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 اهداف و رسالت دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 (: vision) دانشگاه علوم پزشکی گلستان انداز چشم

 :ما بر آنیم

کسب   های  جایگاه  به  دانشگاه  بین  تربیتدر  در  فرهیخته  برتر  انسانی  پیشرو  سرمایه  توسعه  و   ،

استاندارد و خلق ثروت دانش   سالمت   ارائه خدمات  ،و فناوری های نوین در علوم پزشکی  تحقیقات 

 برسیم.  کشوردر سطح  1404بنیان تا سال 

 

 (: Mission) دانشگاه علوم پزشکی گلستان  رسالت بیانیه

  و   یمل   استانی،  در سطح   مردمسالمت    حفظ و ارتقای  تامین،   ن؛گلستا  ی رسالت دانشگاه علوم پزشک

تعالی    بای  الملل   نیب استانداردهای  استفاده    منطبقاستقرار  با  شده  نهادینه  اخالقی  ارزشهای  بر 

 :در"منابع مدیریت " و "پیشرفتهتکنولوژی "و  "توانمند سرمایه های انسانی "از

 آموزش پاسخگو تربیت نیروی انسانی نظام سالمت مبتنی بر -

 کاربردی و توسعه ای  ،تحقیقات بنیادی گسترش-

 می باشد.  توانبخشی و  درمان، خدمات سالمت جامعه نگر با هدف پیشگیری، تشخیصارائه -
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 (: Value)  علوم پزشکی گلستان ارزشها  بیانیه

 

اداری ـ   پژوهشی، بهداشتی، درمانی و   ،در ارائه کلیه خدمات آموزشی علوم پزشکی گلستان    دانشگاه

    : خود به اصول و ارزشهای زیر پایبند است  مالی

  فرهنگيو  اعتقادی ، اخالقي،مباني دیني  و ها ارزش حفظ ➢

 نظام سالمت  در انساني كرامت حفظ  ➢

 كلیه خدمات(  به احاد مردم عادالنه محوری )دسترسي عدالت  ➢

 خدمات سالمت  ارائه درو پاسخگویي  مشتری مداری، صداقت، امانتداری -    

 تعالي:رسیدن به  ➢

 رهبری استراتژیک با رعایت اصول سرمایه گذاری انساني -

و بهره گیری از فرصتها و  وری بهره اصول به اعتقادنوآوری و كارآفریني )احترام به ایده های نو و خالقانه، -

 ایجاد كسب و كار( 

های نوین با  با تکیه بر فناوری روز به و علمي دانش با  متناسب خدمات  كیفیت  مستمر ارتقاءبرتری و تعهد در -

 مدیریت دانش  و  یدانش محورتاكید بر 

 تصمیم گیری مشاركتي  ➢

 مدیریت و پذیرش اصول هم افزایي با حمایت از آزادی اندیشه(  در )مشاركت - 

 ی(  فرد یدستاوردها بر يگروه  یها ت یموفقسازماني، اولویت  برون و درون تعامل  و كارگروهي )انسجام-      

  ندهیآ ینسل ها یبرا امانتدارانه آن  حفظ وا به كارگیری مدیریت دانش ب ياجتماع پذیری ت یمسئولحفظ  ➢
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 ( متخصص  و متعهد نیروهای قیتشو و كارگیریه ب با ساالری ستهیشاای گرایي ) حرفه-      

 كاركنان و گیرندگان خدمت  دانشجویان، و قابل اعتماد برای كلیهامن  يجو سازمانفراهم نمودن -

 ي سازماني، اجتماعي، فردی خودمراقبتاحترام به -

 زیست  محیط از حفاظت  اصول حفظ-

 علوم پزشکی گلستان در راستای اسناد باالدستی و برنامه های توسعه کشور   اهداف بلند مدت دانشگاه 

-G1زندگی سالم  به افزایش امید 

-G2 ها کاهش عوامل خطر و بار بیماری 

-G3 جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی ارتقای سالمت همه 

-G4دسترسی عادالنه و همگانی به خدمات سالمت با کیفیت 

-G5 سازی سالمت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد، خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین اجتماعی

 بخشی در تامین، حفظ و ارتقای سالمت 

-G6های سالمت حفاظت مالی مردم در برابر هزینه 

-G7 تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف فرآورده های سالمت 

-G8های سالمت فراورده  توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و 

-G9 های سالمت یافته در ارائه مراقبتنگر، عادالنه و ادغام توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه 

-G10یو تحقق مرجعیت علم ،خلق ثروتای، نوآوری در تولید علم نافعتوسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه 

-G11 های علوم پزشکی های فرهنگی در دانشگاه ظرفیت های رفاهی و توسعه تامین نیاز 

-G12 وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی افزایش بهره 
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 دانشگاه حوزه معاونت آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت  اهداف 

G10-1-قی( از طر یداروئ اهانی) سل، سرطان، پزشک خانواده وگ ژهیو ی ها تیمامور یدرراستا یعلم تیکسب مرجع 

 ینگار ندهیآ

- O1درسرطان يعلم  ت یكسب مرجع 

-O2 سل نظام رصد حركت در مسیر مرجعیت علمي در  تعیین 

-O3 پزشک خانواده نظام رصد حركت در مسیر مرجعیت علمي در  تعیین 

-O4 يداروئ  اهانیگ   نظام رصد حركت در مسیر مرجعیت علمي در تعیین 

G9-1 -  پاسخگو و عدالت محورتوسعه آموزش   

- O1جامعه  يواقع  یازهایبه ن یيتحقق پاسخگو  ي در جهت علوم پزشک یدانشگاه ها تعیین زیرساخت های 

G10-2-در بستر دانشگا ه نسل سوم ینیتوسعه کارآفر  

- O1نسل سوم و چهارم یبراساس نقشه راه گذار به دانشگاه ها يعلوم پزشک یدانشگاه ها های ساخت زیر تعیین   

O2-و مراكز رشد  انیدانش بن یدر شركتها  يعلم أتینامه حضور اعضاء ه نیآئ ب یو تصو  نیتدو 

O3-ی ساز یتجار نهیدر زم يعلم  اتی ه یاعضا یتوانمندساز 

O4-ی ساز یتجار نهیدر زم انی دانشجو  یتوانمندساز 

G9-2- سالمت  یآموزش عال یبرنامه ها یگرا تیهدفمند و مأمور  ،یراهبردتوسعه 

- O1 بر اساس ماموریت های دانشگاه  آموزشي یبرنامه ها یتوسعه و راه انداز 

G9-3-نیسرزم شیدانشگاه در بستر آما یو توانمندساز ییگرا تیگسترش مامور    

- O1 یو منطقه ا يمل یازهایبه ن يپاسخگوئ یدر راستا توسعه زیرساخت های نظام آموزشي دانشگاه 

G9-4-نظام سالمت استان  یدر حوزه آموزش عال یاخالق حرفه ا  یارتقا 
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G10-3-یالملل نیدانشگاه در سطح ب ی توسعه آموزش علوم پزشک  

- O1 كشور   يالملل آموزش علوم پزشک نیب شیاستقرار نقشه آما یبرا  یو بسترساز یازنگرب 

- O2 الملل ن یآموزش ب یو ارائه برنامه ها  يالملل نیب یهایتوسعه همکار 

G9-5-ی در علوم پزشک یتوسعه آموزش مجاز 

- O1 يعلوم پزشک یها دانشگاه یمجاز یاستفاده واحدها یبرا یآموزش مجاز یهارساخت یتوسعه ز  

- O2 ی توسعه آموزش مجاز یالزم برا يو انسان ياطالعات تعیین زیرساخت های 

G9-6-ی گروه علوم پزشک انیدانشجو ی و آزمون ها دیاسات یابیارتقاء نظام ارز 

 - O1يالمللنی ب اتی از تجرب یمندبا بهره يعلوم پزشک یهاآزمون یارتقا 

- O2 يعلوم پزشک انی آموختگان/ دانشجودانش یاحرفه  ت یصالح دییو تا  یيو نها ينیتکو  بي اینظام ارز یسازادهیپ   

G4-1-ی آموزش یمارستانهایبرنامه ها، موسسات و ب یاعتباربخش  یف یوک یارتقا کم 

- O1ي آموزش یمارستانهایبرنامه ها، موسسات و ب ياعتباربخش يارتقا كم 

- O2 ي آموزش یمارستانهایبرنامه ها، موسسات و ب ياعتباربخش يفیارتقا ك 

G9-7-یآموزش علوم پزشک یها  رساختیمنابع و ز ی ف یوک یارتقاء کم  

- O1ي آموزش علوم پزشک یها رساخت یمنابع و ز يارتقا كم 

- O2 يآموزش علوم پزشک یها رساخت یمنابع و ز يفیارتقا ك  
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 دانشگاهاهداف بلند مدت و کوتاه مدت حوزه درمان 

-G2-1 های ماریعوامل خطر و بار بکاهش 

O1-50حداقل  زانیارتقاء خدمات و منابع سرطان به م % 

O2-در هزار تولد زنده 10میزان صدمات زایماني نوزاد به كمتر از  كاهش 

O3-سراسر كشور  يعلوم پزشک یمركز در دانشگاهها60 جادی خاص مراجعه كننده به مراكز با ا ماران یب یدرصد100 پوشش 

G4-2-ت یف ی به خدمات سالمت با ک یعادالنه و همگان یدسترس 

O1-موجود ظرفیت  درصد 10 میزان به سنگین ای سرمایه تجهیزات شامل درمان ساختاری امکانات و منابع توزیع 

 -O2منتخب بیمارستانهای در ارجاع نظام اول فاز استقرار 

 -O3درصد 100 میزان به كشور پزشکي علوم دانشگاههای پزشکي تخصصي كمیسیونهای عملکرد كیفیت  ارتقاء 

O4-ها بیمارستان در درصد80  میزان به بیمار  ایمني پوشش افزایش 

O5-خدمات شده تمام هزینه كاهش  

 -O6( 1397) پایه سال درصد50 میزان به عفونت  كنترل  زمینه در بهداشتي المللي بین مقررات  استانداردهای ارتقاء 

 -O7درصد 100  میزان به  آواب سامانه در بیمارستاني اطالعات صحت  ء ارتقا 

O8 - كشور   در بهسازی نیازمند بیمارستاني های اورژانس %60 بهسازی 

O9-بیمارستاني  اورژانس بخشهای خدمات درصد 25 ارتقاء 

O10-التحصیل فارغ درماني خدمت  متعهد نیروهای %100 توزیع   

O11-پایه درصد 5 میزان به   زا نخست  سزارین كاهش 

O12-كشور  سراسر بیمارستانهای  زیربنایي تاسیسات های سیستم  وضعیت  درصد 50 بهبود 

-O13درصد 10 میزان به  بستری بیماران غذایي خدمات و تغذیه مشاوره كیفیت  ارتقاء 

O14-پایلوت  های دانشگاه بیمارستاني مراجعان درصد 100  ای بیمه همپوشاني كاهش 

O15-،70 حداقل میزان  به سرطان مراكز انواع اندازی راه و تجهیز توسعه% 

O16-مواد  مصرف اختالالت درمان خدمات صدی در صد ای بیمه پوشش 
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O17-دانشگاهها  پوینت فوكال مراكز به كننده  مراجعه مواد مصرف  اختالل دارای  نوجوانان و كودكان به درماني خدمات  صدی در صد پوشش 

O18-پوشش  تحت  بیمارستانهای  به  كننده  مراجعه  مواد  مصرف  اختالل  دارای  باردار  مادران  به  درماني  خدمات  صدی  در  صد  پوشش 

 دانشگاه 

O19-روانپزشکي بستری خدمات به مردم عادالنه  ودسترسي مندی بهره منظور به روانپزشکي خدمات  بستری ظرفیت  ارتقاء 

O20-روانپزشکي  های   اورژانس  و  ها  بخش   سازی  استاندارد  طریق  از  روانپزشکي  بستری   بیماران  به  شده  ارائه   خدمات  كیفیت   بهبود 

 ( عمومي - تخصصي تک) ها بیمارستان

O21-هنگام به و اقتصادی و كیفیت   با آزمایشگاهي خدمات به دسترسي درصدی 60 پوشش 

O22-مركز 30 به واگیر غیر و خاص  جامع مراكز افزایش 

O23-پایه  سال به نسبت  منتخب  بیمارستانهای در قلبي حاد   سکته بیماران به استاندارد خدمت  درصدی 10 افزایش 

O24-پایه  سال  به نسبت  منتخب  بیمارستانهای در  مغزی حاد   سکته بیماران به استاندارد خدمت  درصدی 10 افزایش 

O25-نیازمند  نابارور زوجین درمان هزینه درصد 85 پوشش 

O26-پایه سال به نسبت  پزشکي موسسات بر نظارت فرآیند درصد 50 سازی استاندارد   

O27-زنده تولد هزار صد در15 از كمتر به  مادران مرگ نسبت  كاهش 

O28-پایه  سال %10 میزان  تا مرگ به نزدیک مادران اطالعات ثبت  پوشش افزایش 

O29-طبیعي زایمان درصد افزایش 

O30-درصد  70 میزان به نوزادان مراقبت  های بخش در تکاملي مراقبت  بهبود 

O31-زنده موالید هزار در 12 از كمتر سال 5 زیر كودكان  مرگ میزان كاهش 

- G6-1سالمت  یهانهیمردم در برابر هز یحفاظت مال 

O1-درصد11.7تابعه استان معادل  یمارستانهایو صعب العالج در ب یبستر مارانیب ب ی كاهش پرداخت از ج 

- G12-1 ی فرهنگ سازمان یو ارتقا  یو انسان  یک یزیف ،یمنابع مال یوربهره  شیفزاا 

O1- رساخت یز یصد درصد یارتقا his  بر عملکرد  يدستورالعمل پرداخت مبتن یجهت اجرا 

O2- يدانشگاه مارستانیب 50در  یدستورالعمل مراقبت مورد استقرار 
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 دانشگاه یمعاونت بهداشتاهداف بلند مدت و کوتاه مدت حوزه 

 

G1-1-ها به زندگی سالم و کاهش عوامل خطر و بار بیماری   افزایش امید 

O1-  كاهش مرگ مادران باردار 

2 O-   كاهش مرگ نوزادان و كودكان 

O3-  سال  70تا  30كاهش میزان مرگ 

4 O-   كاهش میزان بروز  بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر 

5 O-  كاهش میزان بروز  بیماری های واگیر و عوامل خطر 

O6-  كاهش میزان بروز  سوانح و حوادث در استان 

G3-1-همه ابعاد  ارتقای سالمت  در  در  جانبه  تحول سالمت  های طرح  برنامه  با محوریت  اجتماعی  و  روانی  جسمی، 

 حوزه بهداشت 

O1-   مردم توانمندسازی  و  توسعه خودمراقبتي و ترویج ملي برنامه با اجرای جامعه  ساالمت  ارتقای سطح 

2 O- پاک(  هوای سالم، رژیم غذایي و  ایمن غذای سالم، عمومي )آب ارتقای سطح بهداشت 

3 O-  دندان  و دهان سالمت  ارتقای سطح 

O4-  فرزندآوری  و  سالمت باروری ارتقای 

O5- جامعه الگوی تغذیه اصالح و بهبود 

O6- مواد   مصرف درمان و پیشگیری اجتماعي و رواني، سالمت  ارتقای 

O7-طبیعي  بالیای افزایش تاب آوری نظام سالمت در 

O8-  كاهش عوامل محیطي تهدید كننده سالمت جامعه در خانه، مدرسه، محیط كار 

-G4-3  دسترسی عادالنه و همگانی به خدمات سالمت با کیفیت 

O1-  هزارنفر 20تقویت وتوسعه ارائه خدمات نوین سالمت روستا ها وشهرهای زیر 
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 O2-  تقویت وتوسعه ارائه خدمات نوین سالمت در حاشیه شهرها 

O3-   هزارنفر  50تا  20تقویت وتوسعه ارائه خدمات نوین سالمت در شهر های 

O4-  هزارنفر  50تقویت وتوسعه ارائه خدمات نوین سالمت در شهر های باالی 

O5-  تقویت وتوسعه نظام شبکه بهداشتي درماني استان 

G4-4-    فیت در سطح واحد های ارائه خدمت از  ارتقاء میزان رعایت ابعاد کی  )ارتقاء کیفیت  خدمات بهداشتی درمانی

 (طریق  اجرای پایش استاندارد 

O1-  ارتقای وضعیت تجهیزات وفضای فیزیکي واحد های ارائه خدمت 

O2-  ارتقاء هتلینگ مراكز خدمات جامع سالمت 

O3-  توانمندسازی پرسنل درخصوص ابعاد كیفیت وانتظارات از آنها 

O4-   مراجعین به خدمات ارائه زمان و درخصوص روندارتقاء آگاهي مردم 

-O5افزایش رضایتمندی مردم از دریافت خدمات 

G5-1-تقویت وتوسعه همکاری و هماهنگی های بین بخشی ،جلب مشارکت جامعه وخلق منابع مالی جدید 

O1- جلب مشاركت خیرین سالمت 

O2-  تقویت وتوسعه برنامه سفیران سالمت 

O3-  استقرارنظام مدیریت اطالعات ، توسعه  فن آوری اطالعات وپژوهش های كاربردی نظام سالمت استان 

O4- - )توسعه و تقویت سامانه پرونده سالمت الکترونیک  )ناب 

O5- -  توسعه و تقویت زیر ساخت های مورد نیازIT    در حوزه بهداشت 

 G12-2- ارتقاء نظام مدیریت منابع انسانی 

O1-  ارتقاء دانش وتوانمندی مدیران و كاركنان 

O2- افزایش رضایت مندی كاركنان 

O3- استقرار مدیریت مشاركتي وتقویت كار تیمي 

 



10 
 

 دانشجویی دانشگاه  و فرهنگی  حوزه معاونت  مدت   کوتاه و مدت بلند اهداف 

 

G11-1-دانشجویان  معیشت  کیفی  و کمی   ارتقاء 

O1- دانشجویي  فرهنگي حوزه اجرایي های فعالیت  در دانشجویان مشاركت  افزایش 

O2- دانشجویي  های خوابگاه وضعیت  ارتقای و توسعه 

O3- دانشجویي  های  غذاخوری وضعیت  ارتقای 

O4- ورزشي  فضاهای  وضعیت  ارتقای و توسعه 

O5- دانشجویان  تغذیه وضعیت  كیفیت  ارتقای 

O6- دانشجویان   روان سالمت  مستمر پایش 

G11-2- ها  دانشگاه در ایرانی  -اسالمی فرهنگ تعمیق  و توسعه 

O1-ها  دانشگاه فرهنگي بندی رتبه و ارزشیابي نظارت، جامع نظام استقرار 

O2- ایراني  -اسالمي فرهنگ زمینه در دانشگاه انساني وی نیر توانمندسازی 

O3- فرهنگي  های برنامه در دانشجویان مشاركت  افزایش 

O4- ورزشي  های فعالیت  در دانشجویان مشاركت  افزایش 
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 فناوری دانشگاه و تحقیقات معاونت  مدت حوزه  کوتاه و مدت بلند اهداف 

-G12-3 فیزیکی  فضاهای و آزمایشگاهی تجهیزات پزشکی،  رسانی  اطالع های ساخت زیر تقویت 

-o1در شده نمایه پزشکي علوم مجالت تعداد افزایشPubMed  ،Scopus و ISI web of science 

O2-بین  در متمركز الکترونیک منابع و  اطالعاتي بانکهای از  دانشجویان و علمي هیئت  اعضای استفاده ای رتبه 2 ارتقاء  

 پزشکي  علوم  دانشگاههای

-O3قبل  سال به نسبت  دانشگاه ای ترجمه و تالیف كتب  تعداد برابری دو افزایش 

O4-دانشگاه  سنجي علم گزارشات نظام رتقاء 

O5-ه( دانشگا جامع آزمایشگاه اندازی راه)تحقیقات معاونت  مركزی آزمایشگاه اندازی راه 

-o6معاونت مجموعه زیر تحقیقاتي های آزمایشگاه ارتقاء 

-o7( آن تجهیز و تمیز اتاق ساخت )تمیز اتاق اندازی راه 

G12-4 - الکترونیک  و  چاپی اطالعات  منایع به کارکنان  و دانشجویان  محققین، ، علمی  هیات اعضای  دسترسی ارتقاء 

O1-پژوهشي و علمي اطالعات هایپایگاه و منابع به دسترسي افزایش 

O2-دانشگاه علمي اطالعات مشاوره مركز سازی فعال و اندازی راه 

O3-ها  كتابخانه  مجموعه كمي و كیفي ارتقا 

G12-5 -دانشگاه  در ارتباطات و  اطالعات فناوری توسعه و تقویت 

-o1مركزی  كتابخانه  الکترونیک علمي اطالعات مركز فني امور وانجام ارتقاء 

-o2شنیداری دیداری پژوهشي و آموزشي دیجیتال منابع بخش اندازی راه 

-o3 معاونت  حوزه  افزاری سخت  امکانات بهبود وضعیت 

-o4پوشش  تحت  مراكز و  معاونت  های رایانه افزاری نرم امنیت  سطح افزایش 

-o5علمي  هیات محترم اعضای به  اینترنتي افزایش سطح دسترسي به خدمات 

G12-6 -شرکت  متولیان و فناوران دانشگاه، کارکنان  دانشجویان، محققین، ،  علمی  هیات اعضای سازی توانمند  

 دانشگاه بنیان دانش های
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-o1هایپژوهش اطالعات نوین نظام و پژوهش ابزارهای زمینه در فناوری و تحقیقات معاونت  هدف های گروه توانمندسازی  

 ( نوپا ) ایران پزشکي

-o2سالمت پیامدهای  و هابیماری ثبت  نظام ارتقای 

-o3 پژوهش در اخالق زمینه در فناوری و تحقیقات معاونت  هدف های گروه توانمندسازی 

o3-  دانش بنیان    ینوپا  یهاشرکتتوانمندی و تسهیل برقراری ارتباطات متقابل بین کارکنان و اعضای هیات علمی و
 در خصوص تولید دانش و نوآوری حوزه سالمت 

 
-o5 به منظور افزایش تولید شواهد معتبر   پزشک پژوهشگر   تیترب 

 
-o6 دانشگاه ی دفاتر انتقال فناور ی انسان نیروی  ی توانمندساز 

 

G10-4 -منطقه  تحقیقاتی های اولویت با متناسب  سالمت نظام کاربردی   و بنیادی های پژوهش کمی   ء ارتقا 

-o1بیماریها  ثبت  برنامه و بیولوژیک های  نمونه بانک برنامه اندازی راه 

-o2پزشکي  علوم  حوزه  در فرادانشگاهي و ملي پژوهشي هایطرح افزایش 

-o3استان ها قابلیت  و  اولویت  مبنای بر تحقیقاتي های طرح افزایش 

-o4ارجاع  نظام و خانواده پزشک و داروئي گیاهان  سل، ، سرطان  های حوزه در تحقیقاتي های طرح افزایش 

G10-5 -به حرکت جهت در  و ها اولویت با متناسب  سالمت  نظام  کاربردی و  بنیادی های پژوهش  کیفی ارتقاء  

 کارآفرین()سوم نسل دانشگاه سمت

-o1شاخص اساس بر) سالمت  هایپژوهش كل به  نسبت  سالمت   حوزه الملليبین هایپژوهش توسعه  Int. collaboration 

 (SCImago)سالیانه گزارش در

-o2شاخص  با ایراني پزشکي علوم محققان تعداد افزایش h  اساس بر باالتر و 15 معادل Scopus 

-o3اساس بر  سالمت  حوزه در پراستناد مقاالت افزایش ESI 

-o4استنادی پایگاه در پزشکي علوم  هایدانشگاه توسط شده منتشر مقاالت تعداد افزایش   Scopus برتر مجالت %10 در كه 

 شود مي یافت  SJR شاخص اساس بر رشته هر
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-o5در شده نمایه مقاله چاپ به منجر اینامهغیرپایان دانشجویي تحقیقات افزایش ISI: WOS یا  و MEDLINE 

-G10-6  المللی بین و ملی  ای،منطقه بزرگ  مطالعات ظرفیت توسعه 

-o1توسط جهان دانشمندان برترین درصد یک بندیرتبه در ایراني پزشکي علوم محققان تعداد افزایش ESI 

-o2شاخص اساس بر) سالمت  هایپژوهش كل به  نسبت  سالمت   حوزه الملليبین هایپژوهش توسعه  Int. collaboration 

 (SCImago سالیانه گزارش در

G10-7-علم  مرجعیت تحقق و نافع  علم تولید در  نوآوری 

-o1( دانش ترجمان) تحقیقاتي های طرح نتایج به هدف گروههای  دسترسي افزایش 

-o2 -  گیاهان سل،  ، سرطان) پزشکي علوم مرجعیت  های حیطه در حمایت  و تحقیقات در( سرآمدی) علمي مرجعیت  

 ( ارجاع نظام و  خانواده پزشک و داروئي

G4-5 - دانشگاه خدمات ارائه نظام در  پژوهش کردن نهادینه منظور به بسترسازی(HSR) 

-o1 تحقیقاتي واحدهای تعداد افزایش 

-o2  تحقیقاتي واحدهای افزاری نرم و افزاری سخت   امکانات افزایش  

-o3 تحقیقاتي خدمات ارائه  واحدهای محققین به اینترنتي  و ای مشاوره خدمات ارتقاء 

G10-8 - دانشگاه  فناوری رشد مراکز در مستقر سالمت  حوزه بنیان   دانش های  شرکت  تاسیس و گسترش از حمایت  افزایش 

-o1 فناوری های فعالیت  سامانه در بنیان دانش محصوالت و هاشركت  اطالعات ساماندهي  

-o2  معتبر  های همایش و ها جشنواره معتبر، المللي بین های نمایشگاه در حضور جهت   شركتها از  حمایت 

- G10-9 المللی  بین های ظرفیت   از استفاده با سالمت  حوزه محصوالت سازی بومی و فنی دانش انتقال  برای  بسترسازی 

-o1  دانشگاه در  فناوری انتقال دفترتوسعه   

G12-7-پژوهش  با  مرتبط های ساخت زیر تقویت 

-o1 بالیني علوم پژوهشکدهی  اندازه راه 

O2- اصولي و قطعي موافقت افزایش تعداد مراكز تحقیقاتي 
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 توسعه مدیریت و منابع دانشگاه معاونت  مدت حوزه  کوتاه و مدت بلند اهداف 

 

G12-8-   ارتقاء نظام مدیریت منابع انسانی 

O1-  پوشش  تحت  کارکنان  و  مدیران  توانمندی و  آموزش  مدیریت  بهبود 

O2-    افزایش رضایت مندی کارکنان 

O3- افزایش میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و تقویت کارتیمی 

O4- دانشگاه  های   فعالیت و  کارکنان  ارزشیابی   وضعیت  ارتقاء 

G12-9- دانشگاه ی و تحقق منابع در آمدها  ساماندهی هزینه 

O1-  درصد  100    میزان  به  دانشگاه  هزینه  مدیریت  بهبود 

O2-    درصد  60افزایش در آمد واحدهای بهداشتی ،درمانی ، آموزشی به میزان 

O3-   درصد 100شفافیت گردش مالی در واحدهای هزینه به میزان 

O4-    دانشگاه بهبود تخصیص منابع مالی 

-G12-10 دانشگاه ،فیزیکی مالی منابعافزایش بهره وری   

O1- درصد10افزایش سهم سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در حوزه سالمت به میزان 

O2-    درصد40افزایش سهم سرانه فضاهای بهداشتی ،درمانی و آموزشی استاندارد به میزان 

O3-  درصد    10افزایش سهم خدمات رفاهی و ورزشی از هزینه های پرسنلی به میزان 

O4-  دانشگاه   فیزیکی   منابع  نگهداری  وضعیت  بهبود 
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 غذا و دارو دانشگاه معاونت  مدت حوزه  کوتاه و مدت بلند اهداف 

G4-6- کیفیت  با  سالمت خدمات به همگانی  و عادالنه دسترسی 

O1-نسبت   درمانی  و  دارویی  موسسات  و   مراکز  و  ها  بیمارستان  از  درصد  30  در  دارویی  ایمنی  الزامات  سازی  پیاده 

 پایه   سال  به

O2-و  سنتی  طبیعی،  های  فرآورده کل اداره  پوشش  تحت  های  فرآورده عرضه  و  توزیع  بر  نظارت وکیفی  کمی  ارتقا 

 (مجاز غیر  عرضه  و   توزیع  مراکز  کاهش  منظور به)درصد  10  میزان  به  مکمل

O3-80  به  کشور  ضروری  داروهای  فهرست  در غیرواگیر   های  بیماری  ضروری داروهای  فراهمی  افزایش % 

O4-دارو   و  غذا کنترل  آزمایشگاه   در  کیفیت مدیریت  سیتم  کسترش 

G7-1-تامین ایمنی و اصالح الگوی مصرف فراورده های سالمت   

O1- عرضه   سطح  در  کنترل   برنامه   اجرای  PMS  با   های   فرآورده   اولویت  با )آشامیدنی  و   غذایی   های   فرآورده 

 فرآورده  قلم   100 حداقل  برای(  باال  خطر  ارزیابی

O2-آشامیدنی  و  غذایی   های  قرآورده  100%  برای  یافته  ژنتیک  تغییر   محصوالت  و  رنگی  نشانگر   گذاری  برچسب 

 مشمول 

O3-   نیری  شامل)درصد 35 میزان  به   سالمت  های  فرآورده  کیفیت  کنترل  های   آزمایشگاه توانمندی  افزایش 

 ...( و  کیفیت  مدیریت سیستم  آزمون، روشهای  آزمایشگاهی،   تجهیزات  انسانی، 

O4-درصد15  میزان   به   حداقل  سالمت   های   فراورده  و   دارو  مصرف   و   تجویز   کشوری   های   شاخص   میانگین  بهبود  

 پایه   سال   به  نسبت

O5-پایه   سال  به  نسبت  درصد10  میزان  به  دارو  مصرف  های  هزینه  کاهش 

O6-هدف جمعیت  درصد  10  برای   بهداشتی  و آرایشی های  فرآورده  صحیح  مصرف الگوی  اصالح 

O7-مطالعات انجام  PMQC   سنتی   و  طبیعی  مکمل،   های   فرآورده  قلم   50  برای 

O8-براساس   داروئی  بازار  در  موجود  داروهای  ایمنی  و  اثربخشی  کیفیت،   ادواری  های  کنترل  درصدی  10  افزایش 

 قبل   سال  به  نسبت  موجود ضوابط

O9-پزشکی  وسائل کیفی   مشکالت  گزارش  درصد  100  به  رسیدگی  و  بررسی(MDR) 
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O10-درمانی   مراکز  نیاز  مورد  پزشکی  ملزومات  فهرست  تهیه  و  ساماندهی 

O11-سامانه  عملکرد   نحوه  بر  نظارت  HIS  مصرفی  دارویی  و  تجهیزات دارویی،   عوارض ثبت  نظر  از(بیمارستانها ) 

O12- آنالیز   انجام  ABC   تابعه   درمانی  مراکز  کلیه  در  پزشکی ملزومات  فرموالری   تدوین  و 

O13-استان  تابعه   درمانی  مراکز   کلیه  حیاتی  و   پرمصرف  پزشکی  ملزومات  به  دسترسی  بهبود  

O14-  خریداری   های  فرآورده  کل   به  مردم   توسط  سالمت   های  فرآورده  اصالت  استعالمات  میزان  نسبت  افزایش 

 درصد   20  به  شده

G8-1-توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فراورده های سالمت   

O1-    درصد  20افزایش تعداد شرکتهای پخش سراسری آرایشی بهداشتی به میزان 

O2-   طبیعی،  های   فرآورده   بر  مبتنی  شده  تایید   محصوالت   توسط   کشور  دارویی  بازار   سهم  درصدی  یک   افزایش 

 (ایرانی طب  داروهای)سنتی  و  گیاهی

O3-   استانداردهای   با   پوشش  تحت  سنتی  و   طبیعی   های  فرآورده  تولیدکنندگان  انطباق  موارد  درصدی  5  افزایش 

 المللی   بین

-G12-11  ملزومات پزشکی مصرفی و  تجهیزات پزشکی سرمایه ای 

O1- اولویتهای نیاز های تجهیزات پزشکی بیمارستانها به دانشگاه برگزاری کمیته های بیمارستانی و تعیین 

O2- اعالم تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستانها به دانشگاه 

O3- مدیریت، نظارت و ارائه سیاست ها و راهکار های مرتبط با تجهیزات پزشکی 

O4- بهینه سازی بودجه و اعتبارات موجود در نگهداشت 

-G12-12سازمانی  فرهنگ  ارتقای  و  انسانی و  فیزیکی مالی، منابع وریبهره  افزایش 

O1-علوم   دانشگاههای  درمانی  مراکز  کلیه  در  پزشکی  تجهیزات  کیفی  کنترل   و  نگهداشت  سطح  100%  ارتقاء 

 پزشکی

O2-  پزشکی  تجهیزات  مدیریت افزار  نرم  بروزرسانی  بر  مستمر  نظارت  pmq   دانشگاه 

O3-  دارو  و   غذا   کنترل  آزمایشگاه  فضای   سازی  استاندارد 

 


