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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  37دانشجو در  2983بوده که داراي  فوریتهاي پزشکیآموزشکده یک اشت در سرایان و بهد

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

Phd  ،(در رشته پزشکی مولکولی )  

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

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

  )،و آموزش پرستاريایمنولوژي  ري داخلی جراحی، پرستاري اورژانس،پرستا

  MPH ،( در رشته پزشکی خانواده )  

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

  بهداشت حرفه اي )،هوشبري،  بهداشت محیط و 

، علوم آزمایشگاهی، هوشبري و کارشناسی ناپیوسته ( در رشته هاي فوریتهاي پزشکی، بهداشت محیط، کارشناسی ناپیوسته مامایی

  )، بهداشت عمومی

  ) ویها و تکنسین بهداشت دهان ، مبارزه با بیمارکاردانی ( در رشته فوریت هاي پزشکی

، نهبنداندرمیان، عضو هیئت علمی می باشد. این دانشگاه بعنوان متولی امر بهداشت و درمان شهرستان هاي بیرجند،  201

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

   

 نام خانوادگینام و 

 تاریخ انتصاب

 سمت

 خاتمه شروع

 رئیس دانشگاه  ادامه دارد  1393  دکتر کاظم قائمی

 رئیس دانشگاه 1393 1389 دکتر قاسم کریمی

 رئیس دانشگاه 1389 1384 دکتر مراد هاشمزهی

 رئیس دانشگاه 1384 1379 دکتر محمود شکیبی

 رئیس دانشگاه 1379 1365 دکتر غضنفر فروزانفر

 معاون آموزشی ادامه دارد 1393 دکتر فرشید عابدي

 معاون بهداشتی ادامه دارد 1389 دکتر کامبیز مهدیزاده

 معاون تحقیقات و فناوري ادامه دارد 1389 دکتر اصغر زربان

 معاون توسعه مدیریت و منابع ادامه دارد 1393 دکتر بهنام باریک بین

 معاون دانشجویی و فرهنگی ادامه دارد 1390 دکتر رضا دستجردي

 معاون درمان ادامه دارد 1394 دکتر محمد دهقانی

 معاون غذا و دارو ادامه دارد 1393 دکتر کبري ناصري
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 سمت توضیحات
 تاریخ عضویت

 نام و نام خانوادگی
  شروع  خاتمه

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

 دکتر قدسیه سیدي علوي بدو تشکیل هیئت امناء 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 امناء مستقل هیئت

 مهندس غالمحسین افشاري 1384 1388 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر نرگس ناصح 1384 1385 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

 دکتر اصغر زربان 1384 1385 عضو هیئت امناء هیئت امناء مستقل

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

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

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

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

 سید صولت مرتضوي(استاندار) 1387 1388 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 هیئت امناءدبیر  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 هیئت امناءعضو  هیئت امناء مستقل

  مهندس طاهر موهبتی  1394  ادامه دارد  عضو هیئت امناء  هیئت امناء مستقل

 از آغاز تا کنون هیئت امناء دانشگاه اعضاي



 

5 

 

  

  مهندس طاهر موهبتی

  ء دانشگاهاعضو هیئت امن – معاون برنامه ریزي، هماهنگی و امور حقوقی وزیر بهداشت

  1394تاریخ شروع عضویت: 

   مدرك تحصیلی:
  

  دکتر حسن امین لو

  دانشگاه 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

  دانشگاه در استان، رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناءقائم مقام وزیر 

  1393تاریخ شروع عضویت: 

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

  وجه ا... خدمتگزار

  دانشگاه استاندار خراسان جنوبی و عضو حقوقی هیئت امناء

  1392تاریخ شروع عضویت: 

  کارشناسی ارشد مدیریت مدرك تحصیلی:
  

  حجه االسالم و المسلمین حسین ابراهیمی

  دانشگاه عضو هیئت امناء

  1388تاریخ شروع عضویت: 

 تحصیالت حوزوي مدرك تحصیلی:
  

  المسلمین دکتر علی رضایی بیرجندي حجه االسالم و

  دانشگاه عضو هیئت علمی و عضو هیئت امناء

  1391تاریخ شروع عضویت: 

  دکترا - تحصیالت حوزوي مدرك تحصیلی: 

  

  دکتر فرشید عابدي

  دانشگاه عضو هیئت علمی و عضو هیئت امناء

  1388تاریخ شروع عضویت: 

   متخصص بیماري هاي عفونیمدرك تحصیلی: 

 

  هادي اخباريسید دکتر 

  دانشگاه 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 

 

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

  دانشگاه

 

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

 

   

 هیئت امناء دانشگاهدائمی  تشکیالت و ساختار دبیرخانه
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8 

 

  

  استان موقعیت جغرافیایی

  

  

  

  

 167568 مساحت استان

 28 تعداد شهر

 25 تعداد بخش

 61 تعداد دهستان

 تعداد آبادي
1878  

  داراي سکنه
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  1400تا  1396از سال  راهبردهاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بیرجند

Strategies for Birjand University 0f medicad sciences (2017 – 2021) 

  

  عنوان  ردیف

  توسعه خدمات الکترونیکی آموزش و سالمت   .1
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  )VISION( چشم انداز

   ما بر آنیم

خاص جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي و  با توجه به حفظ منزلت و کرامت انسانی و ارزشهاي واالي اسالمی و شرایط

محرومیت منطقه تالش نمائیم با استفاده از امکانات و منابع درون و برون سازمانی وارائه راهکارهاي مناسب در جهت تأمین و 

ز نیروهاي افزایش کلیه منابع در جهت ارتقاي کمی و کیفی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه با استفاده ا

متخصص و کارآمد در بخشهاي آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، بهداشت و درمان جهت ارائه خدمات مربوطه به صاحبان منافع در 

منطقه شرق کشور گام برداشته و در زمینه خدمات آموزشی و پژوهشی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی در حد استانداردهاي اعالم 

عات و روشهاي نوین آموزش پزشکی، نانوتکنولوژي، بیوتکنولوژي براي عرضه اطالعات علوم شده با استفاده از فن آوري اطال

پزشکی در شرق کشور بوده و در زمینه تحقیقات گیاهان داروئی، نظام سالمت و طب سنتی و خانواده نیز فعالیت نموده و در زمینه 

ا بهبود بخشیده و تبدیل به قطب آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، بهداشت و درمان تالش نمائیم تا کلیه شاخصهاي بهداشتی درمانی ر

درمانی و بهداشتی در منطقه شرق کشور (خراسان جنوبی) شده و نهایتاً بر اساس شاخصها و استانداردهاي موجود دانشگاه برتر 

  شرق کشور باشیم.
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  )Values( ارزش ها

  

 رضایتمندي و تکریم ارباب رجوع. -

 محیط اداري.تکریم ارزشهاي معنوي در  -

 ایجاد روحیه انتقادپذیري و درك متقابل. -

 پاسداري از کرامت انسانی. -

 توسعه عدالت اجتماعی. -

 تقویت روحیه خالقیت و نوآوري. -

 تقویت روحیه مشارکتی و برقراري نظام پیشنهادات و انتقادات. -

 برقراري نظام تشویق و تنبیه. -

 منافع. توسعه و بسط روابط کاري و عاطفی میان همه صاحبان -

 ارتقاء مستمر کیفیت. -

 کسب درجات باالتر دانشگاهی. -

 ترویج اخالق پزشکی. -

 ایجاد فرهنگ صرفه جویی. -

 توسعه اقتصاد مقاومتی در حوزه سالمت. -

 تربیت نیروي انسانی عالم، خردمند و اخالق مدار. -

 تربیت نیروي انسانی خالق، فن آور و پژوهشگر. -
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 1394و  1393 هاي سالکل جمعیت و جمعیت مناطق محروم تحت پوشش آن در  -آبادي  –شهر  –ستانها تعداد شهر: 1 جدول شماره

                                  

  عنوان

  

نام    

  شهرستان

تعداد   تعداد کل شهر و روستا

 روستاها و

شهرهاي 

مناطق 

  محروم

  کل جمعیت شهرستان
کل جمعیت 

ساکن در 

مناطق 

  محروم 

  شهري  روستایی   شهري  روستایی

  94سال   93سال   94سال   93سال   94سال   93سال   94سال   93سال 

 1  1 311  311  بیرجند

-  

59672  66559 185554  188134 

-  

  67142  64390  53488  55148  5  5  179  179  قاین

  37982  37258  9995  10097  2  2  39  39  فردوس

  20956  22837  27972  29819  2  2  307  307  نهبندان

  20239  19746  6198  6270  2  2  72  72  بشرویه

  23079  22770  10145  10336  3  3  28  28  سرایان

  10308  12016  27569  28463  2  2  268  268  سربیشه

  15197  16570  37208  38112  4  4  157  157  درمیان

  49690  45882  25005  26294  3  3  156  156  طبس

  7361  7192  32800  33041  2  2  86  86  زیرکوه

  4836  6194  17703  18235  2  2  238  238  خوسف

  0 444924  440409  314642  315487  0  28  28  1841  1841  جمع
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  1394و  1393و  1392 هاي هاي منتخب توسعه نیروي انسانی در سال: شاخص 2ه جدول شمار

  94سال   93سال   92سال   عنوان

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

 82,6  83,03  82,42  )زنان  سال( 7به جمعیت باالي  نسبت باسوادي 

ر فعال ارائه آما 97,45  95,19  سال 18تا  7به جمعیت بین آموزان مشغول به تحصیل نسبت دانش

  مقدور

  6704  6949  نفر جمعیتهزار نسبت دانشجویان به ازاء یکصد  نمی باشد.

  

  

  1394و  1393و  1392 هاي دستگاههاي حمایتی در سالبیمه ها و : جمعیت تحت پوشش  3جدول شماره 

  دستگاهنام 

  جمعیت تحت پوشش(نفر)

  94سال   93سال   92سال 

  8397  8811 84203 سازمان بهزیستی

  10995  12440  12315  بیمه شده کمیته امداد

  323135  311708  درصد جمعیت) 42(308910  اجتماعیسازمان بیمه تامین 

  527655بیمه سالمت   520703  527196  سازمان بیمه خدمات درمانی

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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  1394و  1393هاي  :  مقایسه ده علت اول مرگ درسال 4جدول شماره 

ف
دی

ر
  

  علل مرگ

  93سال 

  علل مرگ

  94سال 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  38,95  1299 بیماریهاي قلبی و عروقی  36,89 1544 بیماریهاي قلبی و عروقی  1

  11,42  381  سرطانها  12,14  508  سرطانها   2

  11,24  375  بیماریهاي دستگاه تنفسی  9,58  401  بیماریهاي دستگاه تنفسی  3

  5,64  188  بیماریهاي دوران حول تولد  7,67  321  بیماریهاي دوران حول تولد  4

  5,28  176  حوادث ترافیکی  6,40  268  حوادث ترافیکی  5

  3,84  128  بیماریهاي دستگاه ادراري و تناسلی  4,73  198  بیماریهاي دستگاه ادراري و تناسلی  6

  3,63  121  بیماریهاي عفونی و انگلی  3,18  133  عفونی و انگلیبیماریهاي   7

  2,88  96  حوادث غیرعمدي غیر ترافیکی  3,08  129  حوادث غیرعمدي غیر ترافیکی  8

  2,73  91  بیماریهاي دستگاه گوارش  2,82  118  بیماریهاي دستگاه گوارش  9

بیماریهاي غدد درون ریز و   10

  تغذیه اي سوخت و ساز
69  1,65  

بیماریهاي غدد درون ریز و 

  تغذیه اي سوخت و ساز
72  2,16  

  

  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

  1393سال 
  بیماري

  1394سال 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  نوزادان

 نارسی

  ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل

  مسمومیت و سوختگی حوادث،

  صدمات زایمانی

 نارسی

40 

22 

14 

1 

2 

2  
  

71,4 

39,3  

25,0  

1,8  

3,6  

3,6  
  

 نارسی

  ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل

  صدمات زایمانی

  حوادث، مسمومیت و سوختگی

  

 

27 

21 

16 

2 

1 

  
  

40,3 

31,3 

23,9 

3,0 

1,5 

  
  

  کودکان زیر یکسال

 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  
  

 ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل

  نارسی

  مسمومیت و سوختگی حوادث،

  صدمات زایمانی

  
  

34 

32 

27 

8 

2 

   

33,0 

31,1  

26,2  

7,8  

1,9  

  
  

کودکان زیر پنج 

  سال

 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  
  

 ناهنجاري مادرزادي

  سایر علل

  نارسی نوزاد

  مسمومیت و سوختگی حوادث،

  صدمات زایمانی

  اسهال و استفراغ
  

39 

38 

27 

18 

2 

1 
  

31,2 

30,4  

21,6  

14,4  

1,6  

0,8  
  

  زنان باردار

  خونریزي

  سایر علل
  

1 

4  
  

1,1 

4,3  
  

  1,1  1  سایر علل

  سالمندان

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  
  

65 - 60  

69 - 65  

74 - 70  

79 - 75  

84 - 80  

 و بیشتر 85
  

75 

92 

157 

215 

285 

444 
  

4,5 

5,5 

9,4 

12,8 

17,0 

26,5 
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 سالمتو  آموزشی، دانشجویی، پژوهشیشاخصهاي 

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

  1394و  1393هاي  سالدر شاخصهاي سالمت و آموزش پزشکی در منطقه تحت پوشش : 6شماره جدول 

ف
دی

ر
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  94سال   93سال 

  7,68  8,96 درصد  به کل دانشجویان دوره روزانه دانشجویان دوره کاردانی  نسبت  آ-1  1

  59,77  61,12 درصد  به کل دانشجویان دوره روزانه دانشجویان دوره کارشناسی نسبت  آ-2  2

  26,18  24,74 درصد  گروه پزشکی به کل دانشجویان دوره روزانه دکتري عمومیدانشجویان دوره  نسبت  آ-3  3

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

  6,37  5,19  درصد

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

  0,34  0,44  درصد  دانشجویان خارجی به کل دانشجویان روزانه نسبت  آ-6  6

  هیئت علمی عضونسبت دانشجو به   آ-7  7
 عضویکازايبه

  علمی تهیئ
13,99  14,20  

  13,44  12,31  کارمندیکازايبه  غیرعضو هیئت علمیآموزشی نسبت دانشجو به کارکنان   آ-8  8

  1,3  1,2  دانشجوبه ازاي یک   دانشجوي پزشکی به تخت آموزشی نسبت  آ-9  9

  3,33  2,54 نفر  علمینسبت استاد به کل اعضاء هیأت   آ-10  10

  15,24  11,17 درصد  نسبت دانشیار به کل اعضاء هیأت علمی  آ-11  11

  49,05  53,30 درصد  نسبت استادیار به کل اعضاء هیأت علمی  آ-12  12
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ف
دی

ر
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  94سال   93سال 

  68  67 درصد  نسبت استادیار به باال به کل اعضاي هیأت علمی  آ-13  13

  7,04  7,15 درصد  دردانشگاههاي علوم پزشکینسبت اعضاي هیأت علمی تمام وقت به دانشجو   آ-14  14

  32,38  32,99 درصد  نسبت مربی به کل اعضاء هیأت علمی  آ-15  15

  0,48  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)

  46  8,6 درصد

  9  7  تعداد  تعداد رشته هاي جدید ایجاد شده  آ-18  18

  6,87  5,19  متر مربع  سرانه فضاي آموزشی  آ-19  19

  3,88  3,06  متر مربع  سرانه فضاي کمک آموزشی  آ-20  20

  19,42  14,28  مربعمتر   سرانه فضاي خوابگاه دانشجویی  آ-21  21

  0,20  0,22  متر مربع  سرانه فضاي سلف سرویس دانشجویی  آ-22  22

  1,03  1,12  متر مربع  سرانه فضاي اماکن ورزشی دانشجویان  آ-23  23
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ر
ف

دی
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  94سال   93سال 

  7,16  15,98 درصد  اعتباراتنسبت اعتبارات تملک دارایی هزینه شده به کل   ت-1  24

  39,16  38,05 درصد  نسبت درآمد اختصاصی به کل اعتبارات  ت-2  25

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

  102  72  تعداد  تعداد پروژه هاي در دست اقدام در سطح دانشگاه از محل ردیفهاي ملی و استانی  ت-4  27

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

  1  0  نفر  تعداد بازنشستگان هیأت علمی  ت-6  29

  55  59  نفر  تعداد بازنشستگان غیر هیأت علمی  ت-7  30

  1,18  1,03  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
  45,45  35,67 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 
  0,39  0,26  درصد

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

  علمی)
  0,98  0,71 درصد

  75,38  59,62 درصد  نسبت طرحهاي پژوهشی که دانشجویان در آن مشارکت دارندبه کل طرحهاي پژوهشی  پ-7  36

  9,86  9,61 درصد  نسبت دانشجویانی که در طرحهاي پژوهشی شرکت دارند به کل دانشجویان  پ-8  37

  0,64  0,68 درصد  نسبت اعتبار پژوهشی به کل اعتبار دانشگاه  پ-9  38

  1,10  0,92 درصد  پژوهشی به تعداد اعضاي هیأت علمی - مقاالت علمی نسبت کل  پ-11  39

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

دی
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  94سال   93سال 

  10,85  21,45 درصد  نسبت اعتبارات جذب شده از خارج دانشگاه براي پژوهش به کل بودجه پژوهشی دانشگاه  پ-12  40

  316  314  خانه  تعداد خانه هاي بهداشت فعال  س-1  41

  347  344  خانه  تعداد کل خانه هاي بهداشت  س-2  42

  99  98,8  درصد  درصد پوشش جمعیت روستایی توسط خانه هاي بهداشت  س-3  43

  10  12,82  درهزار تولد زنده  میزان مرگ ومیر نوزادان  س-4  44

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

  50  50,54  درصد  نسبت استفاده از روشهاي مدرن پیشگیري از بارداري  س-6  46

  11  10,6  درصد  گرم هنگام تولد 2500نسبت نوزادان با وزن کمتر از   س-7  47

  97  96,9  درصد  در مناطق روستایی به آب آشامیدنی سالمخانوار نسبت دسترسی   س-8  48

  26  23,4  درصد  نسبت شاغلین تحت پوشش در معرض خطر حداقل یک عامل زیان آور  س-9  49

  منطقه به جمعیتنسبت پزشک در   س-10  50
به هزارنفر 

  0,74  0,65  جمعیت

  در منطقه به جمعیتنسبت دندانپزشکان   س-11  51
به هزارنفر 

  0,1  0,1  جمعیت

  93,92  91,97 درصد  نسبت دهگردشی به تعداد پزشک  س-12  52

  1,60  1,58  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

  18,48  22,46  درصد  درصد جمعیت شهري تحت پوشش پزشک خانواده به کل جمعیت  س-15  55

  41,86  50,52 درصد  درصد جمعیت داراي دفترچه بیمه روستایی تحت پوشش برنامه به کل جمعیت  س-16  56

  76,60  73,79  درصد  ضریب اشغال تخت  س-17  57
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ر
ف

دی
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  94سال   93سال 

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

  1,21  1,10  جمعیت

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

  جمعیت
1,01  1,17  

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

  تخت
2,38  2,50  

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

  تخت
1,47  1,64  

  0,59  0,30  نفر به ازاي تخت  سرانه نیروي انسانی (شرکتی) به تخت فعال در بیمارستانهاي تابعه  س-22  62

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

  1568  1098  ریالمیلیون   سرانه درآمد تخت فعال بیمارستانی  س -24  64

  2597  1543  ریالمیلیون   سرانه هزینه تخت فعال بیمارستانی  س -25  65

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

  نسبت تخت روانی به جمعیت  س -27  67
 هزارنفردهبه

  جمعیت
0,70  0,86  

  نسبت تخت سوختگی به جمعیت  س-28  68
 هزارنفردهبه

  جمعیت
0,16  0,14  

  نسبت تخت ویژه به جمعیت  س-29  69
 هزارنفردهبه

  جمعیت
1,40  1,55  

  به جمعیت NICUنسبت تخت ویژه   س-30  70
 هزارنفردهبه

  جمعیت
0,30  0,32  

  55  51  باب  و جاده ايتعداد پایگاه اورژانس شهري   س-31  71

  77,78  70,69 درصد و نسبت پایگاههاي جاده اي ایجاد شده به پیش بینی شده  س-32  72

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

  2,86  2,90 تعداد  میانگین اقالم دارویی در نسخ  د-1  74

  41  41 درصد  درصد نسخ حاوي داروي آنتی بیوتیک  د-2  75
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ر
ف

دی
  

شماره 

شناسه 

  شاخص

  عناوین شاخص

  واحد

  متعارف
  94سال   93سال 

  32  34 درصد  درصد نسخ حاوي داروي تزریقی  د-3  76

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

  0,03  0,01 ریال  گذشته در انبارهاي تحت نظر مستقیم معاونت غذا و دارومیزان ریالی داروهاي تاریخ   د-5  78

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

  104  71 تعداد  ADRتعداد گزارشات ارسالی   د-7  80

  104  100,5 درصد  مورد نیاز به ازاي ده هزار نفر جمعیتنسبت داروخانه هاي فعال به کل داروخانه هاي   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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انسانی شاغل :آمار نیروي   

  وضعیت پست هاي سازمانی: 7جدول شماره 

                            

سال                                                                                                        

  عنوان                       

  94سال   93سال   92سال 

  2982  2611  2641  تعداد پست هاي باتصدي

  2320  1799  1761  تعداد پست هاي بالتصدي

  5302  4410  4402  جمع
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  دانشگاه/دانشکده به تفکیک درجه علمی و رابطه استخدامی علمی درتعداد پرسنل شاغل غیر عضو هیئت :8جدول شماره 

  نوع استخدام                    

  عنوان       

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

  94سال   93سال   94سال   93سال   94سال   93سال   94سال   93سال 

ک
زش

پ
  

  0  0  0  0  0  1  0  0  فوق تخصص

  0  0  0  0  96  85  33  27  متخصص

  0  0  14  12  66  53  106  110  عمومی

ک
زش

انپ
ند

د
  

  0  0  0  0  0  0  0  0  فوق تخصص

  0  0  0  0  5  3  0  0  متخصص

  0  0  0  0  12  10  38  39  عمومی

ساز
رو

دا
  

  PhD  1  0  0  0  0  0  0  0یا  متخصص

  0  0  0  0  22  30  8  7  عمومی

ph.D  0  1  0  0  0  0  0  0  

  0  0  5  4  18  10  97  70  کارشناسی ارشد

  226  215  85  50  682  655  1367  1070  رشناسکا

  8  6  42  45  209  201  388  374  ردانکا

  93  31  284  296  227  216  493  493  دیپلم

  0  0  307  316  95  97  263  283  زیردیپلم

  0  0  0  0  0  0  0  0  سایر

  327  252  737  723  1432  1361  2794  2474  جمع

  



 

28 

 

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

                            

  نوع استخدام                        

  عنوان           

  رسمی و پیمانی

  (تعداد)

 Kو ضریب طرحی ،  قراردادي

  (تعداد)

  سایر

  (تعداد)

  94سال   93سال   92سال   94سال   93سال   92سال   94سال   93سال   92سال 

ک
زش

پ
  

  4  6  8  1  1  1  8  4  3  فوق تخصص

  4  5  6  13  7  6  51  52  48  متخصص

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  عمومی

ک
زش

انپ
ند

د
  

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  فوق تخصص

  1  1  1  18  20  17  2  2  0  متخصص

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  عمومی

ساز
رو

دا
  

  PhD  3  3  3  0  0  0  0  0  1 یا متخصص

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  عمومی

ph.D  21  24  24  0  0  1  6  6  10  

  20  18  11  0  1  2  49  47  40  کارشناسی ارشد

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  کارشناس

  40  36  32  33  29  26  137  132  115  جمع
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  1394و  1393و  1392هاي علمی دانشگاه/دانشکده در سال هرم اعضاي هیئت  :10جدول شماره 

  

  عنوان

  درصد به کل اعضاي هیأت علمی  تعداد

94سال   93سال   92سال    94سال   93سال   92سال  

  3,33  54/2  89/2  7  5  5  استاد

  15,24  17/11  83/9  32  22  17  دانشیار

  49,05  30/53  65/56  103  105  98  استادیار

  32,38  99/32  64/30  68  65  53  مربی

  0  0  0  0  0  0  مربی آموزشی

  100  100  100  210  197  173  جمع
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  1393خدمات 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 

  (ریال) یکسال

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

2  

بیمارستانی پایگاه هاي اورژانس بشرویه ارائه خدمات پیش 

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

3  

 115 مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس

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

4  

مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستانی 

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

5  

 _ مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس بیرجند

  115 درمیان
  4،368،000،000  7 مشارکتی

6  

نهبندان  115ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس

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

  1،199،880،000  6  مشارکتی  ارائه خدمات بهیاري بخش داخلی بیمارستان فردوس  7

  699،477،120  3  خرید خدمت  ارائه خدمات نمونه گیري در آزمایشگاه بیمارستان فردوس  8

  6013538687  104  خرید خدمت  پرستاري بیمارستان ولیعصر(عج)  9

  4،850،730  41  مشارکتی  بهیاري و مامایی ولیعصر(عج)  10

  136،800،000  یک پزشک  مشارکتی  خرید خدمات ویزیت بیماران در بیمارستان شهدا قاین  11

  1،765،490،880  11  مشارکتی  ارائه خدمات مراقبتهاي بهیاري بیمارستان قاین  12
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  عنوان  ردیف
نوع خدمات حجمی 

  واگذار شده

معادل نیروي 

  انسانی (نفر)

مبلغ هزینه شده در 

  (ریال) یکسال

  737،951،004  5  مشارکتی  ارائه خدمات تزریقات و پانسمان بیمارستان قاین  13

  947،974،416  7  خرید خدمت  ارائه خدمات مامایی بیمارستان شهدا قاین  14

  993،352،500  2  خرید خدمت  عمومی بازنشستگان بیمارستان امام رضاویزیت پزشکان   15

  3،360،002،684  60  خرید خدمت  خرید خدمات پرستاري بیمارستان امام رضا (ع)  16

  1،622،016،000  10  پیمانکاري  ارائه خدمات مراقبت هاي بهیاري بیمارستان امام رضا  17

  925،990،080  5  مشارکتی  بیمارستان امام رضا 2و  1ارائه خدمات درمانگاه متادون   18

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

20  

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  21
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  1394خدمات 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 

  (ریال) یکسال

  700,000,000  4  نظافت  خدمات نظافتی خوابگاههاي دختران 1

  450,000,000  3  نظافت  نظافتی سلف سرویسخدمات   2

  2,500,000,000  -  سرویس دهی  خدمات ایاب وذهاب دانشجویان  3

  192،000،000  167  واگذاري حجمی  واگذاري خدمات و تاسیسات استان  4

  300،000،000  88  مشارکت با بخش غیر دولتی  115واگذاري اورژانس   5

  300،000،000  310  خدماتخرید   خرید خدمات پرستاري(طرح تحول)  6

  280،000،000  168  خرید خدمات  خرید خدمات حاشیه شهر  7

  611،161،500  5  مشارکتی  ارائه خدمات در درمانگاه متادون سربیشه  8

9  

ارائه خدمات پیش بیمارستانی پایگاه هاي اورژانس بشرویه 

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

10  

پیش بیمارستانی مشارکت در ارائه خدمات 

  زیرکوه -قاین115اورژانس
  5،748،000،000  30  مشارکتی

11  

مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستانی 

  نهبندان _سربیشه 115اورژانس
  5،689،200،000  25  مشارکتی

12  

مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 

  115درمیان_بیرجند
  4،368،000،000  7  مشارکتی

13  

نهبندان  115خدمات پیش بیمارستانی اورژانسارائه 

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

  1،199،880،000  6  مشارکتی  ارائه خدمات بهیاري بخش داخلی بیمارستان فردوس  14
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  عنوان  ردیف
نوع خدمات حجمی 

  واگذار شده

معادل نیروي 

  انسانی (نفر)

مبلغ هزینه شده در 

  (ریال) یکسال

  699،477،120  3  خرید خدمت  ارائه خدمات نمونه گیري در آزمایشگاه بیمارستان فردوس  15

  6013538687  104  خرید خدمت  پرستاري بیمارستان ولیعصر(عج)  16

  4،850،730  41  مشارکتی  بهیاري و مامایی ولیعصر(عج)  17

  136،800،000  یک پزشک  مشارکتی  خرید خدمات ویزیت بیماران در بیمارستان شهدا قاین  18

  1،765،490،880  11  مشارکتی  ارائه خدمات مراقبتهاي بهیاري بیمارستان قاین  19

  737،951،004  5  مشارکتی  ارائه خدمات تزریقات و پانسمان بیمارستان قاین  20

  947،974،416  7  خرید خدمت  ارائه خدمات مامایی بیمارستان شهدا قاین  21

  993،352،500  2  خرید خدمت ویزیت پزشکان عمومی بازنشستگان بیمارستان امام رضا 22

  3،360،002،684  60  خرید خدمت بیمارستان امام رضا (ع)خرید خدمات پرستاري   23

  1،622،016،000  10  پیمانکاري ارائه خدمات مراقبت هاي بهیاري بیمارستان امام رضا  24

  925،990،080  5  مشارکتی بیمارستان امام رضا 2و  1ارائه خدمات درمانگاه متادون   25

  3،149،925،000  19  پیمانکاري تزریقات و پانسمان امام رضا(ع)  26

27  

 قاین، فردوس، در خصوص خدمات پرستاري بیمارستان هاي

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

  473،229،400  3  مشارکتی مرکز بهداشت بیرجند  28
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  تابعه و سایر اطالعات مربوطه طبق جدول زیر آورده شود: نام و تعداد دانشکده هاي

  ( ارقام اعتباري به میلیون ریال) 1393 در سال هزینه ايتعداد دانشکده هاي تابعه به تفکیک تعداد اعضاي هیئت علمی ، دانشجو ، کارکنان و اعتبار : 13 جدول شماره

  مالحظات  هزینه اياعتبار   نیروهاي شرکتی  هیات علمیغیر کنان تعداد کار  تعداد دانشجو  تعداد اعضاي هیئت علمی  نام دانشکده  ردیف

       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 قاینپرستاري   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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( ارقام اعتباري به میلیون ریال) 1394 در سال هزینه ايتعداد دانشکده هاي تابعه به تفکیک تعداد اعضاي هیئت علمی ، دانشجو ، کارکنان و اعتبار : 14 شمارهجدول   

  مالحظات  هزینه اياعتبار   نیروهاي شرکتی  هیات علمیغیر کنان تعداد کار  تعداد دانشجو  تعداد اعضاي هیئت علمی  نام دانشکده  ردیف

      26  736 106 دانشکده پزشکی  1

      15  476  20 دانشکده پیراپزشکی  2

      7  434  14 دانشکده بهداشت  3

      12  459  24 دانشکده پرستاري و مامایی بیرجند  4

      10  127  21 دانشکده دندانپزشکی  5

      16  367  7 پرستاري قاین  6

      12  271  7 پیراپزشکی فردوس  7

      0  8  0 پزشکی آموزشکده فوریتهاي  8

      	0  49  5 شبکه سرایان  9

      	0  56  1  پرستاري طبس  10

      36  0  5 معاونت آموزشی  11

      27  	0  		٠ معاونت پژوهشی  12

      61  	0  ٠ معاونت دانشجویی  13
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  : عتبارات دانشگاها

  .تصویب شده در ابتداي سال ضمیمه شودبودجه اي تنظیم و جدول 

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

  ( ارقام به میلیون ریال)    1393در سال  به تفکیک هزینه و مشخصات فنی پروژه هاي عمرانی بهره برداري شده :15 جدول شماره

دی
ر

ف
  

  هزینه  عنوان پروژه
زیربنا به 

  مترمربع

سال شروع 

  پروژه
  توضیحات  اعتبارمحل 

   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 پایگاه امداد جاده اي اصفاك  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
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دی
ر

ف
  

  هزینه  عنوان پروژه
زیربنا به 

  مترمربع

سال شروع 

  پروژه
  توضیحات  اعتبارمحل 

   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

   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 مرکز بهداشت معصومیه  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

   و شهرسازي راه 85 2750 - بیمارستان درمیان  24

   و شهرسازي راه 85 2750 - بیمارستان سربیشه   25

   و شهرسازي راه 85 2750 - بیمارستان سرایان  26
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دی
ر

ف
  

  هزینه  عنوان پروژه
زیربنا به 

  مترمربع

سال شروع 

  پروژه
  توضیحات  اعتبارمحل 

   و شهرسازي راه 87 12495 - بیمارستان طبس  27

  منابع دانشگاه 92 300 500 احداث بخش دیالیز بیمارستان فردوس 28

  منابع دانشگاه - خیرین 92 50 500 آزمایشگاه باغستان فردوس 29

  استانی EOC 3011 557 1394مرکز اورژانس   30

   سایر منابع 1391 1200 3000  مزار شهداي گمنام دانشگاه  31

   ملی 1389 5131 44800  )هخواهران (ریحاننفره 280خوابگاه   32

  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)   1394به تفکیک هزینه و مشخصات فنی در سال  پروژه هاي عمرانی بهره برداري شده :16 جدول شماره

دی
ر

ف
  

  هزینه  عنوان پروژه
زیربنا به 

  مترمربع

سال شروع 

  پروژه
  توضیحات  محل اعتبار

  	  خیریه- استانی   90  535  2339 احداث مرکز بهداشتی درمانی شهري مهرشهر  1

    ملی  90  480  1600  احداث مرکز بهداشتی درمانی شهري موسی بن جعفر  2

  	  استانی  90  85  300  احداث خانه بهداشت اسماعیل آباد  3

  	  خیریه- استانی   89  2032  7181  احداث مرکز بهداشت قاین  4

  	  خیریه	  89  95  420  احداث پایگاه اورژانس جاده اي ثمن شاهی  5

  سایر -  استانی  90  648  2473  شهریور 17احداث پایگاه بهداشتی   6
یورو توسط سفارت ژاپن بابت  63000مبلغ  1390در سال 

  کمک به خدمات بهداشتی اتباع خارجی واریز گردیده است.



 

40 

  

  :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) 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

  پژوهشگاهیا 

اعتبار 

مصوب 

برنامه 

  مربوطه

اعتبار 

اختصاص 

یافته از 

جمع برنامه 

هاي دیگر 

  دانشگاه

کمک از 

سایر منابع 

داخل کشور 

و خارج 

  گاهدانش

کمک از 

منابع 

خارج  

  کشور

هاي  تعدادطرح

  تحقیقاتی مصوب

  90 -89سال 

هاي طرح

  تحقیقاتی

در  در حال اجرا

  سالجاري

هاي تعداد طرح

تحقیقاتی 

در سال  یافتهپایان

  جاري

 هايتعداد طرح

کاربردي پایان 

  یافته در سال آتی

  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    

مرکز تحقیقات 

  هپاتیت
-  -  -  -  8  19  4    8    2    100,000,000    
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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) 1394ها 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

  پژوهشگاه یا

اعتبار 

مصوب 

برنامه 

  مربوطه

اعتبار 

اختصاص 

یافته از 

جمع برنامه 

هاي دیگر 

  دانشگاه

کمک از 

سایر منابع 

داخل کشور 

و خارج 

  گاهدانش

کمک از 

منابع 

خارج  

  کشور

هاي  تعدادطرح

  تحقیقاتی مصوب

  90 -89سال 

هاي طرح

  تحقیقاتی

در  در حال اجرا

  سالجاري

هاي 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

- - - - 8 8  3  - 6  43 - - - 

مرکز تحقیقات 

 هپاتیت
- - - - 7 5 4 - 16  17 - - - 

مرکز تحقیقات 

عوامل اجتماعی 

 موثر بر سالمت

-  - -  - 30 39  10  - 16  9 -  - -  
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  :گزارش عملیاتی نمودن مصوبات هیئت امنا

ذکر شده است. ضمنا عملکرد برخی مصوبات به دلیل محرمانه بودن متن مصوبات،  1394در این قسمت میزان عملیاتی شدن مصوبات جلسات هیئت امناء دانشگاه در سال 

 و صرفاً بر اساس شماره ردیف شرح داده شده است. بدون ذکر متن

 25/1/1394مصوبات جلسه مورخ 

 ردیف درصد عملیاتی شدن توضیحات

-  100  1  

-  100  2  

-  100  3  

-  ١٠٠  4  

-  100  5  

-  100  6  

-  100  7  

-  100  8  

-  100  9  

-  100  10  

-  100  11  

-  100  12  

-  100  13  

-  100  14  
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 17/2/1394 مصوبات جلسه مورخ

 ردیف درصد عملیاتی شدن توضیحات

-  100  1  
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  3/6/1394مصوبات جلسه مورخ 

 ردیف درصد عملیاتی شدن توضیحات

  100  1  

  100  2  

  100  3  

  100  4  

در شبکه  94درصد بعلت عدم فرصت کافی در در آخر سال 10درصد انجام و  90

  انجام نپذیرفتهخوسف و نبود پیمانکار مناسب در شبکه درمیان 
90  5  

  100  6  

  100  7  

  100  8  

 850/077/363در این راستا به طرح هاي فناورانه تولید دانش  3/6/94مصوبه  9بند 

  ریال هزینه اختصاص یافته است که صددرصد محقق شده است
100  9  

  10  سیاست هاي جمعیتی 30347گزارش عملکرد برنامه   گزارشی در این خصوص در صفحه ؟؟ همین کتاب ذکر شده است.

  11  50بیش از   تهیه و ارسال شیوه نامه

  100  12  

  100  13  

  100  14  

  100  15  
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  16  50بیش از   پست رسیده است 24پست به  3از 

  100  17  

براساس این بند حق الزحمه ها پرداخت  94صددرصد محقق شده است و در سال 

  شده است
100  18  

حق الزحمه کمیته تألیف و ترجمه بر این  94سال صددرصد محقق شده است و در 

  اساس پرداخت شده است
100  19  

براساس این بند حق الزحمه ها پرداخت  94صددرصد محقق شده است و در سال 

  شده است 
100  20  

  21  0  عدم تأمین اعتبار

  100  22  

  40  23  

  100  24  

  25  .از صورتجلسه حذف شده استاین بند   

  26  0  استعالم شده ولی هنوز پاسخی دریافت نشده است.از وزارت 

  100  27  

  100  28  

  100  29  

  100  30  
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  6/11/1394مصوبات جلسه مورخ 

 توضیحات

درصد 

عملیاتی 

 شدن

 ردیف شرح مصوبه

  -  

هاي دانشگاه گزارش حسابرسی دانشگاه در جلسه ارائه و هیات امناء پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ 

دانشگاه را تصویب و موارد ذیل جهت تحقق  1393در خصوص بند هاي گزارش، صورت هاي مالی سال 

ادامه اجراي حسابداري  	تکالیف قانونی در احصاء قیمت تمام شده خدمات و بودجه ریزي برمبناي عملکرد را با

  تعهدي ، مورد تاکید و تصویب قرارگرفت.

برنامه هاي عملیاتی  	و مصارف، دانشگاه مکلف به اجراي با عنایت به ضرورت مدیریت بهینه منابع -

خود در قالب منابع مندرج در بودجه تفصیلی (صورت هاي مالی پیش بینی) بوده و در این راستا 

ملزم به تبادل تفاهمنامه داخلی بین ستاد و واحد هاي تابعه می باشد. رئیس، معاونین و مدیران 

  پاسخ گو می باشند. 		هیات امناء دانشگاه 	سن اجراي آن بهستادي و واحدهاي تابعه در خصوص ح

با عنایت به تکلیف سال قبل هیات امنا دانشگاه مبنی بر احصاء قیمت تمام شده سه واحد عملیاتی  -

بدینوسیله ضمن تأکید بر اجراي تکلیف فوق، دانشگاه ملزم به احصاء قیمت تمام شده حداقل 

براساس دستورالعمل ابالغی مرکز بودجه و  1394یان سال درصد از بیمارستانهاي خود تا پا25

پایش عملکرد وزارت متبوع و ارائه آن به دبیرخانه هیات امنا مرکزي، مرکز بودجه و پایش عملکرد 

 وزارت متبوع می باشد.

در خصوص سایر بندها: دانشگاه مکلف به پیگیري و اجراي مصوبات هیات امناء و رعایت موارد  -

ن نامه مالی و معامالتی و به ویژه دستورالعملهاي نظام نوین مالی و بخشنامه هاي قانونی و آئی

ابالغی از سوي وزارت متبوع براي اجراي صحیح عملیات مالی و استقرار حسابداري تعهدي می 

باشد. در ضمن الزم است حسابرس نتیجه عملکرد دانشگاه را جهت ارائه به هیات امنا، در گزارش 

 به طور شفاف و به تفکیک واحدهاي تابعه درج نماید.سال آتی خود 

1  
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  0  با عنایت به رأي دیوان

آئین نامه  54ماده  5بند  3در راستاي مصوبه مجلس شوراي اسالمی و تسري آن به کارکنان دولت تبصره 

  اداري و استخدامی اعضاي غیر هیات علمی به شرح ذیل اصالح می گردد:

نامه که داراي همسر نبوده (مجرد، بازنشسته، از کار افتاده و وظیفه بگیر مشمول این آیین: کارمندان زن شاغل، 3تبصره

مندي همسر فوت کرده یا مطلقه باشد) و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی باشد، از مزایاي کمک هزینه عائله

راجع ذیصالح، به تنهایی متکفل مخارج فرزندان شوند. در صورتی که این کارمندان براساس راي ممند میاین بند بهره

شوند. این افراد در صورت ازدواج مجدد و تحت تکفل بودن مند میخود باشند، از مزایاي کمک هزینه اوالد نیز بهره

 شوند. اجراي این بند منوط به محاسبه،مند میفرزندان ، براساس رأي مراجع ذیصالح، از مزایاي کمک هزینه اوالد بهره

  دانشگاه می باشد. 1395بینی و تامین اعتبار بار مالی ناشی از آن در بودجه تفصیلی سال پیش

2  

کلیه پایان نامه ها در مقاطع دکتراي پزشکی عمومی، 

دندانپزشکی عمومی و پایان نامه هاي دانشجویان مقاطع 

تحصیالت تکمیلی پس از تصویب در شوراي پژوهشی 

دانشگاه تصویب، و کل مبلغ پایان دانشکده در شوراي پژوهشی 

  نامه در اختیار استاد راهنما جهت اجراي پایان نامه قرار می گیرد.

100  

هاي تحصیالت تکمیلی به دانشگاه به منظور ارتقاي کیفیت پژوهش و کاربردي شدن پایان نامه هاي دوره

را بعنوان سرانه به اجراي پایان نامه اجازه داده می شود در سقف اعتبارات تحقیقاتی و آموزشی مصوب ، مبالغی 

هاي داراي تائیدیه شوراي پژوهشی دانشگاه براي دانشجویان غیرشهریه پرداز این مقاطع به صورت کمک 

بالعوض براساس دستورالعمل اجرایی که توسط شوراي پژوهشی، آموزشی دانشگاه تهیه و به تصویب هیات 

  رئیسه می رسد، پرداخت نماید.

3  

هیئت رئیسه دانشگاه مطرح شد تا در هر معاونت  موضوع در

کارگروه تخصصی مربوطه تشکیل گردد و بر اساس فرمت 

برنامه ریزي استراتژیک و راهبردي به منظور وحدت رویه هر 

معاونت برنامه راهبردي پنج ساله را ارائه و دبیرخانه هیئت 

 امناء آنرا جمع بندي و برنامه راهبردي دانشگاه را در هیئت

رئیسه ارائه و پس از تصویب جهت اجرا به واحدها ابالغ 

مورخ  167125/18/11گردد. طی نامه هاي شماره 

به  13/4/95مورخ  174647/11و نامه شماره  29/3/95

  غ شده است.المعاونت ها اب

60  

وسعه اي کشور، به منظور ساماندهی فعالیت ها و تامین اعتبارات الزم در سطح موسسه و در راستاي برنامه هاي ت

سیاستهاي آمایش، سند چشم انداز و سیاست هاي ابالغی بخش سالمت، دانشگاه مکلف است با برنامه ریزي 

منسجم و تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از صاحب نظران و معاونت هاي تخصصی خود تحت نظارت مستقیم 

بخش هاي بهداشت، درمان، آموزش، فرهنگی و ریاست دانشگاه نسبت به تدوین و تهیه برنامه راهبردي پنج ساله در 

دانشجویی، تحقیقات و فن آوري ، توسعه و مدیریت منابع و یا بازنگري مجدد برنامه راهبردي تدوین شده قبلی خود 

اقدام نماید ونیز از این پس هر ساله، برنامه عملیاتی سال بعد خود را در چارچوب  1395تا نیمه اول خرداد ماه سال 

آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و بر اساس  15ماده 

گردد تدوین نموده و حداکثر تا پایان دستورالعملی که از سوي معاونت برنامه ریزي، هماهنگی و امور حقوقی ابالغ می

  هیات امناي وزارت متبوع ارسال نماید. اسفند ماه به تصویب اعضاي هیأت امناء رسانده و به دبیرخانه مرکزي

4  
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  100  

دانشگاه مکلف است از این پس هرساله، بودجه تفصیلی سال آتی خود را مطابق با ارقام قانون بودجه کشور و 

در صورت عدم ابالغ قانون بودجه بر اساس الیحه بودجه و نیز پیش بینی سایر منابع درآمدي شامل مانده 

مطالبات، ابالغی ردیفهاي متمرکز و کمک هاي حقیقی و حقوقی با هماهنگی و تایید مرکز اعتبارات سنواتی، 

بودجه و پایش عملکرد وزارت متبوع بصورت برآوردي تنظیم و تا پایان اسفندماه هرسال به تصویب اعضاي 

  هیأت امنا رسانده و به دبیرخانه مرکزي هیات امناي وزارت متبوع جهت ابالغ ارسال نماید

صره : تنظیم بودجه سالیانه بایستی بر اساس برنامه عملیاتی مصوب سال مربوطه بوده و این برنامه جزو تب

الینفک اسناد الحاقی بودجه می باشند. پیشنهادات اختصاصی دانشگاه در صورتی که ماهیت بودجه اي اعم از 

  طرح و بررسی است.درآمدي یا هزینه اي داشته باشند همزمان با تصویب بودجه سالیانه قابل 

5  

  100  

واحدهاي ها، ادارات و بمنظور ساماندهی پیشنهادات دانشگاه جهت تصویب در هیات امناء ، کلیه معاونت

هیات امناي دانشگاه ارسال  باشند موارد درخواستی را قبل از طرح در جلسات به دبیرخانهدانشگاه مکلف می

دانشگاه جهت اتخاذ تصمیم مطرح دارند. رییس دبیرخانه موظف است پیشنهادات را در کمیسیون دایمی 

برنامه ریزي ، هماهنگی و امور حقوقی تهیه و پس از  معاونت		نماید. دستور العمل اجرایی این بند توسط 

  تأیید مقام وزارت ابالغ می گردد.

6  

  80  
کمک هاي  دانشکده داروسازي با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و با مشارکت و ایجادت با کلیا

  بالعوض بخش غیردولتی تا مبلغ یک میلیارد تومان موافقت گردید.
7  

  100  

براي سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي به شرح ذیل  03/06/1394صورتجلسه مورخ  12با اصالح بند 

  موافقت گردید:

دانشگاه اجازه داده می شود دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دندانپزشکی، پزشکی و داروسازي که معیار به 

قطعی مندرج در آیین نامه نقل و انتقاالت را نداشته، ولی به دالیل دیگر عالقمند به تحصیل در این دانشگاه 

ذیرش آنها در قالب ظرفیت مازاد و با می باشند در صورت تایید شوراي نقل و انتقاالت و وجود امکانات براي پ

نظر هیات رئیسه می توانند مهمان شده یا به دانشگاه انتقال یابند. میزان شهریه این افراد براي دانشجویان 

  درصد شهریه سهمیه مازاد خواهد بود.100در صد و براي دانشجویان ظرفیت مازاد  50روزانه حداقل معادل 

8  
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  100  

درصد  30بسته به نوع رشته تا  PHDجویان ظرفیت مازاد رشته هاي کارشناسی ارشد و با تخفیف شهریه دانش

  موافقت گردید. 95-94شهریه با نظر هیئت رئیسه دانشگاه از نیمسال دوم سال تحصیلی 

در این  تبصره: کارکنان دانشگاه و فرزندان آنها که در مقطع کارشناسی ارشد بصورت ظرفیت مازاد

درصد با نظر هیئت رئیسه  50دانشگاه پذیرفته شده اند و ملزم به پرداخت شهریه می باشند، تا سقف 

  دانشگاه از تخفیف شهریه برخوردار می گردند.

9  

اساس نامه تدوین شد ولی با توجه به موارد مالی 

و هزینه کرد هاي کلینیک در مرحله اصالح می 

  باشد.

30  

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد  1وبات پانزدهمین اجالس روساي دانشگاهها و ماده مص 2به استناد بند 

مبنی بر شروط ایجاد کلینیک ویژه مستقل، با اداره کلینیک هاي ویژه عصر دانشگاه در مرکز استان بر اساس 

تی دانشگاه به تصویب ) آئین نامه مالی و معامال2) ماده (2شیوه نامه اي است که در چارچوب مقرر در تبصره (

هیئت رئیسه دانشگاه خواهد رسید، پس از تایید معاون درمان وزارت متبوع به عنوان کلینیک مستقل موافقت 

  گردید.

10  

  100  

ریال از محل مانده وجوه سنواتی جهت توسعه زیر ساخت و ایجاد فضاي  000/000/400/4با اختصاص مبلغ 

  از درج در بودجه تفصیلی موافقت گردید. فیزیکی مراکز تحقیقاتی دانشگاه پس

  

11  

  100  

دستور العمل مرخصی هاي استحقاقی و استعالجی و  22بند (ب) ماده  		با اصالح و اضافه نمودن یک تبصره به

  آئین نامه اداري ، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی به شرح ذیل موافقت گردید: 81... موضوع ماده 

پس از استفاده از مرخصی استعالجی به مدت حداقل یک سال، به افتخار بازنشستگی پرسنلی که بالفاصله "

  "نائل می گردند از لحاظ دریافت کلیه حقوق و مزایا ، مشمول بند (الف) می گردند.

12  

استعالم در خصوص چگونگی فروش و انجام 

مزایده توسط شبکه طبس از دفتر حقوقی دانشگاه 

  ریافت نشده استانجام پذیرفته که پاسخی د

0  

با فروش ساختمان قدیمی مرکز بهداشتی درمانی دیهوك، پانسیون قدیمی مرکز دیهوك و یک قطعه زمین 

محصور شده در دیهوك به قیمت کارشناسی و برابر مقررات مربوط موافقت گردید و مقرر شد درآمد حاصله به 

  ج در بودجه تفصیلی هزینه نماید.منظور بهسازي و توسعه مرکز بهداشتی درمانی دیهوك پس از در

  

13  
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  100  

موافقت گردید و دانشگاه مجاز است با تصویب  1395با انتخاب موسسه آرشین حساب به عنوان حسابرس سال 

  هیات رئیسه دانشگاه قرارداد منعقد نماید.

  

14  

  100  

پرستاري که با تعیین مبالغ ریالی کار دانشجویی در واحدهاي خدماتی، فرهنگی و بیمارستانی باستثناء گروه 

آئین نامه بهره مندي از فعالیت  داراي دستورالعمل خاص خود می باشند با رعایت مقررات مربوط از جمله

درمانی و موسسات آموزش عالی  هاي دانشجویان دانشگاه ها، دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

  به شرح ذیل موافقت گردد: 1389تحقیقاتی علوم پزشکی مصوب 

  الف) دانشجویانی که در واحدهاي خدماتی و فرهنگی کار دانشجویی دارند:

  ریال. 24000هر ساعت مبلغ  			دانشجویان کارشناسی و کاردانی: 	.1

  ریال. 28800غ . دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري: هر ساعت مبل2

  ب) دانشجویانی که در بیمارستان کارهاي بالینی انجام می دهند:

  ریال. 30000. دانشجویان کارشناسی هر ساعت مبلغ 1

  ریال. 35000. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري هر ساعت مبلغ 2

  

15  

  100  

علمی دانشگاه و خانم طاهره با ادامه و استمرار خدمت آقاي مهندس محمودرضا توکلی مربی عضو هیئت 

خزاعی مربی عضو هیئت علمی دانشگاه به مدت یکسال تحصیلی دیگر پس از تایید مقام محترم وزارت 

  موافقت گردید.

  

16  
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  28/12/1394مصوبات جلسه مورخ 

 توضیحات

درصد 

عملیاتی 

 شدن

 ردیف شرح مصوبه

  100  

سیاست ها و برنامه هاي ابالغی وزارت متبوع و ظرفیت هاي دانشگاه در راستاي  1395برنامه عملیاتی سال 

ممهور به مهر دبیرخانه مرکزي هیأت امناء تصویب و  1395مؤسسه به همراه بودجه تفصیلی مربوط در سال 

مقرر گردید گزارش پیشرفت اقدامات این برنامه براساس دستورالعمل هاي معاونت برنامه ریزي، هماهنگی و 

ت متبوع پایش و هر سه ماه یکبار به هیأت امناء ارائه گردد. پایش عملکرد مالی فعالیت ها، امور حقوقی وزار

انعکاس یافته در جداول بودجه مصوب، سالیانه توسط حسابرسی مؤسسه ارزیابی و در گزارش حسابرسی سال 

  مربوطه به هیأت امناء ارائه می شود.

1  

  100  

و  15/4/1394پنجساله پنجم توسعه و در راستاي اجراي تفاهمنامه مورخ  قانون برنامه 20به استناد بند ب ماده 

انجام شده بین وزارت متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزي که  20/4/1394مورخ  306/100نامه شماره 

توسط رییس جمهور محترم تأیید و پی نوشت گردیده (پیوست) به دانشگاه اجازه داده می شود تا در سقف 

رات موضوع تفاهم نامه هاي فوق جابجایی الزم را انجام دهد. همچنین دانشگاه مجاز است در داخل اعتبا

فصول بین برنامه ها و منابع در اختیار نسبت به جابجایی اعتبارات (عمومی و اختصاصی) جهت پرداخت هاي 

منظور  1394ه تفصیلی سال ضروري و اجتناب ناپذیر با اولویت پرداختهاي کارکنان اقدام و در اصالحیه بودج

نماید. جابجایی اعتباراتی که با هدف معین در اجراي برنامه هاي طرح تحول سالمت از طریق وزارت متبوع 

ابالغ گردیده و نیز جابجایی از اعتبارات هزینه اي به تملک دارایی مازاد بر مصوبه سال جاري هیأت امنا و 

  بارات سفر مقام معظم رهبري و سفر ریاست جمهوري مجاز نمی باشد.اعتبارات تملک دارایی به هزینه اي و اعت

2  

  100  

با اجراي قرارداد همکاري فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت تعاون، کار و رفاه 

موافقت  6/10/94/ت مورخ 1106/94/1اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به شماره 

  ید.گرد

3  
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از مصوبات مورخ  6گزارش میزان موفقیت استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی ( موضوع بند 

  ):دانشگاه هیئت امناء  8/4/1392

  فعالیت یا فعالیتهاي انجام شده براي هر برآمد  برآمد فصل یک  ردیف پروژه درتفاهم نامه

  1ردیف 
استانی سه ساله سند ملی تغذیه و (برنامه عملیاتی) 

 امنیت غذایی

تدوین و اجراشده  تهیه و 94برنامه عملیاتی واحد جهت سال 

  است

  پروژه ترویج فرهنگ و سواد تغذیه اي  2ردیف 

اجراي برنامه هاي ویژه  /94در دیماهاجراي بسیج هاي تغذیه 

توزیع رسانه هاي /به مناسبت روز جهانی غذا/کودك/تخم مرغ

  در سطوح شهرستان هاي استان تغذیه

  3ردیف 

مراقبت تغذیه اي  استقرار و پایش راهنماي ابالغی

  مادران باردار

تغذیه مادران باردار و شیرده در  برگزاري کارگاه آموزشی 

باردار از سطح پزشک تا بهورز در کلیه شهرستان  94مهر

فرم منحنی وزن گیري مادران باردار از 20000ها/تهیه و خرید 

منحنی هاي وزن گیري در  اجراي برنامه  انتشارات ماندگار/

/اجراي طرح حمایت تغذیه اي از زنان باردار کلیه شهرستانها 

تهیه و چاپ /مادر باردار)700نیازمند با همکاري بنیاد علوي(

نسخه/خرید مکمل مولتی ویتامین 10000کار آموزش مادر

  مینرال حاوي ید جهت مادران باردار

بانک اطالعات  و پایش راهنماي ابالغی استقرار

  مدیریت تغذیه در بحران (در قالب نرم افزار)
  از وزارت خانه ابالغ نشده است.

پیشگیري و مراقبت از  استقرار و پایش راهنماي ابالغی

  اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان
  از وزارت خانه ابالغ نشده است.

  4ردیف 

  IDDپایش پروتکل هاي ابالغی 

ساله  10-8 خرید کیت ید سنج /سنجش ید ادرار دانش آموزان

تعیین میزاي  / و ارسال نتایج حاصل به وزارتخانه 94در اسفند

  ید نمک ها در سطح خانوار

  مراقبت تغذیه اي کودکانپایش پروتکل هاي ابالغی  

کمیته اجراي برنامه مشارکتی حمایتی کودکان با همکاري 

امداد/اجراي طرح تامین یک وعده غذاي گرم در روستامهد 

/آنالیز داده بازدید از برنامه در سطح روستامهد ها هاي استان/

 ENAماهه با نرم افزار  59تا6هاي تن سنجی کودکان 

  مکمل یاري دانش آموزانپایش پروتکل هاي ابالغی  

به آهن یاري و مکملیاري با ویتامین د آرسال توافق نامه 

برگزاري کمیته استانی طرح آهن  آموزش و پرورش استان /

و ویتامین د  خرید مکمل اهن / و مکملیاري با ویتامین د یاري

 اجراي برنامه ریال)/450000000( جهت دانش آموزان

دانش %100دانش آموزان جهت مکملیاري با آهن و ویتامین د 

تهیه و تکثیر  وره متوسطه اول و دوم استان/آموزان دختر د

هزار نسخه 30سري پمفلت ویتیمین د و پوستر ویتامین د(2

پوستر و توزیع در واحدهاي بعداشتی تابعه و 5000پمفلت و 

  بازدید از مدارس مجري طرح /مدارس مجري طرح

  بحرانتغذیه در EOPتدوین   مدیریت تغذیه در بحرانپایش پروتکل هاي ابالغی  
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  فعالیت یا فعالیتهاي انجام شده براي هر برآمد  برآمد فصل یک  ردیف پروژه درتفاهم نامه

  5ردیف 

 پروژه هم افزایی درون بخشی :

برنامه نظارت سالمت محیط و کار در سطح عرضه مطابق با 

  اولویت هاي اعالم شده

و ارسال به ه عرض نمونه گیري از  مواد غذایی در سطح

  آزمایشگاه مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه

برنامه نظارت معاونت غذا و دارو در سطح تولید 

  مطابق با اولویت هاي اعالم شده در خرداد

ت استان و انجام نمونه گیري از تولیدات کارخانجا

  آزمایشات مربوطه

پروژه هم افزایی درون بخشی : برنامه درجه بندي 

  ارسالی هايصنایع بر اساس پروتکل

واحد 11درجه بندي پروتکل ارسالی از سازمان غذاودارو جهت 

انجام پذیرفت و جهت هرواحد امتیاز  استان تکمیل و ارزیابی

  تخصیص داده شد.

  

پروژه هم افزایی درون بخشی : برنامه اجرایی 

  برچسب گذاري مواد خوردنی و آشامیدنی

برگزاري کارگاه آموزشی  در این زمینه توسط اداره نظارت بر 

مواد غذایی ،کنترل برچسب گذاري در بازدید هاي واحد هاي 

  تولید

برنامه بهبود تغذیه پروژه هم افزایی درون بخشی : 

  بیماران بستري در بیمارستان
  برگزاري کارگاه آموزشی توسط معاونت درمان

  6ردیف 

 پروژه هم افزایی برون بخشی :

برنامه کاهش میزان عوامل خطرزاي شاخص (سموم، سموم 

دفع آفات نباتی و آالینده هاي فلزي، هورمون ها و آنتی 

  ها) درمحصوالت کشاورزي و دامی بیوتیک

ارزیابی آنتی بیوتیک هابه صورت نمونه برداري از واحد هاي 

تولیدي شیر و پایش میزان آنتی بیوتیک صورت گرفته است.در 

خصوص سایر موارد نظیر رنگ هاي غیر مجاز در محصوالت 

سنتی با نمونه برداري و پایش و اقدام قانونی صورت پذیرفته 

امل  خطرزا از طریق  ارسال نتایج ارزیابی واحد است .سایر عو

  هاي تولیدي در حال  پیگیري است.

 پروژه هم افزایی برون بخشی :

تقویت همکاري هاي برون بخشی از طریق شوراي برنامه 

  ریزي و توسعه استان

برگزار ي کمیته هاي استانی و شهرستانی برنامه هاي 

در کارگروه سالمت و  سوء تغذیه  کودکان  تغذیه/طرح مشکل

  امنیت غذایی استان

  7ردیف 
اجراي تحقیق بومی مرتبط به ارتقاي تغذیه و 

  امنیت غذایی
-  

  شامل استان خراسان جنوبی نمی شود.  پروژه ویژه استان هاي بسیار ناامن تا ناامن غذایی` 8ردیف 

  ابتکاري (پیشنهادي) استان برنامه  9ردیف 

طرح بررسی تاثیر مکمل ویتامین د و آهن بر شاخص "اجراي 

در  "هاي خونی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم 

  سه فاز
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  :دانشگاه هیئت امناء 8/4/1392از مصوبات مورخ  9گزارش بند 

  روند اجرا در سطح استان خراسان جنوبی  شاخص

ایجاد تختهاي 

  روانپزشکی

روان در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند و پیگیري اجراي بخش نامه وزارت در تخت مزمن  10راه اندازي 

  درصد تخت هاي فعال به تخت روان 10خصوص اختصاص 

کاهش شیوع 

  افسردگی

تعیین و طرح درس ودستورالعمل  نوان دومین اولویت بهداشتی استانپیشگیري از افسردگی به ع - 1

به مراکز بهداشت شهرستانهاي تابعه ارسال شده  26/1/94در مورخه  9895/16مربوطه با شماره 

 سطح استان دراین خصوص معمول گردد.است تا آموزش وسیع در 

مربیان شهرستانهاي تابعه توسط واحد بهداشت روان استان در این خصوص آموزش الزم دریافت  - 2

 .توانمند شده اند داشته و

آموزش پیشگیري و درمان افسردگی به عنوان یکی از مهمترین انتظارات واحد بهداشت روان استان  - 3

نفر 11244از شبکه هاي بهداشت و درمان تابعه تعیین و اعالم شده است و بر اساس آمار ارسالی

 .درخصوص اختالالت روانی افسردگی واختالالت اضطرابی آموزش دیدند

موزشی مربوطه براي استفاده آموزشی در اختیار مربیان شهرستانهاي تابعه قرارگرفته است . متون آ - 4

کارشناس روانشناس بالینی در طرح تحول جذب و مهارت الزم جهت انجام  2کارشناس ارشد و  10

جلسه مداخالت مختصر افسردگی و اضطراب را دریافت نمودند و در شهرستانهاي بیرجند قاین و  2

  .ارائه خدمت می کنند فردوس

افزایش بهره مندي از 

  خدمات بهداشت روان

ادغام و ارائه خدمات بهداشت روان در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهري و پایگاههاي بهداشت   - 1

 نفر (کل) جمعیت شهري استان به خدمات بهداشت روان . 471146تابعه استان و دسترسی 

ر کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه هاي  بهداشت ادغام و ارائه خدمات بهداشت روان د - 2

  نفر (کل) جمعیت روستایی  استان به خدمات بهداشت روان . 298655استان و دسترسی 

ارتقاء سطح سواد 

  سالمت روان

برنامه هاي آموزشی / عملیاتی مختلف سالمت روان دراین خصوص توسط واحد بهداشت روان  - 1

استان تدوین و براي اجراي یکسان و هماهنگ آنها درسطح استان به شبکه هاي  بهداشت و درمان 

 شهرستانهاي تابعه ارسال شده است . 

استفاده آموزشی و آموزش الزم متون آموزشی مربوطه توسط واحد بهداشت روان استان تهیه و براي  - 2

عموم به شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستانهاي تابعه ارسال شده  به گروههاي مختلف هدف و

 است . 

ودك آزاري در سطح ، کآموزش پیشگیري از همسر آزاريبالگري و برنامه غر 95از  نیمه دوم سال  - 3

 مراکز انجام خواهد شد 

ادغام برنامه هاي سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد در غالب گروههاي سنی و غربالگري اکتیو بیماران  - 4

  توسط مراقبین سالمت و بهورزان  
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:) هیئت امناء دانشگاه 3/6/1395صورتجلسه مورخ  10موضوع بند  ( با موضوع کمک به اجراي سیاستهاي جمعیتی کشور 30347گزارش عملکرد برنامه اعتباري   

  هزینه ها و تعهدات  جمع  حوزه  مبلغ  حواله   برنامه  ردیف 

1294503 30347 

120 376،000،000 

 404،000،000 619 1،411،000،000  1،411،000،000 بهداشت

335 631،000،000 

1294508 30347 

203 32،143،000،000 

 78،682،000،000  78،682،000،000 درمان
458 16،279،000،000 

633 21،500،000،000 

566 8،760،000،000 

150 573،000،000 

 64،817،500،000  64،817،500،000 بهداشت

336 600،000،000 

377 600،000،000 

432 50،000،000،000 

433 2،585،000،000 

474 400،000،000 

593 9،032،000،000 

653 300،000،000 

695 727،500،000 

 144،910،500،000 144،910،500،000 0 144،910،500،000  جمع کل
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  ارائه شده در جلسه هیئت امناء دانشگاه: 1394در سال  شاخصهاي عملکرد دانشگاه

   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

1 

نسبت دانشجویان 

دوره تحصیالت 

تکمیلی به کل 

 دانشجویان

 %26 %4 %27 %5 %15 %8  %6 درصد 2983 190

این ردیف رقم مربوط به جمع کل  2در ستون 

باال( اعم از  دانشجویان کارشناسی ارشد و به

 94در سال تحصیلی  روزانه، شبانه و بین الملل)

رقم مربوط به کل  3درج شود. در ستون   95  -

دانشجویان( اعم از روزانه، شبانه و بین الملل)در 

حاصل  5همان سال تحصیلی درج شود  در ستون

به  3به رقم ستون  2تقسیم رقم مندرج در ستون 

 صورت درصد درج گردد.

2  

دانشجویان  نسبت

خارجی به کل 

 دانشجویان

 %0,62 %0,40 %0,7 %0,44 %5 %1  %0,34 درصد 2983 10

این ردیف رقم مربوط به جمع کل  2در ستون 

دانشجویان خارجی(اعم از روزانه، شبانه و بین 

درج شود. در  95  -  94الملل)درسال تحصیلی 

رقم مربوط به کل دانشجویان (اعم از  3ستون  

شبانه و بین الملل) در همان سال روزانه، 

حاصل تقسیم  5تحصیلی درج شود.  در ستون

به  3به رقم ستون  2رقم مندرج در ستون 

 صورت درصد درج گردد.

3  

نسبت جمع استاد و 

دانشیار به کل اعضاء 

 هیات علمی

 %27 %13 %29 %14 %30 %22  %19 درصد 210 39

 این ردیف رقم مربوط به جمع استاد 2در ستون 

و دانشیار(اعم از روزانه، شبانه و بین الملل)در 

 3درج شود. در ستون   95  - 94سال تحصیلی  

رقم مربوط به کل اعضاي هیأت علمی اعم از 

استاد ، دانشیار ، استادیار و مربی) در همان سال 

حاصل تقسیم  5تحصیلی درج شود.  در ستون

به  3به رقم ستون  2رقم مندرج در ستون 

 د درج گردد.صورت درص
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

4  

نسبت تعداد 

دانشجویان به اعضاي 

  هیات علمی

  جدید  14,4  11 14 10  13  14  نفر  210 2983

این ردیف رقم مربوط به تعداد کل  2در ستون 

دانشجویان ( اعم از روزانه، شبانه و بین الملل)در 

 3درج شود. در ستون   95  -  94سال تحصیلی 

علمی در رقم مربوط به تعدادکل اعضاي هیات 

 5همان سال تحصیلی درج شود . در ستون

به رقم  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

  به صورت درصد درج گردد. 3ستون 

5  

نسبت اعضاي هیات 

علمی تمام وقت 

جغرافیایی  به کل 

 اعضاي هیات علمی

 %58 %57 %61 %59 %80 %70  %62 درصد 210  130

این ردیف رقم مربوط به تعداد  2در ستون 

اعضاي هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی شامل 

 94دوره هاي روزانه، شبانه و بین الملل در سال

رقم مربوط به کل اعضاي  3درج شود. در ستون  

هیأت علمی اعم از روزانه، شبانه و بین الملل در 

 5درج شود.  در ستون 95  - 94سال تحصیلی  

به رقم  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

 به صورت در صد درج گردد. 3ستون 

6  

نسبت مجموع احراز 

کنندگان رتبه هاي 

اول تا سوم کشوري 

به کل دانشجویان 

 1000ضربدر 

0 2983 
تعداد 

 در هزار
0  

قابل 

سنجش 

 نمی باشد

   0 2,3 0,00 1,50 

این ردیف رقم مربوط به مجموع  2در ستون 

که حائز   94دانشجویان کلیه رشته ها درسال

تا سوم کشور (شامل دوره هاي  رتبه هاي اول

روزانه، شبانه و بین الملل) گردیده اند ، درج شود. 

رقم مربوط به کل داشجویان اعم از  3در ستون  

  -  94روزانه، شبانه و بین الملل سال تحصیلی  

حاصل تقسیم رقم  5درج شود.  در ستون 95

به صورت  3به رقم ستون  2مندرج در ستون 

 گردد. تعداد در هزار درج
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

 سرانه فضاي آموزشی  7
20493 2983 

متر 

 مربع
6,87  7,1 8 5,19 8,2 5,70 8,26 

این ردیف رقم مربوط به مساحت کل  2در ستون 

فضاهاي آموزشی اعم از کالسهاي درس، سالن 

اجتماعات، آزمایشگاهها و سالن تشریح و غیره 

درج شود. در  94(بجز فضاهاي درمانی*)  درسال

مربوط به کل دانشجویان اعم از رقم  3ستون  

  -  94روزانه، شبانه و بین الملل سال تحصیلی  

حاصل تقسیم رقم  5درج شود.  در ستون 95

به صورت متر  3به رقم ستون  2مندرج در ستون 

مربع درج گردد.منظور از فضاي درمانی شامل 

بخش هاي درمانی بیمارستانی یا کلینیکی می 

مات درمانی ارائه می باشد که در آنها صرفاً خد

گردد ، از جمله بخش ها ، رادیولوژي هاي 

 بیمارستانی ، آزمایشگاههاي بیمارستانی و....

8  

نسبت کل اعتبار 

آموزشی دانشگاه به 

 تعداد کل دانشجویان

339189 2983 
میلیون 

 ریال
113,71  32,154 206 96,46 178,8 64,00 105,38 

مربوط به این ردیف رقم هزینه شده  2در ستون 

مجموع اعتبارات آموزشی اعم از عمومی، 

اختصاصی، ابالغی ردیفهاي متمرکز و سایر منابع 

رقم مربوط به  3درج شود. در ستون   94در سال

کل دانشجویان اعم از روزانه، شبانه و بین الملل 

 5درج شود.  در ستون 95  - 94سال تحصیلی  

به رقم  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

 به صورت میلیون ریال درج گردد. 3تون س

9  
سرانه فضاي خوابگاه 

 دانشجویی
25750 2983 

متر 

 مربع
8,63  8 6 6,75 6 7,72 5,35 

این ردیف رقم مربوط به مساحت کل  2در ستون 

فضاهاي خوابگاهی تحت هر عنوان اعم از ملکی، 

درج شود.  94استیجاري، خصوصی و مشارکتی درسال

مربوط به کل دانشجویان اعم از روزانه، رقم  3در ستون  

درج شود.   95  -  94شبانه و بین الملل سال تحصیلی  

به رقم  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون  5در ستون

 به صورت متر مربع درج گردد. 3ستون 
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

10  

درصد دانشجویانی که 

از خوابگاه استفاده 

 میکنند

 %39 %57 %40 %53 %40 %47  %49 درصد 2983 1462

این ردیف رقم مربوط به تعداد  2در ستون 

استفاده  94دانشجویانی که از خوابگاه درسال

میکنند( کل فضاهاي خوابگاهی تحت هر عنوان 

اعم از ملکی، استیجاري، خصوصی و مشارکتی). 

رقم مربوط به کل دانشجویان اعم  3در ستون  

  -  94از روزانه، شبانه و بین الملل سال تحصیلی  

حاصل تقسیم رقم  5رج شود.  در ستوند 95

به صورت  3به رقم ستون  2مندرج در ستون 

 درصد درج گردد

11  

درصد پوشش 

خوابگاههاي مشارکتی 

  و خودگردان

  جدید  	  %9  %38  %40  %16  %35  درصد  1462 508

تعداد دانشجویان استفاده کننده از  2در ستون 

 94خوابگاههاي مشارکتی و خودگردان  در سال 

تعداد کل دانشجویان 3گردد .درستون  درج

درج گردد. در  94استفاده کننده ازخوابگاه درسال

به  3به ستون   2حاصل تقسیم  ستون  5ستون 

  صورت درصد درج گردد.

12  
سرانه فضاي اماکن 

 ورزشی دانشجویان
3080  2983 

متر 

 مربع
1,033  1,5 1,7 1,12 2,9 0,60 2,26 

به مساحت کل  این ردیف رقم مربوط 2در ستون 

تحت هر عنوان اعم  94فضاهاي ورزشی در سال

از ملکی، استجاري، خصوصی و مشارکتی 

رقم  3(سرپوشیده وسر باز) درج شود. در ستون  

مربوط به کل دانشجویان اعم از روزانه، شبانه و 

درج شود.     95  -  94بین الملل سال تحصیلی

 2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون  5در ستون

 به صورت متر مربع درج گردد. 3ه رقم ستون ب
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

13  

در صد پوشش مشاوره 

اي وسالمت روان 

دانشجویان به کل 

  دانشجویان

  جدید  	  %0  %25  %50  %30  %26  درصد  2983 779

تعداد دانشجویانی که تحت پوشش  2در ستون 

قرار  94مشاوره اي و سالمت  روان در سال 

گرفته اند اعم از روزانه ، شبانه و بین الملل درج 

تعداد کل دانشجویان در سال  3گردد .در ستون 

اعم از روزانه ، شبانه ، بین الملل ، درج گردد . 94

 2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون  5در ستون 

  به صورت درصد درج گردد.  3به رقم ستون 

14  
تعداد تیراژ نشریات 

  دانشجویی
  193021  	  153003  -4  20  15  0  تعداد   13  13

 2در ستون  93تعداد نشریه منتشر شده  در سال 

 94درج گردد. تعداد نشریه منتشر شده  در سال 

حاصل تفاضل  5درج گردد. در ستون  3در ستون 

  می باشد..  3از ستون  2ستون 

15  

نسبت تعداد 

دانشجویان طب سنتی 

(مجموع تخصصی 

طب سنتی،تخصص 

داروسازي) به کل 

 دانشجویان

 %0,34 %0,00 %0,44 %0,0      %0,0 درصد 2983  0

این ردیف رقم مربوط به جمع  2در ستون 

دانشجویان طب سنتی (مجموع تخصصی طب 

سنتی، تخصصی داروسازي،تاریخ طب سنتی)   

 3درج شود. در ستون   95  -  94سال تحصیلی 

رقم مربوط به کل دانشجویان اعم از روزانه، 

ود  شبانه و بین الملل همان سال تحصیلی درج ش

 2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون  5در ستون

 به صورت درصد درج گردد. 3به رقم ستون 

16  

تعداد شرکت هاي 

دانش بنیان تأسیس 

 یافته در سال مربوطه

 124 4 183 0 3 1  0 تعداد 4 4

تعداد شرکتهاي دانش بنیان دراول  2در ستون 

تعداد شرکتهاي  3درج گردد. در ستون   94سال 

درج گردد. در ستون  94بنیان در آخر سالدانش 

از  2پنجم حاصل تفاضل رقم مندرج در ستون 

به صورت تعداد درج گردد.  3رقم مندرج درستون 

بیانگر شرکتهاي دانش  5رقم مندرج در ستون 

 مزبور می باشد 94بنیان تأسیس یافته در سال
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

17  

نسبت تعداد مقاالت 

ایندکس شده در 

مجالت داخلی به کل 

تعداد پژوهشگر تطبیق 

 یافته

 0,59 0,80 0,6 0,78 0,86 0,67  0,61 تعداد 195 118

رقم مربوط به تعداد مقاالت ایندکس  2در ستون 

درج گردد. در  94شده در مجالت داخلی در سال

تعداد پژوهشگر تطبیق یافته درهمان  3ستون 

سال  درج گردد. در ستون پنجم حاصل تقسیم 

 3به رقم مندرج درستون  2رقم مندرج در ستون 

به صورت تعداد درج گردد. (توضیح: پژوهشگر 

تطبیق یافته برابر است با یک دوم دانشجویان 

پی اچ دي و دستیاران فوق تخصصی + یک 

سوم تعداد دستیاران تخصصی + یک سوم 

دانشجویان کارشناسی ارشد+ یک دوازدهم 

دانشجویان دکتراي عمومی+ یک سوم اعضاي 

آموزشی + کل اعضاي هیأت علمی  هیأت علمی

پژوهشی + تعداد کل محققین غیر هیأت علمی 

 مراکز تحقیقاتی)

18  

نسبت تعداد مقاالت 

ایندکس شده 

درمجالت بین المللی 

(خارجی) به کل تعداد 

 پژوهشگر تطبیق یافته

 0,58 1,37 0,55 0,39 0,81 0,63  0,58 تعداد 195 113

مقاالت ایندکس رقم مربوط به تعداد  2در ستون 

درج گردد.  94شده در مجالت خارجی در سال 

تعداد پژوهشگر تطبیق یافته در  3در ستون 

همان سال درج گردد. در ستون پنجم حاصل 

به رقم مندرج  2تقسیم رقم مندرج در ستون 

 به صورت تعداد درج گردد. 3درستون 
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

19  

نسبت اعتبارات 

پژوهشی جذب شده از 

به منابع خارج دانشگاه 

کل منابع بودجه 

 پژوهشی دانشگاه

 %32 %20 %17 %21 %13,5 %11,5  %11 درصد 28638 3108

رقم مربوط به اعتباراتی که از منابع  2در ستون 

خارج دانشگاه ،اعم از منابع معاونت علمی و 

فنآوري ریاست جمهور، صنایع، دستگاهها و سایر 

وزارتخانه ها و بخش خصوصی و غیردولتی و 

درج  94جذب شده است در سال   گرانت ها

کل اعتبارات پژوهشی مصوب  3گردد.در ستون 

بودجه و مصوب هیأت امنا و اختصاص یافته از 

ردیفهاي متمرکز و اختصاص یافته از منابع خارج 

دانشگاه در همان سال درج گردد.  در ستون 

به  2پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

درصد درج  به صورت 3رقم مندرج درستون 

 گردد

20  

نسبت تعداد پروژه 

هاي تحقیقاتی 

کاربردي پایان یافته 

که در سطح ملی یا 

استانی مورد استفاده 

گرفته به کل پروژهاي 

 تحقیقاتی پایان یافته 

 %25 %4 %27 %17 %40 %32  %29 درصد 48 14

تعداد پروژه تحقیقاتی کاربردي پایان  2در ستون 

ملی یا استانی  که در سطح 94یافته در سال 

مورد استفاده قرار گرفته است، درج گردد. در 

تعداد کل پروژه تحقیقاتی پایان یافته در  3ستون 

درج گردد. در ستون پنجم حاصل   94سال 

به رقم مندرج  2تقسیم رقم مندرج در ستون 

 به صورت درصد درج گردد. 3درستون 

21  

تعداد مقاالت 

تخصصی در حوزه 

طب و داروسازي 

 سنتی به کل مقاالت

 %3 %3 %4 %6 %9,5 %7,7  %7 درصد 230 15

این ردیف رقم مربوط به تعداد  2در ستون 

مقاالت تخصصی در حوزه طب و داروسازي 

رقم  3درج شود. در ستون   94سنتی در سال 

مربوط به تعداد کل مقاالت در همان سال درج 

حاصل تقسیم رقم مندرج در  5شود . در ستون

به صورت درصد درج  3رقم ستون  به 2ستون 

 گردد
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

22  

تعداد پروژه هاي 

تحقیقاتی منجر به 

پتنت  وثبت مالکیت 

 معنوي

 336 0 569 0 6 2  2 تعداد 2 0

این ردیف رقم مربوط به تعداد پروژه  2در ستون 

داراي پتنت   94هاي تحقیقاتی که در اول سال

وثبت مالکیت معنوي بوده اند درج شود. در 

رقم مربوط به تعداد پروژه هاي  3ستون 

تحقیقاتی که در طی همانسال موفق به دریافت 

پتنت  وثبت مالکیت معنوي شده اند، درج شود.  

 2حاصل جمع رقم مندرج در ستون  5در ستون

 به صورت تعداد درج گردد. 3به رقم ستون 

23  

نسبت تعداد مرگ 

مادران باردار به علل 

عوارض حاملگی و 

موالید  زایمان به کل

 زنده

1 6451 

تعداد 

در 

یکصد 

هزار 

تولد 

 زنده

15,50  18 15 32,95 18,8 17 21 

این ردیف رقم مربوط به مادرانی که  2در ستون 

به علت عوارض بارداري در زمان بارداري یا 

فوت نموده اند ، درج شود. در  94زایمان در سال

رقم مربوط به کل موالید زنده در همان  3ستون  

حاصل تقسیم رقم  5شود  در ستون  سال درج

ضربدر   3به رقم ستون  2مندرج در ستون 

یکصد هزاربه صورت تعداد در یکصد هزار درج 

 گردد.

 مرگ نوزادان  24
67 6451 

تعداد 

 در هزار
10,39  6,5 4,9 12,82 8,4 12,50 7,72 

این ردیف رقم مربوط به تعداد  2در ستون 

ماه پس  در مدت یک 94نوزادانی که طی سال 

 3از تولد فوت نموده اند ، درج شود. در ستون  

رقم مربوط به کل کودکانی که  در طول همان 

 5سال  زنده متولد شده اند درج شود.  در ستون

به رقم  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

ضربدر هزاربه صورت در هزار درج   3ستون 

 گردد



 

 
64 

  

   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

25  
مرگ کودکان زیر یک 

 سال
103 6451 

 تعداد

 در هزار
16,0  15 10,5 17,72 11,4 18,68 11,32 

این ردیف رقم مربوط به تعداد  2در ستون 

تا رسیدن به پایان  94شیرخوارانی که طی سال 

سن یک سالگی فوت نموده اند، درج شود. در 

رقم مربوط به کل کودکانی که  در  3ستون  

طول همان سال  زنده متولد شده انددرج 

تقسیم رقم مندرج درستون حاصل  5شود.درستون

ضربدرهزاربه صورت تعداد   3به رقم ستون  2

 درهزار درج گردد

26  
مرگ کودکان زیر پنج 

 سال
125 6451 

تعداد 

 در هزار
19,38  15,6 11,3 20,25 13,7 23,01 13,84 

این ردیف رقم مربوط به تعداد  2در ستون 

تا رسیدن به پایان سن  94کودکانی که طی سال 

سال و یازده ماه و بیست و نه  4سالگی (پنج 

رقم  3روز)  فوت نموده اند، درج شود. در ستون  

مربوط به کل کودکانی که  در طول سال مزبور 

حاصل  5زنده متولد شده اند، درج شود.  در ستون

  3به رقم ستون  2تقسیم رقم مندرج در ستون 

 ضربدر هزاربه صورت تعداد درهزار درج گردد.

27  
به علت سوانح و  مرگ

 حوادث
  %5 درصد 3335 176

37,57 

(میزان 

مرگ 

براساس 

جمعیت 

755896( 

32,57 

میزان 

 مرگ

9%  9% 9% 10% 

تعداد کل فوت شدگان ناشی از هر  2در ستون 

نوع سانحه و حادثه اعم از جاده اي و غیر آن در 

آمار کلیه فوت  3درج شود. در ستون  94سال

در ستون پنجم درج شود.   94شدگان در سال 

به رقم  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

 به صورت در صد درج گردد. 3مندرج درستون 
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

28  
مرگ به علت بیماري 

 قلبی و عروقی
  %39 درصد 3335 1299

171,8 

(میزان 

مرگ 

براساس 

جمعیت 

755896( 

159,3 

میزان 

 مرگ

37%  40% 40% 40% 

تعداد کل فوت شدگان ناشی از  2در ستون 

درج شود. در 94بیماریهاي قلبی عروقی در سال 

درج  94آمار کلیه فوت شدگان در سال  3ستون 

شود. در ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج 

به صورت  3به رقم مندرج درستون  2در ستون 

 در صد درج گردد.

 مرگ به علت سرطان  29
  %11 درصد 3335 381

50,4 

(میزان 

مرگ 

براساس 

جمعیت 

755896( 

37,9 

میزان 

 مرگ

12%  13% 12% 13% 

تعداد کل فوت شدگان ناشی از  2در ستون 

درج شود. در 94بیماریهاي سرطانی در سال 

درج   94آمار کلیه فوت شدگان در سال  3ستون 

شود. در ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج 

به صورت  3به رقم مندرج درستون  2در ستون 

 در صد درج گردد.

30  

روش  زایمان به

سزارین به کل زایمان 

 ها

 %53 %42 %48 %37 %30 %34  %35 درصد 13913 4849

تعداد زایمانهایی که به روش سزارین  2در ستون 

 3انجام شده است درج شود. در ستون 94در سال

درج شود. در  94آمار کلیه زایمانها ،در سال 

ستون پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

به صورت در صد  3درستون به رقم مندرج  2

 درج گردد.

31  

میزان شیوع دیابت در 

 30جمعیت  باالي 

  سال روستایی

  جدید  	  %4,1  %3,0  %13,8  %13,8  %2,9  درصد  142143 4108

 30تعداد بیماران دیابتیک باالي سن  2در ستون 

کل  3درج گردد .در ستون  94سال در سال 

.در سال  درج گردد  30جمعیت روستایی باالي 

  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون  5ستون 

  به صورت درصد درج گردد . 3به رقم ستون 
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

32  

نسبت مجموع 

اعتبارات بهداشتی 

هزینه شده به کل 

 جمعیت تحت پوشش

1382885

000  
759566 

هزار 

 ریال
1820,63      1330 641 702 421 

مجموع اعتبارات هزینه شده برنامه  2در ستون 

بهداشتی(شامل اعتبارات هزینه اي عمومی هاي 

و اختصاصی برنامه هاي سالمت شهري و 

روستایی و اعتبارات ابالغی ردیفهاي متمرکز 

درج   94بهداشتی) به صورت هزار ریال درسال

آمار جمعیت تحت پوشش آن  3گردد. در ستون 

دانشگاه در همان سال درج گردد. در ستون پنجم 

به رقم  2ر ستون حاصل تقسیم رقم مندرج د

به صورت هزار ریال درج  3مندرج درستون 

 گردد.

 متوسط اقامت بیمار   33
 3,14 2,77 3,25 2,78 2 2,5  2,84 روز  85525 242469

این ردیف کل روز هاي بستري  2در ستون 

درج شود. در  94بیماران بستري شده در سال 

این ردیف آمار نفرات بستري شده که  3ستون 

ساعت در بیمارستانهاي وابسته به آن  6بیش از 

بستري شده اند، درج گردد.  94دانشگاه در سال 

 2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون  5در ستون 

همین ردیف به صورت  3به رقم مندرج در ستون 

 6روز درج شود. توضیح : (بستري بیش از 

 ساعت،  یک روز حساب می شود)

 ضریب اشغال تخت  34
 %69 %68 %73 %72 %75 %75  %72 درصد 920 242469

این ردیف کل روز هاي بستري  2در ستون 

درج شود. در  94بیماران بستري شده در سال 

این ردیف آمار تختهاي  فعال   3ستون 

  94بیمارستانهاي وابسته به آن دانشگاه در سال 

حاصل کسري است که  5درج گردد.  ستون 

صورت آن حاصلضرب روز بستري (عدد مندرج 

ج آن و مخر 100)  در عدد 2در ستون 

حاصلضرب تعداد تختهاي فعال (عدد مندرج در 

 روز می باشد.  365) در رقم 3ستون 
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

35  
سرانه نیروي انسانی 

 به تخت فعال 
 2,63 2,39 2,69 2,38 1,74 2,2  2,5 نفر 920 2302

این ردیف کل نیروهاي انسانی که در  2در ستون 

هر پست و با هر نوع رابطه استخدامی در آخر 

در بیمارستانهاي دانشگاهی مشغول به  94سال 

این ردیف آمار  3کار بودند، درج شود. در ستون 

تختهاي  فعال  بیمارستانهاي وابسته به آن 

 5درج گردد.  ستون   94دانشگاه در آخر سال 

به رقم   2قسیم رقم مندرج در ستون حاصل ت

 می باشد.  3مندرج در ستون 

36  
سرانه نیروهاي پیرا 

 پزشکی به تخت فعال 
 0,51 0,50 0,46 0,41 0,45 0,35  0,39 نفر 920 363

این ردیف کل نیروهاي پیرا پزشکی(  2در ستون 

از جمله رادیولوژي، آزمایشگاه، فیزیوتراپی و ...... 

)  بجز پزشکان وکادر پرستاري (پرستار، اتاق 

عمل، هوشبري، بهیار و کمک بهیار) که در هر 

پست و با هر نوع رابطه استخدامی در آخر سال 

ر در بیمارستانهاي دانشگاهی مشغول به کا 94

این ردیف آمار  3بودند، درج شود. در ستون 

تختهاي  فعال  بیمارستانهاي وابسته به آن 

 5درج گردد.  ستون   94دانشگاه در آخر سال 

به رقم   2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

 می باشد.  3مندرج در ستون 

37  

آمار پایگاههاي 

اورژانس شهري  

تأسیس شده در سال 

 مربوطه

 19 1 18 0 13 13  3 واحد 13 10

این ردیف آمار تعداد پایگاههاي  2در ستون 

درج می گردد  93اورژانس شهري در پایان سال 

این ردیف آمار تعداد پایگاههاي  3و در ستون 

درج می گردد  94اورژانس شهري در پایان سال 

حاصل تفاضل رقم مندرج در  5و در ستون 

  درج گردد 3از رقم مندرج در ستون   2ستون
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

38  

آمار پایگاههاي 

اورژانس جاده اي  

تأسیس شده در سال 

 مربوطه

 15 7 57 0 54 46  1 واحد 42 41

این ردیف آمار تعداد پایگاههاي  2در ستون 

درج می  93اورژانس جاده اي در پایان سال 

این ردیف آمار تعداد  3گردد و در ستون 

 94پایگاههاي اورژانس جاده اي در پایان سال 

حاصل تفاضل رقم  5درج می گردد و در ستون 

درج  3از رقم مندرج در ستون   2مندرج در ستون

 گردد 

39  

بیماران تعیین درصد 

 6تکلیف  شده ظرف 

ساعت در اورژانس 

  هاي بیمارستانی

  جدید  	جدید  %84  %86  %95  %89  %87  درصد  98295 85937

تعداد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف  2درستون 

 3درج گردد .در ستون  94ساعت در سال  6

تعداد کل بیماران مراجعه کننده به اورژانس 

 5گردد. در ستون درج  94بیمارستانی در سال 

به صورت  3به ستون  2حاصل تقسیم ستون

  درصد درج می گردد.

40  

نسبت جمعیت به 

تعداد تخت هاي روان 

  پزشکی 

  جدید  	جدید  12697  14262,19  19216  13788  11685,63  نفر  759566  65

این ردیف رقم مربوط به تعداد تخت  2در ستون 

درج شود . در ستون  94هاي روانپزشکی در سال 

رقم مربوط به کل جمعیت تحت پوشش  3

حاصل  5درج شود . در ستون  94دانشگاه درسال

به 2به رقم ستون  3تقسیم رقم مندرج در ستون 

  صورت نفر درج گردد. 

41  
نسبت کادر پرستاري 

 به تخت موجود
  1,17 جدید 1 0,98 1 1,25  1,38 نفر 920  1269

تعداد کل کادر پرستاري شامل پرستار(کاردان،  2در ستون 

کارشناس و باالترپرستاري)، کاردان/کارشناس اتاق عمل و 

هوشبري،بهیار، کمک پرستار/کمک بهیار شاغل در 

بیمارستانهاي دانشگاهی با هر نوع رابطه استخدامی تمام 

تعداد کل  3درج شود. در ستون  94 وقت، در آخر سال

تخت هاي موجود( تخت هاي فعال و ستاره دار) 

درج  94بیمارستانهاي وابسته به آن دانشگاه در آخر سال 

به  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون  5شود. در ستون 

 به صورت نفر درج گردد. 3رقم مندرج در ستون 
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

42  
نسبت پرستار به تخت 

 موجود
  جدید جدید 0,7 0,72 1 0,95  0,83 نفر 920 759

تعداد کل پرستاران(کاردان،  2در ستون 

کارشناس و باالترپرستاري) شاغل در 

بیمارستانهاي دانشگاهی با هر نوع رابطه 

درج شود.  94استخدامی تمام وقت، در آخر سال 

تعداد تخت هاي موجود (تخت هاي  3در ستون 

وابسته به آن فعال و ستاره دار) بیمارستانهاي 

 5درج شود. در ستون  94دانشگاه در آخر سال 

به رقم  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

  به صورت نفر درج گردد. 3مندرج در ستون 

43  
نسبت پرستار به تخت 

  ICUدر بخش هاي 
  جدید جدید 2,11 1,62 2 2,2  2,36 نفر 118  278

تعداد کل پرستاران(کاردان،  2در ستون 

کارشناس و باالترپرستاري)  شاغل در انواع 

 ICU،NICUبخش هاي آي سی یو  (   

،BICU ،PICU  (...جنرال، داخلی و

بیمارستانهاي دانشگاهی با هر نوع رابطه 

درج شود.  94استخدامی تمام وقت، در آخر سال 

واع تعداد کل تخت هاي موجود در ان 3در ستون 

بیمارستانهاي وابسته به آن  ICUبخش هاي 

 5درج شود. در ستون  94دانشگاه در آخر سال 

به رقم  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

  به صورت نفر درج گردد. 3مندرج در ستون 

44  

نسبت پرستار به ازاي 

هر ده هزار نفر 

جمعیت تحت پوشش 

 (شاغل در دانشگاه)

  جدید جدید  جدید جدید 16,38 10,18  9,99 نفر 759566  759

تعداد پرستاران (کاردان، کارشناس و  2در ستون 

باالترپرستاري)  شاغل در تمامی مراکز بهداشتی درمانی 

دولتی و غیر دولتی( خصوصی، خیریه، تامین اجتماعی، 

 94نیروهاي مسلح و...) تحت پوشش دانشگاه در سال 

تعداد کل جمعیت تحت پوشش  3درج شود. در ستون 

حاصل  5دد. در ستون درج گر 94دانشگاه در سال 

در ده هزار تقسیم بر رقم  2ضرب رقم مندرج در ستون 

  به صورت نفر درج  گردد.  3مندرج در ستون 
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

45  

تعداد پرستار به ازاي 

هر هزار نفر مراجعه در 

سال به بخش 

 اورژانس 

  جدید جدید  جدید جدید 2,2 1,1  1,26 نفر  147264  185

پرستاران(کاردان، تعداد کل  2در ستون 

کارشناس و باالترپرستاري)   شاغل 

درواحد/بخش هاي اورژانس بیمارستانهاي 

دانشگاهی با هر نوع رابطه استخدامی تمام وقت 

تعداد کل  3درج شود. در ستون  94در سال 

مراجعین به واحد/بخش هاي اورژانس 

بیمارستانهاي وابسته به آن دانشگاه اعم از 

درج  94... در طی سال  سرپایی، تحت نظر و

حاصل ضرب رقم مندرج در  5شود. در ستون 

در هزار تقسیم بر رقم مندرج در ستون   2ستون 

  به صورت نفر درج گردد.  3

46  

نسبت نیروي غیرحرفه 

اي پرستاري به پرستار    

 حرفه اي

  جدید جدید  جدید جدید 50,53 16,34  10,28 درصد 759  78

نیروهاي غیر حرفه اي تعداد کل  2در ستون 

پرستاري( بهیار/کمک بهیار/کمک پرستار) شاغل 

در بیمارستانهاي دانشگاهی با هر نوع رابطه 

درج شود.  94استخدامی تمام وقت، در آخر سال 

تعداد کل پرستاران حرفه اي  3در ستون 

(کاردان، کارشناس و باالترپرستاري) شاغل در 

ابطه بیمارستانهاي دانشگاهی با هر نوع ر

درج شود.  94استخدامی تمام وقت، در آخر سال 

 2حاصل ضرب رقم مندرج در ستون  5در ستون 

به  3تقسیم بر رقم مندرج در ستون  100در 

  صورت درصد درج گردد.
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

47  

نسبت پرستاران 

آموزش دیده دوره 

کوتاه مدت حرفه  هاي

اي شاغل در بخش 

هاي ویژه به کل 

پرستاران شاغل در 

 بخش هاي ویژه 

  جدید جدید  جدید جدید %50 %20  %16 درصد 278  45

تعداد پرستاران (کاردان، کارشناس و  2در ستون 

باالترپرستاري) شاغل در بخشهاي ویژه (دیالیز، 

CCU   و انواع بخشICU بیمارستانهاي (

داراي مدرك دوره آموزشی کوتاه دانشگاهی  که 

مدت حرفه اي مرتبط می باشند با هر نوع رابطه 

درج شود.  94استخدامی تمام وقت، در آخر سال 

تعداد کل پرستاران (کاردان،  3در ستون 

کارشناس و باالترپرستاري) شاغل در بخشهاي 

ویژه بیمارستانهاي دانشگاهی با هر نوع رابطه 

درج شود.  94آخر سال استخدامی تمام وقت، در 

 2حاصل ضرب رقم مندرج در ستون  5در ستون 

به  3تقسیم بر رقم مندرج در ستون  100در 

  صورت درصد درج گردد.

48  

نسبت  پرستاران 

شرکت کننده در دوره 

هاي آموزش مداوم به 

  کل پرستاران 

  جدید جدید  جدید جدید  100  90  %80  درصد  1269  1015

پرستاران (کاردان، کارشناس و تعداد  2در ستون 

باالترپرستاري)  شاغل در بیمارستانهاي 

دانشگاهی  با هر نوع رابطه استخدامی تمام 

امتیاز آموزش مداوم  25که 94وقت، در آخر سال 

را در همانسال به طور کامل کسب کرده اند درج 

تعداد کل پرستاران (کاردان،  3شود. در ستون 

) شاغل در کارشناس و باالترپرستاري

بیمارستانهاي دانشگاهی با هر نوع رابطه 

درج شود.  94استخدامی تمام وقت، در آخر سال 

 2حاصل ضرب رقم مندرج در ستون  5در ستون 

به  3تقسیم بر رقم مندرج در ستون  100در 

  صورت درصد درج گردد.
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

49  

نسبت تعداد واحدهایی 

که برنامه هاي پیش 

) PRPنیاز بهداشتی (

شده اند به کل  ارزیابی

واحدهاي تولیدي 

  تحت نظر دانشگاه

  جدید  	جدید  %69  %79  %100  %100  %76  درصد  45  34

این شاخص نسبت تعداد واحدهایی که امتیاز 

PRP  آنها در سال تعیین شده است را مشخص

است  %100میکند. هدف دسترسی به شاخص 

یعنی دانشگاه موظف است کلیه واحدهاي 

تولیدي غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 

تحت پوشش خود را حداقل سالی یکبار از نظر 

تعداد  2امشخص نماید.  در ستون PRPامتیاز 

تعداد کل  3واحدهاي ارزیابی شده و در ستون 

واحدهاي تولیدي تحت پوشش درج  گردد. در 

به رقم  2حاصل تقسیم رقم ستون  5ستون 

  به صورت درصد درج می گردد. 3ستون 

50  

نسبت تعداد واحدهاي 

تولید کننده مواد 

خوراکی، آشامیدنی، 

آرایشی و بهداشتی با 

به  PRP درجه عالی

تعداد کل واحدهاي 

تولیدي تحت نظر 

  دانشگاه

  جدید  جدید  %13  %20  %45  %28  %24  درصد  45  11

این شاخص نشان دهنده نسبت تعداد واحدهاي 

به کل ولحدهاي   900باالتر از  PRPبا امتیاز 

تولیدي تحت نظارت دانشگاه می باشد. شاخص 

و  %25حداقل  1هدف براي دانشگاههاي سطح 

 %20حداقل  3و  2براي دانشگاههاي تیپ 

 PRPواحدهاي با امتیاز تعداد  2میباشد. در ستون

تعداد کل واحدهاي  3و  در ستون  900باالتر از  

 5تولیدي تحت پوشش درج گردد. در ستون 

به  3به رقم ستون  2حاصل تقسیم رقم ستون 

  صورت درصد درج می گردد.
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

51  

نسبت تعداد واحدهاي 

تولید کننده مواد 

خوراکی، آشامیدنی، 

آرایشی و بهداشتی با 

به  PRP درجه ضعیف

تعداد کل واحدهاي 

تولیدي تحت نظر 

  دانشگاه

  جدید  جدید  %16  %8  %1  %3  %4  درصد  45  2

این شاخص نشان دهنده نسبت تعداد واحدهاي 

به کل واحدهاي   650کمتر از  PRPبا امتیاز 

تولیدي تحت نظارت دانشگاه می باشد.شاخص 

و  %10حداکثر  1هدف براي دانشگاههاي سطح 

 %20حداکثر  3و  2براي دانشگاههاي تیپ 

تعداد واحدهاي با امتیاز  2میباشد. . در ستون

PRP  تعداد کل  3و  در ستون  650کمتر از

. در واحدهاي تولیدي تحت پوشش درج  گردد

به رقم  2حاصل تقسیم رقم ستون  5ستون 

  به صورت درصد درج می گردد. 3ستون 

52  

نسبت تعداد نمونه 

برداري و آزمایش مواد 

خوراکی، آشامیدنی، 

آرایشی و بهداشتی در 

) PMSسطح عرضه (

به کل نمونه هاي 

 تعیین شده در برنامه

  جدید  جدید  %95  %100  %100  %100  %100  درصد  316  316

این شاخص نشان دهنده نسبت تعداد نمونه هاي 

PMS   به کل نمونه هاي تعیین شده در برنامه

می باشد. دانشگاه موظف است تعداد کل نمونه 

هاي تعیین شده را بر اساس ابالغیه اداره نظارت 

بر غذا جمع اوري و آزمایش نماید و گزارش آن 

را براساس دستورالعمل ابالغی به سازمان غذا و 

دارو ارسال نماید. هدف دانشگاه دستیابی به 

 PMSتعداد  2میباشد.   در ستون %100شاخص 

تعداد کل انواع نمونه  3انجام شده و  در ستون 

هاي تعیین شده در برنامه درج  گردد. در ستون 

به  3به رقم ستون  2حاصل تقسیم رقم ستون  5

  صورت درصد درج می گردد.
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

53  

درصد نمونه هاي 

مردود شده در 

آزمایشگاه به کل 

  نمونه هاي آزمایشگاه

  جدید  جدید  %2  %35  %10  %20  %28  درصد  2838  807

این شاخص نشان دهنده نسبت تعداد کل نمونه 

هایی که در آزمایشگاه مردود اعالم شده اند به 

کل نمونه هایی که در آزمایشگاه تست شده اند 

را نشان می دهد (این شاخص فعال هدف 

کشوري ندارد چون هنوز وضعیت استانی و 

تعداد  2است).  در ستونکشوري تعیین نشده 

نمونه هایی که در آزمایشگاه مردود اعالم شده 

تعداد کل نمونه هایی که در  3اند و  در ستون 

آزمایشگاه ارزیابی شده اند درج  گردد. در ستون 

به  3به رقم ستون  2حاصل تقسیم رقم ستون  5

  صورت درصد درج می گردد.

54  

متوسط امتیاز ارزشیابی 

تحت داروخانه هاي 

  نظارت دانشگاه

  جدید  جدید  794  910,6  910  890  885,99  امتیاز  69  61133,5

مجموع امتیاز ارزشیابی داروخانه هاي  2در ستون 

 3تحت نظارت دانشگاه درج میشود و در ستون 

تعداد کل داروخانه هاي تحت نظارت درج میشود 

/د سازمان 655/152152013(مطابق بخشنامه 

حاصل تقسیم رقم  5ستون غذا و دارو).  در 

به صورت امتیاز درج  3به رقم ستون  2ستون 

گردد. هدف کشوري دستیابی به امتیاز حداقل 

  میباشد. 850

55  

متوسط امتیاز ارزشیابی 

شرکتهاي پخش 

دارویی تحت نظارت 

  دانشگاه

  جدید  جدید  726  806  800  760  742,1  امتیاز  8  5936,5

مراکز توزیع  مجموع امتیاز ارزشیابی 2در ستون 

داروي تحت نظارت دانشگاه درج میشود و در 

تعداد کل مراکز توزیع تحت نظارت درج  3ستون 

/د سازمان 655/43033میشود (مطابق بخشنامه 

حاصل تقسیم رقم  5غذا و دارو).  در ستون 

به صورت امتیاز درج  3به رقم ستون 2ستون 

گردد. هدف کشوري دستیابی به امتیاز حداقل 

  میباشد. 850
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
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 شاخص
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دانشگاه در سال 

94   

هدف 
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 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

56  

نسبت واحدهاي 

بیمارستانی داراي 

حساب دارویی تفکیک 

  شده به کل واحدها

  جدید  جدید  %86  %57  %100  %100  %100  درصد  7  7

تعداد واحدهایی که حساب دارو و  2در ستون 

ملزومات دارویی آنها تفکیک شده است درج و در 

تعداد کل واحدهاي بیمارستانی دانشگاه  3ستون 

  2حاصل تقسیم ستون  5ندر ستون درج شود. 

به صورت درصد درج گردد..  3به رقم ستون 

  است %100هدف، دستیابی به شاخص 

57  

نسبت بدهی دارو و 

ملزومات پزشکی کلیه 

واحدهاي تحت 

پوشش دانشگاه در 

پایان سال به مجموع 

کل خریدهاي دارو و 

ملزومات پزشکی در 

  همان سال

  جدید  جدید  %36,0  %32  %12  %18  %19  درصد  728503000000  136301000000

مبلغ کل بدهی دارویی و ملزومات  2در ستون 

پزشکی دانشگاه در پایان سال درج گردد . در 

مبلغ کل خرید دارو و ملزومات پزشکی  3ستون 

خریداري شده توسط واحدهاي تحت پوشش 

 5دانشگاه در طول سال درج گردد. در ستون 

 3به رقم ستون  2حاصل تقسیم رقم ستون  

  بصورت درصد درج گردد.

58  

نسبت تعداد نسخ 

بیمارستانی حاوي دارو 

ملزومات پزشکی خارج 

از فارماکوپه بیمارستان 

به کل نسخ 

  بیمارستانی

  جدید  جدید  %0,97  %0,34  %0،1  0،2%  %0,44  درصد  100025  445

تعداد کل نسخه هاي حاوي دارو و  2. در ستون 

فارماکوپه بیمارستانی ملزومات پزشکی خارج از 

کل نسخ پزشکی  3درج میشود و در ستون 

 5تجویز شده در بیمارستان درج میشود در ستون 

به  3به رقم ستون  2حاصل تقسیم رقم ستون 

  صورت درصد درج گردد.

59  
میانگین اقالم دارویی 

  در نسخ

  3,04  	  2,91  2,89  2,80  2,86  2,86  تعداد  958572  2741515,92

این ردیف رقم تعداد کل اقالم دارویی شمارش شده  2در ستون 

تعداد کل نسخ بررسی شده درج میشود.  3درج میشود و در ستون 

 2میانگین تعداد اقالم دارویی در هر نسخه حاصل تقسیم ستون 

به صورت تعداد میباشد. هدف کشوري دستیابی به  3به ستون 

  باشد.قلم دارو در هر نسخه می 3میانگین تعداد کمتر از 



 

 
76 

  

   94سال  عنوان شاخص  ستون
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60  
میانگین کمبودهاي 

  دارویی ماهیانه
  جدید  جدید	  35,4  23,8  25,0  32,0  33,1  تعداد  12  397

مجموع تعداد کل کمبودهاي دارویی گزارش 

درج میشود. در  2شده در طول سال در ستون 

تعداد ماههایی که گزارش کمبود صورت  3ستون 

گرفته است درج میشود. شاخص تعداد کمبود 

به  2ماهیانه حاصل تقسیم عدد ستون دارویی 

به صورت تعداد میباشد. دانشگاهها   3عدد ستون 

موظف هستند که هر ماه وضعیت دارویی حوزه 

تحت پوشش خود را از نظر کمبود دارویی بررسی 

و تعداد اقالم دارویی کمبود را به سازمان گزارش 

نمایند. هدف کشوري دستیابی به عدد کمبود 

  قلم میباشد 20ه حداکثر دارویی ماهیان

61  

نسبت تعداد گزارش 

عوارض ناخواسته ثبت 

) به هر ADRشده (َِ

 پزشک در دانشگاه 

  جدید جدید	  %10,0  0,15  0,7  0,3  0,26  تعداد  400  104

به نسبت پزشکان هر  ADRتعداد گزارش 

دانشگاه نشاندهنده فعالیت دانشگاه در حوزه 

نظارت و کنترل کیفیت دارو میباشد. هرچه عداد 

گزارش در یک دانشگاه باالتر باشد ضمن اینکه 

سازمان را در اقدامات نظارتی خود کمک بیشتري 

میکند، نشاندهنده فعالیت بیشتر دانشگاه براي 

میباشد. براي محاسبه معرفی و اجراي این برنامه 

تعداد گزارشهاي ثبت شده  2شاخص در ستون

ADR  تعداد کل پزشکان حوزه  3و  در ستون

حاصل تقسیم  5دانشگاه درج  گردد. در ستون 

به صورت تعداد  3به رقم ستون  2رقم ستون 

  درج می گردد..
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62  

نسبت نیروي انسانی 

خارج شده به کل 

 نیروي انسانی

 %5,5 %7 %6,0 %7,0 %6,0 %2,0  %8,1 درصد 4755  383

آمار نیروي انسانی خارج شده به هر  2در ستون 

عنوان اعم از بازنشستگی، باز خریدي، فوت، 

اتفاق  94اخراج، انتقال، استعفا و .... که در سال 

آمار کل نیروها در  3افتاده درج گردد. در ستون 

حاصل  5درج شود. در ستون   94اول سال 

به صورت درصد  3به ستون  2تقسیم رقم ستون 

 درج شود.

63  

نسبت نیروي انسانی 

بکار گرفته شده به 

 کل نیروي انسانی

 %8,1 %8 %8,0 %11,0 %16,0 %13,0  %18,3 درصد 4372 801

آمار نیروي انسانی وارد شده به هر  2در ستون 

عنوان اعم از رسمی، پیمانی، طرحی، شرکتی، 

اتفاق  94سالقراردادي، کارگري و ....که در 

تفاضل ستونهاي  3افتاده درج گردد. در ستون 

حاصل  5ردیف باال درج شود. در ستون  3و2

به صورت درصد  3به ستون  2تقسیم رقم ستون 

 درج شود.

64  
نسبت نیروي ستاد 

 مرکزي به کل نیروها
 %8,3 %10 %9,0 %10 %9 %10  %9,6 درصد 5173 496

صرفاً در آمار نیروي انسانی شاغل  2در ستون 

ستاد مرکزي دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، 

طرحی، شرکتی، قراردادي، کارگري و .... در 

آمار کل  3درج گردد. در ستون   94پایان سال 

نیروها در پایان همانسال درج شود. در ستون 

به  2پنجم حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

به صورت در  صد درج  3رقم مندرج درستون 

 گردد.
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

65  

درصد استفاده از 

نشانگر رنگی تغذیه 

اي بر روي 

محصوالت مشمول در 

کارخانه هاي تولیدي 

 تحت پوشش

 جدید  جدید  جدید جدید %100 %90  %67 درصد 60 40

این ردیف تعداد محصوالت تولیدي 2در ستون 

تحت پوشش که بر روي برچسب آنها نشانگر 

این  3رنگی تغذیه اي درج شده است .در ستون 

ردیف تعداد کل محصوالت تحت پوشش درج 

حاصل تقسیم رقم مندرج در  5میگردد .در ستون 

درج  3بر رقم مندرج در ستون  2ستون 

  52488/675میگردد.به استناد بخشنامه شماره 

درصداز  40باید حداقل  1394/04/20مورخ 

محصوالت تحت پوشش شمول بخشنامه داراي 

  این نشانگر باشند .

66  

اقدامات قانونی درصد 

انجام شده در برابر 

موارد عدم انطباق یا 

تخلفات مشاهده شده 

 مستند در باز رسیها

 جدید  جدید جدید جدید %10 %20  %26 درصد 23  6

این ردیف تعداد عدم انطباق یا  2در ستون 

تخلفاتی که در نهایت منجر به انجام اقدامات 

تعداد  3قانونی شده است درج میگردد.در ستون 

تخلفات مشاهده شده مستند درج میگردد . در 

بر  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون  5ستون 

درج میگردد .این اقدامات  3رقم مندرج در ستون 

مطابق دستور العمل اجرایی ارزیابی و عملکرد 

مدیریت نظارت و ارزیابی مواد غذایی،آرایشی و 

  بهداشتی صورت میگیرد .

67  

در صد روشهاي 

اعتبار بخشی آزمون 

)بvalidationشده(

ه کل روشهاي آزمون 

 مورد استفاده

 جدید  جدید  جدید جدید  %20 %7  %0 درصد 0  0

تعداد روشهاي اعتبار بخشی شده  2در ستون 

تعداد کل روشهاي  3درج میگردد.در ستون 

 5آزمون مورد استفاده درج میگردد. در ستون 

 3بر ستون  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

درصد از روش 50درج میگردد که حداقل 

  آزمونهاي  اعتبار بخشی استفاده شده است .
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

68  

درصد موفقیت در 

اجراي برنامه هاي 

مهارت 

آزمایی(

PT/CRM/RM( 

 جدید  جدید جدید جدید  %100 %100  %100 درصد 23  23

تعداد درصد پاسخهاي در محدوده  2در ستون 

تعداد کل  3قابل قبول درج میگردد . در ستون 

 5آزمونهاي مهارت درج میگردد  در ستون 

 3بر ستون  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون 

درصد در مجموع 85درج میگردد .حداقل 

آزمونهاي مربوط به نمونه هاي ارسالی از 

آزمایشگاه مرجع و قطب و نمونه هاي خود 

  کنترلی در محدوده قابل قبول باشد.

69  

پوشش مراقبت دوران 

بار  6بارداري (حداقل 

شامل یک مراقبت در 

 5هفته اول و  20

هفته  20مراقبت در 

 دوم ) 

 جدید  جدید  جدید جدید %88 %80  %77 درصد 17334  13425

تعداد زنان زایما ن کرده اي که 2در ستون 

مراقبت  5هفته اول و  20حداقل یک مراقبت در 

مراقبت شده انددرج هفته دوم  بارداري  20در 

تعداد کل زنان زایمان کرده درج 3گردد.در ستون 

حاصل تقسیم رقم مندرج در  5گردد.در ستون 

  درج میگردد. 3بر ستون  2ستون 

70  
پوشش مراقبت پیش 

 از بارداري
 جدید  جدید  جدید  جدید %55 %39  %35 درصد 17334  6150

تعداد زنان زایمان کرده اي که پیش 2در ستون 

بارداري مراقبت شده انددرج گردد.در ستون از 

تعداد کل زنان زایمان کرده درج گردد.در ستون 3

بر ستون  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون  5

  درج میگردد. 3
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   94سال  عنوان شاخص  ستون
واحد  

 شاخص

شاخص عملکرد 

دانشگاه در سال 

94   

هدف 

  95سال

چشم 

انداز 

  99سال

  92شاخص عملکرد سال   93شاخص عملکرد سال 

  نحوه محاسبه شاخص
  کشور   دانشگاه   کشور   دانشگاه 

 8 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  1  ردیف

71  
پوشش حداقل دو بار  

 مراقبت پس از زایمان
 جدید  جدید  جدید جدید  %95 %94  %93 درصد 17550  16250

 2زایمان کرده با حداقل تعداد زنان 2در ستون 

 3بار مراقبت پس از زایمان داشته اند.در ستون 

تعداد کل زنان زایمان کرده درج گردد.در ستون 

بر ستون  2حاصل تقسیم رقم مندرج در ستون  5

  درج میگردد. 3

72  
پوشش خدمات هنگام 

 ازدواج(سالیانه)
 جدید  جدید جدید جدید  %98 %97  %97 درصد 7595  7345

تعداد زوجین آموزش دیده در کالس 2ستون در 

هاي هنگام ازدواج شهرستان درج گردد. درستون 

تعدادزوجین بر اساس اطالعات مزدوجین ثبت  3

حاصل تقسیم رقم  5احوال درج گردد.در ستون 

  درج میگردد. 3بر ستون  2مندرج در ستون 

73  

درصد خانواده هاي 

کمتر از سه فرزند که 

ساله داراي فرزند دو 

بوده که مشاوره 

 فرزندآوري شده اند

 جدید  جدید  جدید جدید  %85 %76  %73 درصد 15530  11389

تعداد مادران کمتر از سه فرزند که 2در ستون 

ماهه بوده (در آن  24- 36سن آخرین فرزند وي 

سال) و درطی مدت یک سال حداقل یک بار در 

خصوص فرزندآوري مشاوره گردیده اند درج 

-36تعداد مادران داراي کودك  3ستون گردد.در 

ماهه (در آن سال) که براي مراقبت مراجعه  24

نموده و کمتر از سه فرزند داشته و منعی از نظر 

حاصل  5بارداري ندارند درج گردد.در ستون 

درج  3بر ستون  2تقسیم رقم مندرج در ستون 

  میگردد.
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 گزارش اجمالی از اجراي برنامه بیمه روستایی (پزشک خانواده)

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

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

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

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

نفر  24 کلینیک تعدادپارا مردم در مراکز روستایی از خدمات %100بهرمندي  ، جهت ارتقاء ، بهبود ونیروهاي شاغل 

 خالصـه اقـدامات و   قرارداد منعقد شده است به سایر نیروها اضافه و نفر رادیولوژي نیز در سطح یک 5 و آزمایشگاه

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

 یدرمان یبهداشت مرکز 50رد سالمت میت و خانواده پزشک ياریس انجام و نیتام جهت يا اجاره يخودرو يریبکارگ  

 محـل اعتبـارات مربوطـه پزشـک خـانواده و       از ونیپانسـ  60 تعـداد  به خانواده پزشکان ونیپانس زیتجه و يبازساز

  الیر 22000000000 مبلغ بههمچنین درآمدهاي اختصاصی 

 خانـه هـاي    ی ودرمـان  یبهداشـت  مرکز 83 تعداد به یدرمان یبهداشت مراکز سطح در موجود امکانات بهبود و زیتجه

 اعتبارات بهبود استاندارد برنامه پزشک خانواده به میزان %5از محل  انجام تعمیرات الزم در این واحد ها بهداشت و

  ریال 21000000000

 ـ ن يریبکـارگ  و شـگاهها یآزما زیـ تجه قیـ طر از اسـتان  سـطح  در یشگاهیآزما خدمات یفیک و یکم شیافزا  يروی

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

 16ورژن  94 دیجد دستورالعمل اساس بر ماماها و پزشکان حقوق پرداخت 

 یبهداشـت  مراکـز  سطح در) قلم 436( کی سطح ییدارو دیجد بسته اساس بر ییدارو خدمات ارائه بهبود و يریگیپ 

   یدرمان

 در دسـتورالعمل  در شده نییتع ياستانداردها از فراتر یطیشرا جادیا و دندان و دهان سالمت خدمات ارائه و یبررس 

   مربوطه خدمات ارائه يبرا استان سطح

 مبلـغ  بـا  94 سـال  در مربوطـه  اعتبـار  اختصـاص  عـدم  وجـود  بـا  قبل به نسبت ییدارو يها مکمل نیتام شیافزا 

  قبل سال هیمشا مدت به نسبت دیخر شیافزا و الیر 12000000000

 خانواده پزشک برنامه در 2 سطح به شده ارجاع مارانیب رشیپذ لیتسه در الزم طیشرا جادیا 
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  شـبکه هـا و   مناسب داخل بخشی بین معاونتهاي دانشگاه، ریاست دانشگاه بـا معاونـت بهداشـتی و    تعامالتوجود 

 ادارات  سایر بین بخشی باهمچنین تعامالت 

  استفاده از ظرفیتهاي بخش خصوصی و داروخانه موجود 83از  94 سال داروخانه به بخش خصوصی تا 82واگذاري 

  جهت خدمات پزشکی نسبت به قبل ازاجراي طرح بـه دلیـل اضـافه شـدن     افزایش دسترسی جمعیت تحت پوشش

  نفر  3200 پزشک به جمعیت هرکم شدن متوسط  و درصدي )25 ( پزشک

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

  سیاري درسال به هر خانه بهداشت 40متوسط 

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

  افزایش کیفی مراقبت مادران

  افـزایش ارایـه    برابر نسبت  به قبـل از اجـراي طـرح و    4افزایش واحد هاي ارائه دهنده خدمات پاراکلنیکی حداقل

  درصد 9به ازاء مراجعین پزشک به  %1/0نیکی در مناطق تحت پوشش از یکلخدمات پارا

 پاراکلینیکی در مراجعات به مراکز شهرستانها و.. پزشکی و کاهش هزینه تحمیلی به مردم بابت دریافت خدمات 

 نفردرسال 2320به تعداد گارگاه حضوري بصورتمستمر و مدون  بازآموزي و برگزاري جلسات آموزشی 

 دانشگاه وب سایت معاونت بهداشتیاز طریق غیر حضوري  بازآموزي پزشکان بصورت 

 میباشد )نفر   3200پزشکهرمیانگین جمعیت  ( افزایش دسترسی مردم به خدمات 

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

 ورود اطالعات مربوطه در نرم افزار  وروستایی  وسرشماري کلیه نقاط شهري  اتمام  

 خـانواده بصـورت   استان شدن جهت اجراي برنامه پزشـک   تهیه سخت افزار موردنیاز واحدهاي محیطی در تامین و

 الکترونیک

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

به بعد با کمترین زمـان   86سالهاي ین دانشگاه در . امقام دوم کشوري را اخذ کرده است 85متبوع این دانشگاه در سال 

ات نیروهاي پزشک خانواده از جمله دانشگاههاي برتر و موفق بوده و همین امر در جذب پزشک تاخیر در پرداخت مطالب

عـدم تخصـیص بخشـی از اعتبـارات      کمک شایانی نموده است هر چند که با کمبود شدید اعتبارات و اعمال کسورات و

تالش این معاونت در جهـت  توسط اداره کل بیمه سالمت هنوز مشکالتی در این خصوص وجود دارد ولی تمام سعی و 

  پرداخت به موقع مطالبات نیروهاي پزشک خانواده بعمل آمده است. 
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  1394پزشک خانواده در شهرستانهاي استان خراسان جنوبی  اطالعات مربوط به شاخصهاي مالی و ساختاري

 اطالعات مربوط به اعتبارات برنامه در دانشگاه ردیف
مبلغ به هزار 

 ریال
 بوط به ساختار برنامه در دانشگاهاطالعات مر ردیف

آمار مورد 

 نظر

 شد کل اعتباري که از سوي اداره کل بیمه باید پرداخت می 1
390000000 

 28 تعداد مراکز روستایی فعال داراي آزمایشگاه دولتی  27

 پرداخت شد ه از سوي اداره کل بیمه *کل اعتباري ک 2
312000000 

 50 بیمه روستایی داراي آزمایشگاه دولتیتعداد مراکز مجري برنامه  28

 کل درآمد حاصله از برنامه پزشک خانواده ( از فرانشیز و دریافت مستقیم)  3
28000000 

 - تعداد مراکز رستایی فعال داراي آزمایشگاه غیر دولتی 29

 148640000 کل حقوق پرداخت شده به پزشکان  4
 4 تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي آزمایشگاه غیر دولتی  30

 5820000 کل حقوق پرداخت شده به ماما 5
 تعداد مراکز روستایی فعال داراي رادیولوژي دولتی  31

4 

 41250000 کل اعتبار هزینه شده براي دارو  6
 دولتیتعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي رادیولوژي  32

6 

 5760000 کل اعتبار هزینه شده براي رادیولوژي  7
 تعداد مراکز روستایی فعال داراي رادیولوژي غیر دولتی  33

- 

 12640000 کل اعتبار هزینه شده براي آزمایشگاه  8
 تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي رادیولوژي غیر دولتی  34

- 

 21043600 کل اعتبار هزینه شده براي پرداخت کارانه  9
 دولتی واجاره ايتعداد مراکز روستایی فعال داراي خودرو  35

50 

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

83 

 تحت پوشش برنامهجمعیت روستایی  10
317975 

 18 تعداد مراکز روستایی فعال داراي آمبوالنس 37

 نفر تحت پوشش برنامه پزشک خانواده 20000جمعیت شهرهاي زیر  11
140403 

 37 تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي آمبوالنس 38

 روستایی)جمعیت مشمول سرانه روستایی (تعداد دارندگان دفترچه بیمه  13
275603 

39 
تعداد کل مراجعین به پزشک خانواده مراکز  مجري برنامه بیمه روستایی 

 ماهه اول  6در 
443514 

 جمعیت مشمول سرانه شهري ( تعداد دارندگان دفترچه بیمه روستایی 14
112678 

40 
تعداد کل مراجعین به پزشک خانواده مراکز مجري برنامه بیمه روستایی 

 ماهه دوم  6در 
406347 

 تعداد مراکز روستایی فعال 15
54 

 251528 ماهه اول  6تعداد کل ارجاع به داروخانه ( تعداد کل نسخه پیچیده شده) در  41

 تعداد مراکز  شهري وروستایی فعال مجري برنامه  16
83 

 ماهه دوم  6تعداد کل ارجاع به داروخانه ( تعداد کل نسخه پیچیده شده) در  42
306969 

 تعداد پزشک مستقر در مراکز روستایی فعال  17
75 

 ماهه اول  6تعداد کل ارجاع به آزمایشگاه  در  43
50285 

 تعداد پزشک مستقر در مراکز مجري برنامه پزشک خانواده  18
139 

 ماهه دوم  6تعداد کل ارجاع به آزمایشگاه  در  44
49998 

 تعداد ماما مستقر در مراکز روستایی فعال  19
67 

 ماهه اول  6تعداد کل ارجاع به رادیولوژي در  45
4521 

 تعداد ماما مستقر در مراکز مجري پزشک خانواده  20
111 

 ماهه دوم  6تعداد کل ارجاع به رادیولوژي در  46
3421 
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 تعداد مراکز روستایی فعال داراي امکانات بیتوته  21
53 

 تعداد انجام دهگردشی در شش ماهه اول  47
5190 

 تعداد مراکز مجري برنامه پزشک خانواده داراي امکانات بیتوته  22
69 

 تعداد انجام دهگردشی در شش ماهه دوم  48
4731 

 تعداد مراکز روستایی فعال داراي داروخانه دولتی  23
1    

 تعداد مراکز مجري برنامه پزشک خانواده داراي داروخانه دولتی  24
1    

 تعداد مراکز روستایی داراي داروخانه بخش غیر دولتی  25
53    

 تعداد مراکز مجري برنامه بیمه روستایی داراي داروخانه بخش غیر دولتی  26
82  

 : برنامه بیمه روستایی نقاط قوت

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

 تعامالت بین بخشی با ادارات  - 2

 تجهیز پانسیون پزشکان خانواده - 3

 برقراري امکان خرید مکمل - 4

  داروخانه به بخش خصوصی .  82واگذاري  - 5

  از نظر آزمایشگاهی .  فعال بودن کلیه مراکز - 6

  انسجام نظام ارجاع در سطوح مختلف ارائه خدمات .  - 7

  آموزشی مستمر و مدون.برگزاري جلسات  - 8

و  نفر یک پزشک اشـتغال داشـته    3200 بنحوي که با میانگین جمعیت هر افزایش دسترسی مردم به خدمات - 9

نفـر یـک    4000نفر یک پزشک می باشد و میانگین وضعیت کشوري هـر   3500درحالی که استاندارد جهانی 

  پزشک تعیین گردیده است . 

 ریابی فعال در سطح مراکز افزایش خدمات مطلوب و افزایش بیما -10

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

 مرکز بصورت 6مراکز بهداشتی درمانی به مراجعین وجمعیت تحت پوشش (در  افزایش ساعات ارایه خدمت در -12

 آنکالی شب) بقیه دوشیفت و شیفت و 3

 واحدهاي ارایه دهنده خدمت در سطح استانرد اغلب اتجهیز و بهبود استاند ،تعمیر -13

  

  :  ي برنامه بیمه روستاییمحدودیتها   

 محرومیت شدید و بعد فاصله زیاد مراکز بهداشتی درمانی و نهایتاً مشکل جذب ماندگاري پزشک . - 1

عدم ایجاد شرایط الزم جهت حفظ حضور پزشک بـدلیل   محدود بودن زمان فعالیت پزشکان در برخی مراکز و - 2

 انصراف یک جانبه از طرف دوم قرارداد قرارداد و نوع

 متقاضی پزشک داراي ماندگاري باال درمراکز کمبود - 3

 93 سال درصدي بیمه در 20 تشدید این امر ناشی از اعمال کسورات نزدیک و کمبود اعتبارات پزشک خانواده - 4
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  ات زیر توضیح داده شود:نک

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

کارکنان 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 

  سقف امتیاز  عنوان  ردیف
امتیاز 

  خودارزیابی

امتیاز 

  کارشناسی
  امتیاز نهایی

درصد 

  تحقق

  43,8  78,8  46,8  140  180  برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت  1

  52,7  150,1  150,1  242,1  285  توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري  2

  87  152,2  152,2  155  175  برنامه مدیریت سرمایه انسانی  3

  25  25  25  97,3  100  رقابتیبرنامه خدمات عمومی در فضاي   4

  75,2  105,3  105,3  119  140  برنامه صیانت از حقوق مردم و سالمت اداري  5

  80,8  97  97  120  120  برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد  6

  % 85  درصد رضایتمندي از بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه  7

 

  :بیمارستانهاي سطح استاندر اقدامات صورت گرفته در خصوص رضایت مردم 

  خدمات هتلینگ در بیمارستان هاارتقاء 

 بهره برداري بیمارستان هاي سرایان، سربیشه، درمیان و حاجی آباد زیرکوه 

 افزایش تخت هاي روانپزشکی 

  تجهیز بیمارستان هاي استان به تجهیزات سرمایه اي و راه اندازيMRI در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند 
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  و بهینه سازي بلوك هاي زایمانیتوسعه 

 احداث و توسعه تخت هاي ویژه در استان 

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

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

 پرداخت به صورت قطعی در کلیه بیمارستانها صورت پذیرفته است. 1394سال تا پایان اسفند 
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  :1394سال  در معاونت هاحوزه ریاست دانشگاه و عملکرد گزارش 

  ذکر می شود:حوزه ریاست دانشگاه و معاونت ها ، مهمترین موانع و مشکالت و راهکارهاي پیشنهادي 1394در این بخش اهم اقدامات در سال 

  :دانشگاه حوزه ریاستگزارش عملکرد 

 1394در سال  حوزه ریاست اهم اقدامات: 

 

 دفتر ریاست: - 

  تعداد مصوبات  تعداد جلسات  

  136  25  هیئت رئیسه

  38  5  شوراي دانشگاه

  

 آمار و فناوري اطالعات: - 

 گسترش سیستم اتوماسیون آماري دانشگاه (فرابر) .1

 الکترونیکی فرزین (دبیرخانه الکترونیکی)نصب ، راه اندازي و استقرار سازمان  .2

 سرایان، سربیشه و درمیانبیمارستان  سه HISراه اندازي  .3

 اتصال سامانه هاي اطالعات بیمارستانی، بیمارستان هاي تابعه دانشگاه به نمونه سپاس دانشگاه .4

 سامانه حضور و غیاب کارکنان تحت وب توسعه .5

 (نظام نوین مالی) توسعه نرم افزار حسابداري تعهدي  .6

 راه اندازي سامانه ارتقاء و بهره وري پرستاران در بیمارستان ولیعصر(عج) .7

 دانشگاه دندانپزشکیکلینیک هاي دانشکده جامع پذیرش بیماران راه اندازي سامانه  .8

  HISو اتصال آنها به  POSتوسعه دستگاههاي  .9

 نبیمارستان هاي طبس، فردوس و قایدر  Pacs سامانه استقرار .10

 ایجاد رینگ فیبر نوري در پردیس دانشگاه (ارتباط کلیه واحدهاي داخل پردیس) .11

 و پیکربندي آن UTMخرید  .12

 راه اندازي شبکه داخلی کلینیک دانشگاه در بیمارستان امام رضا(ع) .13

 راه اندازي شبکه داخلی دانشکده پرستاري و مامایی در پردیس دانشگاه .14

 ي سرایان، سربیشه و درمیانراه اندازي شبکه داخلی بیمارستان ها .15

 بهینه سازي سیستم سرمایش مرکز داده دانشگاه .16
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 دانشگاه   ریحانهشبکه داخلی ساختمان خوابگاه  راه اندازي .17

 شبکه سایت دوم کتابخانه مرکزي دانشگاهو پیاده سازي طراحی  .18

 مجازي سازي سرورها در مرکز داده دانشگاه .19

 ساله 2خرید الیسنس آنتی ویروس  .20

 درصد مراکز، خانه و پایگاه هاي بهداشتی و درمانی و پایگاههاي اورژانس 70توسعه شبکه ملی سالمت (شمس) به  .21

سرایان با استفاده از طبس و و بیمارستان هاي  سرایانتوسعه شبکه ملی سالمت (شمس) به شبکه بهداشت و درمان  .22

 خطوط فیبر نوري

 دانشگاهتجمیع خدمات الکترونیکی واحدهاي تابعه  .23

 انجام ارزیابی وب سایت هاي واحدهاي تابعه دانشگاه .24

 بین دانشگاههاي علوم پزشکی در ارزیابی وبومتریکس دانشگاهها 16 کسب رتبه .25

 190و راهیابی خطوط مذکور روي خط  1690و  1590،  1490راه اندازي و پیگیري امور مربوط به خطوط  .26

 ناوري اطالعات واحدهاي تابعه دانشگاهبرگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی کارشناسان ف .27

 94پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی سال  .28

 درصد واحدهاي تابعه دانشگاه در سطح استان 50به  VoIPسامانه  توسعه .29

 Mbps 100افزایش پهناي باند اینترانت دانشگاه به  .30

 و مدیریت بهترخرید قطعات مصرفی واحدهاي ستادي بصورت متمرکز در جهت صرفه جویی و هزینه ها  .31

جلسه) و کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازي اداري  2برگزاري کمیته راهبردي فناوري اطالعات دانشگاه ( .32

  جلسه) 1دانشگاه (

 نقاط قوت :

  ) و برنامه عملیاتی سالیانه1396- 1392ساله ( 5وجود برنامه استراتژیک  .1

 کارشناسی ارشد در حوزه فناوري اطالعاتوجود کارشناسان مجرب و توانمند با مدارك  .2

 بستر شبکه ارتباطی مناسب بین واحدهاي دانشگاه .3

 در اختیار بودن پهناي باند اینترنت و اینترانت مناسب .4

 حمایت مدیران ارشد در جهت ارتقاء فعایت هاي حوزه فناوري اطالعات  .5

 شگاهبرگزاري دوره هاي آموزش تخصصی جهت کارشناسان فناوري اطالعات دان .6

 وجود مرکز داده در دانشگاه .7

 وجود پرتال یکپارچه در دانشگاه .8
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وجود کمیته راهبردي فناوري اطالعات و کمیته راهبري امنیت فضاي تبادل اطالعات در سطح سیاست گذاري و  .9

 تصمیمات کالن دانشگاه در حوزه فناوري اطالعات و کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازي اداري در امور

 کارشناسی و عملیاتی دانشگاه

 امور حقوقی: - 

  واحد سنجش  تعداد  شرح فعالیت  ردیف

  فقره  37  مستندسازي اموال غیر منقول دانشگاه از طریق اخذ سند مالکیت جدید  1

  فقره  6  مستندسازي اموال غیر منقول دانشگاه از طریق تعویض اسناد مالکیت دفترچه اي به سند تک برگی  2

  فقره  519  از متعهدین بخدمت در وزارت متبوع و دانشگاهاخذ تعهدات   3

  فقره  26  اخذ وثیقه دانشجوئی  4

  فقره  150  ابالغ رسمی تقاضاي پرداخت مطالبات دانشگاه از طریق ارسال اظهارنامه  5

  ساعت  150  شرکت در جلسات کارشناسی  6

  پرونده  3  دفاع موثر در دعاوي مطروحه علیه دانشگاه در مراجع قضائی  7

  پرونده  83  دفاع موثر در دعاوي مطروحه له دانشگاه در مراجع قضائی  8

  پرونده  9  دفاع موثر در دعاوي مطروحه علیه دانشگاه در مراجع شبه قضائی  9

  پرونده  78  دفاع موثر در دعاوي مطروحه له دانشگاه در مراجع شبه قضائی  10

  پرونده  45  در دیوان عدالت اداريدفاع موثر در دعاوي مطروحه علیه دانشگاه   11

  نامه  3646  پاسخگوئی و اقدام الزم در خصوص مکاتبات ارجاعی به اداره امور حقوقی  12

  نامه  534  تهیه و تولید مکاتبات اداره امور حقوقی  13

  استعالم  30  پاسخگوئی به استعالمات حقوقی  14

  نفر  9  از شغل آنهاحمایت قضائی از مدیران و کارکنان بابت دعاوي ناشی   15

  صفحه  290  تهیه آرشیو الکترونیکی  16

  ساعت  8  برگزاري دوره هاي آموزشی حقوقی براي مدیران و کارشناسان  17
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 بازرسی و پاسخگویی به شکایات: - 

  ماهه 3به تفکیک  94تعداد شکایات واصله در سال  -1

  سه ماهه اول:

 درمانی اداري مالی بهداشتی غذا و دارو آموزشی دانشجویی سایر جمع کل اسخگوییپمیانگین زمان 

 71 76 14 1 2 - 26 190 روز 3/9

  سه ماهه دوم: 

 درمانی اداري مالی بهداشتی غذا و دارو آموزشی دانشجویی سایر جمع کل اسخگوییپمیانگین زمان 

 11 58 - - - 1 9 79 روز 7/22

  سه ماهه سوم: 

 درمانی اداري مالی بهداشتی غذا و دارو آموزشی دانشجویی سایر جمع کل اسخگوییپمیانگین زمان 

 54 39 ٣ 1 - - 15 111 روز 2/11

  سه ماهه چهارم:

 یدرمان مالی اداري بهداشتی غذا و دارو آموزشی دانشجویی سایر جمع کل اسخگوییپمیانگین زمان 

 53 47 ٣ - - - 10 113 روز 86/7

 

  موضوعبه تفکیک  94تعداد بازدید هاي سال  -2
-  

 موردي دوره اي جامع جمع کل

1410 40 484 195 

 

218 
  94باط مردم ودولت (سامد) در سال  تعداد درخواست ها و شکایات واصله از سامانه ارت

 

2  
  ت واصله از سامانه سازمان بازرسیتعداد شکایا

 

226 
  94بت در دفتر اندیکاتور در سال و ارسالی ث کل نامه هاي واصله

 

 94ارسالی در سال و  تعداد نامه هاي محرمانه واصله 187

  

  هسته گزینش: - 

 نفر در بدو ورود و موافقت با اشتغال آنها. 720تشکیل پرونده تعداد  .1
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 پرونده. 1623انجام تحقیقات  .2

 پرونده. 466انجام مصاحبه  .3

 نفر به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی و پیمانی. 508موافقت با تبدیل وضعیت استخدامی  .4

 رأي. 1212آراء ابالغ شده شوراي هسته  .5

 پرونده سایر هسته هاي گزینش (نیابتی). 338انجام تحقیقات  .6

 برگزاري و شرکت در کارگاهها و دوره هاي آموزشی کارکنان در سطح منطقه اي و کشوري براي تمام همکاران. .7

 ترسیم برنامه عملیاتی براي اولین بار در هسته گزینش. .8

 .1394وب در بین سایر هسته هاي گزینش در سال کسب رتبه مناسب و خ .9

  

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

 

 آمار و فناوري اطالعات: - 

  موانع و مشکالت:

  نداشتن چارت سازمانی مصوب .1

 نداشتن یک ردیف اعتباري مستقل در هزینه هاي حوزه فناوري اطالعات دانشگاه .2

 وجود سیستم ارزشیابی مناسب و کارآمد در حوزه فناوري اطالعات دانشگاهعدم  .3

وجود کارشناسان قراردادي با توجه به حاکمیتی بودن پست کارشناس فناوري اطالعات و در نتیجه عدم امنیت شغلی  .4

 کارشناسان فناوري اطالعات

 ناوري اطالعاتوجود فضاي فیزیکی نامناسب براي کارشناسان مستقر در مدیریت آمار و ف .5

 ضعف در اطالع رسانی فعالیت هاي انجام شده در حوزه فناوري اطالعات .6

عدم وجود کارپرداز مستقل که منجر به اتالف هزینه ها و عدم کیفیت مناسب خریدهاي حوزه فناوري اطالعات دانشگاه  .7

 می گردد.

 وزه فناوري اطالعات دانشگاهنداشتن سیستم کنترل پروژه براي ارزیابی دقیق روند پیشرفت پروژه هاي ح .8

پایین بودن سقف مزایاي کارشناسان فناوري اطالعات با توجه به حساسیت باال در خصوص سیستم هاي نرم افزاري و  .9

 سخت افزاري و استرس باالي کارشناسان فناوري اطالعات 

 :عملی  راهکارهاي و پیشنهادات

  اطالعات ایجاد یک ردیف اعتباري براي هزینه هاي حوزه فناوري .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

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

 کارشناسان می گردد).
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 تعیین کارپرداز آشنا با تجهیزات براي خریدهاي مرتبط با حوزه فناوري اطالعات .4

 هسته گزینش: - 

  موانع و مشکالت:

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

 این باعث هدر رفتن وقت و هزینه می باشد. عدم کنترل صحیح مدارك و شرایط در بدو امر که .2

 طوالنی بودن فرایند نظردهی به دلیل کمبود نیروي انسانی. .3

 عملی  راهکارهاي و پیشنهادات

 .1395نفر در سال  2بکارگیري نیرو در هسته گزینش دانشگاه حداقل  .1

 هاي پرسنلی همکاران پاره وقت. اختصاص اعتبار سالیانه به گزینش جهت انجام امور جاري و پرداخت به موقع هزینه .2

  

  :آموزشیمعاونت گزارش عملکرد 

  1394در سال معاونت آموزشی اهم اقدامات: 

 وري آموزش سالمت   ندازي کارگروه هاي طرح تحول و نوآراه ا .1

 صدورکارت نالین شهریه،پرداخت الکترونیک و آ راه اندازي سامانه هاي الکترونیک نقل و انتقاالت دانشجویان، .2

  دانشجویی

اصالح فرایندهاي صدور تاییدیه تحصیلی با استعالم الکترونیک گواهی تسویه حساب صندوق رفاه، صدور لغو معافیت  .3

ساعت، فرایند خروج از  48تحصیلی، فراغت از تحصیل جهت شروع طرح و نظام وظیفه با کاهش زمان از دوهفته به 

  ترفیع سالیانه و ت علمی، پایه تشویقیارتقاء اعضاء هیأ کشور دانشجویان شاغل به تحصیل،

  و راه اندازي مدیریت امور هیأت علمی به منظور برنامه ریزي متمرکز در خصوص برنامه هاي اعضاي هیأت علمی .4

  تشکیل اداره دانش آموختگان 

  پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد کارکنان براي مدیریت انگیزه کارکنان .5

  انسانی حوزه مدیریت اموزشتوسعه ساختار اداري و نیروي  .6

  برگزاري آزمون مصاحبه پذیرش کاردانی سالمت دهان و مبارزه با بیماریها و فوریتهاي پزشکی بومی .7

  1394برگزاري کمیسون موارد خاص منطقه اي دانشگاه هاي جنوب شرق کشور در بیرجند درخرداد ماه  .8

  اي دانشگاهشرکت در نمایشگاه هفته سالمت و کسب رتبه دوم در بین واحده .9

  اخذ مجوز تخفیف شهریه دانشویان تکمیلی و خانواده کارکنان دانشگاه، تخفیف شهریه دانشجویان انتقالی و مهمانی .10

  اخذ موافقت شوراي دانشگاه براي توسعه رشته هاي کاردانی و کارشناسی در دانشکده هاي اقماري .11

  ثبت اطالعات ارزیابی طرح تحول اموزش عالی سالمت در سامانه اتنا  .12
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  1394نفر دانشجویان ورودي سال  700ثبت نام  .13

  نوسازي و رنگ آمیزي حوزه آموزش و بهبود ارگونومی صندلی هاي کالس هاي آموزشی  .14

  هماهنگی و تعامل با پزشک قانونی کل کشور به منظور دریافت کاداور جهت بخش آموزش .15

  زاري هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهري و شانزدهمین همایش آموزش پزشکی در کشور و دانشگاه برگ .16

و  94- 93پیگیري و جذب اعتبار و اخذ نقدینگی و در نهایت پرداخت اسناد حق التدریس تا پایان ترم دوم سال تحصیلی  .17

  94ختی هاي پرسنلی در سال و پرداخت کلیه پردا 94طرح تمام وقتی اعضاي هیات علمی تا پایان سال 

برگزاري جلسات مرتب درون حوزه و شوراي مدیران و روساي دانشکده ها و...که باعث تسهیل در امور از طریق  .18

  مشارکت مسئولین و کارکنان در امر تصمیم سازي و تصمیم گیري گردیده است .

انپزشکی، دانشکده پیراپزشکی و دانشکده تجهیز آزمایشگاه دانشکده بهداشت، دانشکده جدید پرستاري، دانشکده دند .19

  پزشکی .

بودجه نویسی برنامه هاي طرح تحول سالمت و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز از قطب و پیگیري شدید جهت جذب  .20

  اعتبارات از قطب .

ردیف ها و ارائه عملکرد کلیه واحدهاي حوزه معاونت آموزشی با اعتبار مورد نیاز که منجر به تخصیص اعتبار از محل  .21

  شفاف سازي عملکرد واحدها گردیده است .

رشته دانشگاهی ( ارشد ایمنولوژي، ارشد پرستاري اورژانس، کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی،  9راه اندازي  .22

کارشناسی ناپیوسته هوشبري، کارشناسی بهداشت عمومی قاین، کارشناسی هوشبري قاین، بهداشت دهان بیرجند و قاین، 

مجوز بورس تحصیلی دکتري تخصصی و اخذ موافقت اصولی دستیاري جراحی   5انی مبارزه با بیماري ها) و اخذ کارد

  عمومی و دانشکده داروسازي

رشته دستیاري (قلب و عروق، بیماریهاي عفونی، داخلی اعصاب) و دو رشته  4پیگیري اخذ مجوز براي راه اندازي  .23

رشته کارشناسی ارشد (هماتولوژي، پرستاري، رادیولوژي گرایش سی تی اسکن  4دکتري (آموزش بهداشت و پرستاري) و 

  سی (هوشبري طبس و قاین)رشته کارشنا 2) و MRIو گرایش 

هاي آموزش سرپایی، تجمیع مرکز مهارت هاي و استفاده از مدل 4اندازي مرکز بهداشتی، درمانی و آموزشی شماره راه .24

 زمون در مرکز مهارتهاي بالینی و برگزاري سه دوره آزمون صالحیت هاي بالینی بالینی دانشگاه، راه اندازي مرکز آ

هاي داراي دستیار (داخلی، اطفال، بیهوشی و رادیولوژي) و مقایسه نمره ارزشیابی ارزشیابی از اساتید در تمام بخش .25

  شجویان در نیمسال دوم سال تحصیلیهاي مختلف معدل در بین تمامی داناساتید در رده

  ه ریزي درسی دانشگاه علوم بیرجندرگزاري کنفرانس مشترك برنامه ریزي درسی با گروه برنامب .26

  1394طرح پژوهش در آموزش در کمیته پژوهش در آموزش در سال  32بررسی تعداد  .27

 و همچنین انتشار چهار مورد تک برگ تقوا» تاپ«تک برگ آموزش پزشکی با نام  6انتشار  .28

 جلسه ژورنال کالب  10برگزاري و  1394آموزشی در سال کارگاه  32برگزاري تعداد  .29
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کسب یک مدال طال در حیطه علوم پایه، کسب مدال برنز در حیطه مدیریت نظام سالمت و کسب پنج عدد دیپلم  .30

  هاي فلسفه طب، استدالل بالینی و علوم پایهافتخار در حیطه

 CARE )c=cognition A=Attitude R=Reasoning  ینیبال کسانی یابیروژه ارزپطراحی  .31

E=Experience( 

نفر از اعضاء محترم هیات علمی از 2 و نفر از اعضاء محترم  هیات علمی از استادیاري به دانشیاري 14 ارتقاء تعداد  .32

  پرونده دانش پژوهی اعضاي هیات علمی در حال ارتقاء 25و بررسی تعداد  دانشیاري به استادي

  هاي آنالین در دانشگاهشارکت و مدیریت آزمونو م دانشگاهی اي فرادرسانهاندازي و توسعه تیوب چنراه   .33

) به دو صورت حضوري و ECGبرگزاري اولین مدرسه تابستانی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با عنوان ( .34

  غیرحضوري براي دانشجویان فیزیوپات 

   10015ادغام طب سنتی در دوره پزشک عمومی و ارزیابی آن با استاندارد ایزو  .35

مدیریت طرح تحول و نوآوري در آموزش پزشکی  نفر ساعت کار و 500تدوین برنامه راهبردي معاونت آموزشی با حدود  .36

  نفر از اعضاي هیات علمی  30پروژه نوآورانه با همکاري بیش از  20و تدوین 

 جلسه هیأت ممیزه 18و  جلسه کمیته تخصصی بالینی10 ه،جلسه کمیته تخصصی پای 8 برگزاري تعداد .37

    6مورد ماده  11ساله و صدور  5گواهی  35برنامه بازآموزي جهت گروه هاي هدف آموزش مداوم، صدور  81برگزاري  .38

  د درخشان برگزاري جلسات برنامه ریزي براي المپیاد، بررسی درخواست هاي دانشجویان متقاضی استعدا .39

در سایت دانشگاه و راه اندازي کانال  SCOPE، راه اندازي صفحه SCOPEتاسیس کمیته دانشجویی توسعه آموزش  .40

 تلگرام 

ارائه گزارشی از فعالیت ها و پتانسیل هاي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند براي حضور در عرصه بین الملل در حضور  .41

چاپ دفترچه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  و ...) و UNAMAی و یوناما(سفراي کشورهاي مختلف (نروژ، افریقاي جنوب

  . Education Iranهمچنین به روز رسانی سایت  به زبان انگلیسی و

بازدید هیأت هاي گوناگون کشور افغانستان (دانشگاه کاتب و دانشگاه خاتم النبیین) از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و  .42

نامه با دانشگاه خاتم النبیین (ص) کشور افغانستان براي برنامه هاي آموزشی حضوري و دوره عقد تفاهم  بیمارستان ها و

هاي مجازي که در حال برگزاري کالس درس جراحی به صورت آنالین براي دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین شعبه 

 غزنی می باشد .

زاري کالس جراحی مغز و اعصاب و برگزاري کنفرانس براي دانشجویان افغانستان مانند برگ برگزاري دوره هاي آنالین .43

 یک روزه به زبان انگلیسی در مورد تازه هاي بیماري هاي عفونی با حضور پروفسور پتروسیلو.

 

 معاونت آموزشی مهمترین موانع و مشکالت:  

 انتقالیکمبود ساختار تشکیالتی و نیروي انسانی کارشناس در حوزه وعدم جایگزینی نیروهاي بازنشسته و  .1

 ایجاد قطب دانشگاهی موجب کند شدن و بعضأ دور و تسلسل کارها شده است که باید چاره اي اساسی اندیشیده گردد. .2
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  تاخیر اساتید در زمینه اعالم به موقع نمرات .3

  دانشجویی بر یک طبق آیین نامه درون دانشگاهی استعداد درخشان GRANTاعطاي  .4

 راه اندازي  زیر ساخت هاي  الزم براي برگزاري برنامه هاي غیر حضوري جهت گروه هاي  هدف  .5

  محدودیت هاي احصاء حضور فیزیکی و ثبت فعالیت هاي اساتید .6

  فقدان بایگانی متمرکز، سالن آزمون و کمبود فضاي فیزیکی حوزه اداري .7

  

  معاونت بهداشتی:گزارش عملکرد 

  1394در سال معاونت بهداشتی اهم اقدامات: 

پایگاه بهداشتی  3 مرکز بهداشتی درمانی جدید، 15خانه بهداشت جدید،   18بازنگري طرح هاي گسترش و تصویب .1

 پایگاه حاشیه شهرجدید 8جدید و 

 پایگاه سالمت در حاشیه شهرها 8 مرکز و 4اصالح طرح گسترش شبکه شهرستانها و تصویب  .2

 و شروع به کار تیم سالمت 1394مرکز بهداشتی درمانی روستایی در سال  6فعال نمودن  .3

  1393نسبت به سال  %30و ماما  %37افزایش جذب و بکارگیري  پزشکان خانواده به میزان  .4

 میلیون تومان 160به مبلغ  94واحد آزمایشگاهی در مراکز روستایی (اسفدن و قومنجان) در سال  2راه اندازي  .5

تعمیر و تجهیز واحدهاي بهداشتی شامل خانه بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه بهداشتی و پانسیون پزشک به  .6

 میلیارد ریال 40مبلغ 

 خانه بهداشت   20تکمیل و افتتاح تعداد  .7

 مرکز سالمت جامعه در شهرهاي بیرجند و فردوس 4راه اندازي  .8

 میلیون ریال 3500یزات اداري و فنی با هزینه پایگاه سالمت حاشیه شهر به تجه 8تجهیز  .9

پایگاه سالمت در حاشیه  8عقد قرارداد با شرکت گلشن سراي سالمت جهت تامین فضاي فیزیکی و نیروي انسانی   .10

 نفر نیرو )  28شهر ها ( 

 خودروي کاپرا 14خودروي سمند و  18پیگیري تامین اعتبار جهت خرید  .11

و  نفر 53819ن در شهرهاي بیرجند، قاین، فردوس، نهبندان و سربیشه به تعداد انجام سرشماري جمعیت حاشیه نشی .12

 ورود اطالعات به سامانه سالمت ایرانیان 

 هزار نفر (شهاب)  20اجراي سرشماري الکترونیکی جمعیت در مناطق روستایی و شهرهاي زیر  .13

مجوز  30رنامه آموزشی آنها و اخذ دانش آموز بهورزي براي خانه هاي بهداشت سطح استان و شروع ب 77پذیرش  .14

  استخدام بهورز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي و هیأت امناء   

برگزاري همایش تبیین سیاست هاي کلی جمعیت مبتنی برسالمت مادر وکودك درراستاي ارتقاي نرخ باروري کلی با  .15

 نفر از مسئولین استانی 700حضور اساتید کشوري و شرکت بیش از 

 93سال و مرگ مادران باردار نسبت به سال  5شیرخواران و کودکان زیر  شاخصهاي مرگ و میر نوزادان،بهبود  .16



 

 
96 

  

 آموزش ماماها و تجهیز و راه اندازي کالس هاي آمادگی براي زایمان در کلیه شهرستانها .17

 برگزاري همایش سرطان هاي شایع زنان در کلیه شهرستانها از طریق ویدئو کنفرانس .18

(به تعداد  گاه آموزشی مدیریت بارداري هاي پرخطر با حضور اساتید کشوري براي گروه هدف پزشک و مامابرگزاري کار .19

 نفر) 250

نفر مادر  10000طرح توانمند سازي اجتماع محور پیشگیري از معلولیت با مشارکت بهزیستی استان و شهرستانها براي  .20

 باسواد و کم سواد

 20000و پوستر ایدز به تعداد  10000هپاتیت به تعداد  ز وتکثیر ویژه نامه اید ، تهیه وطراحی .21

 94راه اندازي اتوبوس اطالع رسانی ایدز در آذرماه  .22

سال شهرستانهاي مرزي استان و تیم سیار به تعداد  5اجراي دو مرحله طرح تکمیلی فلج اطفال براي کودکان زیر  .23

 دوز واکسن 44000

 روتین واکسیناسیون کودکان پنتاواالن در برنامه  فلج اطفال وشروع واکسن تزریقی  افتتاح و .24

 نفر  27764 نهبندان با تلقیح به تعداد ه در شهرستانهاي سربیشه وسرخچ کمپین طرح واکسیناسیون سرخک و .25

 توزیع در سطح کشور و سطح استان هزار کارت مسافر با محوریت مراقبت سندرومیک و 80تهیه  .26

 تکمیل واحدهاي زنجیره سرما و اتاق مراقبت هاري در شهرستانهاي زیرکوه و خوسف  .27

 کوه خوسف و زیر راه اندازي مرکز درمان پیشگیري هاري و سالک در .28

 کوه تجهیز زنجیره سرما در خوسف و زیر .29

 دیابتی در جمعیت روستایی  بیمار 3931 بیمار فشار خونی و 14198کنترل بیش از  مراقبت و .30

 و غیر واگیر بیماریهاي واگیروارد مشکوك به منظور تشخیص نهایی مورد نمونه برداري از م 5809 تهیه .31

 مورد عارضه ناشی از واکسن 110شناسایی  .32

 مورد در پایگاه هاي دیده ور آنفلوانزا 2684انجام دیده وري و تهیه تست هاي الزم به تعداد  .33

 کتونوري در استان  فنیل هیپوتیروئیدي ونوزادان از نظر  بیماري  19000غربالگري بیش از  .34

 زوج متقاضی ازدواج از نظر بیماري بتا تاالسمی ماژور  8000غربالگري بیش از  .35

  190راه اندازي سامانه شکایات  .36

 با هماهنگی سازمانهاي ذي ربط براي حذف کاال و مواد آسیب رسان 37اجراي ماده  .37

اي در سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط و حرفه اي در کل  پیگیري تکمیل ثبت اقدامات بهداشت محیط و حرفه .38

 استان 

 راه اندازي مرکز مشاوره پیشگیري و ترك دخانیات  .39

 پروانه فعالیت براي شرکتهاي مبارزه با حشرات و جوندگان در اماکن عمومی و خانگی  2صدور  .40

 ستانخرید تجهیزات ارزیابی عوامل زیان آور براي مراکز بهداشتی درمانی شهر .41

 فعال نمودن کمیته ایمنی و بهداشت حرفه اي زندانهاي استان و اجراي برنامه بهداشت حرفه اي در زندانهاي استان  .42
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 دانش آموز دبستانی  80000وارنیش فلوراید تراپی بیش از  .43

 دستگاه یونیت سیار به مراکز سطح استان  24توزیع  .44

 پوشش از طرح تحول سالمت دهان و دندانریال اعتبار بین شبکه هاي تحت  5940000000توزیع  .45

دستگاه الیت کیور  2 ،موتورعدد ایر 2عدد توربین،  30ونیت، عدد ی 10کالو، دستگاه اتو 7دستگاه رادیوگرافی،  6توزیع  .46

 و کادیترون.

 دندانپزشک  23واحد دندانپزشکی براي اجراي دندانپزشک خانواده و عقد قرارداد با  25راه اندازي  .47

 سبد غذایی با همکاري بنیاد علوي براي مادران باردار دچار سوء تغذیه استان  1450یانه توزیع ماه .48

  در روستا مهدهاي استان  3-6کودك  4500اجراي طرح تامین یک وعده غذاي گرم و تحت پوشش قرار دادن  .49

 سال 6ك زیر کود 3500همکاري با کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص طرح حمایتی مشارکتی  .50

 میلیون تومان 980قلم) به مبلغ  5مکمل هاي مورد نیاز ( %100تأمین  .51

دانش آموزان دختر دبیرستانی از طریق آموزش تغذیه و مکمل یاري آهن و  %100اجراي طرح ارتقاي سطح سالمت  .52

 ویتامین د.

به  "تر دوره متوسطهبررسی تاثیر مکمل آهن و ویتامین د بر شاخصهاي خونی دانش آموزان دخ"انجام طرح پژوهشی  .53

  دانش آموز در سه فاز  1650تعداد 

 %98انجام معاینات غربالگري و پزشکی دانش آموزان پایه اول سه مقطع تحصیلی به میزان  .54

 %83انجام معاینات دانشجویان ورودي دانشگاه علوم پزشکی و ثبت اطالعات در نرم افزار مربوطه به میزان  .55

  (تربیت سفیران دانشجو)   نه خودمراقبتیدانشجو در زمی 910 آموزش تعداد .56

 انجام واکسیناسیون نو آموزان بدو ورود به دبستان و واکسیناسیون  توام دانش آموزان پایه اول متوسطه دوم  .57

 دانش آموز درجات مختلف کمبود ید داشتند) 60نمونه ( 240اجراي پایش ادواري ید ادرار دانش آموزان  .58

نفر از اولیاء  480دانش آموز و  480سال(کاسپین) که طی آن  6-18آمیز در نوجوانان طرح بررسی رفتارهاي مخاطره  .59

 آنها در طرح مذکور مورد بررسی قرار گرفتند 

 مدرسه در سطح استان  330اجراي برنامه مدارس مروج سالمت در  .60

در سطح مناطق  ت شهريپایگاه بهداش 41 وانی شهري مرکز بهداشتی درم 33ادغام و ارائه خدمات بهداشت روان در  .61

 جمعیت شهري استان از خدمات بهداشت روان شهري . %100شهري استان و بهره مند شدن 

روستایی در سطح  خانه بهداشت 318مرکز بهداشتی درمانی روستایی و  67ادغام و ارائه خدمات بهداشت روان در  .62

 ز خدمات بهداشت روان روستایی  جمعیت روستایی استان ا %100استان و بهره مند شدن مناطق روستایی 

 ادغام برنامه میانساالن در کل استان  .63

  1394شهرستان در سال  11گسترش برنامه سالمندان به  .64

سالمند در خصوص شیوه زندگی سالم با اولویت تغذیه و پوکی  11791هزار سالمند در استان و آموزش  16256مراقبت  .65

 استخوان
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 در شهرهاي طبس، قاین و بیرجند  برگزاري کمپین پویندگی و بالندگی .66

تهیه چاپ و توزیع ویژه نامه پیک سالمت به تعداد کل کودکان مقطع پیش دبستانی استان در قالب اجراي طرح آموزش  .67

  2500سالمت در مهد کودکها

 مربی ) 239کودك و  2333مهد کودك ، آموزش  123ي استان (راي آموزش بهداشت در مهد کودك هااج .68

 10000 نامه خود مراقبتیتهیه ویژه  .69

 درصد  98افزایش واگذاري داروخانه هاي مراکز بهداشتی درمانی به بخش خصوصی به میزان  .70

 راه اندازي مراکز نمونه گیري زنوغان، مهرشهر، تخته جان، خوان، شاهرخت، بهمن اباد، کرغند و اسفشاد  .71

نفر ساعت  45296نفر ساعت آموزش اختصاصی و  3301مورد بازدید از شبکه هاي تابعه و انجام  100انجام بیش از  .72

 آموزش عمومی به گروههاي هدف

  

 معاونت بهداشتی مهمترین موانع و مشکالت:  

  کمبود نیروي انسانی و عدم تخصیص مجوز استخدام  .1

  کمبود اعتبارات تملک سرمایه اي  .2

  محدودیت در امکان پرداخت حق الزحمه  .3

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

  خشکسالی هاي طوالنی با  پیامد سوء تغذیه و بیکاري  .5

  فرسودگی آمبوالنس هاي مراکز بهداشتی درمانی براي اعزام بیماران و کمبود آمبوالنس .6

  کمبود  فضا و تجهیزات مدیریت بحران  .7

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

  کمبود اعتبارات صندوق بیمه روستایی پزشک خانواده و تحمیل بار مالی مراکز شبانه روزي بر دوش معاونت بهداشتی  .9

  ماندگاري پایین پزشکان خانواده در مراکز بهداشتی درمانی به علت حضور اجباري در زمان طرح  .10

فی سازمان هاي ذیربط براي تحقق سیاست هاي ابالغی جعیت افزایش بارداري هاي پرخطر به علت مشارکت نا کا .11

  مقام معظم رهبري

 کمبود وسیله نقلیه دولتی خصوصا ماشین کمک دار براي مواقع بحران .12

 کیلومتر و استان هاي پرخطر سیستان و بلوچستان وکرمان  400همجواري با مرز افغانستان  .13

  

 معاونت بهداشتی پیشنهادات و راهکارهاي عملی:  

  پیگیري تصویب نهایی چارت سازمانی معاونت بهداشتی  .1

  ارتقاي بهبود آموزش کلیه نیروهاي بهداشتی بویژه مراقبین سالمت .2

ارتقاي فرایند نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی و واحدهاي محیطی با تکیه بر پیگیري اجراي برنامه عملیاتی و پنل  .3

  هداشتی وزارت مدیریت اطالعات سالمت ابالغی از سوي معاونت ب

  استفاده از ظرفیت  بخش خصوصی در ارائه خدمات بهداشتی .4
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استفاده از ظرفیت و توانایی خیرین سالمت و سازمان ها و ادارات دخیل (بنیاد خیریه نورآوران سالمت شعبه شرق  .5

زمان هالل احمر کشور، بنیاد علوي، سازمان بسیج جامعه پزشکی استان، اداره کل بهزیستی و کمیته امداد استان، سا

  استان) در بهبود شاخص هاي بهداشتی درمانی 

تهیه خودرو، لوازم مورد نیاز و سوله هاي مناسب تیم هاي عملیاتی بهداشت محیط و حرفه اي، مبارزه با بیماریها در  .6

  شرایط اضطراري 

  تربیت نیروي حد واسط براي انجام خدمات پیشگیري دهان ودندان با اولویت گروه هدف  .7

ه اندازي آزمایشگاه مرجع بهداشت، آزمایشگاه مرکز بهداشت استان، آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه اي، آزمایشگاه را .8

 حشره شناسی پزشکی 

  طراحی نرم افزار کنترل بررسی نسخ پزشک خانواده .9

  تامین اعتبار اطاق ایزوله تنفسی براي شهرستان هاي سربیشه، فردوس، طبس، درمیان  .10

  دستگاه خودرو براي استان و شهرستان ها  6خودروي زنجیره سرما به تعداد پیگیري کمبود  .11

  نفر نیروي بهداشتی ماهیرود با توجه به موافقت هیات امنا  6پیگیري جذب  .12

  پیگیري اجراي بهینه بسته خدمتی نیروي هاي حاشیه و نظارت مطلوب بر آن  .13

  ه اي تامین تجهیزات فنی مورد نیاز بازرسین بهداشت محیط و حرف .14

  تکمیل مرکز بهداشت استان و احداث اموزشگاه بهورزي شهرستان بیرجند .15

  احداث ستاد شبکه شهرستان هاي خوسف، زیرکوه وبشرویه .16

باب  25و احداث  27و  20سال ساخت به ترتیب  25احداث مراکز بهداشتی و درمانی و خانه هاي بهداشت باالي  .17

  شکهپانسبون پزشک در مراکز شبانه روزي و چند پز

 

  معاونت تحقیقات و فناوري:گزارش عملکرد 

  1394در سال  معاونت تحقیقات و فناورياهم اقدامات: 

 تجهیز و افتتاح ساختمان جدید مراکز تحقیقاتی دانشگاه  .1

جذب نیروي پژوهشی جهت فعالیت در مراکز تحقیقاتی براساس مصوبه هیأت امنا با عقد قرارداد با شرکت هاي  .2

 خصوصی

 تجهیز آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکیتوسعه و  .3

 توسعه و تجهیز مرکز تحقیقات طب تجربی و حیوان خانه  .4

 درصد پیشرفت کار 80توسعه و تجهیز ساختمان مرکز اطالع رسانی (کتابخانه مرکزي) تا  .5

 1395تدوین برنامه عملیاتی سال  .6

 افتتاح کتابخانه دیجیتال  .7

 خرید سامانه جامع پژوهشی .8

 مایش پژوهش در توسعه سالمت با محوریت مراقبت هاي نوین در سالمتبرگزاري ه .9
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 معاونت تحقیقات و فناوري مهمترین موانع و مشکالت:  

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

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

 سازمانی و نیروي پژوهشی

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

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

 کمبود اعتبارات تخصیصی به پژوهش .5

اي بالینی در این استان براي اعضاي هیأت علمی بالینی و باقی نماندن زمان کافی براي کارهاي حجم باالي فعالیت ه .6

 پژوهشی

 عدم تخصیص اعتبار الزم براي ساخت پژوهشکده مرحوم دکتر ناصح .7

 

  معاونت توسعه مدیریت و منابع:گزارش عملکرد 

  1394در سال  توسعه مدیریت و منابعمعاونت اهم اقدامات: 

  خروجی نیروهاي طرح تحول سالمتتامین  .1

 نفر 38به تعداد برگزاري فراخوان هیئت علمی  .2

  نفر 520به تعداد  94گر در واحدهاي تابعه دانشگاه در سال ، پیام آور، طرحی و ایثار kجذب و پذیرش نیروي ضریب .3

  پیگیري و همکاري با معاونت بهداشتی در جذب و بکارگیري نیرو جهت طرح حاشیه نشینی .4

نفر استخدام پیمانی و رسمی و برگزاري آزمون استخدامی براي بیمارستانهاي ولی  200پیگیري و اخذ مجوز به تعداد  .5

  ، امام رضا و طبسعصر

 آزمون 2همکاري و برنامه ریزي در برگزاري آزمون نیروهاي شرکتی با مدیریت خدمات پشتیبانی تعداد  .6

استان بر اساس طرح مبتنی بر عملکرد پزشکان تا پایان دیماه و پرسنل تا پرداخت کارانه نظام نوین بیمارستانهاي سطح  .7

 94پایان بهمن ماه 

با حضور مسئولین مالی واحدها و معاون محترم توسعه در جهت ارتقاء  94پیگیري و تشکیل جلسات متعدد در سال مالی  .8

  و بهبود فرآیندهاي مالی

 زشی در نرم افزار نظام نوین مالی بعنوان واحد مستقل مالیپیگیري و ایجاد سه مرکز در مانی و یک مرکز آمو .9

  دانشکده پرستاري و مامایی طبس)و  بیمارستان سربیشه، بیمارستان سرایان، (بیمارستان اسدیه

  1394برنامه ریزي جهت پایش عملکرد واحدهاي تابعه از طریق چک لیست ارزیابی عملکرد تدوین شده در سال  .10

  کلیه واحدهاي تابعهمبادله تفاهم نامه با  .11

  وتصویب در جلسه هیات امنا 94و پیشنهادي سال  93تهیه وتنظیم بودجه تفصیلی اصالحیه سال  .12

  استانی مبادله موافقت نامه هاي اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي ملی و .13
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میلیون ریال با  22 960 درصد نفت خام وگاز طبیعی) به مبلغ2جذب اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي استانی( .14

  درصد 83تخصیص

  درصد 60میلیون ریال با تخصیص225 800جذب اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي ملی به مبلغ  .15

  میلیون ریال 186 500جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي در قالب ردیفهاي ابالغی وزارت متبوع به مبلغ .16

کل حوزه  فضاي سبز و، رانندگان آمبوالنس ،گارد تشریفات ،خدمات، برگزاري کارگاههاي آموزشی ویژه رانندگان .17

 ،رانندگی راهنمایی و، آتش نشانی ،نجات شغلی نظیر امداد و با سرفصهاي عمومی و(عملی  خدمات بصورت تئوري و

 نگهداري خودرو و.....) سرویس و

 افزایش سرانه فضاي سبز دانشگاه .18

 ارتقاء روحیه کارکنانگلگشت هاي خانوادگی در جهت  برگزاري مراسم و .19

 توجه ویژه به وضعیت ظاهري آنان رانندگان و همسان سازي لباس خدمات و .20

  بهینه سازي فضاي اداري و مهمانسراي دانشگاه تعمیر و .21

 نیز انجام تعمیرات خودروها در نقلیه مرکزي مخصوصا آمبوالنسها وو خرید خودروي تشریفات  نوسازي نقلیه .22

     اجتماعات وافزایش فضا از طریق اضافه نمودن سالن هاي پذیرایی و تشریفاتبهینه سازي فضاي سالن  .23

 شروع تعمیر و ساخت مجتمع رفاهی سالمت جهت تامین رفاه پرسنل دانشگاه .24

    94مزایده در سال  5مناقصه و  86برگزاري تعداد  .25

  ا همکاري بازرسیپیگیري امور مربوط به ارزیابی عملکرد دانشگاه در شاخص هاي عمومی و اختصاصی ب .26

  پیگیري امور مربوط به جلسات کمیسیون تحول اداري  .27

  تهیه برنامه عملیاتی پروژه هاي تا شش معاونت توسعه دانشگاه  .28

  رسانی سامانه یکپارچه مدیریت عملکرده هاي تا شش معاونت توسعه و بروزپایش پروژ .29

  بیمارستانی جلسات بازنگري شرح وظایف و شرایط احراز عناوین پست هايبرگزاري  .30

  انجام نیازسنجی دوره هاي آموزشی در ابتداي سال .31

، شغلی( دوره آموزش ساعت 4616مدیریت) و برگزاري  عنوان دوره آموزشی (شغلی، عمومی و بهبود 532 برگزاري .32

  بهبود مدیریت و بدوخدمت)  عمومی،

  واحد آموزش 94تهیه برنامه عملیاتی سال  .33

  735 به 393از  ولیعصر(عج)ارتقاء تشکیالت تفصیلی بیمارستان  .34

  476 به 247از  ارتقاء تشکیالت تفصیلی بیمارستان امام رضا(ع) .35

  342به117ارتقاء تشکیالت تفصیلی بیمارستان مصطفی خمینی طبس از  .36

 مورد 275 ارشد به تعداد مقطع پایه و هاي ارتقاء رتبه شغلی در تایید پرونده بررسی و .37

  تختخوابی بشرویه 32ابالغ تشکیالت تفصیلی بیمارستان  .38
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مار پرونده هاي ارتقاء رتبه شغلی واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجندآ  

)94(سال  واحد تشکیالت و طبقه بندي مشاغل  

 

  

 نام واحد

 رتبه

 عالی خبره ارشد -پایه
جمع ارتقاء 

 شغلی
 تعداد تعداد تعداد

 53 17 21  15 معاونت توسعه مدیریت و منابع

 51      12 19 20 بهداشتیمعاونت 

 78 7 17 54 بیمارستان ولیعصر (عج)

 39  15 7 17 بیمارستان امام رضا (ع)

 73 21 12 40 شبکه بهداشت ودرمان قاین

 40 11 6 23 شبکه بهداشت ودرمان فردوس

 4 - 1 3 شبکه بهداشت ودرمان سربیشه

 7 1 - 6 شبکه بهداشت ودرمان درمیان

 6 - - 6 ودرمان سرایانشبکه بهداشت 

 56 6 4 46 شبکه بهداشت ودرمان نهبندان

 16 6 3 7 شبکه بهداشت ودرمان بشرویه

 26 3 3 20 شبکه بهداشت ودرمان طبس

 11 - - 11 شبکه بهداشت و درمان خوسف

 7 - - 7  شبکه بهداشت ودرمان زیرکوه

 467 99 93 275 جمع
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 توسعه مدیریت و منابعمعاونت  مهمترین موانع و مشکالت: 

  عدم ابالغ چارتهاي سازمانی و بهم ریختگی و عدم شفافیت وظایف حوزه ها .1

 کمبود نیروي اداري مالی در اکثر حوزه ها بدلیل عدم ابالغ مجوز .2

کاهش انگیزه کاري نیروهاي ستادي بدلیل پرداختهاي متفاوت در حوزه هاي دانشگاه به نیروهاي غیرستادي مانند  .3

 عملکرد بیمارستانها و کارانه پزشک خانواده در حوزه بهداشت مبتنی بر

 کمبود نیروي انسانی متخصص در کلیه واحدهاي تابعه علی الخصوص مراکز درمانی جدید التاسیس   .4

 عدم تخصیص به موقع اعتبارات و مبادله موافقتنامه ها .5

 ه در حوزه هاي مختلفشفاف نبودن بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به طرحهاي ارائه شد .6

 عدم همخوانی چارت سازمانی با توسعه واحدهاي دانشگاه .7

 عدم امکان  گزارش گیري از نرم افزار نظام نوین مالی بر مبناي فرمهاي بودجه تفصیلی و تفاهم نامه مبادله شده .8

 عدم ابالغ چارت تشکیالتی حوزه بودجه دانشگاه درسطح مدیریت ومشکل کمبود نیروي انسانی .9

تختخوابی شهرستانهاي سربیشه ،درمیان وسرایان در قانون بودجه  32اظ نشدن اعتبارات هزینه اي سه بیمارستان لح .10

 94سال 

 عدم ابالغ چارت پیشنهادي و در نتیجه کمبود نیروي انسانی الزم .11

  

  :پیشنهادات و راهکارهاي عملی معاونت توسعه مدیریت و منابع 

و لحاظ  94بیمارستان از طریق پیگیري مراجع ذیربط در قالب ردیفهاي ابالغی در سال تامین اعتبارات مورد نیاز سه  .1

 کشور 95شدن اعتبارات الزم در الیحه بودجه سال 

  واگذاري برخی از قسمتها به بخش غیر دولتی جهت تسریع در انجام فرآیندها .2

 

  معاونت دانشجویی و فرهنگی:گزارش عملکرد 

  1394در سال  ی و فرهنگیمعاونت دانشجویاهم اقدامات:  

 . نفره ریحانه 280تکمیل ساخت خوابگاه  .1

  . تجهیز سه طبقه از خوابگاه ریحانه .2

 . تعمیرات الزم در ایام تعطیالت در خوابگاه هاي دانشجویی و سلف سرویس دانشگاه .3

 ترونیکی سلف سرویس .راه اندازي باجه خدمات الک .4

 .نفر ازدانشجویان واجد شرایط در خوابگاه هاي ملکی  1000پذیرش و اسکان تقریبا  .5

  . برگزاري کالسهاي فوق برنامه ورزشی مختلف در کل ایام سال جهت دانشجویان و کارکنان .6

  . شرکت در دوازدهمین دوره المپیاد ورزشی دختران .7

 .ان و کارکنان برگزاري مسابقات ورزشی به مناسبت هاي مختلف جهت دانشجوی .8

 . کسب مقام سوم لیگ فوتسال کارکنان آقایان ادارات شهرستان بیرجند .9
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 ادارات شهرستان بیرجند . کسب مقام دوم لیگ والیبال کارکنان آقایان .10

ارائه خدمات بدو ورود پایش سالمت روان ، شناسایی دانشجویان مشکوك به اختالل و ارائه خدمات مشاوره اي به  .11

 . آنان

کارگاهها و همایش هاي آموزشی (مهارتهاي زندگی، آموزش هاي پیش از ازدواج، همایش پیشگیري از  اعتیاد  برگزاري .12

 . ، روابط دختر و پسر (زندگی ،شادي و خالقیت)

  . اجراي طرح افت تحصیلی و شناسایی، فراخوان و پیگیري مشکالت دانشجویان داراي افت تحصیلی .13

  . شی و بروشور و پمفلت هاي آموزشی با موضوعات روانشناسیتهیه و توزیع گاهنامه علمی آموز .14

اثر و رشد سه برابري آثار به نسبت سال قبل و راه   250برگزري هفتمین جشنواه فرهنگی دانشجویان دانشگاه با ثبت  .15

ر زمینه رتبه شایسته تقدیر د 3اثر به مرحله کشوري و کسب یک مقام کشوري در زمینه خوشنویسی و  60یابی  بیش از 

 .صنایع دستی چرم دوزي نقاشی و خوشنویسی 

موضوع سبک زندگی اسالمی، حجت  حضور حجت االسالم دهنوي با با خبرگزاري جلسات سخنرانی پرسش و پاس .16

 .االسالم دکتر نبویان با موضوع مذاکرات هسته اي، دکتر عارف با موضوع جنبش اصالحات 

دالملکی، وین آزادي(دکتر هوشنگی) و اقتصاد مقاومتی با حضور دکتر عبجلسه کرسی آزاد اندیشی با عنا 3برگزاري  .17

 . هاي عاشوراطالق و ابعاد آن و چرا

شوراي اسالمی (حجت االسالم برگزاري دو جلسه مناظره و پرسش و پاسخ انتخاباتی با حضور کاندیداهاي مجلس   .18

 . ، جناب آقاي دکتر آیتی)عبادي

 . شجویینشریه دان 6شماره از  13انتشار  .19

 .اردوي برون و درون استانی از جمله اردوهاي راهیان نور غرب و جنوب کشور  15برگزاري  .20

 .مصوبه  75جلسه شوراي فرهنگی با بیش از  10برگزاري  .21

 .کسب مقام اول کشوري در رشته حفظ کارکنان  .22

 .جز کارکنان  10کسب مقام اول در رشته حفظ  .23

 . (ع)معصومینکسب مقام دوم کشور در رشته سیره  .24

 . کسب مقام اول جشنواره ملی دانشجویان سراسر کشور در رشته احکام .25

 .برگزاري کالس هاي تفسیر و حفظ قرآن در خوابگاه دختران و پسران  .26

 . برگزاري محفل انس با قرآن .27

 . برگزاري نمایشگاه حجاب با عنوان صدف ایمان .28

 .برگزاري جشن هاي مختلف من جمله غدیر .29

 .برگزاري دعاي ندبه هر جمعه  .30

 . برگزاري جلسه سخنرانی مهدویت با حضور حجه االسالم فتاحی .31

 . برگزاري جلسه سخنرانی دکتر انوشه با عنوان روابط دختر و پسر .32
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 .برپایی ایستگاه صلواتی  و توزیع شربت و شیرینی در تمامی اعیاد  .33

 .برگزاري مسابقات کتابخوانی  .34

 .انشگاهیان برگزاري مراسم اعتکاف د .35

 .برگزاري جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود با توزیع بسته فرهنگی  .36

  

 معاونت دانشجویی و فرهنگی مهمترین موانع و مشکالت:  

  کمبود فضاي فیزیکی خوابگاه و سلف سرویس . .1

 کمبود فضاي فیزیکی جهت انجام امور فوق برنامه و نمایشگاهها  . .2

 سرانه دانشجویی به دانشگاهها .عدم رعایت عدالت در توزیع  .3

 کمبود نیروي انسانی و تخصصی به خصوص در بخش مشاوره . .4

  

 معاونت دانشجویی و فرهنگی پیشنهادات و راهکارهاي عملی: 

  توسعه فضاي سلف سرویس دانشگاه . .1

 توزیع سرانه دانشجویی یکسان به کلیه دانشگاهها  . .2

 

  معاونت درمان:گزارش عملکرد 

 1394در سال  معاونت درمان اهم اقدامات: 

 راه اندازي بیمارستانهاي سرایان ، سربیشه ، درمیان و حاجی آباد زیرکوه .1

 تختخوابی جدید شهرستان طبس  100راه اندازي بیمارستان  .2

 :تخت 23احداث و توسعه تختهاي ویژه در استان به تعداد  .3

 ICU  تخت 16تخت به  12امام رضا (ع) بیرجند  از 

 ICU  تخت 4شهید آتشدست نهبندان 

 ICU  تخت 19تخت به  10ولیعصر (عج) بیرجند از 

 ICU  تخت 7تخت به  5شهداء قاین از 

 NICU  تخت 2شهید مصطفی خمینی طبس  

و نیز  PPCI= 82و  PCI=  465تکمیل خدمات قلب و عرق و استان با استقرار فوق تخصص اینترونشن و انجام  .4

 پیس قلبی 46تعبیه فلوشیپ الکتروفیزیولوژي و 

 راه اندازي مرکز جامع درمان بیماران خاص .5

 متر مربع 4000با  بیمارستان امام رضا (ع) شروع ساخت پروژه بخش سوختگی .6
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 بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس  CT SCANخرید و راه اندازي  .7

 تخت 70به  50افزایش تختهاي روانپزشکی مرکز استان از  .8

 متر مربع زیر بنا 2000ک ویژه تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) با ساخت و راه اندازي کلینی .9

 به استان MRIورود و شروع عملیات نصب دومین دستگاه  .10

 میلیارد ریال 13با اعتبار معادل  تجهیز بیمارستانهاي استان به تجهیزات سرمایه اي .11

 راه اندازي اورژانس هوایی استان .12

 دانشگاه EOCاحداث ساختمان  .13

 دستگاه آمبوالنس جدید 16تحویل  .14

  

 معاونت درمان پیشنهادات و راهکارهاي عملی، مشکالتهمترین موانع و م: 

در استان با توجه به عدم وجود زیر ساخت هاي  Kعدم تمایل پزشکان متخصص براي گذراندن دوران طرح ضریب  .1

 مناسب از قبیل راه آهن ، ناکافی بودن تعداد پروازها و...

ر شهرستانها و نیروهاي فوق تخصصی (هماتولوژي، انکولوژي، جراحی اطفال، جراحی کمبود نیروي تخصصی د .2

 پالستیک، جراحی عروق) در مرکز استان

 تختخوابی در شهرستان حاجی آباد زیرکوه 64نیاز به احداث بیمارستان  .3

شهرستانهاي قاین  کمبود فضاي مناسب درمانی در زمینه بخش روانپزشکی در مرکز استان واورژانس بییمارستانی در .4

 ونهبندان

کمبود تجهیزات تشخیصی درمانی از جمله سنگ شکن برون اندامی کلیه ، دستگاه ایمونوهیستوشیمی و تجهیزات  .5

 آزمایشگاهی

عدم تمایل روساي بیمارستانها به ادامه فعالیت مدیریتی با توجه به شرط عدم فعالیت درمانی در شیفت صبح براي بهره  .6

 دیریتیمندي از کارانه م

با توجه به محرومیت شدید استان در خصوص شاخص هاي درآمدي و هزینه اي اکثر بیمارستانهاي دانشگاهی استان در  .7

 نقاط محروم قرار داشته که از حیث درآمد زیان ده می باشد و نیازمند توجه ویژه و حمایت مالی وزارت متبوع می باشد .

 

  معاونت غذا و دارو:گزارش عملکرد 

  1394در سال  معاونت غذا و دارواهم اقدامات:  

 تدوین برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی معاونت .1

جلسه کمیته دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه،  6برگزاري  : اجراي برنامه هاي طرح تحول نظام سالمت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی .2

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

مورد نمونه  933آرایشی و بهداشتی،  نگهداري موادغذایی، مراکز مورد بازرسی از واحدهاي تولیدي و 823 :نظارت و بازرسی .3

ورتبه بندي مورد بازرسی  PMS  (، 40مورد نمونه برداري از سطح توزیع ( 111تحت پوشش، برداري از واحدهاي 
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مورد بازرسی از داروخانه  922 ،آزمایش 10054انجام  نمونه به آزمایشگاه و 3100، ارسالتولیدي  هايواحدهاي آزمایشگاه 

داروخانه هاي  ، مراکز درمان سوء مصرف مواد،زات و ملزومات پزشکیجهیو مراکز عرضه تشرکت هاي پخش دارو، ، ها

واحد مهندسی پزشکی بیمارستانها در  9اصناف و فروشگاههاي تجهیزات پزشکی و  مورد 9بازرسی از  ،بیمارستان ها

، بهداشتی، از مراکز آرایشی  مشترك انجام گشتورد م111 ، نجام شده در طرح تحول نظام سالمتخصوص اقدامات ا

 مورد 569 بازرسی و مورد 94 آرایشی، بهداشتی، دارویی و مکمل ها، اقالم 5313کشف  ،با سایر سازمانها عطاریها دارویی و

  گمرك نمونه برداري از محموله هاي قاچاق اموال تملیکی و

قاچاق استعالمی بررسی شده، پرونده  مورد 300مورد معرفی پرونده واحدهاي متخلف به مراجع قضایی،  14 :پیگیري تخلفات .4

  31مورد معرفی به کمیسیون ماده  13، 11مورد معرفی به کمیسیون ماده  3، تغییر کاربري کاال مورد معدومی و 154

  پیگیري شده ثبت ومورد شکایات دارویی  34غذایی و مورد شکایات  47 :ثبت و پیگیري شکایات .5

و ، شناسه نظارت کارگاهی ، تاسیسپروانه بهره برداري، مسئول فنی، ساختتمدید مورد صدور، اصالح و  140 :صدور پروانه .6

 مجوز تاسیسمورد  3 گواهی بهداشت و وآرایشی وبهداشتی  آشامیدنی، گواهی فود گرید واحدهاي تولیدي موادغذایی،

  داروي سراسريمورد مجوز تاسیس شعبه شرکت توزیع  3و مسئول فنی داروخانه و پروانه تاسیس مورد  59، داروخانه

 :آموزش و اطالع رسانی .7

 کارشناسان مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی و کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فنی واحد هاي تولیدي، 13 گزاريبر 

  عنوان سمینار بازآموزي جهت گروه پزشکی  2

  نفر ساعت 640آموزش مسئولین فنی کارخانجات به میزان 

  6539به جز ایام تعطیل و پاسخگویی به  22صبح الی  8فعالیت مرکز اطالع رسانی دارو و سموم دانشگاه از ساعت 

 1490تماس با سامانه 

 هفته پیشگیري مسمومیتهابرگزاري نمایشگاه هفته سالمت، روز جهانی غذا ، 

 73 مورد سخنرانی  30عدد بنر استند ، 128،  عدد نشرجراید 20، رادیویی وتلویزیونی پیام هاي و مصاحبه برنامه، عدد

عدد ویژه نامه، در  106000، عدد تراکت2000عدد پوستر، 1000عدد پمفلت،  8000درمکانهاي عمومی مثل مدارس 

نشانگر هاي رنگی تغذیه اي و  کاالهاي سالمت محور و بهداشتی، آرایشی و ،خصوص توصیه هاي دارویی، غذایی

  ماه مبارك رمضان  ه سالمت، روز جهانی غذا، هفته مسمومیتها،مناسبتهاي ایام نوروز، هفت

 کاالهاي  آرایشی، بهداشتی و موارد دارویی غذایی، دارو در خصوص رسانی در سایت معاونت غذا وبه روز و اطالع رسانی

 سالمت محور 

  راه اندازيapp اندروید معاونت غذا و دارو 

  رونمایی از صفحه جدید معاونت غذا و دارو  

 اجراي طرح کنترل وپایش فلزات سنگین وسموم درمیوه جات و سبزیجات  .8

 (رتبه بندي واحدهاي تولیدي سطح استان ) prpsاجراي طرح  .9

  پایش شبکه ها .10
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 تشکیل دبیرخانه آزمایشگاههاي کنترل همکار و مجاز  .11

 پیگیري و تامین اعتبار خرید دستگاه اتمیک ابزربشن .12

 مارستانهاي تابعه دانشگاه :تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بی .13

MRI (ع)بیمارستان امام رضا(ع) استریوتاکسی مغز و اعصاب - : بیمارستان امام رضا :-ERCP : ولیعصر(عج)بیمارستان – APC: بیمارستان 

: اکوکاردیوگرافی - امام رضا(ع)بیمارستان : میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب - : طبسمیکروسکوپ چشم -طبس :فیکو - ولیعصر (عج) 

ولیعصر(عج)، بیمارستان  طبس، فردوس، :دستگاه بیهوشی -  فردوس، نهبندان ، طبس،بیمارستان امام رضا(ع): سونوگرافی - طبس

: الکتروشوك -  طبس قاین، نهبندان، امام رضا (ع)،بیمارستان ولیعصر(عج)، بیمارستان : ونتیالتور - امام رضا(ع)  بیمارستان نهبندان،

امام بیمارستان :  پمپ سرنگ و سرم -  : طبساتوکالو -ولیعصر(عج)، طبس بیمارستان : انکوباتور -ولیعصر(عج)، قاین ن بیمارستا

  ولیعصر(عج) بیمارستان  رضا(ع)،

 جهت راه اندازي بخش سم شناسی آزمایشگاه HPLCخرید و نصب دستگاه  .14

 کسب رتبه سوم آزمایشگاه کنترل غذا و دارو سطح دو .15

 توزیع و نصب کنسول گازهاي طبی ، ساکشن دیواري و فلومتر اکسیژن در کلیه مراکز تابعه دانشگاه  .16

 عدد برانکارد هاي طرح تحول سالمت 64توزیع  .17

جهت ایجاد شبکه توزیع قانونی ملزومات پزشکی در  3/5/94برگزاري آزمون توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی در تاریخ  .18

  مورد از اصناف در استان  6ت سطح استان و تایید صالحی

 پیگیري و عقد قرارداد نرم افزار جامع مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی و شناسنامه هاي تجهیزات پزشکی مراکز   .19

 بیمارستان)  9اعتباربخشی بیمارستان بوعلی ارتش و شهید رحیمی بیرجند و کلیه بیمارستان هاي تابعه دانشگاه ( .20

 59دارویی ، و توزیع داروهاي خاص درتمام شهرستانهاي استان، توزیع روزانه داروهاي مخدر به پیگیري و رفع کمبودهاي  .21

   بیمارستانی و شبکهواحد مخدر  15صعب العالج و  بیمار 220مرکز درمان سوء مصرف مواد ، 

کارت عوارض  104، جمع آوري  94نسخه در سال 1423642نسخ مخدر ، جمع آوري و پردازش  64902بررسی و کنترل  .22

  نا خواسته دارویی

  پرونده بیماران صعب العالج  31پذیرش و بررسی  .23

   نیاز سنجی و تامین داروهاي مخدر استان .24

  مورد  84 داروخانه هاي مراکز بهداشتی درمانی به بخش خصوصی واگذاري .25

 مورد داروخانه هاي سرپایی بیمارستانهاي دولتی و بخش خصوصی 4واگذاري  .26

 548/446/682/1نفر و مبلغ  571بیماران صعب العالج و نیازمند به تعداد مساعدت مالی به  .27

 شناسایی داروهاي پر هزینه و پر مصرف بیمارستانها  .28

 پیگیري تامین و توزیع داروهاي خاص در سرتاسر استان به صورت ماهیانه .29

 دارو سراسر کشور  کسب رتبه روابط عمومی برتر در بین معاونتهاي غذا و .30
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 نسخه تحت وب نسخه پرداز راه اندازي .31

، جلسات تدارك و توزیع داروي  7: 20، کمیته ماده  5: کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو :  برگزاري جلسات و کمیته ها .32

، کمیته واگذاري بیمارستانهاي دولتی  3، شوراي استانی خدمات دارویی در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع :  3استان : 

، کارگروه تخصصی مبارزه با کاالهاي قاچاق سالمت  6، کمیته دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه ؛  3ی ؛ به بخش خصوص

  pms  :3، کمیته  30، کمیته صدور پروانه هاي بهداشتی :  2محور : 

مشارکت و انجام طرحهاي تحقیقاتی وپژوهشی  و ارائه مقاالت علمی در ارتباط با شاخص هاي غذایی ، آزمایشگاهی ،  .33

  10حدودا  :دارویی و تجهیزات پزشکی 
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 معاونت غذا و دارو راهکارهاي عملیپیشنهادات و ، مهمترین موانع و مشکالت: 

 پیشنهادات و راه کارها موانع و مشکالت

کمبود نیروي انسانی خصوصا نیروي ثابت و متخصص (کارشناس غذایی ،آزمایشگاهی ، 

 تجهیزات ودارویی ) در ستاد و شبکه ها

به کارگیري نیروهاي مورد نیازبه هر طریق ممکن خصوصا جهت اداره 

 نظارت بر مواد غذایی

 )27شفاف سازي شیوه نامه قانون مبارزه با قاچاق کاال (ماده  عدم پرداخت هزینه هاي آزمون نمونه هاي مواد غذایی و آرایشی بهداشتی قاچاق

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  و عدم تامین هزینه  27دستورالعمل اجرایی ماده نبود 

 هاي مربوط به آزمایش نمونه هاي قاچاق

پرداخت هزینه هاي آزمون نمونه هایی که به آزمایشگاه هاي خصوصی 

 واگذار میشود از محل درآمدهاي دانشگاه فعال تامین شود

 تخلفات بهداشتیطوالنی بودن روند رسیدگی به 
دانشگاه و  11تدوین برنامه زمان بندي شده جهت برگزاري کمیسیون ماده 

 11دعوت از معاون غذا و دارو جهت حضور در جلسات کمیسیون ماده 

عدم تامین متمرکز ملزومات مصرفی بیمارستانی و مواجه شدن برخی کمبودهادر این 

 زمینه

می تواند در صرفه جویی  خرید متمرکز دارو و ملزومات مصرفی قطعا

هزینه ها و همچنین مقابله با کمبودهاي احتمالی در این خصوص موثر 

  باشد

  بررسی ساختار و جایگاه واحد تجهیزات پزشکی  عدم ایجاد چارت مناسب براي اداره تجهیزات پزشکی

عدم بهره مندي کارکنان ستادي از مزایاي طرح تحول نظام سالمت و پایین تر بودن 

  یاي نیروي ستادي ا نیروهاي صف و در نتیجه عدم رغبت و انگیزه  جهت کار با ستادمزا
  افزایش مزایا و بهره مندي از مزایاي طرح تحول نظام سالمت

  پیش بینی و ساخت انبارهاي دارویی استاندارد  نداشتن انبار دارویی استاندارد در بیمارستانها

  تکمیل تجهیز و بهره برداري از انبار دارویی استان  دارویی به شرایط بحرانعدم آمادگی معاونت براي ارائه خدمات 

عدم پوشش استان توسط شرکتهاي توزیع دارو که منجر به ایجاد کمبودهاي دارویی 

  دراستان می شود به دلیل تعدد در شرکتهاي پخش
  الزام تمامی شرکتهاي پخش به توزیع عادالنه و سراسري سطح کشور

  تجهیز و راه اندازي آزمایشگاه دارو  انجام آزمایشات دارویی دراستان ازقبیل شناسایی ادویه مخدر، روانگردان و ...عدم امکان 

  بکارگیري و استخدام نیروهاي مرتبط و تخصصی در داروخانه ها  عدم بکارگیري نیروهاي تخصصی در داروخانه هاي بیمارستانها
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  :1395 سالمعاونت ها در حوزه ریاست دانشگاه و برنامه هاي 

  :1395برنامه هاي حوزه ریاست دانشگاه در سال 

 آمار و فناوري اطالعات: - 

 پرسنلیراه اندازي نرم افزار  بایگانی الکترونیکی اسناد  .1

 راه اندازي نرم افزار ارزشیابی کارکنان .2

 راه اندازي سامانه نوبت دهی غیر حضوري کلینیک هاي دانشگاه .3

 راه اندازي سامانه پرداخت الکترونیکی در پرتال دانشگاه .4

 طراحی و پیاده سازي خبرنامه الکترونیک با استفاده از پرتال دانشگاه .5

 راه اندازي سامانه طرح درس اساتید .6

 طراحی صفحه اصلی سایت دانشگاهباز  .7

 بیمارستان ها HISتوسعه سامانه پرداخت الکترونیکی  .8

 سه بیمارستان سرایان، سربیشه و درمیان به سامانه استعالم کد ملی سازمان ثبت احوال کشور HISاتصال سامانه هاي  .9

  بیمارستان زیرکوه HISراه اندازي  .10

  توسعه داشبورد سپاس .11

 اطالعات سپاس و برنامه ریزي جهت کاهش خطا (آسیب شناسی خطاها)کنترل و نظارت بر تبادل  .12

 در بیمارستان هاي تابعه دانشگاه Pacsراه اندازي  .13

 توسعه زیرساخت فیبر نوري پردیس دانشگاه (تکمیل رینگ فیبر نوري) .14

 Mbps 155افزایش پهناي باند اینترنت دانشگاه به  .15

 ارائه پالن پشتیبان گیري اطالعات .16

 به  سایت پشتیبان tapeانتقال  .17

 تجیهز سامانه ها به توکن امنیتی احراز هویتی .18

 سایت دوم کتابخانه مرکزي VDIاجراي پروژه  .19

 و با ضریب امنیتی باال  Storageطراحی و اجراي مجازي سازي بر روي  .20

 طراحی و پیاده سازي  شبکه داخلی ساختمان جدید بیمارستان امام رضا(ع) .21

 داخلی ساختمان جدید معاونت بهداشتی استانطراحی و پیاده سازي شبکه  .22

 طراحی و پیاده سازي شبکه داخلی شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان زیرکوه .23

 توسعه مجازي سازي در مرکز داده دانشگاه .24

 استاندارد سازي اتاق سرور شبکه هاي بهداشت و درمان و بیمارستانهاي استان .25

 یگاه ها و خانه هاي بهداشت شهري و روستاییطراحی و پیاده سازي شبکه داخلی مراکز، پا .26

 توسعه شبکه ملی سالمت (شمس) به کلیه مراکز، خانه و پایگاه هاي بهداشتی و درمانی و پایگاههاي اورژانس .27

توسعه شبکه ملی سالمت (شمس) به شبکه هاي بهداشت و درمان طبس، بشرویه، زیرکوه و خوسف با استفاده از خطوط  .28

 فیبر نوري
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 اندازي سامانه پایش نقاط شمسراه  .29

 راه اندازي سامانه پایش شبکه بی سیم .30

 جداسازي اینترنت از اینترانت در بیمارستان ها و شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستانها .31

 Gbps 10ارتقاء شبکه دیتاسنتر به  .32

 طراحی و راه اندازي سایت پشتیبان مرکز داده دانشگاه .33

 Repositoryو  BumsTube، همکاري در راه اندازي وب کنفرانس .34

 در واحدهاي تابعه دانشگاه در جهت مدیریت مصرف کاغذ PaperCutگسترش نرم افزار  .35

 و پایش و ارزیابی آن 95تدوین برنامه عملیاتی سال  .36

 به واحدهاي تابعه دانشگاه VoIPگسترش سامانه  .37

 به مراکز تابعه دانشگاه  (E1)طرح توسعه ارتباط تلفنی دورشوال  .38

 سامانه مدیریت اورژانس استقرار .39

 توسعه سامانه پیام کوتاه دانشگاه در واحدهاي تابعه .40

 سامان دهی خطوط مستقیم واحدهاي تابعه .41

 توسعه دوربین هاي مدار بسته دانشگاه .42

برگزاري کمیته هاي راهبردي فناوري اطالعات، راهبري امنیت فضاي تبادل اطالعات، توسعه دولت الکترونیک و هوشمند  .43

 ري و تخصصی آمار سازي ادا

 برنامه ریزي جهت ارتقاء رتبه وبومتریکس دانشگاه .44

 HIXاتصال نرم افزارهاي داروخانه هاي استان به  .45

 راه اندازي سامانه مخدر معاونت غذا و دارو .46

 یکپارچه سازي نرم افزار ضبط مکالمات اورژانس واحدهاي تابعه دانشگاه .47

 کلیه مراکز ، پایگاه و خانه هاي بهداشتراه اندازي سامانه یکپارچه بهداشت(سیب) در  .48

 همکاري در راه اندازي سامانه برگزاري آزمون آنالین در معاونت آموزشی دانشگاه .49

 هسته گزینش: - 

 برنامه ریزي مناسب براي بهود عملکرد متناسب با برنامه عملیاتی. .1

  

  :1395در سال دانشگاه  معاونت آموزشیبرنامه هاي 

  تحقیقاتی پژوهش در آموزش از وضعیت کاغذي به وضعیت سیستمیحذف داوري طرح هاي  .1

  استفاده از تشویقات معنوي (لوح تقدیر) به اساتید و دانشجویان به جاي تشویقات مادي .2

 استفاده از کاالهاي داخلی کشور  .3

  ی سالمتلموزش عاوزش به منظور شبکه سازي در نظام آتوسعه کاربرد سامانه هاي الکترونیک  در حوزه مدیریت آم .4

  پزشکی خانواده MPHپیگیري پذیرش  .5

  توسعه ساختارسازمانی و جذب نیروي انسانی در حوزه  مدیریت آموزش و آموزش دانشکده ها  .6
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  پیگیري سامانه ارزشگذاري فعالیت هاي آکادمیک اعضاي هیئت علمی  .7

  وزش احداث سالن آزمون دانشگاهراه اندازي بایگانی الکترونیک، سامانه رزرو ثبت کالس هاي آموزشی، اتاق کشیک آم .8

  پیگیري افزایش درآمد حوزه معاونت آموزشی  .9

  تمرکز بر توسعه رشته هاي تحصیالت تکمیلی در مرکز استان و توسعه دانشکده هاي اقماري .10

  توسعه برگزاري آنالین آزمون هاي تحصیلی .11

  تمرکز زدایی با توسعه رشته هاي کاردانی و کارشناسی در شهرستان ها .12

  بومی گزینی و تسهیل ورود به عرصه آموزش عالی سالمت و تسهیل شرایط تربیت نیروهاي حد واسطتوسعه  .13

راه اندازي رشته هاي تحصیالت تکمیلی کاربردي و با تکنولوژي روز در دانشگاه یک برنامه عملی اقتصاد مقاومتی دانش  .14

  بنیان می باشد.

گیري از خروج دانشجویان از کشور و مانع خروج ارز می افزایش ظرفیت رشته هاي تحصیلی شهریه پرداز موجب جلو .15

  گردد.

  شفاف سازي فعالیت ها و تصمیم گیري بصورت مشارکتی به منظور کاهش هزینه ها .16

  انجام پیگیري ها و اطالع رسانی ها از طریق سیستم الکترونیک بجاي سیستم کاغذي .17

  د درخشان براي سایر دانشجویانبرگزاري کالس هاي آموزشی فوق برنامه توسط دانشجویان استعدا .18

  

  :1395دانشگاه در سال  معاونت بهداشتیبرنامه هاي 

 استقرار کامل شبکه شهري  .1

 اجراي بسته هاي خدمت ابالغی در قالب گروه هاي سنی با استفاده از پانل مدیریت وسامانه سیب .2

 استقرار نظام پایش و ارزشیابی خدمات سالمت  .3

 آمار بهداشتی کشور ثبت اطالعات و بهداشتی ( سیب ) به منظور ارتقائ نظام فن آوري واستقرار شبکه یکپارچه  .4

 اجراي سند ملی پیشگیري بیماریهاي غیرواگیر ،   .5

 درمانی بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و  .6

 هزار  نفر  20000برنامه ارائه خدمات نوین سالمت به جمعیت شهرهاي باالي   .7

 هزار نفر 20000ي بهداشتی درمانی شهرهاي باالي  تکمیل تجهیز و توسعه واحدها .8

  اجراي نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده روستایی  .9

  :1395دانشگاه در سال  معاونت تحقیقات و فناوريبرنامه هاي 

 پیگیري اخذ موافقت اصولی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی .1

 پیگیري اخذ موافقت قطعی مراکز تحقیقات آترواسکلروز، هپاتیت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت  .2

 شروع عملیات ساختمانی احداث ساختمان مراکز تحقیقاتی دانشگاه  .3

 پیگیري و اجراي برنامه جامع عملیاتی .4

 پیگیري راه اندازي سایت جدید مرکز اطالع رسانی دانشگاه  .5
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 جدید کتابخانه مرکزيبهره برداري از سالن  .6

 جذب نیروي پژوهشی جهت مراکز تحقیقاتی براساس مصوبه هیأت امنا .7

 اصالح کلیه فرآیندهاي حوزه مدیریت پژوهشی دانشگاه و تنظیم فرآیند به منظور افزایش سرعت کارها  .8

 اجراي طرح جامع هم گروهی سالمت بیرجند (طرح کوهورت) .9

 تصویب پژوهشکده سالمت  .10

  

  :1395دانشگاه در سال  اونت توسعه مدیریت و منابعمعبرنامه هاي 

 بازنگري و اصالح سیستم ارزیابی عملکرد منابع انسانی و راه اندازي نرم افزار مذکور .1

ارتقاء سامانه تحت وب حضور و غیاب و ارتباط با اتوماسیون فرزین   ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و حذف مراجعه حضوري ( .2

 ) پاسهاي شخصی و اداريو حذف برگه ها مرخصی ، 

 بازدیدهاي نظارتی از واحدها .3

  تقویت ستاد دانشگاه براي سیاستگذاري ، برنامه ریزي و ارزشیابی و نظارت بر عدم افزایش نیروي انسانی .4

 ارتقاء نظام اطالعات منابع انسانی .5

 راه اندازي و استفاده از نرم افزار اماري و دیده بانی در منابع انسانی .6

قیمت تمام شده در یک مرکز درمانی و یک مرکز بهداشتی و یک مرکز آموزشی برابر دستورالعمل هاي اجراي طرح  .7

 ابالغی وزارت متبوع

 بعنوان واحد مالی مستقل و مرکز رادیوتراپی ایجاد مرکز آموزشی و درمانی و پژوهشی رازي .8

مند منابع اعتباري و تخصیص اعتبارات در تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی بودجه و انظباط مالی با هدف توزیع هدف .9

 جهت تحقق اهداف مندرج در برنامه عملیاتی دانشگاه

پیگیري ایجاد قابلیت گزارشگیري در نرم افزار نظام نوین مالی  فرمهاي گزارشات کاربردي مورد نیاز دانشگاه وطراحی  .10

 توسط وزارت متبوع

 ها و افزایش درآمدها دریکی از واحدهاي تابعه به صورت پایلوت ارائه راهکار در جهت کاهش هزینه مطالعه و بررسی و .11

و  فردوس شهرستان چمران دیشه مارستانیبو  رجندیبشهرستان ) عج( عصر یول هاي مارستانیب ژهیو يها کینیکل .12

 قائناتشهرستان  شهدا مارستانیب

 بیرجند و بیمارستان چمران فردوس) يراز مارستانیب احداث( تخت  21000 لیتکم طرح .13

 هیبشرو شفا مارستانیب و نهبندان آتشدست مارستانیب ،رجندیب) عج( عصر یول مارستانیب یمانیزا يها بلوك .14

  95خانه بهداشت در سال  4پروژه مرکز بهداشتی درمانی و تعداد  22اتمام تعداد  .15

  :1395دانشگاه در سال  معاونت دانشجویی و فرهنگیبرنامه هاي 

 . نفره ریحانه 280تجهیز کامل خوابگاه  .1

 . توسعه فضاي فیزیکی سلف سرویس .2

 . شروع عملیات اعتبار سنجی در خوابگاه ها و غذا خوري هاي دانشجویی .3



 

 
115 

  

 . تجهیز سالن هاي بدن سازي ولیعصر و خوابگاه ریحانه .4

 . المپیاد ورزشیبرگزاري مسابقات استانی ویژه کارکنان و دانشجویان در رشته هاي مختلف  .5

 . راه اندازي انجمن هاي ورزشی دانشگاه .6

 .شروع بکار مجدد ساخت استخر شناي دانشگاه  .7

 .شرکت در دومین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت  .8

 .شرکت در المپیاد ورزشی دانشجویان پسر  .9

 . پایش سالمت روان دانشجویان .10

مداخله اي و رفتارهاي خود آسیب رسان و طرح هدایت  ،ه ايانشجویان (ارائه خدمات مشاوربرنامه جامع بهداشت روان د .11

 . تحصیلی)

 . طراحی و برگزاري دوره هاي آموزشی .12

  . اجراي طرح همتایاران سالمت روان دانشجویان .13

 .اجراي برنامه هاي عملیاتی تدوین شده و ابالغ شده  .14

  . برگزاري بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت .15

  . فرهنگی دانشجویان و اولین جشنواره فرهنگی کارکنان برگزاري هشتمین جشنواره .16

  . برگزاري بیستمین جشنواره قرآن وعترت (ع) .17

  .برگزاري اردوهاي برون و درون استانی  .18

  

  :1395دانشگاه در سال  معاونت درمانبرنامه هاي 

 تجهیز و راه اندازي بیمارستان رازي و مرکز رادیوتراپی .1

  بشرویه فردوس، زیرکوه، آباد حاجی قاین، سرایان، درمیان، سربیشه، طبس، نهبندان، شهرهاي در جدید پانسیون 56 ایجاد .2

  )   منتخب هاي دانشگاه(استان مرکز در  تخت18 حداقل با دولتی  درمانی شیمی مرکز 3 ایجاد .3

  دانشگاهی درمانی آموزش مراکز در آنها تجهیز و  Palliative Care کامل بخش ایجاد یک .4

  )بشرویه قاین، فردوس، بیرجند،( تخصصی درمانگاه 4 تعداد احداث عملیات شروع .5

  بیماران جهت الکترونیکی پرونده هها و تشکیلدرمانگا پذیرش و دهی نوبت فرآیند اصالح .6

 زایمان بلوك بیرجند، احداثو  قاین ،طبس زایمانی هاي بلوك از برداري بهره زایمانی با هاي بلوك سازي بهینه و توسعه .7

  ابالغی استانداردهاي با مطابق شده بازسازي زایمانی بلوك 9 نهبندان و تجهیزو  فردوس، بشرویه هاي بیمارستان در

  نابارور زوج آماري جامعه اطالعاتی بانک تشکیل ناباروري و درمان بخش /مرکز یک ایجاد .8

 و قلبی هاي سکته درمان ملی برنامه کمیته قلبی و سکته هاي مغزي با تشکیل هاي سکته درمان اجراي برنامه ملی .9

  درمان و برگزاري برنامه هاي آموزشی براي صاحبان فرایند معاونت در مغزي هاي سکته

  هاي استان بیمارستان در 44 تعداد به روانپزشکی هاي تخت تعداد افزایش .10

  بیمارستان  3  تعداد  در تروما ارجاعی اورژانس تجهیز و بهسازي بیمارستانی و اورژانس بخش 5  تعداد بهسازي .11

  دندانپزشکی یونیت 6تامین فردوس، قاین، بشرویه، نهبندان و هاي بیمارستان در دندانپزشکی بخش 6 ایجاد .12
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 اجراي دستور العمل پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستانهاي جدیداالحداث و مرکز جامع بیماران خاص .13

  

 :1395دانشگاه در سال  معاونت غذا و داروهاي برنامه 

  پیگیري کسورات دارویی بیمارستانها  .1

  )DUEارزیابی مصرف منطقی دارو در بیمارستانها ( .2

  تامین داروهاي مورد نیاز استان .3

  1490پاسخگویی به سامانه  .4

  صدور پروانه هاي تاسیس و مسئولین فنی داروخانه بصورت الکترونیک  .5

    پیگیري وساخت انبار دارویی جهت تامین داروهاي مورد نیاز استان و استفاده از شرایط بحران  .6

 95انجام مجدد طرح جامع کالیبراسیون تجهیزات پزشکی استان در سال  .7

  94جایگزینی تجهیزات مردود یا مشروط شده در طرح کالیبراسیون سال  .8

 در یکی از مراکز به صورت پایلوت (تله مدیسین) پیاده سازي طرح پزشکی از راه دور .9

کنترل کاالهاي قاچاق سالمت محور آرایشی، بهداشتی، دارویی، تجهیزات پزشکی در قالب گشت هاي مشترك و  .10

 برگزاري کارگروه تخصصی مبارزه با کاالهاي قاچاق

رگزاري ارتقا سطح دانش تخصصی و عمومی پرسنل و واحدهاي تحت پوشش معاونت با نیاز سنجی آموزشی و ب .11

 کارگاههاي آموزشی مصوب و شرکت پرسنل در دوره هاي آموزشی درون بخشی و برون بخشی

 (کنترل محصوالت غذایی ، آرایشی ، بهداشتی در سطح عرضه ) pmsاجراي طرح  .12

 (درجه بندي واحدهاي تولیدي استان ) prpsاجراي طرح  .13

 در میوه جات و سبزیجاتاجراي طرح ملی اندازه گیري باقیمانده سموم و فلزات سنگین  .14

 اجراي طرح نشانگرهاي رنگی تغذیه اي در خصوص کلیه واحدهاي تولیدي مشمول پروانه هاي بهداشتی استان .15

  و اخذ گواهینامه  GLPاستقرار کامل الزامات  .16

  برگزاري آزمون هاي مهارت جهت کارشناسان آزمایشگاه کنترل .17

  Atomic Absorption   ،GC MASSتجهیز آزمایشگاه به دستگاه هاي  .18
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  نتیجه گیري و جمع بندي گزارش:

  

با تدبیر، حمایت و تالش همه جانبه قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه جناب آقاي دکتر کاظم قائمی، دبیرخانه هیئت 

در دانشگاه انجام  1393 در مقایسه با سال 1394امناء، معاونین محترم و مدیران و کارکنان دانشگاه اقدامات مهم و مؤثر در سال 

جلسه هیئت امناء برگزار گردیده که در هر یک از  5تعداد  1394شده است که نشان دهنده توسعه و رشد دانشگاه است. در سال 

، تصویب برنامه عملیاتی 1393، حسابرسی سال 95جلسات عالوه بر موضوعات مشخص از قبیل برآورد بودجه تفصیلی سال 

پیشنهاد مشترك و اختصاصی به تصویب هیئت امناء رسیده است که  64و اصالح بودجه تفصیلی، تعداد  95دانشگاه در سال 

  نشان دهنده فعالیت خوب هیئت امناء است.

  به شرح ذیل می باشد: 1393در مقایسه با سال  1394مهمترین شاخصهاي آموزشی درمانی، بهداشتی، توسعه اي سال  

شهر در  137دانشگاه و  50بیمارستان،  200بزرگساالن، کودکان ونوزادان در  ICUتخت مراقبت هاي ویژه  1714افتتاح  .1

سراسر کشور به مرکزیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند با حضور مقام عالی وزارت بهداشت 

 درمان و آموزش پزشکی.

 نه ریحانه در پردیس دانشگاه توسط مقام عالی وزارت.نفره دخترا 280افتتاح خوابگاه  .2

در جداول شاخصها آمده است که نشان  1393توسعه و رشد شاخصهاي آموزشی، درمانی، بهداشتی در مقایسه با سال  .3

دهنده رشد این شاخصها بوده و معاونت غذا و دارو از نظر شاخصهاي هیئت امناء بعنوان معاونت منتخب در بین 

 ي کشور معرفی شده است.دانشگاهها

تعیین کمیته راهبردي دانشگاه، مدیر پایش برنامه عملیاتی، قائم مقام رئیس دانشگاه در برنامه عملیاتی، مسئول پایش  .4

 برنامه عملیاتی براي هر معاونت.

 نفر. 2983نفر به  2757از  1394ش پذیرش دانشجو در سال یافزا .5

 رشته. 37رشته آموزشی به  31و دستیاري از  PHDسی ارشد، افزایش تعداد رشته هاي کارشناسی، کارشنا .6

 نفر. 201نفر به  197افزایش تعداد اعضاء هیئت علمی از  .7

 نفر. 142نفر به  130افزایش کارکنان در حوزه هاي معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی از  .8

اردادي، طرحی، شرکتی، قانون کار و سرباز وظیفه از افزایش کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قر .9

 نفر. 5290نفر به  4810

 تشکیل و فعال نمودن هیئت ممیزه مستقل در دانشگاه و کارگروههاي تخصصی مرتبط. .10

 نهادینه کردن فرآیندهاي آموزشی و شفاف سازي آن. .11

 تفکیک گروههاي آموزشی در دانشکده ها. .12

 ندانپزشکی فعال نمودن بخش بالینی دانشکده د .13

موافقت اصولی هیئت هاي بورد براي پذیرش دستیار تخصصی در رشته هاي عفونی داخلی، مغز و اعصاب (ایمونولوژي) و  .14

PHD پرستاري 

 انتخاب یک نفر برتر آموزشی از دانشگاه در جشنواره کشوري شهید مطهري و دو نفر قابل تقدیر. .15

 راستاي طرح تحول سالمت در دولت تدبیر و امید. تهیه برنامه راهبردي آموزش عالی حوزه سالمت در .16
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 اخذ مجوز دانشکده داروسازي و اختصاص فضاي فیزیکی مناسب به آن. .17

 مقاله در همایش هاي خارجی و بین المللی. 113مقاله در همایش هاي داخلی و  118ارائه تعداد  .18

ن شهرستانهاي استان و بررسی مسائل و بازدید رئیس دانشگاه هر هفته پنج شنبه ها از شبکه هاي بهداشت و درما .19

 مشکالت هر یک از آنان و تدابیر الزم به منظور رفع مشکالت و موانع نظام سالمت.

 ویزیت رایگان بیماران منطقه توسط ریاست محترم دانشگاه و برپائی بیمارستان صحرائی در مناطق محروم. .20

 ر هیئت امناءاخذ گزارش مالی مقبول از حسابرسی دانشگاه و تصویب آن د .21

 مقاله. 60به  35افزایش تعداد مقاالت ارائه شده در جشنواره شهید مطهري از تعداد  .22

 درصدي عملیات ساختمان مجتمع رفاهی و تفریحی سالمت. 90پیشرفت  .23

مصوبه که اجراي آن باعث تقویت و پیشرفت دانشگاه گردیده و  64به تعداد  94برگزاري جلسه هیئت امناء در سال  .24

 ه بسیاري از معضالت و مشکالت دانشگاه را حل نماید.توانست

تهیه برنامه عملیاتی مشترك به همت معاونت برنامه ریزي، هماهنگی و امور حقوقی  1394مهمترین اقدام در سال  .25

مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقاي مهندس موهبتی و همکارانشان و همکاري و همیاري 

پزشکی کشور بود که بعد از کار کارشناسی در گردهمایی رؤساي دانشگاهها، معاونین و رؤسهاي  دانشگاههاي علوم

 دبیرخانه هاي هیئت امناء مورد تأیید قرار گرفت و در هیئت امناء مطرح به تصویب و ابالغ گردید. 

 برگزاري مرتب جلسات هیئت رئیسه و شوراي دانشگاه. .26

 باطی با مخاطبان ویژه اعضاء هیئت علمی.برگزاري کارگاه آموزش مهارتهاي ارت .27

 کسب رتبه اول استانی در جهت ارتقاء، بصیرت و معرفت دینی علمی دانشگاهیان در طرح ضیافت استادان. .28

 کارگاه مدیریت وتوسعه معرفت ویژه اعضاء هیئت علمی. .29

 نشست تخصصی عرفان اسالمی، با حضور اساتید و نخبگان دانشگاه در سالن اجتماعات تبلیغات اسالمی.  .30

 نشست هم اندیشی مطالبات رهبري از دانشگاه ها با حضور اساتید دانشگاه. .31

مدرسه جلسه هم اندیشی با حضور امام جمعه محترم، دانشگاهیان و حوزویان به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه در  .32

 علمی تخصصی امیرالمومنین (ع) .

 مقاله. 31مقاله به  30افزایش تعداد فرایندهاي ارسال شده به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهري از تعداد  .33

جهت اعضاء  1394روز در رمضان سال  10بمدت  3و یک و اصول تعلیم و تربیت  3برگزاري کارگاههاي اخالق سطح  .34

 محترم هیئت علمی.

ا برنامه ریزي، همت و تالش، همدلی و همزبانی می توان بر بسیاري از مشکالت فائق آمد. تیم کاري دانشگاه با رهبري ب .35

آقاي دکتر قائمی، قائم مقام محترم وزیر در استان و رئیس دانشگاه توانسته دانشگاه علوم پزشکی را ارتقاء و شاخص هاي 

 بهداشتی درمانی و آموزشی را بهبود بخشد.
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  توسط ریاست محترم دانشگاه: 17/5/1395گزارش عملکرد ارائه شده در جلسه 
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  تقدیر و تشکر

کارشناس دبیرخانه هیئت امناء و این کتاب با حمایت ریاست محترم دانشگاه و تالشهاي ارزنده معاونین محترم و علی الخصوص 

ه این عزیزان که در تهیآن از همه که هیئت امنا در حوزه ریاست و معاونین دانشگاه تهیه گردیده است دبیرخانه رابطین محترم 

  را یاري نموده اند تقدیر و تشکر می نمایم. کتاب ما

  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

  حوزه ریاست  سرکار خانم بهلگردي

  معاونت آموزشی  امیرآبادیزادهجناب آقاي دکتر 

  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

 


