه و توزیع بیست و پنج هزار وارنیش فلوراید در سطح استان  .44

 تهیه چهار دستگاه یونیت دندانپزشکی سیار جهت ارائه خدمات پیشگیري . .45

 ) 93سال  15392اجراي طرح وارنیش فلوراید جهت کودکان بدو ورود به دبستان (تعداد  .46

 ) 93سال  4978اجراي طرح فیشور سیالنت جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی (تعداد  .47

 ریال  000/000/990/2دستگاه یونیت سیار به مبلغ  4دستگاه رادیوگرافی و  6دستگاه اتو کالو و  6دستگاه یونیت،  12درخواست خرید  .48

 . 94بهشت دانش آموزان اول در اردی 15000انجام وارنیش فلوراید جهت  .49

 اجراي طرح تحول سالمت دهان . .50

پایگاه بهداشت شهري در سطح مناطق  40مرکز بهداشتی درمانی شهري و 30ادغام و ارائه خدمات بهداشت روان در  .51

 جمعیت شهري استان از خدمات بهداشت روان شهري . %88شهري  استان و بهره مند شدن 

خانه بهداشت روستایی در سطح  287بهداشتی درمانی روستایی و مرکز  61ادغام و ارائه خدمات بهداشت روان در  .52

 جمعیت روستایی  استان از خدمات بهداشت روان روستایی  . %91مناطق روستایی استان و بهره مند شدن 

معاونت  5اداره کل  در سطح استان و نیزبین معاونت بهداشتی و  16انعقاد تفاهم نامه بین  معاونت بهداشتی و تعداد  .53

 ر سطح دانشگاه علوم پزشکی جهت اجرایی کردن سند سیاست سالمت روان در سطح استان خراسان جنوبی  .د

  درصد 94پیگیري افزایش واگذاري داروخانه هاي مراکز بهداشتی درمانی به بخش خصوصی به میزان  .54

  ریال. 146813460خریداري قرص آهن جهت طرح آهن یاري مدارس به ارزش  .55

  یز ازمایشگاه مرکز بهداشت امیرالمومنین(ع) (معصومیه)  با هزینه (حدود نود میلیون تومان)راه اندازي و تجه .56

  راه اندازي مراکز نمونه گیري زنوغان، مهرشهر، تخته جان، خوان، شاهرخت، بهمن آباد، کرغند، اسفشاد .57

  شهرستان تکمیل و گسترش ازمایشگاه مرکز بهداشت نهبندان و تبدیل ان به تنها آزمایشگاه مرکزي .58

ریال (یک میلیارد و  1620000000خرید تجهیزات آزمایشگاهی شهرستان هاي بیرجند طبس و خوسف به مبلغ  .59

  ششصد و بیست میلیون ریال)

  

 معاونت بهداشتی مهمترین موانع و مشکالت:  

 کمبود نیروي انسانی و عدم تخصیص مجوز استخدام  .1

 کمبود اعتبارات تملک سرمایه اي  .2

 عدم پرداخت حق الزحمه  .3

 وسعت استان و پراکندگی جمعیت تحت پوشش بیمه روستایی براي ارائه خدمات بهداشتی درمانی  .4

 خشک سالی هاي طوالنی با پیامد سوء تغذیه  .5
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 فرسودگی آمبوالنس هاي مراکز بهداشتی درمانی براي اعزام بیماران  .6

 محیط و مبارزه با بیماریها در شرایط اضطراري  عدم وجود امکانات مورد نیاز تیم هاي عملیاتی بهداشت .7

 عدم وجود مراکز ناباروري در سطح استان براي ارجاع زوج هاي نابارور  .8

 عدم انجام مناسب برنامه غربالگري دیابت شهري به دلیل کمبود اعتبارات غیرواگیر  .9

 زادي باال بودن هزینه آزمایشات غربالگري و سونوگرافی تشخیصی ناهنجاري هاي مادر .10

 ماندگاري پایین پزشکان خانواده در مراکز بهداشتی درمانی  .11

  

 معاونت بهداشتی پیشنهادات و راهکارهاي عملی:  

 ارتقاي بهبود آموزش کلیه نیروهاي بهداشتی  .1

 ارتقاي فرآیند نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی و واحدهاي محیطی  .2

 واگذاري خدمات بهداشتی به بخش خصوصی  .3

 ظرفیت و توانایی خیرین سالمت و سازمان ها و ادارات دخیل در بهبود شاخص هاي بهداشتی درمانیاستفاده از  .4

تهیه خودرو، لوازم مورد نیاز و سوله هاي مناسب تیم هاي عملیاتی بهداشت محیط و حرفه اي و مبارزه با بیماریها در  .5

 شرایط اضطراري 

 ان و دندان با اولویت گروه هدف تربیت نیروي حد واسط براي انجام خدمات پیشگیري ده .6

 اختصاص فضاي فیزیکی و تجهیز آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه اي  .7

 طراحی نرم افزار کنترل بررسی نسخ روستایی  .8

 راه اندازي آزمایشگاه مرکز بهداشت استان و مرجع بهداشتی  .9

 نکمبود اعتبار ایزوله تنفسی براي شهرستان هاي سربیشه، فردوس، طبس و درمیا .10

 نفر نیروي بهداشتی ماهیرود با توجه به موافقت هیات امنا 6عدم امکان جذب  .11

 کمبود خود روي زنجیره سرما  .12
 

  معاونت تحقیقات و فناوري:گزارش عملکرد 

  1393در سال  معاونت تحقیقات و فناورياهم اقدامات:  

   Pub Med و ISI در شده نمایه مورد مقاله 61تعداد  چاپ  .1

  المللی بین هاي نمایه در شده نمایه مقاله 191 چاپ تعداد .2

  مقاله در همایش هاي خارجی و بین المللی 47مقاله در همایش داخلی و  124ارائه تعداد  .3

  انگلیسی مجله مراقبت هاي نوین به زبان انتشار اصولی موافقت کسب .4

 کتاب توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه 8چاپ تعداد  .5

  علمی جهت فرصت مطالعاتی به کشور آمریکااعزام یک نفر از اعضاي هیأت  .6

  گردید خواهد وري بهره افزایش و ها هزینه کاهش موجب که جامع هاي طرح قالب در تحقیقاتی طرحهاي اجراي .7

 اجراي طرحهاي توسعه تحقیقات بالینی در بخش هاي چشم، قلب، مغز و اعصاب بیمارستان ولیعصر(عج)  .8
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 تحقیقات توسعه به کمک جهت در متبوع وزارت تحقیقات معاونت اعتبارات از ریال 000/000/000/1 مبلغ جذب .9

  دانشگاه

  بازدید معاونت علمی رئیس جمهور و معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت متبوع از حوزه معاونت تحقیقات دانشگاه .10

 خرید تجهیزات جهت توسعه ازمایشگاه تحقیقات دانشگاه .11

 و سایر نمایه هاي معتبر بین المللی ISIفعال شدن دسترسی به بانک اطالعاتی  .12

 اجراي طرح تخصیص اعتبار پژوهشی براي اعضاي هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان .13

 (grant)طراحی نرم افزار تعیین اعتبار پژوهشی  .14

 برگزاري برنامه هاي جامع در هفته پژوهش به منظور اطالع رسانی و ایجاد فرهنگ پژوهش در دانشگاه  .15

 همایش تحقیقات دانشجویی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه برگزاري دو  .16

 93برگزاري منظم جلسات شوراي پژوهشی و کمیته هاي مرتبط در سال  .17

 

 معاونت تحقیقات و فناوري مهمترین موانع و مشکالت:  

   دو تیپ دانشگاههاي ساختار قالب در فناوري و تحقیقات معاونت حوزه سازمانی چارت وجود عدم .1

 چارت نداشتن و متبوع وزارت از اعتبار تخصیص هیچگونه بدون دانشگاه این در مصوب تحقیقاتی مرکز 3 وجود .2

   پژوهشی نیروي و سازمانی

   پژوهشی علمی هیأت جذب به نیاز و عالقمند پژوهشگران تعداد کمبود .3

  بنیادي تحقیقاتی هاي پروژه انجام جهت در دانشگاه این در تحقیقات آزمایشگاه امکانات کمبود .4

  مصوب تحقیقاتی مراکز استقرار جهت اداري ساختمان نبود .5

  پژوهش به تخصیصی اعتبارات کمبود .6

 براي کافی زمان نماندن باقی و بالینی علمی هیأت اعضاي براي استان این در بالینی هاي فعالیت باالي حجم .7

  پژوهشی کارهاي

  

 

  معاونت توسعه مدیریت و منابع:گزارش عملکرد 

  1393در سال  توسعه مدیریت و منابعمعاونت اهم اقدامات: 

  :مدیریت بودجه - 

 21/2/93و تصویب در جلسه هیأت امناء مورخ  1393و مصوب  1392تهیه و تنظیم اصالحیه بودجه تفصیلی سال  .1

میلیون  889 092دانشگاه از مصوب  1393درصد اعتبارات هزینه اي بهداشت و درمان سال  30/95اخذ تخصیص .2

 میلیون ریال  175 529دانشگاه از مصوب  1393اعتبارات هزینه اي آموزش سال  75/96ریال و اخذ تخصیص 

 ریالمیلیون  408 077اخذ ابالغیه و تخصیص ردیفهاي ابالغی وزارت متبوع به مبلغ  .3

 میلیون ریال 166 273به مبلغ  اخذ ابالغیه و تخصیص ردیف ابالغی پزشک خانواده .4

 میلیون ریال 34 811 به مبلغ اخذ ابالغیه و تخصیص ردیف ابالغی سیاستهاي جمعیتی .5

 میلیون ریال  1 131 807تخصیص دوازده ماهه درآمدهاي اختصاصی واحدهاي تابعه به مبلغ  .6

 % 92/83میلیون ریال با تخصیص  193 109ی هاي سرمایه اي ملی به مبلغ جذب اعتبارات تملک دارائ .7
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استانی  ( % 15/74میلیون ریال با تخصیص  20 060جذب اعتبارات تملک دارائی هاي سرمایه اي استانی به مبلغ  .8

صیص میلیون ریال با تخ 18330نفت خام و گاز طبیعی مبلغ  %2و  %84/67میلیون ریال با تخصیص  17 30مبلغ 

82/74 % ( 

 پیگیري اعتبارات متمرکز تملک دارائیهاي سرمایه اي وزارت متبوع و اخذ اعتبارات ذیل : .9

 مبلغ (میلیون ریال)                                              عنوان طرح                                

  2 000                                           کشورهزار تخت بیمارستانهاي  60طرح تامین تجهیزات مورد نیاز براي 

  216                                        فوریتهاي پزشکی تجهیز پایگاههاي اورژانس و طرح تعمیر و

  1200                                              فوریتهاي پزشکی در جاده هاي کشور طرح ایجاد مراکز اورژانس و

  3500                                                       دارائی دخانیات تملک

  2 400  درصد اعتبار آنها از محل کمکهاي مردمی تامین شده باشد40مراکز درمانی که  طرح تکمیل بیمارستانها و

  500                               طرح کمک به توسعه فضاهاي ورزشی دانشگاههاي علوم پزشکی

 8 000             تغییر کاربري تختهاي بیمارستانی مازاد بر نیاز به بخش سوختگی    یا ح احداث بخش جدیدطر

 3 853                           کشور             تامین مسکن متخصصین پزشکان بیمارستانهاي موجودطرح 

 3 500                                                                                         دخانیات توسعه مبارزه با طرح

 50                                                           تجهیزات آزمایشگاههاي مرجع واورژانس خریدطرح 

 500                                      تعمیرات اساسی بیمارستانهاي موجود تامین تجهیزات پزشکی وطرح 

   16550                                                         9ط تبصره  تامین تجهیزات بیمارستانی بندطرح 

 274 776               اعتبارات طرح تحول در نظام سالمت                                                                

  166273                                                                                              اعتبارات پزشک خانواده  

  34 811                                                       اعتبارات سیاست هاي جمعیتی                                 

  بابت بند واو در حوزه آموزش 55000074میلیون ریال از محل ردیف  10 565درصد اعتبار مصوب  95اخذ تخصیص  .10

بابت بند واو در حوزه  55000074میلیون ریال از محل ردیف  53 513درصد اعتبار مصوب  95اخذ تخصیص  .11

 بهداشت درمان

  

  :مدیریت توسعه - 

 نفر 200به تعداد  94نفر و خرداد ماه  90به تعداد  93برگزاري آزمون بهورزي در مهر ماه  .1

  نفر  310به تعداد  93برگزاري آزمون بکارگیري نیروي طرح تحول سالمت در تیر ماه  .2

  نفر 11به تعداد  93برگزاري فراخوان هیئت علمی در سال  .3

نفر و در  6جمعا به تعداد  93ارتقاء اعضاء هیئت علمی از مرتبه مربی به استادیاري و استادیاري به دانشیاري در سال  .4

  نفر  5عداد به ت 94سال 

نفر و در  456به تعداد  93، پیام آور، طرحی و ... در واحدهاي تابعه دانشگاه در سال kجذب و پذیرش نیروي ضریب  .5

  نفر  128به تعداد  94سال 

  پرونده  2500محاسبه و انتقال کسور سنوات غیر رسمی پرسنل به تعداد  .6

 نفر  3راردادي به رسمی به تعداد نفر و تبدیل وضع از ق 2جذب نیروهاي ایثارگر به تعداد  .7

  230به تعداد  94نفر و در سال  150به تعداد  93آزمایشی در سال  - تبدیل وضع پرسنل از پیمانی به رسمی .8
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 190به تعداد  94نفر و در سال  180به تعداد  93قطعی در سال  - آزمایشی به رسمی - تبدیل وضع  پرسنل از رسمی .9

 نفر

  نفر 28طرح حاشیه نشینی به تعداد  پیگیري بکارگیري نیرو جهت .10

راه اندازي سامانه خدمات الکترونیک کارکنان و بازنشستگان و حذف مراجعه حضوري ( مشاهده فیش حقوقی، احکام  .11

  کارگزینی، مانده مرخصی، شناسنامه آموزشی و ... از طریق سامانه )

دانشگاه، نقل و انتقاالت، اضافه کار، آزمون جلسات شوراي مدیران، نظام پیشنهادهاي برگزاري و هماهنگی  .١٢

 مورد 82استخدامی، طرح تکریم ارباب رجوع و .... جمعا به تعداد 

  
  :مدیریت نوسازي و تحول اداري - 

  پیگیري و تهیه بانک اطالعاتی مدیران باهمکاري نیروي انسانی .1

  پیگیري امور مربوط به ارزیابی عملکرد دانشگاه در شاخص هاي عمومی و اختصاصی  .2

مورد ) و  97پیگیري امور مربوط به جلسات کمیسیون تحول اداري: پیگیري موارد مربوط به ارتقاء رتبه عالی افراد (  .3

  نجام گردیده استمورد ) ا 7امتیازدهی شاخص هاي عمومی و اختصاصی ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران  ( 

 با واحدهاي تابعه دانشگاه  4تشکیل جلسات استفاده از نتایج ارزشیابی کارکنان تبصره  .4

   1391و  1390تهیه گزارش تحلیلی شاخص هاي عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه سال هاي .5

 واحدهاي تابعه دانشگاه 1394و  1393پیگیري برنامه عملیاتی سال  .6

 لیاتی پروژه هاي تا شش معاونت توسعه دانشگاه تهیه برنامه عم .7

 اجراي طرح ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات دانشگاه   .8

 تدوین و اجراي برنامه جامع آموزش کارکنان بر اساس عدالت (انجام نیازسنجی، اجرا و پایش برنامه هاي آموزشی) .9

  94عنوان در سال  56و برگزاري 93ر سال عنوان دوره آموزشی (شغلی ، عمومی و بهبود مدیریت) د 480برگزاري .10

 94ساعت در سال  358و 93ساعت آموزش شغلی در سال 3694برگزاري  .11

 94ساعت در سال  123و  93ساعت آموزش عمومی در سال  415برگزاري  .12

 94ساعت در سال  4و  93ساعت آموزش بهبود مدیریت در سال  102برگزاري  .13

 93مورد در سال 85ه تعداد  صدور و تایید تخصیص پستهاي سازمانی ب .14

 93مورد در سال 765هاي ارتقاء رتبه شغلی واحدهاي تابعه دانشگاه به تعداد بررسی پرونده .15

 93مورد در سال 460هاي ارتقاء رتبه شغلی در مقطع پایه و ارشد به تعداد بررسی و تایید پرونده .16

 93مورد در سال 305الی به تعداد هاي ارتقاء رتبه شغلی در مقطع خبره و عبررسی و تایید پرونده .17

 215هاي کمیته اجرائی طرح طبقه بندي مشاغل (تغییرعناوین و درج مدارك تحصیلی) به تعداد انجام و تایید پرونده .18

  94مورد در سال  81و تعداد  93مورد در سال 

و  93مورد در سال  1306د هاي کمیته اجرائی طرح طبقه بندي مشاغل (ارتقاء طبقات) به تعداانجام وتایید پرونده .19

 94مورد در سال  204

 ارائه گزارش برنامه عملیاتی واحد تشکیالت، آموزش و طبقه بندي مشاغل .20

 93شبکه) در سال  5بازدید از واحدهاي تابعه دانشگاه درخصوص تشکیالت و طبقه بندي مشاغل ( .21

 94در سال  735به  393ارتقاء تشکیالت تفصیلی بیمارستان ولیعصر(عج) از  .22

 94در سال  476به  247ارتقاء تشکیالت تفصیلی بیمارستان امام رضا(ع) از  .23
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 94در سال  342به  117ارتقاء تشکیالت تفصیلی بیمارستان مصطفی خمینی طبس از  .24

 94مورد در سال  59بررسی و تایید پرونده هاي ارتقاء رتبه شغلی در مقطع پایه و ارشد به تعداد  .25

  94مشاغل در سطح دانشگاه در سال  راه اندازي سامانه مهندسی .26

  

 :مار پرونده هاي ارتقاء رتبه شغلیآ

  

  

  

 
    

  نام واحد

 رتبه

  عالی  خبره  ارشد -پایه
  جمع ارتقاء شغلی

  تعداد  تعداد  تعداد

  86  26  33  27  معاونت توسعه مدیریت و منابع

  69    29  16  24  معاونت بهداشتی

  85  17  27 41  بیمارستان ولیعصر (عج)

  73  8  17  48  بیمارستان امام رضا (ع)

  118  29  35  46  شبکه بهداشت ودرمان قاین

  101  15  16  70  شبکه بهداشت ودرمان فردوس

  53  2  -  51  شبکه بهداشت ودرمان سربیشه

  26  -  -  26  شبکه بهداشت ودرمان درمیان

  8  2  -  6  شبکه بهداشت ودرمان سرایان

  45  -  4  41  شبکه بهداشت ودرمان نهبندان

  42  2  6  34  شبکه بهداشت ودرمان بشرویه

  52  2  19  31  شبکه بهداشت ودرمان طبس

  15  -  -  15  شبکه بهداشت خوسف

  765  132  173  460  جمع
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  ی طرح طبقه بندي مشاغل:آمار مصوبات کمیته اجرای

  

  

  :مدیریت مالی - 

استحصال قیمت تمام شده بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت متبوع و تکلیف هیات امناي محترم براي یک واحد  .1

محقق و به هیات امناء ارائه گردیده است و براي بیمارستان  93درمانی که این مهم براي بیمارستان بشرویه در سال 

 0در حال اقدام می باشد 94سال  چمران فردوس و دانشکده پیراپزشکی فردوس در

   شناسایی مراکز هزینه بعنوان پیش نیاز اصلی تعیین قیمت تمام شده می باشد  .2

   شناسایی و ثبت به موقع درآمدها در سیستم نظام نوین مالی و سامانه سجاد .3

   مدیریت حسابهاي بانکی و انسداد حسابهاي کم گردش و غیر قابل استفاده .4

   نامشخص در نرم افزار نظام نوین مالیشناسایی و ثبت امالك  .5

و ایجاد بیمارستانهاي جدیدالتاسیس (سربیشه، سرایان و درمیان) و  93مستقل نمودن کلیه واحدهاي تابعه در سال  .6

دانشکده پرستاري طبس در نرم افزار نظام نوین مالی و اخذ مجوز از هیئت رئیسه محترم بابت استقالل مالی در سال 

94 

 
  :عه منابع فیزیکیمدیریت توس - 

  مترمربع زیربنا را به عهده دارد. 127684 پروژه که حدود 67این واحد با توجه به رسالتی که دارد، نظارت بر اجراي 

  ارتقاء طبقات  درج مدرك تحصیلی  تغییرپست  تغییر عنوان  نام واحد

  90  7  1  12  مدیریت و منابعمعاونت توسعه 

  100  12  1  16  معاونت بهداشتی

  102  3  1  4  بیمارستان امام رضا (ع)

  165  4  2  2  بیمارستان ولیعصر (عج)

  84  13  4  11  شبکه بهداشت ودرمان فردوس

  78  6  3  7  شبکه بهداشت ودرمان نهبندان

  246  15  6  15  شبکه بهداشت ودرمان قاین

  33  4  1  3  سربیشهشبکه بهداشت ودرمان 

  23  2  3  2  شبکه بهداشت ودرمان سرایان

  40  10  -   7  شبکه بهداشت ودرمان درمیان

  30  1  1  2  شبکه بهداشت ودرمان بشرویه

  300  19  1  11  شبکه بهداشت ودرمان طبس

  15  -   -   1  خوسف  شبکه بهداشت ودرمان

  -   2  -   -   شبکه بهداشت ودرمان  زیرکوه

  1306  98  24  93  جمع 
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  پروژه هاي خاتمه یافته: -الف

  متر مربع 3500تحویل پروژه دانشکده پرستاري به متراژ  .1

  متر مربع 2000راژ تحویل پروژه کلینیک تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) به مت .2

  متر مربع 350اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) به متراژ  .3

  متر مربع 40اتمام اکسیژن ساز بیمارستان ولیعصر (عج) به متراژ  .4

 چمن مصنوعی و ساختمانهاي جانبی مربوطه باغ رفاهی سالمت .5
  

  :پروژه هاي در دست اقدام - ب

 تختخوابی بیرجند 200بیمارستان  .1

  آمفی تاتر دانشگاهسازمان مرکزي و  .2

  دانشکده دندانپزشکی .3

  سلف سرویس دانشگاه .4

  نفره خواهران 280خوابگاه  .5

6. ICU بیمارستان شهداقاین  

پروژه هاي طرح تحول سالمت شامل کلینیک هاي تخصصی، توسعه بلوکهاي زایمانی، توسعه اورژانسها و  .7

  کلینیکهاي غربالگري و تشخیص سرطان بیمارستانهاي سطح استان

کز بهداشت روستایی خوان، مرکز روستایی النو، مرکز روستایی گرم تمام ده، مرکز روستایی النو و مرکز اجراي مر .8

  روستایی نوغاب

اجراي پایگاههاي امداد جاده اي شاخن، سه راهی شهید زارع فردوس، اسالمیه، اصفاك، ارسک، آیسک، کریمو، خور،  .9

  بندان، شوسف، مختاران، بیچندبرون، سیدال، مود، درح، گزیک، طبس مسینا، دهسلم، 

احداث ساختمان خانه بهداشت مهدیه، حسین آباد فردوس، باغستان فردوس، زنگو، دهنو، چاه غیاث علی آباد لوله  .10

خونیک چهارتنگ، خانه بهداشت دستگرد، جاجینگ، چاه عربها، خانه بهداشت خسروآباد، خانه بهداشت زارگز،  زیدان، 

  نیک سفلی، خانه بهداشت زهاب، چاخوقنبر، سفالبند، چاه پنسر و شهرك ولیعصرخانه بهداشت کالته نظر، خو

  احداث ساختمان پایگاه بهداشتی سه قلعه و بشرویه و نهبندان .11

  احداث ساختمان کلینیک بیمارستان شفا بشرویه .12

  احداث ساختمان آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) .13

 ع)شروع آزمایشگاه تخصصی بیمارستان امام رضا ( .14
  

  :پروژه هایی که دراین مدت شروع و عملیاتی شده -ج

  بیمارستان ولیعصر  ICU شروع عملیات  .1

   EOCشروع عملیات  .2

  شروع عملیات استخر دانشگاه  .3

  شروع عملیات بازسازي سالن پذیرایی و محوطه باغ سالمت .4

  شروع عملیات آزمایشگاه تخصصی بیمارستان امام رضا .5
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  مرکز بهداشت استان .6

  فردوس پانسیونهاي .7

  تختخوابی خوسف 32بیمارستان  .8

  تختخوابی بشرویه 32فاز دوم بیمارستان  .9

 بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) .10

 
  :مدیریت خدمات پشتیبانی - 

 واگذاري امور قراردادي به صورت حجمی در واحدهاي تابعه .1

 تهیه بانک اطالعاتی ویژه نیروهاي شرکتی در استان و بروز رسانی آن در فواصل زمانی مشخص  .2

  خانواده  63براي  93اجاره مکان در شهرهاي چابهار و شیراز در ایام تعطیالت نوروز   .3

  انجام مراحل شروع بکار نیرهاي شرکتی پرستار طرح تحول نظام سالمت  .4

 40مورد مناقصه و انعقاد  13و برگزاري  1393فقره قرارداد در سال  156ه و انعقاد مورد مناقصه و مزاید 45برگزاري  .5

 94فقره قرارداد در سال 

  

 توسعه مدیریت و منابعمعاونت  مهمترین موانع و مشکالت، پیشنهادات و راهکارهاي عملی: 

 کمبود منابع اعتباري در بخش سالمت  .1

  عدم تخصیص به موقع اعتبارات .2

  هاي سازمانیعدم ابالغ چارت .3

اجراي هماهنگ بخشنامه ها و دستورالعملهاي ابالغی از سوي وزارت متبوع به دلیل تفاسیر گوناگون در عدم  .4

  دانشگاههاي مختلف علوم پزشکی

   عدم امکان گزارش گیري از نرم افزار نظام نوین مالی بر مبناي فرمهاي بودجه تفصیلی و تفاهم نامه مبادله شده .5

   باوزارت متبوع در جهت قابلیت گزارش گیري برمبناي فرمهاي مذکورمکاتبه  راهکار:

عدم وجود شاخصهاي بودجه اي استاندارد جهت تهیه الیحه بودجه دانشگاههاي علوم پزشکی در بخشهاي بهداشت  .6

   علی الخصوص بخش آموزش عالی درمان و و

ه دانشگاههاي علوم پزشکی توسط سازمان راهکار: تهیه و تدوین شاخصهاي بودجه اي دقیق و هماهنگ در سطح کلی

   مدیریت و وزارت متبوع

   مشکل کمبود نیروي انسانی سطح مدیریت و عدم ابالغ چارت تشکیالتی حوزه بودجه دانشگاه در .7

   راهکار: تصویب چارت تشکیالتی حوزه بودجه در سطح مدیریت

هاي سربیشه، درمیان و سرایان در قانون بودجه تختخوابی شهرستان 32لحاظ نشدن اعتبارات هزینه اي سه بیمارستان  .8

   94سال 

 94راهکار: تامین اعتبارات مورد نیاز سه بیمارستان از طریق پیگیري مراجع ذیربط در قالب ردیفهاي ابالغی در سال 

   کشور 95و لحاظ شدن اعتبارات الزم در الیحه بودجه سال 
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   ماندن پروژهعدم تخصیص کامل اعتبار به پروژه ها و نیمه کاره  .9

ضعف بنیه مالی برخی پیمانکاران و نیمه کاره ماندن پروژه که به سبب شرط ارائه قیمت پایین در مناقصات دانشگاه  .10

   رخ می دهد.

   بعد مسافت پروژه هاي دانشگاه و کمبود نیروي فنی و عدم امکان نظارت کافی بر اجراي پروژه .11

 براي پروژه هاي عمرانی مصوب عدم تامین زمین مناسب و اخذ پروانه ساختمانی .12

  به دلیل بعد مسافت امکان نظارت دائم بر پروژه ها وجود ندارد؛ .13

  پیشنهاد می شود هر شبکه بهداشت حداقل یک تکنسین ساختمان جهت نظارت مستقیم بر پروژه استخدام نماید

پیش بینی مناسب اعتبارات عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت سبب توقف در اجراي پروژه می گردد؛ بدیهی است  .14

 اجراي به موقع و مطلوب پروژه را به دنبال دارد.

  

 

  معاونت دانشجویی و فرهنگی:گزارش عملکرد 

  1393در سال  معاونت دانشجویی و فرهنگیاهم اقدامات:  

نجام تعمیرات الزم در خوابگاههاي دانشجویی در ایام تابستان و خرید تجهیزات الزم جهت سلف سرویس و ا .1

 متري جهت خوابگاه ولی عصر  9تخته فرش  90خوابگاهها از جمله خرید 

 ثبت نام و اعطاء وام ها با توجه به اعتبارات اعالم شده از سوي صندوق رفاه دانشجویان .2

 نفر دانشجو در خوابگاههاي خودگردان  300ر دانشجو در خوابگاههاي ملکی و اسکان تقریبا نف 900اسکان تقریبا  .3

 وزارت جهت توسعه فضاي فیزیکی سلف سرویس 215پیگیري جهت اخذ موافقت از کمیسیون  .4

 برگزاري کارگاههاي مهارتی و آموزشی با عناوین مختلف جهت دانشجویان توسط مرکز مشاوره  .5

 مت روان ، شناسایی و پیگیري امور دانشجویان داراي اختالل اجراي طرح سنجش سال .6

 اجراي پروتکل درمان افت تحصیلی ویژه کلیه دانشجویان  .7

 نفر 300ارائه خدمات مشاوره اي حضوري و تلفنی حدود  .8

 اعزام تیم هاي ورزشی دانشجویان به المپیاد دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور  .9

و اعضاي هیئت علمی و اعزام گروه کوهنوردي  رزشی من جمله استخر جهت کارکنانبرقراري شیفت هاي مختلف و .10

 کارکنان به کوههاي نمکی خور موج 

  93برگزاري دو جشنواره ورزشی داخلی در هفته تربیت بدنی و بهار  .11

تبال کسب مقام اول شطرنج دانشگاههاي استان توسط دانشجویان و کسب مقام هاي اول در مسابقات لیگ آزاد بسک .12

  آقایان استان و والیبال آقایان کارکنان در مسابقات دانشگاههاي استان 

  راه اندازي و تجهیز سالن چند منظوره ورزشی در جنب خوابگاه ولیعصر  .13

  نفر دانشجو 988مورد اردوي دانشجویی به تعداد  17برگزاري  .14

  نوان اول ملیاعزام برگزیدگان مرحله کشوري جشنواره قرآنی به مرحله ملی و کسب یک ع .15

  اعزام برگزیدگان نوزدهمین جشنواره قرآنی به مرحله کشوري و کسب چهار رتبه اول تا سوم کشوري  .16
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نفر دانشجو و  8500کسب دو رتبه برتر کشوري در ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور از بین  .17

  سی هزار اثر 

  

 هنگیمعاونت دانشجویی و فر مهمترین موانع و مشکالت:   

میلیون در سال  600و اختصاص مبلغ  30129کمبود اعتبارات فرهنگی رفاهی (بویژه اشتباه صورت گرفته در ردیف  .1

 میلیون تومان ) 600/1بجاي 

 سالن هاي ورزشی) کمبود نیروي انسانی (در بخش سلف سرویس و .2

 کمبود فضاهاي فیزیکی خوابگاه هاي دانشجویی بر اساس سرانه  .3
  

  معاونت دانشجویی و فرهنگی راهکارهاي عملیپیشنهادات و:  

اعتبارات مربوط به حوزه معاونت فرهنگی ، دانشجویی و بودجه بندي از صفر و براساس شاخص  %100اختصاص  .1

 جمعیت دانشجویی در بخش فرهنگی، رفاهی، ورزشی 

 نفره دختران  280اختصاص اعتبارات الزم براي تکمیل و تجهیز خوابگاه  .2

براي توسعه سلف سرویس براي ارتقاء شاخص هاي مرتبط به تناسب فضاي فیزیکی به دانشجو، در  تخصیص اعتبار .۳

   سالن غذا خوري
 

  معاونت درمان:گزارش عملکرد 

 1393در سال  معاونت درمان اهم اقدامات:  

یک مرکز و  راه اندازي مرکز جامع درمان بیماران خاص منجر به تجمیع کلیه خدمات ارائه شده به بیماران خاص در .1

 ثبت اطالعات و آمار بیماران تحت حمایت از بسته حمایت از بیماران خاص و بروزرسانی

 نفر نیروي متخصص رادیوتراپی براي اولین بار در استان 2جذب  .2

فراهم شدن کنترل دفع پسماندهاي عفونی مراکز درمانی استان در دانشگاه به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان محیط  .3

 کشور زیست کل

 فراهم شدن اتصال کلیه بیمارستان ها به سامانه سپاس در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سالمت .4

تکنسین  4فراهم شدن بستر زایمان بی درد در کل بیمارستان هاي استان با خرید تجهیزات کامل و مستقر شدن  .5

 هرستان قاین، فردوس و بشرویهبیهوشی در تمام شیفت و فعال شدن کالس هاي زایمان فیزیولوژیک در سه ش

و  92درصدي پزشکان متخصص در بیمارستان هاي بیهوشی در تمام شیفت تابعه نسبت به سال  20افزایش جذب  .6

  فراهم شدن زمینه ویزیت بیماران در کلینیک هاي تخصصی سه بیمارستان جدید

  راه اندازي کلینیک ویژه فوق تخصصی عصر دانشگاه  .7

  ت استراتژیک براي بیمارستان هاي استان از قبیل اکو، تست ورزش، سونوگرافی داپلرپیگیري و تامین تجهیزا .8

 در بخش نورولوژي بیمارستان ولیعصر (عج) Strok Unitپیگیري جهت راه اندازي و تجهیز واحد  .9
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و  راه اندازي کلینیک تخصصی بیمارستان هاي سربیشه، درمیان، سرایان با استفاده از پزشکان متخصص بازنشسته .10

  ویزیت بیمار در این کلینیک تخصصی 7800بیرجند و فردوس و انجام تعداد  Kضریب 

انجام مانور پاسخگویی مدیریت درمان استان در حوادث غیر مترقبه و برپایی بیمارستان صحرایی با همکاري مدیریت  .11

 حوادث و فوریت هاي پزشکی دانشگاه

 تخت هموفیلی، تاالسمی 20تخت شیمی درمانی و  20دیالیز، تخت  20افتتاح مرکز جامع درمان بیماران خاص با  .12

تهیه چهار ماشین دیالیز از مرکز مدیریت پیوند وزارت متبوع جهت بیمارستان چمران فردوس و مرکز جامع درمان  .13

 تخت 7تخت به  4بیماران خاص بیرجند و توسعه واحد دیالیز بیمارستان چمران فردوس از 

اسکن نهبندان و اخذ موافقت اصولی و مجوز نصب  CTبیمارستان امام رضا (ع) و  MRIاخذ موافقت اصولی  .14

 براي اولین بار در استان CBCTدستگاه 

 میلیون ریال 350پیگیري جهت راه اندازي داشبورد سپاس با هزینه اي بالغ بر  .15

 راه اندازي بخش اورژانس و زایشگاه در شهر حاجی آباد زیرکوه .16

 در بیمارستان هاي بشرویه و طبس HISمه نرم افزاري راه اندازي کامل برنا .17

 نیروي پرستاري از برنامه تحول نظام سالمت در بیمارستان ها 260جذب و شروع بکار  .18

 استان PKUساماندهی خدمات بالینی بیمار  .19

 اجراي طرح کشوري بررسی وضعیت تغذیه بیماران بستري در بیمارستان هاي کشور .20

استانی جهت کلیه پرسنل درمانی بیمارستان هاي استان (حضوري و غیرحضوري) از  کارگاه آموزشی 17برگزاري  .21

جمله اولین کارگاه منطقه اي هتلینگ در برنامه تحول نظام سالمت در دانشگاه بیرجند و کارگاه مستندسازي و 

 توانمند سازي روانشناسان سوء مصرف مواد

 و اجراي مرحله پایلوت نرم افزار سامانه ثبت مراقبت بیماران دیابتی 2اجراي برنامه کشوري پیشگیري و کنترل دیابت نوع  .22

 مورد پیرو اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان محیط زیست کشور 28کنترل دفع پسماندهاي عفونی مراکز درمانی استان به تعداد  .23

 ر خصوص ارجاع آزمایشاتتدوین نظام ارجاع آزمایشات و تدوین تفاهم نامه جهت بیمارستان هاي استان د .24

 31جلسه کمیسیون ماده  9و  20جلسه کمیسیون ماده  6و برگزاري  11جلسه کمیسیون ماده  3پرونده در  166تعیین تکلیف  .25

 تفاهم نامه) 2متخصص،  48از وزارت متبوع ( Kنفر پزشک متخصص ضریب  50پیگیري و جذب  .26

 ر بیمارستان هایی که درصد سزارین افزایش داشته است. تشکیل کمیته بررسی پرونده بیماران سزارینی خصوصاً د .27

 راه اندازي اورژانس هوایی در استان .28

پیگیري و اخذ اعتبارات استانداري جهت تکمیل پایگاه هاي در حال احداث، تجهیز اتوبوس آمبوالنس و آمبوالنس  .29

ل و تجهیز ساختمان مرکز میلیون تومان و پیگیري و هماهنگی الزم جهت تکمی 600استان به مبلغ  115هاي 

  خونیک  115ارتباطات و تجهیز پایگاه اورژانس 

 شرکت و حضور فعال در مانورهاي برگزار شده توسط ارگان هاي دولتی .30

 مهرشهر و پیگیري احداث آن از طرف مجتمع خیرین استان 115تامین زمین اورژانس  .31

 استان 115ي اورژانس دستگاه الکتروشوك جهت آمبوالنس ها 12پیگیري بودجه و تامین  .32

 بیرجند و قاین 115دستگاه آمبوالنس تویوتا هایس جهت پایگاه هاي اورژانس  2جذب  .33

  ICUاستان به موبایل  115ارتقاء اکثر آمبوالنسهاي اورژانس  .34

 اجراي طرح اسکان مادران و متخصص زنان مقیم در سطح دو و سه .35

 ICUو  NICUراه اندازي بیمارستان جدیداالحداث طبس و ایجاد زمینه بستري بیماران  .36
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 معاونت درمان مهمترین موانع و مشکالت:  

نیروي مامایی مورد نیاز می باشد و  در سال گذشته آمار  10زایمان  1000کمبود شدید نیروي مامایی (به ازاي هر  .1

نیروي مامایی)، کارشناس شیر مادر و مسئول اتاق نوزادان براي اجراي  81بوده با  13574زایمان دانشگاه 

 ماهه 1 – 59دستورالعمل هاي مرگ نوزادان 

در کلیه بیمارستان ها با کمبود نیروي  HISجه به الزام وزارت متبوع در خصوص راه اندازي مواجهه مراکز با تو .2

  HISتخصصی 

 نبود جراح عمومی زن جهت ارائه خدمات درمانی به گروه هدف .3

 خروج ناگهانی نیروي مامایی از مراکز درمانی به دلیل اختیاري بودن طرح الیحه نیروي انسانی .4

 هاي فوق تخصی جراحی عروق، هماتولوژي و نفرولوژي و جراحی پالستیک و جراحی اطفالوجود نداشتن برخی رشته  .5

کمبود زیرساخت هاي الزم براي اجراي طرح ارتقاء ویزیت به علت عدم وجود فضاي مناسب براي کلینیک تخصصی  .6

  در بعضی بیمارستان ها

، CCUخش هاي ویژه از جمله کمبود فضاي فیزیکی و امکانات در بخش هاي بستري، بخصوص اورژانس و ب .7

NICU ،ICU با توجه به افزایش روز افزون مراجعین به بیمارستان هاي دولتی 

نبود سیستم ارجاع به سطوح تخصصی درمان در بیمارستانها که ضرورت دارد نظام ارجاع از پزشک عمومی به  .8

 متخصص در درمانگاه بیمارستان اجرا شود.

 ص توسط شرکت هاي پشتیبان نرم افزاري علی رغم ارائه نسخه هاي متعدد ارائه نسخه گزارشگیري بدون نواق .9

 کمبود نیروي فنی و متخصص پاتولوژي در آزمایشگاه هاي استان .10

 کمبود نیروي کمک پرستار که باعث شده بخشی از مشکالت کمک پرستاري بر عهده پرستاران قرار گیرد. .11

 ن نیروهاي بالینی آقا و خانم در امر رعایت اصول انطباق در مراقبت هاي پرستاريکمبود نیروي پرستار مرد و عدم تعادل و توازن بی .12

 کمبود پانسیون پزشکان ضریب کا در بیمارستانهاي استان .13

به تمایل نداشتن پزشکان براي تقبل جانشین در شهرستانهاي مناطق محروم که تخصص هاي منحصر بفرد دارند  .14

کا عملکردي و تعرفه  2خدمات بیماران اورژانسی را انجام داده و با لحاظ  اکثراً جهت اینکه این پزشکان جانشین،

 ترجیحی پیشنهاد می شود مبلغ ثابت براي پزشکان جانشین افزایش یابد.

تاخیر زمانی شروع بکار و معرفی پزشکان متخصص ضریب کا سهمیه استان و ایجاد نارضایتی اقشار جامعه مخصوصا  .15

 نحصر به فرد در رشته تخصصی دارنددر شهرستانهایی که پزشک م

که منجر به عدم تناسب حضور پزشک در استان با مقدار  توزیع پزشکان کارمند رسمی سازمانهاي دیگر به دانشگاهها .16

 سهمیه استان می گردد

 کیلومتر 150محدودیت طول پرواز بالگرد استیجاري براي موارد ارائه خدمات  .17

کا پزشکان درمانی و  2دستورالعملهاي وزارت متبوع از جمله آیین نامه پرداخت کاهش تعهدات سازمانهاي بیمه گر به  .18

اعضاء هیات علمی تمام وقت جغرافیایی ، کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهاي سالمت ( از جمله کد هاي 

 ).901940و  901930، 901925و  901970،  900975،  901970، 901710، 901945

اي توسط سازمانهاي بیمه گربه تفکیک علت و نام پزشک مطابق با دستورالعمل پرداخت  ارسال نشدن کسورات بیمه .19

 مبتنی بر عملکرد
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 معاونت درمان پیشنهادات و راهکارهاي عملی:  

 ایجاد فضاي مناسب در بیمارستان ولیعصر (عج) براي توسعه تخت هاي دیالیز برابر برنامه سطح بندي وزارت متبوع .1

 دیالیز درمیان و سربیشه جهت کاهش اعزام بیماران نیازمند به مرکز استان راه اندازي واحدهاي .2

 راه اندازي واحد رادیوتراپی استان جهت جلوگیري از اعزام بیماران سرطانی به سایر استان ها .3

 تاسیس مراکز مشاوره مامایی جهت ترویج زایمان طبیعی .4

پرداختی به آنان با عنایت به اینکه براي شهرستانهاي  استفاده از رزیدنت هاي غیر موظفی طرح و برقراري جایگاه .5

 محروم در برخی از موارد تامین پزشک متخصص جانشین مقدور نیست 

، در صورت 5/5اعمال نشدن ضریب منطقه در طول دوران تعهدات متخصصین براي شهرستانهاي با ضریب کمتر از  .6

  Kعدم رضایت کاري و عملکردي از پزشک متخصص ضریب 

 
 

  معاونت غذا و دارو:ارش عملکرد گز

  1393در سال  معاونت غذا و دارواهم اقدامات:  

 تدوین برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی معاونت .1

جلسه کمیته دارو و  8اجراي برنامه هاي طرح تحول نظام سالمت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی : برگزاري  .2

تایید فارماکوپه بیمارستانها و نهایتاً تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد تجهیزات پزشکی دانشگاه، پیگیري تدوین و 

   نیاز بیمارستانها

و تجهیزات  آرایشی و بهداشتی نگهداري موادغذایی، مراکز مورد بازرسی از واحدهاي تولیدي و 666نظارت و بازرسی:  .3

مورد  98تحت پوشش، رداري از واحدهاي مورد نمونه ب 647 مورد بازرسی از آزمایشگاه واحد تولیدي، 12پزشکی، 

شرکت هاي پخش دارو، و مراکز عرضه مورد بازرسی از داروخانه ها،  PMS ،(510نمونه برداري از سطح توزیع (

مورد بازرسی مشترك  37داروخانه هاي بیمارستان ها، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مراکز درمان سوء مصرف مواد، 

  نمونه هاي سطح عرضه و تولید و قاچاق 3131آزمون بر روي  10566انجام  با سایر سازمانها

 154هاي ارجاعی (قاچاق کاال)، مورد تعداد پرونده  140مورد معرفی پرونده واحدهاي متخلف به مراجع قضایی،  20 .4

ه مورد تذکر کتبی ب 17شده داروخانه ها،  مورد مجموع تخلفات گزارش 98مورد معدومی و تغییر کاربري کاال، 

  داروخانه ها، 

   پیگیري شده مورد شکایات دارویی و غذایی ثبت و 72 .5

و  و شناسه بهداشتی کارگاهی مورد صدور، اصالح و تمدید پروانه بهره برداري، مسئول فنی، ساخت، تاسیس 186 .6

بهداشتی، گواهی بهداشت و مجوز تاسیس، پروانه  آرایشی و آشامیدنی، گواهی فود گرید واحدهاي تولیدي موادغذایی،

  و مسئول فنی داروخانه و مجوز تاسیس شعبه شرکت توزیع داروي سراسريتاسیس 

کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فنی و کارشناسان مواد غذایی دارویی و تجهیزات پزشکی و ملزومات  11برگزاري  .7

  پزشکی  عنوان سمینار بازآموزي جهت گروه 2برگزاري پزشکی 

ساعت توسط  96نفر به مدت  30ساعت) و دانشجویان  127نفر به مدت  15آموزش مسئولین فنی کارخانجات ( .8

  آزمایشگاه کنترل 
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غذا و سخنرانی  و استند ویژه روز جهانی پیام رادیویی، نشر در جراید، تهیه بنر تلویزیونی، مورد مصاحبه رادیویی و 28 .9

   و چاپ و توزیع خبرنامه دارویی 

عدد بنر معرفی و اجراي طرح کنترل اصالت و سالمت و اطالع رسانی در خصوص  200پمفلت،  5000چاپ  .10

محصوالت سالمت محور از طریق توزیع آن در سطح داروخانه و نصب در میادین شهر و همچنین توزیع بین 

  مسافران نوروزي  

   جهانی غذا ضان، روزاطالع رسانی در سایت معاونت غذا ودارو در خصوص ماه مبارك رم  .11

 2961پاسخگویی به  به جز ایام تعطیل و 22صبح الی  8فعالیت مرکز اطالع رسانی دارو و سموم دانشگاه از ساعت  .12

   1490تماس با سامانه 

   و دارو رسانی سایت معاونت غذابه روز .13

   تسهیل ارسال اطالعات نسخ داروخانه ها از طریق پرتال معاونت .14

  از مسمومیتها برگزاري هفته پیشگیري .15

دستگاه رادیولوژي دیجیتال ولیعصر (عج) و شهدا قاین و چمران فردوس و مصطفی خمینی طبس و یک  4راه اندازي  .16

  دستگاه ماموگرافی دیجیتال بیمارستان امام رضا (ع) 

بیمارستان  راه اندازي الپاراسکوپی قاین، ویدیو آندوسکوپی فردوس و برونکوسکوپی امام رضا (ع) و آنژیوگرافی چشم .17

  ولیعصر (عج) 

جهت کاهش هزینه  راه اندازي طرح جامع پکس (آرشیو تصاویر پزشکی) و فیلم لس کردن تجهیزات رادیولوژي (  .18

  فیلم مصرفی ) در بیمارستان امام رضا (ع) و ولیعصر (عج) 

  راه اندازي کامل تجهیزات بیمارستان طبس و تجهیز و راه اندازي دانشکده دندانپزشکی .19

بیمارستانی  CSR تجهیز کامل واحدهاي ،بیمارستان شهید دکتر آتشدست نهبندان NICUو  CCUکامل  یزتجه .20

  بیمارستان بشرویه لیتري بیمارستان طبس و فردوس و دستگاه امحاء زباله  300از جمله راه اندازي اتوکالو

دستگاه  2351(مراکز تابعه دانشگاه  پیاده سازي طرح جامع کالیبراسیون تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی .21

   در سرتاسر استان)

  نظارت بر توزیع تخت هاي بیمارستانی برنامه ارتقاء هتلینگ بیمارستانی .22

پیگیري و رفع کمبودهاي دارویی، و توزیع داروهاي خاص درتمام شهرستانهاي استان، توزیع روزانه داروهاي مخدر به  .23

   بیمارستانی و شبکهواحد مخدر  14صعب العالج و  بیمار 130مرکز درمان سوء مصرف مواد،  61

    مورد پیگیري نتایج بازرسی از مراکز درمان سوء مصرف مواد و تذکر کتبی و معرفی به معاونت درمان 29 .24

کارت  71، جمع آوري 93نسخه در سال  1423642نسخ مخدر، جمع آوري و پردازش  54500 کنترلبررسی و  .25

  یعوارض ناخواسته داروی

  94اجراي طرح آماده باش نوروز  .26

  پرونده بیماران صعب العالج 71پذیرش و بررسی  .27

  نیاز سنجی و تامین داروهاي مخدر استان .28

 برگزاري جلسات شوراي استانی خدمات دارویی در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و واگذاري .29

  هنامداروخانه هاي مراکز بهداشتی درمانی به بخش خصوصی، بررسی دارو  .30

  واگذاري داروخانه اورژانس و خدمات سرپایی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس به بخش خصوصی .31

  برگزاري جلسه تدارك و توزیع دارو با حضور مدیران شرکت هاي پخش دارو  .32
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   93اجراي سازه فلزي و سقف سوله انبار دارویی در سال  .33

  مساعدت مالی به بیماران صعب العالج و نیازمند .34

  موضوع) 42جلسه،  7امور داروخانه ها ( 20گزاري کمیسیون ماده بر .35

  

 معاونت غذا و دارو پیشنهادات و راهکارهاي عملی، مهمترین موانع و مشکالت:  

 

 

   

 پیشنهادات و راه کار ها  وانع و مشکالتم

کمبود نیروي انسانی ثابت (کارشناس دارویی و غذایی )در ستاد و شبکه ها 

 و کارشناس دریافت نمونه در آزمایشگاهو کمبود نیروي خدمه 
 به کار گیري نیروهاي مورد نیاز

عدم پرداخت هزینه هاي آزمون نمونه هاي مواد غذایی و آرایشی بهداشتی 

 قاچاق
 )27شیوه نامه قانون مبارزه با قاچاق کاال (ماده  شفاف سازي

 محرومیت از مسئولیت فنی کارشناسانباال بردن میزان حق  ناکافی بودن حق محرومیت از مسوولیت فنی

عدم انجام آزمون هاي فلزات سنگین ، سموم دفع آفات نباتی ، هورمون ها 

 و نگهدارنده ها
 ،  االیزاAtomic Absorption  ،HPLC ،GC MASSتامین تجهیزات 

 تخصیص اعتبار کافی عدم بودجه کافی براي خرید لوازم مصرفی ، تعمیر و کالیبراسیون

رایگان بودن هزینه هاي آزمایش نمونه هاي ارسالی از معاونت بهداشتی و 

 مراجع قضایی
 پرداخت هزینه هاي آزمایش یا تامین تجهیزات و لوازم مصرفی

 به روز رسانی تعرفه ها پایین بودن تعرفه هزینه هاي آزمایش

 کنان شاغل در آزمایشگاهافزایش سختی کار کار پایین بودن سختی کار کارکنان شاغل در آزمایشگاه

 ایجاد تفاهم نامه بین مرکز سالمت و سازمان غذا و دارو مرکز سالمت و سازمان غذا و دارو در کنترل مواد غذاییهماهنگی  عدم
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  :1394سالمعاونت ها در حوزه ریاست دانشگاه و برنامه هاي 

  :1394برنامه هاي حوزه ریاست دانشگاه در سال 

  :امور حقوقی  -

 واحد سنجش تعداد شرح فعالیت ردیف

 فقره 15 مستندسازي اموال غیر منقول دانشگاه از طریق اخذ سند مالکیت جدید 1

 فقره 12 مستندسازي اموال غیر منقول دانشگاه از طریق تعویض اسناد مالکیت دفترچه اي به سند تک برگی 2

 فقره 160 دانشگاهاخد تعهدات از متعهدین بخدمت در وزارت متبوع و  3

 مورد 18 اخذ وثیقه دانشجوئی 4

 فقره 18 ابالغ رسمی تقاضاي پرداخت مطالبات دانشگاه از طریق ارسال اظهارنامه 5

 ساعت 150 شرکت در جلسات کارشناسی 6

 پرونده 5 دفاع موثر در دعاوي مطروحه علیه دانشگاه در مراجع قضائی 7

 پرونده 155 دانشگاه در مراجع قضائیدفاع موثر در دعاوي مطروحه له  8

 پرونده 8 دفاع موثر در دعاوي مطروحه علیه دانشگاه در مراجع شبه قضائی 9

 پرونده 295 دفاع موثر در دعاوي مطروحه له دانشگاه در مراجع  شبه قضائی 10

 پرونده 48 دفاع موثر در دعاوي مطروحه علیه دانشگاه در دیوان عدالت اداري 11

 نامه 2924 پاسخگوئی و اقدام الزم در خصوص مکاتبات ارجاعی به اداره امور حقوقی 12

 مورد 20 پاسخگوئی به استعالمات حقوقی 13

 نفر 2 حمایت قضائی از مدیران و کارکنان بابت دعاوي ناشی از شغل آنها 14

 صفحه 2271 تهیه آرشیو  الکترونیکی حقوقی 15

 ساعت 24 حقوقی براي مدیران و کارشناسانبرگزاري دوره هاي آموزشی  16

 

  :بازرسی و پاسخگویی به شکایات -

 ارزیابی عملکرد مدیران و واحدها .1

، 115بازرسی از بیمارستانها، معاونت ها، شبکه هاي بهداشت و درمان، مراکز بهداشتی و درمانی، پایگاههاي اورژانس  .2

 و واحدهاي تابعه، داروخانه هاي دولتی. خوابگاه و سلف سرویس دانشجویی، انبارهاي سطح داشنگاه

 پاسخگویی به شکایات .3

  

  ستاد شاهدو ایثارگر: -

  الف) بخش دانشجویی:

  جمع آوري و ثبت اطالعات آموزشی، رفاهی، فرهنگی و ... دانشجویان شاهد و ایثارگر و تشکیل بانک هاي اطالعاتی .1
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 گرفته شده جهت دانشجویان شاهد و ایثارگراطالع رسانی در خصوص امکانات، تسهیالت و فرصتهاي در نظر  .2

کنترل سیر تحصیلی، آموزشی و وضعیت رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و مشاوره و راهنمایی در خصوص حل  .3

 مشکالت آموزشی، تغییر رشته، نقل و انتقاالت و ... بر اساس آئین نامه هاي مربوطه

شهید و امور ایثارگران) و حوزه هاي مختلف دانشگاه و تشکیل و هماهنگی و ارتباط با نهادهاي برون بخشی (بنیاد  .4

 شرکت در جلسات مربوطه

اقدام در جهت ایجاد و ارائه تسهیالت مناسب جهت استفاده بهتر دانشجویان از وام تحصیلی، صندوق قرض الحسنه،  .5

 .کار دانشجویی، خوابگاه هاي متاهلی و مجردي، کمک بالعوض، کمک به امر ازدواج و ..

هماهنگی و اقدام در جهت اجراي طرح هاي تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر در قالب برگزاري کالسهاي  .6

 ترم تابستانی، برگزاري کالسهاي تقویتی در طول ترم، تشکیل گروه هاي درسی، آزمون هاي آزمایشی، اساتید مشاور

د شاهد و ایثارگر به منظور بررسی مشکالت و مسائل مرتبط در برقراري ارتباط مداوم وتشکیل جلسات با دانشجویان ستا .7

 کلیه امور رفاهی، آموزشی، فرهنگی و انعکاس نتایج آن به مراجع ذیربط

پیگیري، تهیه و توزیع عوامل رفاهی، آموزشی، کمک آموزشی جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر از قبیل: بن کتاب، بن  .8

 یر جزوات درسی و نوارهاي آموزشی و ...رفاهی، تهیه کتب مرجع، تهیه و تکث

 همکاري با دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت تدوین و اجراي پروژه هاي تحقیقاتی و پایان نامه هاي تحصیلی .9

 اقدام و هماهنگی جهت معرفی دانشجوي نمونه شاهد و ایثارگر و برنامه هاي تشویقی دانشجویان .10

 و جلسات فرهنگی و علمی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزاري گردهمائی ها، سمینارها، اردوها  .11

پیگیري اخذ اعتبارات مربوط به ستاد شاهد و ایثارگر و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات و تدوین گزارش عملکرد مالی و  .12

 فعالیتهاي ساالنه ستاد شاهد و ایثارگر

 اقدام در جهت تجهیز ستاد شاهد و ایثارگر  .13

 ارگاه هاي آموزشی و برنامه هاي توجیهی ویژه دبیر و اعضاي ستاد شاهد و ایثارگربرگزاري و شرکت در ک .14

 طراحی و پیگیري فعالیت هاي فرهنگی در راستاي اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه .15

  ب) بخش کارمندي:

 پیگیري و نظارت بر اجراي کلیه مصوبات کمیته هاي ایثارگران .1

مرتبه با حضور کلیه کمیته هاي ایثارگران و تعیین خط مشی ها و بررسی  2ل برگزاري جلسات شوراي ستاد حداق .2

 مشکالت و راه کارهاي موجود و پیگیري مصوبات قبلی

برگزاري گردهمایی و یادواره در مناسبتهاي مختلف به خصوص روز جانباز و روز گرامیداشت مقام شهدا، روز تجلیل از  .3

 آزادگان و مفقودان و ...

 دیدار با خانواده هاي شاهد و ایثارگر در مناسبتهاي خاص  .4

 پیگیري، راهنمایی و مشاوره در جهت رفع مشکالت کارکنان شاغل شاهد و ایثارگر دانشگاه به طور تلفنی و یا حضوري  .5

 دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات کارکنان شاهد و ایثارگر در جهت بهبود و تسریع امور و وظایف ستاد .6

 درج اخبار و اطالع رسانی کلیه آئین نامه ها و بخش نامه هاي مربوط به ایثارگران در سایت ستاد و یا ارسال پیامک .7

 غبارروبی و عطرافشانی مزار شهداي گمنام دانشگاه در مناسبت هاي خاص و مختلف .8

 برگزاري مسابقات فرهنگی، ورزشی و اردوهاي سیاحتی و زیارتی تا حد امکان .9

 ي و اجراي برنامه هایی در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادتبرنامه ریز .10
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 پیگیري و اقدام الزم در جهت جمع آوري اطالعات از خانواده هاي شاهد و ایثارگر و تدوین آن در قالب کتابی جامع .11

 

  آمار و فناوري اطالعات: -

 نصب، راه اندازي و استقرار سازمان الکترونیکی فرزین (دبیرخانه الکترونیکی) .1

 راه اندازي نرم افزار بایگانی الکترونیکی اسناد پرسنلی .2

 راه اندازي سامانه تأیید هویت با استفاده از توکن سخت افزاري در جهت امنیت دسترسی به سامانه هاي نرم افزاري .3

 راه اندازي سامانه نوبت دهی غیر حضوري کلینیک هاي دانشگاه .4

 ل دانشگاهراه اندازي سامانه پرداخت الکترونیکی در پرتا .5

 طراحی و پیاده سازي خبرنامه الکترونیک با استفاده از پرتال دانشگاه .6

 راه اندازي سامانه طرح درس اساتید .7

 باز طراحی صفحه اصلی سایت دانشگاه .8

 سایت  RSSراه اندازي  .9

 راه اندازي سایت وب دا با همکاري روابط عمومی دانشگاه .10

 ان هابیمارست HISتوسعه سامانه پرداخت الکترونیکی  .11

 بیمارستانی به سامانه استعالم کد ملی سازمان ثبت احوال کشور HISاتصال سامانه هاي  .12

 طراحی و پیاده سازي  شبکه داخلی سه بیمارستان سربیشه، درمیان و سرایان  .13

  سه بیمارستان سربیشه، درمیان و سرایان HISراه اندازي  .14

  توسعه داشبورد سپاس .15

 سپاس و برنامه ریزي جهت کاهش خطا (آسیب شناسی خطاها)کنترل و نظارت بر تبادل اطالعات  .16

 در بیمارستان هاي تابعه دانشگاه Pacsراه اندازي  .17

 طراحی و پیاده سازي  شبکه داخلی ساختمان جدید بیمارستان امام رضا(ع) .18

 طراحی و پیاده سازي شبکه داخلی ساختمان جدید معاونت بهداشتی استان .19

 ی شبکه بهداشت و درمان زیرکوهطراحی و پیاده سازي شبکه داخل .20

 توسعه مجازي سازي در مرکز داده دانشگاه .21

 استاندارد سازي اتاق سرور شبکه هاي بهداشت و درمان و بیمارستانهاي استان .22

 ساختمان جدید دانشکده پرستاري و ماماییشبکه  يساز ادهیو پ یطراح .23

 توسعه زیرساخت پردیس دانشگاه (ایجاد رینگ فیبر نوري) .24

 و پیاده سازي شبکه داخلی مراکز، پایگاه ها و خانه هاي بهداشت شهري و روستاییطراحی  .25

 توسعه شبکه ملی سالمت (شمس) به کلیه مراکز، خانه و پایگاه هاي بهداشتی و درمانی و پایگاههاي اورژانس .26

 ه با استفاده از خطوط فیبر نوريتوسعه شبکه ملی سالمت (شمس) به شبکه هاي بهداشت و درمان طبس و بیمارستان هاي طبس و بشروی .27

 راه اندازي سامانه پایش نقاط شمس .28

 راه اندازي سامانه پایش شبکه بی سیم .29

 طراحی و پیاده سازي شبکه بی سیم مرکز بهداشت بیرجند .30

 طراحی و پیاده سازي شبکه بیسیم خوابگاه جدید .31

 ان مرکزيطراحی و پیاده سازي شبکه بیسیم ساختمان جدید دانشکده پرستاري و سازم .32
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 توسعه شبکه بی سیم بیمارستان امام رضا(ع) و ولیعصر (عج) .33

 جداسازي اینترنت از اینترانت در بیمارستان ها و شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستانها .34

 Gbps 10ارتقاء شبکه دیتاسنتر به  .35

 بهینه سازي سیستم سرمایش مرکز داده .36

 اهطراحی و راه اندازي سایت پشتیبان مرکز داده دانشگ .37

 هاي ایرانی UTMنصب و راه اندازي  .38

 توسعه مجازي سازي برنامه هاي کاربردي و سرورها .39

 Repositoryو  BumsTubeهمکاري در راه اندازي وب کنفرانس،  .40

 خرید لیسانس یک ساله آنتی ویروس دانشگاه بصورت متمرکز و یکپارچه .41

 در واحدهاي تابعه دانشگاه در جهت مدیریت مصرف کاغذ PaperCutگسترش نرم افزار  .42

 تدوین برنامه عملیاتی و پایش و ارزیابی آن .43

  VoIPگسترش سامانه  .44

 به مراکز تابعه دانشگاه  (E1)طرح توسعه ارتباط تلفنی دورشوال  .45

 استقرار سامانه مدیریت اورژانس .46

 راه اندازي سیستم مانیتورینگ مخابراتی .47

 وتاه دانشگاه در واحدهاي تابعهتوسعه سامانه پیام ک .48

 سامان دهی خطوط مستقیم واحدهاي تابعه .49

 سرویس دوره اي سخت افزارهاي دانشگاه  .50

 توسعه دوربین هاي مدار بسته دانشگاه .51

 استقرار سامانه فرآیندهاي پژوهشی .52

 استقرار سامانه ارزشیابی اساتید .53

 فضاي تبادل اطالعات، تخصصی آمار و تخصصی فناوري اطالعاتبرگزاري کمیته هاي راهبردي فناوري اطالعات، راهبري امنیت  .54

 برنامه ریزي جهت ارتقاء رتبه وبومتریکس دانشگاه .55

 استقرار سامانه کلینیک دندانپزشکی .56

 استقرار سامانه جامع کنترل و نظارت مراکز بهداشتی و درمانی  .57
 

  هسته گزینش: -

  گزینش.برنامه ریزي مناسب براي کاهش زمان نظر دهی پرونده هاي 
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مربوط به عدم پذیرش و جذب و استخدام نیرو در کل  1392توضیحات: باطالع می رساند کاهش آمار عملکرد مقایسه اي نسبت به سال 

  کشور و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

  بانوان:امور  -

 برگزاري همایش حجاب و عفاف. .1

 تشکیل کرسی هاي آزاداندیشی با موضوع حجاب و عفاف .2

 برگزاري نمایشگاه حجاب و عفاف. .3

 برگزاري کالس هاي تجوید، حفظ و تفسیر قرآن براي کارکنان و اساتید زن دانشگاه . .4

 برگزاري کارگاه هاي آموزشی در قالب اردو. .5

 پیگیري ایجاد صندوق قرض الحسنه براي بانوان. .6

 پیگیري راه اندازي مهد کودك .7

تشکیل پرونده           
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 مور بانوانپیگیري راه اندازي کلینیک مشاوره و دفتر ا .8

 برنامه ریزي براي کارگاه احکام شرع براي اساتید در قالب طرح ضیافت اندیشه اساتید. .9

 برنامه ریزي براي برگزاري کارگاه احکام شرع براي پرسنل بیمارستان .10

 پیشنهاد فرم مناسب لباس براي سه گروه اساتید، کارکنان و دانشجویان .11

 مان براي سهولت در رفت و آمد بانوان.پیگیري ارائه سرویس ایاب و ذهاب توسط ساز .12

 ماه یکبار. 2با هدف ترویج سبک زندگی اسالمی هر  1394تشکیل اتاق فکر فرهنگی در سال  .13

 ارسال بیانات مقام معظم رهبري به صورت پیامک در مناسبت هاي مختلف به کلیه کارکنان و اساتید. .14

 تشکیل حلقه هاي معرفت هر هفته در محل مسجد دانشگاه. .15

 دعوت از سخنرانان مطرح کشوري در زمینه حجاب و عفاف .16

 برگزاري جشنواره غذاي سالم همزمان با جشنواره غذاي دانشجویی .17

  

  :1394در سال دانشگاه  معاونت آموزشیبرنامه هاي 

  پیگیري مجوز ژورنال مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بیرجند .1

  چاپ و تهیه کتب آموزشی .2

  بهداشتی درمانی آموزشیسامان دهی مرکز  .3

  افزایش طرح هاي تحقیقاتی پژوهش در آموزش و انجام طرح ها بصورت مداخله اي .4

  تجمیع مرکز مهارتهاي بالینی و برگزاري منظم آموزش مهارتهاي بالینی و توسط کلیه گروههاي بالینی و پیراپزشکی .5

  بازنگري سر فصل دروس کلیه رشته ها .6

  ي دستیار و تحصیالت تکمیلیارزشیابی گروههاي آموزشی دارا .7

  ارزشیابی آموزش اورژانس دستیاران و کارورزان در بیمارستان هاي آموزشی .8

  برگزاري کارگاههاي روش تدریس و طرح سئوال بصورت منظم جهت توانمند سازي اساتید .9

  برگزاري فلوشیپ آموزشی براي اساتید .10

  و حوزه اموزش دانشکده ها و منشی آموزشی ثابت در بخشها توسعه ساختارسازمانی و جذب و نیروي انسانی مدیریت آموزش  .11

  راه اندازي بایگانی الکترونیک .12

  راه اندازي سامانه رزرو ثبت کالسهاي آموزشی .13

  راه اندازي اتاق کشیک آموزش .14

  راه اندازي سامانه الکترونیک نقل و انتقاالت .15

  راه اندازي سامانه ارزشگذاري فعالیتهاي اضاي هیئت علمی .16

  زایش درآمد حوزه معاونت آموزشی پیگیري اف .17

  راه اندازي و تجهیز ساختمان جدید دانشکده پرستاري .18

  راه اندازي و تجهیز کالسهاي آموزشی جدید در دانشکده پرستاري .19

  توسعه فضاي فیزیکی دانشکده پزشکی، بهداشت، پیراپزشکی و دندانپزشکی .20

  پیگیري سالن آزمون .21

  تکمیلی در مرکز استانتمرکز بر توسعه رشته هاي تحصیالت  .22
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  براي مدیریت آموزش ITتوسعه کاربرد سامانه هاي الکترونیک مدیریت آموزش و تخصیص کارشناس  .23

  تخصیص کارشناس بودجه و درآمد براي حوزه آموزش  .24

  پرداخت شهریه  تدوین دستور العمل جامع و ثابت .25

  توسعه فضاي فیزیکی  .26

  کنانرکاخصیص کارانه براي مدیریت انگیزه ت .٢٧

  

  :1394دانشگاه در سال  معاونت بهداشتیبرنامه هاي 

 بهورز در خانه هاي بهداشت  14دانش آموز بهورزي و پیگیري و جذب  80 شروع تحصیل .1

 پیگیري چارت سازمانی مصوب معاونت بهداشتی  .2

 پیگیري خرید خودروهاي مراکز بهداشتی درمانی استان  .3

 انپیگیري فلوشیب مدیریت خدمات بهداشتی براي مدیر .4

 پیگیري طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت  .5

 نفر مراقب سالمت در مناطق حاشیه شهر  21 بکارگیري جذب و .6

 94ادغام برنامه مراقبت هاي ادغام یافته سالمندان در استان تا پایان سال  .7

 یک مرکز از کلیه شهرستانها  ه مراقبت هاي ادغام میانساالن درادغام برنام .8

 ، سرطان دستگاه گوارش) فسردگیها و جلسات آموزشی اولویت هاي نیازسنجی آموزشی (ابرگزاري کارگاه  .9

سالمت مادران در  ئاي تامین اجتماعی به منظور ارتقاانجام هماهنگی هاي بین بخشی با معاونت درمان و بیمارستان ه .10

 و زایمان  مقطع بارداري

 روستایی  ارایه خدمات بهداشت روان شهري و برنامه اجرایی ادغام و .11

 در بیرجند فعال نمودن کلینیک ترك سیگار .12

 برنامه اجرایی ادغام خدمات پیشگیري از خودکشی در سطح شهرستان هاي بیرجند، قاین و فردوس  .13

 هزارنفر 50 تا 20شهرهاي  و اجراي مراقبت هاي سالمتی در مناطق حاشیه (نا بسامان شهري) .14

 نفر هزار 20ر هاي زیر و شهسرشماري الکترونیک جمعیت در مناطق روستایی  .15

هزار نفر درخصوص بسته  20ي زیر ن مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههاي شهرتوانمند سازي کاردان و کارشناسا .16

 خدمتی تحول نظام سالمت در قالب کارشناس مراقب سالمت 

  

  :1394دانشگاه در سال  معاونت تحقیقات و فناوريبرنامه هاي 

  مولکولی سلولی تحقیقات مرکز تصویب .1

   سالمت ي پژوهشکده تصویب .2

   دانشگاه رسانی اطالع مرکز کیفی و کمی ي توسعه .3

  ناصح مرحوم دکتر ي پژوهشکده ساختمانی عملیات شروع .4
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  تحقیقاتی هاي طرح کیفی و کمی بهبود .5

 تأمین و اطالعات ثبت و آوري جمع جهت زیرساخت ایجاد طریق از درمانی – آموزشی مراکز در بالینی تحقیقات توسعه .6

   بالینی هاي پژوهش اجراي منظور به الزم امکانات

  نظام کلی هاي سیاست به توجه با فناورانه پژوهشی هاي طرح به اعتبار تخصیص و توجه .7

  (Birjand study cohort)برنامه ریزي جهت شروع طرح جامع همگروهی سالمت بیرجند  .8

   پایه علوم تحقیقات ساخت زیر توسعه و دانشگاه تحقیقاتی آزمایشگاههاي کیفی توسعه .9

 به نظر مورد اي بودجه هاي ردیف و اختصاصی درآمدهاي از %2 تخصیص درخصوص دانشگاه مدیران رضایت کسب .10

  پژوهش امر

   کارکنان و دانشجویان علمی، هیأت اعضاي توانمندسازي جهت در آموزشی کارگاههاي برگزاري .11

  سالمت با محوریت مراقبت هاي نوین توسعه در پژوهش کشوري همایش چهارمین برگزاري .12

  خرید نرم افزار جامع پژوهشی  .13

  انتقال مراکز تحقیقاتی به ساختمان جدید در محیط دانشگاه .14

  بهره برداري از سالن جدید کتابخانه مرکزي .15

 جذب نیروي پژوهشی جهت مراکز تحقیقاتی بر اساس مصوبه هیات امنا .16

  نشگاه و تنظیم فرآیند به منظور افزایش سرعت کارها اصالح کلیه فرآیندهاي حوزه مدیریت پژوهشی دا .17

  و کتب در هیات امنا دانشگاه صالح آیین نامه تشویق چاپ مقاالتا .18

  

  :1394دانشگاه در سال  معاونت توسعه مدیریت و منابعبرنامه هاي 

 1393در سال ارزیابی عملکرد و پایش بودجه اي واحدهاي تابعه دانشگاه  .1

 و رتبه بندي واحدهاي تابعه بر اساس شاخصها و نرم هاي مدنظر 1394گزارش ارزیابی عملکرد در ابتداي سال نتیجه: برگزاري جلسات 

 برگزاري جلسات کمیته تخصیص با محوریت تخصیص برنامه اي به واحدهاي تابعه  .2

  نتیجه : تخصیص بهینه منابع و اثربخش تر شدن اعتبارات

 هید چمران فردوس برابر دستورالعمل هاي ابالغی وزارت متبوعاستحصال قیمت تمام شده براي بیمارستان ش .3

   پیگیري تامین نیروي خدماتی مورد نیاز سازمان مرکزي دانشگاه. .4

   پیگیري خرید و تحویل خودروي به جایگزینی خودروهاي فروش رفته و خودروي مورد نیاز سازمان. .5

   ایجاد تحول در فضاي سبز دانشگاه . .6

   .22اي مناسب جهت میهمانان در میهمانسراي غفاري پیگیري تجهیز میهمانسر .7

   و ورود اطالعات در سامانه مربوطه اجراي امور مربوط به استقرار نرم افزار جامع میهمانسراهاي دانشگاهها .8

   اهتمام و جدیت در ارائه خدمات رفاهی به همکاران. .9

تحت وب  ،الکترونیک کارکنان و بازنشستگان خدماتارتقاء کیفیت ارائه خدمات و حذف مراجعه حضوري (ارتقاء سامانه  .10

  نمودن سیستم حضور و غیاب و حذف پاسهاي شخصی و اداري و برگه ها مرخصی)

  ، برنامه ریزي و ارزشیابی و نظارت بر عدم افزایش نیروي انسانییت ستاد دانشگاه براي سیاستگذاريتقو .11

  ارتقاء نظام اطالعات منابع انسانی .12
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پیگیري ایجاد قابلیت گزارشگیري در نرم افزار نظام نوین مالی  رشات کاربردي مورد نیاز دانشگاه وفرمهاي گزا طراحی   .13

   توسط وزارت متبوع

  تخصیص منابع مالی به واحدها براساس تعهدات ثبت شده و پایش عملکرد مالی واحد ها .14

  یکی از واحدهاي تابعه به صورت پایلوتارائه راهکار در جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها در مطالعه و بررسی و .15

   مورد از دوره هاي آموزشی 2سنجش اثر بخشی حداقل  .16

  تعیین بهاي تمام شده خدمات بیمارستان شهید چمران فردوس، مرکز بهداشت شهر بیرجند و دانشکده پیراپزشکی فردوس  .17

   حداقل ده درصد از اموال غیر منقول فاقد سند مستندسازي اموال غیر منقول دانشگاه از طریق اخذ سند مالکیت تک برگی براي .18

   الکترونیکی نمودن اطالعات و سوابق حقوقی دانشگاه از طریق استقرار سامانه حقوقی دانشگاه .19

   اجراي مدیریت نگهداشت در بیمارستانها .20

   دانشگاه در سطح استان فیت ساخت و ساز پروژه هاي عمرانیارتقاء کی .21

  

  :1394دانشگاه در سال  و فرهنگی معاونت دانشجوییبرنامه هاي 

 نفره دختران. 280راه اندازي و تجهیز خوابگاه  .1

 پیگیري توسعه فضاي فیزیکی سلف سرویس . .2

 راه اندازي باجه خدمات الکترونیکی سلف سرویس. .3

 94برگزاري هفته خوابگاه ها با برنامه هاي متنوع فرهنگی ورزشی در اردیبهشت ماه  .4

 ی به المپیاد دانشجویان دختر دانشگاههاي علوم پزشکی.اعزام تیم هاي مختلف ورزش .5

 پیگیري تکمیل پروژه هاي استخر شناي دانشگاه و زمین چمن و استخر باغ فتح. .6

 .94- 95پایش سالمت روان دانشجویان جدیدالورود در سال  .7

 پایش و درمان افت تحصیلی کلیه دانشجویان. .8

 خدمات مشاوره اي مددکاري حضوري و تلفنی.برگزاري همایش ها و کارگاههاي آموزشی و ارائه  .9

 پیگیري راه اندازي سیستم اتوماسیون اداري کانونها و تشکلهاي دانشجویی. .10

 پیگیري جهت ایجاد پردیس فرهنگی در سلف سرویس قدیم . .11

  .94برنامه ریزي براي ثبت نام و اسکان دانشجویان جدیدالورود سال  .12

 . جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور فراهم سازي مشارکت دانشجویان در هفتمین .۱۳

  

  :1394دانشگاه در سال  معاونت درمانبرنامه هاي 

  قاین و طبس راه اندازي نرم افزار پکس براي بیمارستان هاي قاین،  فردوس، .1

  احداث مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات اورژانس .2

  بیرجند 115راه اندازي واحد مستقل دیسپچ اورژانس  .3
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 تجهیز و به روز رسانی سخت افزاري و نرم افزاري مراکز پیام مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی استان .4

 در استان 115پایگاه اورژانس  22راه اندازي شبکه شمس  .5

 تخت 10به  7چمران فردوس از تخت و توسعه بخش دیالیز بیمارستان دکتر  4راه اندازي واحد دیالیز بیمارستان جدیداالحداث سرایان با  .6

 تکمیل کادر پرستاري واحدهاي دیالیز استان با هماهنگی مدیریت پرستاري .7

 پیگیري راه اندازي واحد دیالیز بیمارستان درمیان، سربیشه .8

 راه اندازي بلوك زایمان بیمارستان هاي سرایان، سربیشه و درمیان .9

 ن در بیمارستان هاراه اندازي بایگانی الکترونیکی پرونده هاي بیمارا .10

 مترمربع زیربنا 2000راه اندازي کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) با  .11

 بیمارستانی به سامانه استعالم کد ملی سازمان ثبت احوال کشور HISاتصال سامانه هاي  .12

 اه اندازي کامل بیمارستان)براي بیمارستان هاي سرایان، درمیان، سربیشه (در صورت ر HISراه اندازي نرم افزار  .13

 اتصال سامانه هاي اطالعات بیمارستانی، بیمارستان هاي (سرایان، درمیان، سربیشه) به نمونه سپاس دانشگاه .14

 در بیمارستان هاي شهداء قاین، شهید چمران فردوس، شهید مصطفی خمینی طبس PACSاستقرار  .15

 رضا (ع) بیرجند، شهداء قاین، شهید چمران فردوس، شهید آتشدست نهبندان)براي بیمارستان هاي (امام  HISبه روزرسانی نسخه جدید  .16

  کنترل صحت داده هاي ارسالی به سامانه سپاس از طریق برنامه داشبورد سپاس .17

  

 :1394دانشگاه در سال  معاونت غذا و داروهاي برنامه 

  ملزومات و تجهیزات پزشکی) فرآورده هاي غذایی، آرایشی و بهداشتی و PMSنمونه برداري و آزمایش ( .1

 پیشگیري و کنترل کاالهاي قاچاق سالمت محور فعال نمودن کارگروه مبارزه با کاالهاي قاچاق .2

   پیاده سازي کامل سیستم پکس و فیلم لس کردن کلیه تجهیزات تصویربرداري استان .3

   پیاده سازي نرم افزار جامع مدیریت تجهیزات پزشکی .4

   94اسیون تجهیزات پزشکی استان در سال انجام مجدد طرح جامع کالیبر .5

   از محل بودجه بهبود استاندارد 93جایگزینی تجهیزات مردود یا مشروط شده در طرح کالیبراسیون سال  .6

   بررسی کیفی ملزومات مصرفی مورد استفاده در بیمارستان هاي تابعه دانشگاه .7

   مراکز به صورت پایلوتپیاده سازي طرح پزشکی از راه دور (تله مدیسین) در یکی از  .8

   پیگیري در خصوص تاسیس واحد تحقیقات مهندسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند .9

   )PRPsاجراي طرح درجه بندي واحدهاي تولیدي مواد غذایی در سطح استان ( .10

  بهبود کیفیت نان و پایش غنی سازي آرد با آهن و اسید فولیک .11

  LIMSیافت نمونه در قالب نرم افزار ایجاد زیرساختهاي مدیریت ارسال و در .12

ارتقا دانش تخصصی پرسنل درون و برون بخشی از طریق برگزاري کارگاه هاي آموزشی داراي مجوز و برنامه هاي  .13

   بازآموزي ومجموعه هاي آموزشی
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   و اخذ گواهینامه  GLPاستقرار کامل الزامات .14

   برگزاري آزمون هاي مهارت جهت کارشناسان آزمایشگاه کنترل .15

  ، االیزا Atomic Absorption ،HPLC ،GC MASSتجهیز آزمایشگاه به دستگاه هاي  .16

  بررسی کسورات بیمه اي دارویی بیمارستان ها و تالش در جهت کاهش آن  .17

  براساس یرنامه اعالمی از طرف سازمان غذا و دارو QPMSپیگیري برنامه  .18

   داري دانشگاه (فرابر) و بروز رسانی سایر فعالیتهاي معاونتثبت اطالعات بیماران صعب العالج در سامانه اتوماسیون ا .19

  مشارکت با شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان جهت انجام بازرسی هاي مشترك از مراکز درمان سوء مصرف مواد  .20

   انجام طرح هاي پژوهشی و تحقیقاتی .21

  (ع)الکترونیکی کردن نسخ پزشکان کلینیک تخصصی بیمارستان امام رضا  .22

   پایش کمی و کیفی فرم هاي مرکز اطالع رسانی داروها و سموم توسط اساتید هیأت علمی .23

 1490الکترونیکی نمودن فرم پاسخگویی به سامانه  .24

  اموزش و پژوهش در زمینه ارتقا تجویز و مصرف منطقی دارو  .25

   انتشار کتاب عوارض ناخواسته دارویی .26

  برگزاري هفته پیشگیري از مسمومیتها .27

   ري هفته سالمت با توجه به شعار امسال ( ایمنی غذا از مزرعه تا سفره )برگزا .28

   95اجراي طرح آماده باش نوروزي  .29

   تجهیز و تکمیل انبار دارویی دانشگاه .30

   بهره برداري از برنامه نرم افزاري سامد .31

   جلب همکاري و مشارکت سازمانهاي مردم نهاد به منظور تقویت و گسترش ابزارهاي نظارتی .32

یش محصوالت سنتی از نظر میزان فلزات سنگین و سموم با توجه به نوع محصول و شاخصهاي خطرزاي آن و پا .33

  همچنین از نظر میزان نمک، روغن، قند و بطور کلی ارزیابی تغذیه اي (در صورت فراهم شدن امکانات )
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  نتیجه گیري و جمع بندي گزارش:

، معاونین محترم و مدیران و نشگاه جناب آقاي دکتر کاظم قائمیرئیس دابا تالش و همت قائم مقام وزیر در استان و 

در دانشگاه بشرح زیر انجام شده است که  1392در مقایسه با سال  1393کارکنان دانشگاه اقدامات مهم و مؤثر در سال 

 نشان دهنده توسعه و رشد دانشگاه می باشد :

 نفر  2757به نفر  2056از  1393افزایش پذیرش دانشجو در سال  .1

 رشته آموزشی  31رشته به  24و دستیاري از  PHDافزایش تعداد رشته هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد و  .2

 نفر  197نفر به  156افزایش تعداد اعضاء هیئت علمی از  .3

 نفر  130نفر به  94افزایش کارکنان در حوزه هاي معاونت آموزشی ، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی از  .4

 زه مستقل در دانشگاه و کارگروههاي تخصصی مرتبط یتشکیل هیئت مم تصویب و .5

 نهادینه کردن فرآیندهاي آموزشی و شفاف سازي آن .6

 اخذ مجوز راه اندازي رشته هاي تحصیالت تکمیلی  .7

 تفکیک گروههاي آموزشی در دانشکده ها  .8

 راه اندازي بخش بالینی دانشکده دندانپزشکی  .9

شته هاي دستیاري قلب و عروق ، بیهوشی ، جراحی عمومی ، زنان و زایمان و رشته تالش در جهت اخذ مجوز براي ر .10

 ، پرستاري ، سلولی ملکولی و بین رشته اي  phdهاي 

 انتخاب دو نفر برترآموزشی از دانشگاه در جشنواره کشوري شهید مطهري  .11

 مت در دولت تدبیر و امید تهیه  برنامه راهبردي آموزش عالی حوزه سالمت در راستاي طرح تحول نظام سال .12

 94انجام مراحل راه اندازي دانشکده داروسازي در دانشگاه انشاء ا... از بهمن  .13

 مقاله نمایه شده در نمایه هاي بین المللی  191و تعداد  Pubmedو  ISIمورد مقاله نمایه شده در  61چاپ تعداد  .14

 کتاب توسط اعضاء هیئت علمی  8چاپ تعداد  .15

 مقاله در همایش هاي خارجی و بین المللی  47مقاله در همایش هاي داخلی و  124ارائه تعداد  .16

 جذب مبلغ یک میلیارد ریال از اعتبارات معاونت تحقیقات وزارت متبوع درجهت کمک به توسعه تحقیقات دانشگاه  .17

برگزاري همایش کشوري محوریت سبک زندگی سالم پژوهش در توسعه سالمت با دو همایش تحقیقات دانشجویی  .18

 توسط کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه 

 19/5/93برگزاري جلسه معارفه رئیس دانشگاه در تاریخ  .19

 مجلس شوراي اسالمی و مدیران انسانی دیدار رئیس دانشگاه با رؤساي پیشین دانشگاه و برگزاري جلسات مشترك با نمایندگان  .20

 اجراي کامل طرح تحول نظام سالمت  .21

بازدید رئیس دانشگاه هر هفته پنج شنبه ها از شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستانهاي استان و بررسی مسائل و  .22

 مشکالت هر یک از آنان و تدابیر الزم به منظور رفع مشکالت و موانع نظام سالمت 

 یماران منطقه توسط ریاست محترم دانشگاه حدود دو هزار موردویزیت رایگان ب .23
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ایراد سخنرانی در پیش خطبه نماز جمعه شهرستان بیرجند و تبیین اهداف طرح تحول نظام سالمت و ارائه گزارش از  .24

 اقدامات صورت گرفته 

 ، صدا و سیما و رادیو در قالب نشست هاي خبري و مطبوعاتی تعامل با رسانه هاي محلی .25

برگزاري اولین جلسه اتاق فکر دانشگاه با اعضاء هیئت علمی و مدیران دانشگاه به منظور بررسی چالشهاي موجود و  .26

 ارائه راهکارهاي مناسب

 تقبل ساخت مرکز آموزشی بازتوانی بیماریهاي قلب و عروق و اعصاب توسط خیر محترم جناب آقاي دکتر قائمی ریاست محترم دانشگاه  .27

 ساختمان جدید بیمارستان شهید مصطفی خمینی ( ره ) شهرستان طبس  بهره برداري از .28

 باغ فتح ) شامل سالن پذیرایی، زمین چمن مصنوعی  شروع و پیشرفت عملیات ساختمان مجتمع رفاهی و تفریحی سالمت ( .29

 هدیه دویست هزار تومانی به کارکنان دانشگاه به مناسبت عید فطر  .30

 افتتاح و بهره برداري مرکز جامع درمان بیماریهاي خاص کشور در شهرستان بیرجند  .31

 و توسعه فضاهاي خوابگاهی و فرهنگی  سبز ، تکمیل مزار شهداء گمنامتوسعه فضاي  .32

بازدید معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهوري و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهور از پروژه هاي در  .33

 احداث و مراکز علمی و تحقیقاتی دانشگاه  حال

بازدید مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مجموعه دانشگاه در سفر یازدهم به خراسان جنوبی و دیدار  .34

 با اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان و کارکنان و بررسی اجراي طرح تحول نظام سالمت در استان 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شهرستان نهبندان و بررسی مسائل و مشکالت سفر ویژه مقام عالی  .35

 بهداشت درمان آن شهرستان 

 ، سرایان و فردوس  ها از شهرستان بیرجند، سربیشه، درمیان بازدید قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور دانشگاه .36

 مرکز شیمی درمانی و رادیوتراپی و تشکیل معاونت مشارکتهاي مردمی در دانشگاه جذب مشارکتهاي مردمی براي راه اندازي  .37

 سفر ریاست محترم جمهور به همراه هیئت دولت به استان و حضور بی نظیر دانشگاهیان در استقبال از ایشان و جلسه با نخبگان .38

 هنگی براي اساتید فرو  یآموزش ندیشه سیاسی اسالم، اخالق پزشکی،، ایبرگزاري کارگاههاي پژوهش .39

 ارتقاء سطح کمی و کیفی فرهنگی ، آموزشی ، پژوهشی بهداشت و درمان جهت تربیت نیروهاي کارآمد و متعهد و اثرگذار  .40

 تشکیل هیئت مذهبی دانشجوئی و استادان و عزاداري در ایام تاسوعا و عاشورا و برپایی نمایشگاه مکتب عاشورا و امام حسن مجتبی (ع) .41

 یعی متخصص پزشکی هسته اي و از قاریان بین المللی با قرآن با حضور دکتر رض زاري شبیبرگ .42

براي اعضاء هیئت علمی و کسب رتبه برتر کشوري و لوح تقدیر از سوي دفتر  93برگزاري طرح ضیافت اندیشه سال  .43

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها کشور 

وزارت متبوع در جلسه هیئت  ت رئیسه و حضور معاونت محترم حقوقی و امور مجلستشکیل مرتب جلسات شوراي دانشگاه و هیئ .44

 رئیسه 

 در دانشگاهدانشجویان  اجراي طرح سنجش سالمت و روان .45

 هزار اثر  30نفر دانشجو و  8500پزشکی کشور از بین  علومکسب دو رتبه برتر کشوري در ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان  .46

که باعث تقویت و پیشرفت دانشگاه در اجرا گردیده و مصوبه  57با تعداد  93سال ت امناء در جلسه هیئ 4برگزاري  .47

 حل نماید.را ت دانشگاه یاري از معضالت و مشکالستوانسته ب
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کسب مقام اول شطرنج دانشگاههاي استان توسط دانشجویان و کسب مقام هاي اول در مسابقات لیگ آزاد بسکتبال  .48

  آقایان استان و والیبال آقایان کارکنان در مسابقات دانشگاههاي استان 

  اعزام برگزیدگان مرحله کشوري جشنواره قرآنی به مرحله ملی و کسب یک عنوان اول ملی .49

  تقدیر و تشکر

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

جناب کارشناس دبیرخانه هیئت امناء بخصوص و عزیزان آن از همه که امنا در حوزه ریاست و معاونین دانشگاه تهیه گردیده است 

  را یاري نموده اند تقدیر و تشکر می نمایم. گی که در تهیه این کتاب ما خانم درهسرکار  و آقاي مهندس خوشدل

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

  :دانشگاه دبیرخانه هیئت امناءمحترم اسامی رابطین 

  حوزه مربوطه  نام خانوادگی

  ریاست حوزه  سرکار خانم بهلگردي

  معاونت آموزشی  جناب آقاي دکتر حسینی

  معاونت بهداشتی  جناب آقاي دري

  معاونت تحقیقات و فناوري  جناب آقاي مهندس شریف زاده

  معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  جناب آقاي رضائی نیا

  دانشجویی و فرهنگی معاونت  اي ایوبیجناب آق

  درمان معاونت  سرکار خانم اعتصام

  غذا و دارو معاونت  سرکار خانم کفائی

  اداره آمار  سرکار خانم نجفی

  

  

  

  اجرکم عندا...  

  محمدرضا حاجی آبادي

 مشاور رئیس و رئیس دبیرخانه هیئت امناي دانشگاه

 


