جمهوری اسالمی ایران

دانشگاه علوم پزشکی و

وزارت بهداشت ،درمان و وآموزش پزشکی

خدمات بهداشتی درمانی قم

برنامه عملياتی معاونت توسعه مدیریت و منابع

ویژه سال 1394
1

به نام خدا

شماره.......1.......:

عنوان برنامه :تدوین دوره جامع آموزش های عمومی در خصوص فرآیندها

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت كيفيت فرآیندها
نتيجه مورد انتظار :افزایش نسبت فرآیندهای كاری شناسایي شده
هدف برنامه :افزایش سطح دانش كاركنان در خصوص فرآیندهای كاری
شرح هدف :آموزش كليه كاركنان ستادی در خصوص فرآیندهای كاری
بيان مسئله :با توجه به اهميت توجه به فرآیندهای كاری و همچنين با درنظر گرفتن الزامات قانوني موجود در این زمينه ضروری است كليه كاركنان آموزشهای الزم در خصوص فرآیندهای كاری را ببينند.
فعالیت

ردیف

1

شناسایي و دسته بندی مخاطبين

2

انتخاب و گزینش مدرسين

3

تهيه مواد آموزشي و محتوای دوره

4

تدوین جدول زمان بندی و برگزاری دوره

5

برگزاری آزمون

6

اعطای گواهي نامه

7

اقدامات اصالحي و در صورت نياز برگزاری مجدد دوره

مسؤول پیگیری

مجری

واحد تحول اداری و بهبود روشها
رئيس كميته ساختار و
فناوریهای مدیریتي
واحد آموزش ضمن خدمت
واحد تحول اداری و بهبود روشها

امضای مسؤول تدوین برنامه

امضای كارشناس تحول اداری و

امضای مسئول آموزش ضمن

امضای رئيس كميته ساختار و فناوری

راهبردی

بهبود روشها

خدمت

های مدیریتي

2

تاریخ شروع

تاریخ پایان

94/1/1

94/1/31

94/1/15

94/1/31

94/2/1

94/2/31

94/3/1

94/4/15

94/4/16

94/4/31

94/5/1

94/5/15

945/16

94/6/15

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.........2.......:

عنوان برنامه :برگزاری دوره آموزشی تيم خبره

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت كيفيت فرآیندها
نتيجه مورد انتظار :افزایش نسبت فرآیندهای مستند شده
هدف برنامه :آموزش حداقل  12تيم
شرح هدف :آموزش تخصصي تيم های خبره
بيان مسئله :با توجه به اهميت احصاء ،مستندسازی و اصالح فرآیندهای كاری و نقش آن در بهبود امور و افزایش بهره وری و همچنين با درنظر گرفتن الزامات قانوني در این زمينه همچون نقشه راه اصالح نظام
اداری ،ضروری است خبرگان حاضر در هر معاونت آموزشهای تخصصي الزم در خصوص شناسایي ،مستندسازی و اصالح فرآیندهای كاری را ببينند.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

فعالیت

ردیف
1

شناسایي خبرگان حاضر در تيم تدوین فرایند های هر معاونت

واحد تحول اداری و بهبود روشها

94/32/1

94/2/15

2

تدوین محتوای دوره

واحد تحول اداری و بهبود روشها

94/2/16

94/2/31

3

برگزاری دوره به صورت كارگاهي

واحد تحول اداری و بهبود روشها

رئيس كميته ساختار و

94/3/1

94/3/31

4

سنجش توانایيي افراد

واحد تحول اداری و بهبود روشها

فناوری های مدیریتي

94/4/1

94/4/15

5

اعطای گواهي نامه پایان دوره

واحد آموزش ضمن خدمت

94/4/16

94/4/31

6

ابالغ انشایي اعضای تيم خبره

معاون توسعه مدیریت و منابع

94/4/16

94/4/31

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مسؤول پیگیری

مجری

امضای كارشناس تحول اداری و

امضای مسئول آموزش ضمن

امضای رئيس كميته ساختار و

بهبود روشها

خدمت

فناوریهای مدیریتي
3

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.........3.......:

عنوان برنامه :احصاء شرح وظایف واحد های ستادی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت كيفيت فرآیندها
نتيجه مورد انتظار :افزایش فرآیندهای كاری شناسایي شده
هدف برنامه :شناسایي وظایف كليه واحدهای ستادی
شرح هدف :احصاء شرح وظایف واحدهای ستادی دانشگاه
بيان مسئله :با توجه به وجود اشتباهات در زمينه شناسایي درست فرآیندهای كاری ،اولين قدم در راه شناسایي درست فرآیندهای كاری  ،احصاء شرح وظایف واحدها است تا از این طریق خطای موجود در شناسایي
فرآیندهای كاری را به حداقل برسانيم.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

فعالیت

ردیف
1

تبيين وضعيت موجود واحد های ستادی (ساختار خدمتي)

واحد تشكيالت

94/5/1

94/5/15

2

جمع آوری منابع قانوني شرح وظایف

واحد تشكيالت

94/5/16

94/5/31

3

تنظيم شرح وظایف بومي واحد های ستادی

معاونت ها

94/6/1

94/6/31

4

تطابق شرح وظایف با منابع قانوني

معاونت ها

رئيس كميته ساختار و

94/7/1

94/7/15

5

بررسي هم پوشاني ها و مغایرت های وظيفه ای

تيم خبره فرآیندها

فناوری های مدیریتي

94/7/16

94/7/30

6

تدوین شرح وظایف نهایي

تيم خبره فرآیندها

94/8/1

94/8/30

7

تأیيد نهایي شرح وظایف

معاونت ها

94/9/1

94/9/15

8

ابالغ رسمي شرح وظایف به واحد ها

معاون توسعه مدیریت و منابع

94/9/1

94/9/15

امضای مسؤول تدوین برنامه

امضای مسئول تيم خبره فرآیندها

مجری

امضای مسئول واحد تشكيالت

راهبردی

مسؤول پیگیری

امضای رئيس كميته ساختار و
فناوریهای مدیریتي

4

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره........4........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :احصاء فرایندهای ستادی

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت كيفيت فرآیندها
نتيجه مورد انتظار :افزایش فرآیندهای كاری شناسایي شده
هدف برنامه :شناسایي  %100فرایندهای ستادی
شرح هدف :شناسایي كليه فرآیندهای ستاد دانشگاه
بيان مسئله :فرآیندها از مهمترین اركان هر سازمان هستند كه فعاليت های اجرایي ،سازماندهي نيروی انساني و حتي ساختار تشكيالتي را تحت تأثير قرار مي دهند .بدون تردید قبل از هر گونه تغيير یا اصالح در ابتدا
باید به فرآیندها مراجعه كرد ،لذا شناسایي فرآیندها اولين قدم در راه اصالح و بهبود فرآیندهای كاری مي باشد.
ردیف

مجری

فعالیت

1

تشریح اجزای مرتبط با هر بند از شرح وظایف واحد ها

معاونت ها

2

ترسيم ابتدایي فرایند ها

معاونت ها

3

بررسي هم پوشاني ها و مغایرت های بين فرایند و بين واحدی

4

اصالح فرایند های ابتدایي

معاونت ها

5

تأیيد فرایند های ابتدایي

معاونت ها

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای مسئول تيم خبره فرآیندها

تيم خبره فرآیندها

مسؤول پیگیری

رئيس كميته ساختار و
فناوریهای مدیریتي

امضای رئيس كميته ساختار و فناوری های مدیریتي

5

تاریخ شروع

تاریخ پایان

94/9/1

94/9/30

94/9/1

94/10/30

94/9/1

94/12/29

94/9/1

94/12/29

94/9/1

94/12/29

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره........5........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :اجرای نيازسنجی شغلی

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع انساني
نتيجه مورد انتظار :بهينه سازی آموزش های شغلي و عمومي
هدف برنامه :اجرا برای  %50رشته های شغلي
شرح هدف :تمامي رشته شغلي های موجود دانشگاه ليست شده و سعي بر آن است تا پایان سال  ، 94نيمي از آنها با همكاری مدیران شاغل در رشته های شغلي و همچنين و تجارب قبلي ایشان در نياز سنجي فردی،
نياز سنجي شغلي آنها صورت پذیرد.
بيان مسئله :تا به امروز نياز سنجي به صورت فردی انجام شده كه با عنایت به ناكارآمدی نياز سنجي های فردی ،و همچنين حجم باالی فعاليت های تحليل و جمع بندی مرتبط با این نوع نياز سنجي ،نياز سنجي بر
اساس رشته شغلي مي تواند فرایند توانمند سازی كاركنان را تسریع بخشد.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

فعالیت

ردیف
1

تحليل وضع موجود

94/1/16

94/2/15

2

انتخاب روش تجزیه و تحليل نيازسنجي

94/2/16

94/2/31

3

بررسي و تدوین وضع مطلوب

94/3/1

94/3/15

4

یافتن شكاف (تعيين اولویت ها)

94/3/16

94/5/15

5

تدوین اهداف آموزشي

94/5/16

94/6/15

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مسؤول پیگیری

مجری

واحد آموزش ضمن خدمت

امضای مسؤول واحد آموزش ضمن خدمت

رئيس كميته سرمایه انساني

امضای رئيس كميته سرمایه انساني
6

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره......6.......:

عنوان برنامه :یکسان سازی و استانداردسازی ارزیابی طرح كارانه

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع انساني
نتيجه مورد انتظار :استانداردسازی ارزشيابي كاركنان
هدف برنامه :حداقل مشاغل موجود در مراكز درماني
شرح هدف :استاندارد سازی ارزشيابي ماهيانه طرح كارانه و ارزشيابي ساليانه كاركنان به صورت استاندارد در پست های مشابه مراكز درماني وابسته
بيان مسئله :در حال حاضر دو نوع ارزشيابي كاركنان انجام مي شود .ارزشيابي ماهيانه جهت نمره فردی كارمند در طرح كارانه و ارزشيابي ساليانه جهت درج در پرونده پرسنلي و بهره مندی كارمند در افزایش طبقه
و رتبه .برای هر گروه از كاركنان شيوه ،روش ارزیابي ،و فرم یكسان وجود ندارد به همين دليل در مراكز مختلف به اشكال گوناگون این ارزیابي ها صورت مي پذیرد كه هم نارضایتي كاركنان و هم ناكارامدی
ارزشيابي ها در بهينه سازی وضعيت نيروی انساني رخ داده است.

مجری

مسؤول پیگیری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

فعالیت

ردیف
1

جمع آوری تمامي ارزیابي های فردی موجود در دانشگاه

ارزیابي عملكرد كاركنان

مدیر نوسازی و تحول اداری

94/4/1

94/4/15

2

بررسي تجارب سایر سازمان ها

ارزیابي عملكرد كاركنان

مدیر نوسازی و تحول اداری

94/4/1

94/4/31

3

بررسي مباني علمي ارزیابي عملكرد كاركنان

ارزیابي عملكرد كاركنان

مدیر نوسازی و تحول اداری

94/4/16

94/5/15

4

تدوین الگوی ارزیابي عملكرد فردی

كميته سرمایه انساني

مدیر منابع انساني

94/5/1

94/5/31

5

اولویت بندی مشاغل جهت یكسان سازی

كميته سرمایه انساني

مدیر منابع انساني

94/4/16

94/4/31

6

تدوین خط مشي و روش اجرای ارزیابي ها

كميته سرمایه انساني

مدیر منابع انساني

94/6/1

94/6/15

7

آماده سازی ارزیابي پيشنهادی

ارزیابي عملكرد كاركنان

مدیر نوسازی و تحول اداری

94/6/1

94/6/31

8

برگزاری جلسات مشترک با هر گروه شغلي

ارزیابي عملكرد كاركنان

مدیر نوسازی و تحول اداری

94/6/16

94/7/30

7

9

تأیيد و تصویب فرم ارزیابي

10

ابالغ فرم
امضای مسؤول تدوین برنامه

امضای كارشناس ارزیابي عملكرد

راهبردی

كاركنان

كميته سرمایه انساني

مدیر منابع انساني

94/7/16

94/7/30

كارگروه توسعه مدیریت

معاون توسعه مدیریت و منابع

94/8/1

94/8/15

امضای مدیر منابع انساني

امضای مدیر نوسازی و تحول اداری

امضای معاون توسعه مدیریت و
منابع

8

به نام خدا

شماره........7........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :تجميع امور بيمه ای انفرادی كاركنان

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع انساني
نتيجه مورد انتظار :بهينه سازی وضعيت امور رفاهي كاركنان
هدف برنامه :حداقل  5مورد بيمه
شرح هدف :خدمات بيمه ای به صورت اقساط با تخفيف از جمله بيمه تكميلي ،بيمه مسؤوليت مدني ،بيمه بدنه خودرو ،بيمه شخص ثالث ،بيمه آتش سوزی منزل ،بيمه سرمایه زندگي و ...
بيان مسئله :به دليل تعداد باالی كاركنان دانشگاه و همچنين مطلوبيت سود باالی خدمات بيمه ای برای شركت های بيمه گر ،مي توان با عقد قرارداد های تجمعي هم از تخفيفات باال و هم از شرایط اقساطي بهره
جست كه این باعث رضایت كاركنان خواهد شد.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

ردیف

فعالیت

1

مشخص كردن شركت های بيمه گر جهت استعالم گيری

امور رفاهي

94/1/16

94/2/15

2

انجام استعالم

امور رفاهي

94/2/16

94/2/31

3

برگزاری مناقصه

امور رفاهي

94/3/1

94/3/15

4

اعالم برنده مناقصه

امور رفاهي

94/3/1

94/3/15

5

عقد قرارداد

دفتر حقوقي -امور رفاهي

94/3/16

94/3/31

6

اعالم شرایط قرارداد

دفتر حقوقي -امور رفاهي

94/4/1

94/4/31

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مجری

امضای مدیر امور عمومي

9

مسؤول پیگیری

مدیر امور عمومي

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره........8........:

عنوان برنامه :توسعه خدمات اقامتی و تفریحی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع انساني
نتيجه مورد انتظار :بهينه سازی وضعيت امور رفاهي كاركنان
هدف برنامه :افزایش حداقل  2مركز اقامتي در سایر استان ها
شرح هدف :در حال حاضر فقط در مشهد مقدس امكانات اقامتي وجود دارد .تا پایان برنامه دو شهر دیگر اضافه مي شود.
بيان مسئله :افزایش خدمات رفاهي اقامتي در جهت افزایش رضایت كاركنان و خانواده محترم ایشان با استفاده از ظرفيت های مالي و قانوني
تاریخ شروع

تاریخ پایان

فعالیت

ردیف
1

تعيين شهر ها و اماكن بر اساس نظر سنجي از كاركنان

امور رفاهي ( مدیریت امور عمومي)

94/2/1

94/2/31

2

استعالم از مراكز اقامتي مورد نظر

امور رفاهي ( مدیریت امور عمومي)

94/3/1

94/3/15

3

تعيين هزینه و بودجه مورد نظر

امور رفاهي ( مدیریت امور عمومي)

94/3/16

94/3/31

4

تأمين بودجه

مدیریت بودجه

94/3/16

94/3/31

5

عقد تفاهم نامه

دفتر حقوقي -امور رفاهي

94/4/1

94/4/31

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مجری

امضای مدیر بودجه

مسؤول پیگیری

مدیر امور عمومي

امضای مدیر امور عمومي

10

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره........9........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :تدوین شاخص های توزیع نيروی انسانی

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع انساني
نتيجه مورد انتظار :توزیع مناسب نيروی انساني
هدف برنامه :حداقل  3شاخص برای مراكز درماني
شرح هدف :در حال حاضر هيچ شاخص مدون علمي یا قانوني جهت توزیع نيروی انساني در سازمان وجود ندارد.
بيان مسئله :توزیع نيرو در سازمان پيچيده ای مانند علوم پزشكي نياز به شاخص های علمي دقيق دارد تا هم بتوان عدالت در توزیع را پوشش داد و هم از هدر روی منابع و یا فشار های كاری بيجا جلوگيری نمود.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

ردیف

فعالیت

1

تشكيل كار گروه تخصصي

كميته سرمایه انساني

94/3/1

94/3/15

2

بررسي منابع علمي برنامه ریزی منابع انساني

كارگروه تخصصي

94/3/1

94/3/31

3

بررسي مقاالت كاربردی توزیع نيروی انساني

كارگروه تخصصي

94/3/1

94/3/31

4

بررسي قوانين و آئين نامه های مرتبط

كارگروه تخصصي

94/3/1

94/3/31

5

تعيين عوامل مؤثر در توزیع نيروی انساني

كارگروه تخصصي

94/3/16

94/4/15

6

تنظيم شاخص های اوليه

كارگروه تخصصي

94/4/1

94/4/31

7

تدوین شناسنامه شاخص

كارگروه تخصصي

94/4/16

94/5/31

8

محاسبه فرضي آزمایشي شاخص

كارگروه تخصصي

94/5/16

94/6/15

9

تصویب نهایي شاخص ها

كميته سرمایه انساني

94/6/16

94/6/31

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای مسؤول كارگروه تخصصي

مجری

امضای مدیر منابع انساني
11

مسؤول پیگیری

مدیر منابع انساني

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره........10........:

عنوان برنامه :توزیع نيروی انسانی بر اساس شاخص های تدوین
شده

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع انساني
نتيجه مورد انتظار :توزیع مناسب نيروی انساني
هدف برنامه :برای  6مركز درماني
شرح هدف :شاخص هایي كه در پروژه قبلي تدوین شده است جهت اجرا در  6مركز درماني دانشگاه اجرا خواهد شد.
بيان مسئله :تدوین شاخص ها به تنهایي كارگشا نبود ه و با اجرای آن هم توزیع نيرو ،نظامند شده و هم شاخص ها اصالح و واقعي تر خواهد شد.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

فعالیت

ردیف
1

برگزاری دوره توجيهي به كار گيری شاخص ها

مدیریت منابع انساني

94/6/1

94/6/31

2

اجرای آزمایشي شاخص ها با داده های واقعي

مدیریت منابع انساني

94/7/1

94/7/15

3

بررسي نتایج اجرای آزمایشي

كارگروه تخصصي

94/7/1

94/7/30

4

انجام تحليل حساسيت شاخص ها

كارگروه تخصصي

94/7/16

94/7/30

5

بررسي ميزان دستيابي به اهداف مد نظر در تدوین شاخص ها

كارگروه تخصصي

94/8/1

94/8/15

6

اصالح و بازنگری شاخص ها

كارگروه تخصصي

94/8/1

94/8/30

7

ابالغ قطعي شاخص ها

كارگروه توسعه مدیریت

94/9/1

94/9/15

8

تشكيل كميته جابجایي نيرو ها جهت تعدیل بين واحدی

كميته سرمایه انساني

94/9/16

94/10/15

9

بررسي دوره ای شاخص ها

كارگروه تخصصي

94/11/16

94/11/30

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مجری

امضای مسؤول كارگروه تخصصي

مسؤول پیگیری

مدیر منابع انساني

امضای مدیر منابع انساني

12

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره........11........:

عنوان برنامه :تبدیل وضعيت كاركنان پيمانی غيرحاكميتی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع انساني
نتيجه مورد انتظار :بهبود وضعيت استمرار خدمت كاركنان
هدف برنامه :تبدیل وضعيت  30درصد افراد مشمول
شرح هدف 30 :درصد كاركنان پيماني غير حاكميتي دانشگاه به رسمي آزمایشي تبدیل مي شوند.
بيان مسئله :تبيدل وضعيت كاركنان از پيماني به رسمي اثر مثبت و مشخصي در نگهداشت نيروی انساني دارد .كاركنان پيماني غير حاكميتي با استفاده از تجارب سایر سازمان های دولتي هيأت امنایي به رسمي تبدیل
وضع خواهند شد.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

ردیف

فعالیت

1

اخذ مجوز اجرای دستورالعمل مصوب هيأت امنا

مدیریت منابع انساني

94/2/1

94/3/31

2

اولویت بندی مشاغل به منظور تبدیل وضعيت

كميته سرمایه انساني

94/4/1

94/4/15

3

معرفي افراد واجد شرایط به هسته گزینش

مدیریت منابع انساني

94/4/16

94/6/31

4

اعالم نظر گزینش

گزینش

94/5/1

94/8/30

5

تبدیل وضعيت پس از اخذ نظر گزینش

اداره كارگزیني

94/5/16

94/11/30

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مجری

امضای رئيس اداره كارگزیني

مسؤول پیگیری

مدیر منابع انساني

امضای مدیر منابع انساني

13

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.......12.........:

عنوان برنامه :استقرار پرداخت مبتنی بر عملکرد

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع انساني
نتيجه مورد انتظار :توزیع عادالنه پرداخت های غيرمستمر
هدف برنامه :استقرار نظام پرداخت مبتني بر عملكرد حداقل در ستاد دانشگاه
شرح هدف :مجموعه ستادی معاونت های دانشگاه ،و سایر واحد هایي كه درامد اختصاصي ندارند.
بيان مسئله :عادالنه كردن پرداخت های غير مستمر همچون اضافه كار تشویقي ،كارانه ،پاداش و  ...نياز به یک سيستم بر مبنای ارزیابي عملكرد كاركنان و شرایط كاری آنها دارد.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

ردیف

مجری

فعالیت

1

تشكيل كار گروه

كميته سرمایه انساني

94/3/1

94/3/15

2

بررسي مباني علمي و تجارب سایر سازمان ها

كارگروه تخصصي

94/3/1

94/4/15

3

تعيين عوامل مؤثر در پرداخت مبتني بر عملكرد

كارگروه تخصصي

94/4/1

94/4/15

4

تدوین الگو

كارگروه تخصصي

94/4/1

94/4/31

5

طراحي مدل اوليه

كارگروه تخصصي

94/4/16

94/5/15

6

اجرای فرضي و آزمایشي مدل

كارگروه تخصصي

94/5/1

94/5/31

7

بررسي و تحليل نتایج حاصل اجرای آزمایشي مدل با وضعيت موجود

كارگروه تخصصي

94/5/16

94/5/31

8

بازنگری و اصالح مدل

كارگروه تخصصي

94/5/16

94/5/31

9

تدوین خط مشي و روش اجرای مدل

كميته سرمایه انساني

94/6/1

94/6/15

10

تصویب مدل نهایي

كارگروه توسعه مدیریت

94/6/1

94/6/15

14

مسؤول پیگیری

رئيس كميته سرمایه انساني

11

اخذ مجوز های قانوني جهت اجرای دوره آزمایشي

12

اجرای مدل در دوره آزمایشي

مدیریت منابع انساني

13

بانگری و اصالح مجدد مدل

كارگروه تخصصي

94/9/1

14

اخذ مجوز قانوني اجرای قطعي مدل

معاون توسعه مدیریت و منابع

94/9/1

94/10/15

15

اجرای قطعي مدل

مدیریت منابع انساني

94/10/16

94/11/15

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای مسؤول كارگروه تخصصي

معاونت توسعه

94/5/16

94/6/31

94/6/16

94/9/15
94/9/15

امضای مدیر منابع انساني

15

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.......13.........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :ایجاد پرونده سالمت كاركنان

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع انساني
نتيجه مورد انتظار :ارتقاء سالمت شغلي كاركنان
هدف برنامه :تشكيل پرونده سالمت برای تمامي كاركنان واحد های عملياتي (محيطي) دانشگاه
شرح هدف :كاركنان عملياتي شامل كاركنان مراكز درماني ،مراكز آموزشي ،مراكز پژوهشي ،مراكز بهداشتي و زیر مجموعه های آنها مي شود.
بيان مسئله :ماهيت كار دانشگاه علوم پزشكي ،ارتباط مستمر با بيماران و مسائل بهداشتي درماني مي باشد لذا وجود حداقل یک پرونده سالمت برای كاركنان مي تواند نقش مؤثری در كيفيت زندگي كاری ایشان و
سالمت كاركنان داشته باد.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

ردیف

فعالیت

1

تدوین خط مشي و روش اجرای پرونده سالمت

كميته سرمایه انساني

94/3/1

94/3/15

2

گروه بندی و اولویت بندی مشاغل جهت پرونده سالمت

كميته سرمایه انساني

94/3/16

94/3/31

3

تأمين اعتبار

مدیریت منابع انساني

94/4/1

94/4/31

4

تدوین الگوی سالمت هر گروه از كاركنان

94/4/16

94/5/15

5

تشكيل پرونده برای كاركنان

امور عمومي

94/5/1

94/6/31

6

انجام آزمایشات و معاینات

معاونت بهداشتي

94/5/16

94/9/30

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای مدیر گروه بهداشت حرفه ای

مجری

معاونت بهداشتي

مدیر امور عمومي

16

مسؤول پیگیری

رئيس كميته سرمایه انساني

امضای مدیر منابع انساني

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.......14.........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :بازنگری ساختار و تشکيالت ستاد دانشگاه

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت و سازماندهي
نتيجه مورد انتظار :بهينه سازی ساختار و تشكيالت با تمركز بر اهداف ،مأموریتها و وظایف سازمان
هدف برنامه :تصویب و اجرای نمودار سازماني و تشكيالت تفصيلي ستاد دانشگاه
شرح هدف :تدوین و تصویب ساختار و تشكيالت دانشگاه و ابالغ و اجرای ساختار و تشكيالت مصوب شده
بيان مسئله :تغييرات محيط ،تغيير استراتژیها ،تغيير فناوریهای آموزشي و خدمات رساني ،تغيير تركيب و سطح منابع انساني و تغييرات عمده در متغيرهای فرهنگي و اجتماعي ،از جمله عواملي هستند كه لزوم
پرداختن به اصالح ساختار سازماني دانشگاه را اجتناب ناپذیر مي سازند .برای پاسخ گویي سریع و موثر به این تغييرات نياز است تا ساختاری متناسب با محيط طراحي شده و به كمک آن از فرصت های محيطي بهره
برداری نمود.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

ردیف

فعالیت

1

تدوین ساختار غير رسمي ستاد

واحد تشكيالت

94/1/1

94/2/15

2

تدوین پست های غير مصوب ستاد

واحد تشكيالت

94/1/1

94/2/15

3

تطابق تشكيالت رسمي با وضعيت موجود

واحد تشكيالت

94/1/1

94/2/31

4

تطابق تشكيالت رسمي و غير رسمي با مستندات قانوني

واحد تشكيالت

رئيس كميته ساختار و

94/2/1

94/3/15

5

تدوین ساختار و تشكيالت جدید

واحد تشكيالت  -معاونت ها

فناوریهای مدیریتي

94/3/1

94/3/31

6

تصویب داخلي ساختار و تشكيالت جدید

واحد تشكيالت  -هيأت رئيسه

94/3/15

94/3/31

7

تصویب وزارتي ساختار و تشكيالت

وزارت بهداشت

94/4/1

94/4/31

8

ابالغ و اجرای ساختار و تشكيالت مصوب در دانشگاه

واحد تشكيالت -رئيس دانشگاه -معاونتها

94/5/1

94/12/29

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مجری

امضای مسئول واحد تشكيالت

مسؤول پیگیری

امضای رئيس كميته ساختار و فناوریهای مدیریتي
17

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره........15........:

عنوان برنامه :تدوین نظام نامه انتخاب ،انتصاب و به كارگيری مدیران

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت و سازماندهي
نتيجه مورد انتظار :نظام مند كردن انتخاب ،انتصاب و بكارگيری مدیران
هدف برنامه :تدوین و تصویب سند نظام نامه مصوب هيأت امنا
شرح هدف :تشكيل تيم خبره به منظور شناسایي عوامل مؤثر در انتخاب و انتصاب مدیران و در نهایت تدوین و تصویب نظام نامه انتخاب ،انتصاب و به كارگيری مدیران بر اساس شایستگي های عمومي و تخصصي
بيان مسئله :به منظور ارتقاء بهره وری و كارآیي نيروی انساني و مدیریت دستگاههای اجرایي و ایجاد ثبات در مدیریت ها و افزایش انگيزه كاركنان برای ارتقای شغلي ،برقراری نظام مطلوب انتخاب و انتصاب
مدیران از اهميت زیادی برخوردار است ،لذا تدوین نظام نامه ای كه در آن انتخاب افراد طبق ضابطه و مالک های قابل سنجش باشد از معيارهای الزم جهت انتخاب افراد شایسته است.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

ردیف

فعالیت

1

تشكيل تيم خبره

كميته مدیریت عملكرد

94/3/1

94/3/15

2

بررسي مباني حقوقي و قوانين

كميته مدیریت عملكرد

94/3/15

94/4/15

3

بررسي مباني علمي

كميته مدیریت عملكرد

94/4/15

94/5/15

4

بررسي تجارب سایر سازمان ها

كميته مدیریت عملكرد

94/5/1

94/5/31

5

تعيين عوامل مؤثر در انتخاب و انتصاب مدیران

كميته مدیریت عملكرد

94/6/1

94/6/15

6

تعيين الگو و شاخص های ارزیابي مدیران

كميته مدیریت عملكرد

94/6/15

94/7/15

7

تدوین پيش نویس نظام نامه

كميته مدیریت عملكرد

94/7/15

94/8/15

8

بررسي و تطبيق شرایط موجود با نظام نامه

كميته مدیریت عملكرد

94/8/15

94/9/15

9

تصویب نظام نامه

كميته مدیریت عملكرد

94/9/15

94/9/30

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای رئيس كميته مدیریت عملكرد

مجری

مسؤول پیگیری

رئيس كميته مدیریت عملكرد

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع
18

به نام خدا

شماره.......16.........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :استقرار بانك اطالعات مدیران

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت و سازماندهي
نتيجه مورد انتظار :نظام مند كردن انتخاب ،انتصاب و بكارگيری مدیران
هدف برنامه :راه اندازی كامل نرم افزار
شرح هدف :تهيه نرم افزار بانک اطالعات مدیران با امنيت مورد نياز و همچنين تدوین شيوه نامه اجرایي و ابالغ آن جهت اجرا
بيان مسئله :به منظور استقرار نظام شایستگي ،استفاده مناسب از سرمایه های انساني و آگاهي از ظرفيت ها و استعدادهای مدیران ضروری است در جهت ایجاد بانک اطالعات مدیران حرفه ای اقدام الزم صورت
گيرد.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

ردیف

فعالیت

1

طراحي نرم افزار بانک اطالعات مدیران بر اساس نظام نامه

كميته سرمایه انساني

94/3/1

94/4/15

2

استقرار نرم افزار

كميته سرمایه انساني

94/4/15

94/5/15

3

طراحي جریان داده ها در گرد آوری اطالعات

كميته سرمایه انساني

94/5/15

94/6/15

4

تدوین خط مشي و روش اجرای به كار گيری بانک اطالعات

كميته سرمایه انساني

94/6/15

94/7/15

5

تدوین و استقرار الزامات قانوني و آیين نامه ای به كار گيری بانک اطالعات

كميته سرمایه انساني

94/7/15

94/8/15

6

اصالح مدیران فعلي بر اساس بانک اطالعات و نظام نامه

كميته سرمایه انساني

94/8/15

94/12/29

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مجری

امضای رئيس كميته سرمایه انساني

19

مسؤول پیگیری

رئيس كميته سرمایه انساني

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره........17........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :استقرار سيستم ارزیابی عملکرد مدیران

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت و سازماندهي
نتيجه مورد انتظار :نظام مند كردن انتخاب ،انتصاب و به كارگيری مدیران
هدف برنامه :استقرار سيستم ارزیابي عملكرد برای حداقل  %80مدیران ارشد ،مياني و پایه
شرح هدف:
بيان مسئله :در عصر حاضر اهميت جایگاه و نقش سطح مدیران بعنوان طراحان ،هدایتگران و ادارهكنندگان اصلي سازمان بر كسي پوشيده نيست و بكارگيری نظامهای مؤثر انتخاب ،جذب ،نگهداری ،ارزیابي و
توسعه آنان نيز طبيعتاً از جایگاه مهم و ویژهای برخوردار ميباشد .بدون تردید شناسایي نقاط قوت مدیران و بهره مندی از آنها و نيز شناسایي نقاط ضعف ایشان و تالش در جهت رفع و اصالح آنها ميتواند نقش انكار
ناپذیری را در جهت رشد و تعالي سازمان ایفا نماید .لذا استقرار سيستم ارزیابي عملكرد مدیران بعنوان یكي از مؤثرترین ابزارهای قضاوت و داوری درخصوص شناسایي نقاط قوت و ضعف مدیران از اهميت باالیي
برخوردار است.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

ردیف

فعالیت

1

تدوین خط مشي و روش اجرای ارزیابي عملكرد مدیران بر اساس نظام نامه

94/4/1

94/3/31

2

تدوین فرم های ارزیابي برای هر گروه از مدیران

94/4/1

94/4/31

3

تعيين جایگاه ارزیابي مستمر مدیران در حقوق و دستمزد

94/5/1

94/5/31

4

طراحي و استقرار نرم افزار جهت اجرای ارزیابي مستمر

94/5/1

94/6/31

5

بررسي روند بهبود نتایج ارزیابي مدیران

94/7/1

94/7/30

6

تدوین اقدامات اصالحي جهت بهبود مدیران

94/8/1

94/8/31

7

بر قراری ارتباط پویا بين سيستم ارزیابي عملكرد و بانک اطالعات مدیران

94/9/1

94/12/29

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای رئيس كميته مدیریت عملكرد

مجری

اداره بازرسي ،ارزیابي عملكرد

رئيس كميته مدیریت

و رسيدگي به شكایات

عملكرد

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع
20

مسؤول پیگیری

به نام خدا

شماره........18........:

عنوان برنامه :تدوین نظام نامه ارزیابی عملکرد واحدها

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت و سازماندهي
نتيجه مورد انتظار :استقرار سيستم ارزیابي عملكرد حوزه های ستادی مراكز
هدف برنامه :تدوین سند نظام نامه ارزیابي عملكرد واحدها
شرح هدف:
بيان مسئله:

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ردیف

مجری

فعالیت

1

بررسي مباني علمي ارزیابي عملكرد سازماني

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/3/1

94/3/31

2

بررسي تجارب موفق سایر سازمان ها

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/3/15

94/4/15

3

تدوین الگوی ارزیابي عملكرد

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/4/15

94/5/15

4

تدوین فرایند ارزیابي عملكرد

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/5/15

94/6/15

5

تدوین خط مشي و دستور العمل های ارزیابي عملكرد

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/6/15

94/7/15

6

تعيين جریان داده های مورد نياز

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/7/15

94/7/30

7

تدوین شاخص های كارایي

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/7/15

94/8/15

8

تدوین شاخص های اثربخشي

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/7/15

94/8/15

9

تدوین چک ليست های كيفي

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/8/15

94/9/15

10

تدوین كارنامه ها

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/9/1

94/9/15

21

مسؤول پیگیری

رئيس كميته مدیریت عملكرد

11

تدوین پيشنویس نظام نامه

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/9/15

94/10/30

12

تأیيد نظام نامه

مدیریت نوسازی و تحول اداری

94/11/1

94/12/29

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای مدیر نوسازی و تحول اداری

امضای رئيس كميته مدیریت عملكرد

22

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره........19........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :استقرار تفاهم نامه عملياتی

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع مالي
نتيجه مورد انتظار :اجرای بودجه ریزی بر مبنای برنامه عملياتي
هدف برنامه :استقرار تفاهم نامه عملياتي حداقل در  %50مراكز هزینه ای (بودجه سال )94
شرح هدف :مراكز هزینه های دانشگاه شامل مراكز درماني ،مراكز بهداشتي ،دانشكده ها و ستاد دانشگاه مي شود كه در حال حاضر در هيچ كدام بودجه ریزی عمليایت صورت نمي پذیرد.
بيان مسئله :بودجه ریزی عملياتي بخشي از نظام بزرگتری به نام مدیریت بر مبنای هدف مي باشد .این نوع بودجه ریزی از اركان اصلي مدیریت عملكرد بوده و مانع از هدر روی منابع و بهره برداری غير اثثر بخش و
ناكارآمد از منابع سازماني مي شود.
ردیف

مجری

فعالیت

مسؤول پیگیری

تاریخ شروع تاریخ پایان

1

تهيه و تنظيم فرمهای تفاهم نامه عملياتي

94/1/16

94/2/15

2

برگزاری جلسه توجيهي با مدیران و مسئولين جهت آشنایي با مفهوم بودجه ریزی عملياتي و چگونگي تكميل فرمها

94/1/16

94/2/15

3

ارسال فرمها به مراكز هزینه

94/1/16

94/2/15

4

جمع آوری فرمهای تكميل شده مراكز

رئيس كميته

94/1/16

94/2/15

5

انجام بررسي های كارشناسي در خصوص برنامه های مندرج در فرمهای تفاهم نامه با توجه به اعتبارات دانشگاه

ساختار و فناوری های

94/1/16

94/2/15

6

برگزاری جلسات مبادله تفاهم نامه با مسئولين مراكز هزینه

مدیریتي

94/2/1

94/2/31

7

تخصيص اعتبارات در راستای پياده سازی تفاهم نامه عملياتي

94/3/1

94/12/29

8

پایش و نظارت بر نحوه جذب و هزینه كرد منابع در راستای اهداف بودجه ریزی عملياتي

94/3/1

94/12/29

9

تدوین و استخراج گزارش های اعتباری و اقتصادی جهت اتخاذ تصميم در سطوح باالی مدیریتي

94/3/1

94/12/29

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای مدیر بودجه

مدیریت بودجه

امضای رئيس كميته ساختار و فناوریهای مدیریتي
23

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره........20........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :تدوین شاخص های عملکردی توزیع اعتبارات

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع مالي
نتيجه مورد انتظار :اجرای بودجه ریزی بر مبنای برنامه عملياتي
هدف برنامه :توليد شاخص برای مراكز درماني
شرح هدف :در حال حاضر شاخصي جهت تخصيص اعتبارات در نظام بودجه ریزی عملياتي دانشگاه وجود ندارد .شاخص های تخصيص اعتبارات بر اساس تفاهم نامه عملياتي بين معاونت توسعه دانشگاه و  6مركز درماني تدوین
خواهد شد.
بيان مسئله :توزیع عادالنه اعتبارات در ميان مراكز هزینه ای نياز به بررسي و تحليل اطالعات و داده های عملكردی و مالي این مراكز دارد كه این خود مستلزم وجود شاخص های عيني و واقعي است .شاخص هایي كه بتوان آنها را
اندازه گرفت و بر اساس آنها صحت عملكرد مراكز را بررسي كرده و توزیع اعتبارات را انجام داد.

فعالیت

ردیف

مجری

مسؤول پیگیری

تاریخ شروع تاریخ پایان

1

تشكيل تيم خبره تدوین شاخص

مدیریت بودجه

رئيس كميته ساختار و فناوریهای مدیریتي

94/3/1

94/3/15

2

جمع آوری اطالعات از مراكز درماني

مدیریت بودجه

رئيس كميته ساختار و فناوریهای مدیریتي

94/3/1

94/3/15

3

بررسي مباني نظری و تجربي توزیع اعتبارات

تيم خبره

مدیر بودجه

94/3/16

94/4/15

4

تدوین شاخص

تيم خبره

مدیر بودجه

94/4/1

94/4/31

5

بررسي و پایش اطالعات كسب شده (تحليل داده ها)

مدیریت بودجه

رئيس كميته ساختار و فناوریهای مدیریتي

94/5/1

94/5/15

6

مقایسه ارائه خدمات با هزینه ها و درآمدها

مدیریت بودجه

رئيس كميته ساختار و فناوریهای مدیریتي

94/5/1

94/5/31

7

پایش و اصالح شاخص ها

تيم خبره

مدیر بودجه

94/6/1

94/6/15

8

تصویب و ابالغ شاخص ها

كميته ساختار و فناوری های مدیریتي

دبير كارگروه توسعه مدیریت

94/6/16

94/6/31

9

به كار گيری شاخص ها

مدیریت بودجه

رئيس كميته ساختار و فناوریهای مدیریتي

94/7/1

...

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای مدیر بودجه

امضای رئيس كميته ساختار و فناوری های مدیریتي
24

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.........21.......:

عنوان برنامه :تخصيص هزینه ها به فعاليت های احصاء شده به منظور محاسبه
بهای تمام شده فعاليت ها

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع مالي
نتيجه مورد انتظار :كاهش هزینه های بدون ارزش افزوده
هدف برنامه :محاسبه بهای تمام شده حداقل  5خدمت پر كاربرد در مراكز درماني
شرح هدف 5 :خدمت بيمارستاني كه پركاربرد بوده و مي توان با مدیریت هزینه های مرتبط با آنها ،نمایي از محاسبه قيمت تمام شده در سایر موارد را طراحي كرد.
بيان مسئله :محاسبه بهای تمام شده خدمات جزو الزامات بودجه ریزی عملياتي است كه به اتكا به ان مي توان هم هزینه های را مدیریت كرد و هم تخصيص اعتبارات را به صورت بهينه انجام داد.
ردیف
1
2
3
4

مجری

فعالیت

مسؤول پیگیری

تعيين انواع كلي هزینه ها برای انجام فعاليت های سازمان به منظور شناسایي مخازن هزینه
تعيين محرک های هزینه به منظور اندازه گيری هزینه فعاليت های فرعي با توجه به محرک
ها

مدیریت امور مالي

شناسایي و تعيين نوع هزینه های هر فعاليت و مخازن هزینه مرتبط با فعاليت

رئيس كميته ساختار و فناوری
های مدیریتي

تعيين و اندازه گيری هزینه بهای تمام شده هر فعاليت با تخصيص هزینه های مختلف از
مخازن هزینه باتوجه به محرک های هزینه
امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای مدیر امور مالي

امضای رئيس كميته ساختار و فناوری های مدیریتي

25

تاریخ شروع

تاریخ پایان

94/6/1

94/7/15

94/7/1

94/8/15

94/8/16

94/9/30

94/9/1

94/10/30

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.........22.......:

عنوان برنامه :مطالعه كسورات وارد شده اسناد سال  93و احصاء نقاط دارای
بيشترین كسور به منظور رفع آن

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع مالي
نتيجه مورد انتظار :بهينه سازی سودآوری دانشگاه
هدف برنامه :كاهش  50درصدی كسورات مراكز درماني
شرح هدف :كسورات بيمه ای و یا غير بيمه ای مراكز درماني تا پایان سال  94به نصف سال  93خواهد رسيد.
بيان مسئله :كسورات به معنای پذیرفته نشدن اسناد مالي از طرف سازمان های بيمه گر است كه امر باعث عدم تحقق كامل درآمد های ارسالي به بيمه مي شود لذا جهت پيش گيری از كسورات ،بررسي و مطالعه این
موارد امری اجتناب نا پذر است.
ردیف

مجری

فعالیت

1

احصاء كسورات اعمال شده

2

بررسي دالیل كسورات اعمال شده

3

تعریف و تعيين راه حل ها جهت كاهش و اصالح كسورات

4

اصالح فرآیندها و اجرای راهكارهای اصالحي

5

بررسي نتيجه و بازبيني اقدامات صورت پذیرفته
امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای مدیر امور مالي

مدیریت امور مالي

مسؤول پیگیری

رئيس كميته ساختار و فناوری
های مدیریتي

امضای رئيس كميته ساختار و فناوری های مدیریتي

26

تاریخ شروع

تاریخ پایان

94/1/15

94/3/31

94/3/16

94/5/31

94/5/16

94/7/15

94/7/1

94/10/15

94/10/1

94/11/30

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره........23........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :احداث بيمارستان

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع فيزیكي
نتيجه مورد انتظار :استانداردسازی فضاهای آموزشي درماني
هدف برنامه :راه اندازی فيزیكي حداقل  %90بيمارستان فرقاني -راه اندازی فيزیكي حداقل  %70بيمارستان نيروگاه -ساخت  %30بيمارستان زنان و زایمان شهيد بهشتي
بيان مسئله :توسعه خدمات درماني بر اساس نقشه خدمتي مصوب دانشگاه نياز به توسعه فضای فيزیكي مراكز درماني و ایجاد مراكز جدید دارد.
ردیف
1

فعالیت
احداث بيمارستان  350تختخوابي فرقاني ( پيشرفت فعلي  ، %70پيشرفت مورد نظر سال 94
) %100 :

پيمانكار :شركت سمندیس

1-1

تكميل سفت كاری ،نازک كاری و خرید

1-2

تست و راه اندازی

2
2-1
3

مجری

مسؤول پیگیری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مشاور  :گروه 4

احداث بيمارستان  172تختخوابي نيروگاه ( پيشرفت فعلي  ، %50پيشرفت مورد نظر سال
) %75 : 94
سفت كاری ،نازک كاری و خرید

پيمانكار :شركت الكتریكوم

مدیریت توسعه منابع فيزیكي

مشاور :منظومه سالمتي

و امور عمراني

94/1/15

94/6/31

94/6/1

94/9/30

94/1/15

94/12/15

احداث بيمارستان زنان و زایمان شهيد بهشتي ( پيشرفت فعلي  ، %7پيشرفت مورد نظر سال
) %35 : 94

پيمانكار :خير محترم

3-1

اسكلت بتني

3-2

سفت كاری
امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مشاور :همگون

امضای مدیر توسعه منابع فيزیكي و امور عمراني
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94/1/15

94/12/15

94/4/1

94/12/15

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.........24.......:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :احداث پروژه های پردیس دانشگاهی

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع فيزیكي
نتيجه مورد انتظار :استانداردسازی فضاهای آموزشي درماني
هدف برنامه :راه اندازی دانشكده پرستاری -راه اندازی خوابگاه  500نفره دختران -راه اندازی ورزشگاه سرپوشيده -ساخت حداقل  %30مسجد -ساخت  %20محوطه سازی پردیس
بيان مسئله :با توجه به پراكندگي دانشكده ها و مراكز خوابگاهي وابسته به دانشگاه و به دنبال آن افزایش هزینه های ثابت و همچنين توزیع ناكارامد منابع ،تجميع این مجموعه ها مي تواند كارایي بهتری ایجاد نماید.
ردیف
1

فعالیت
احداث ورزشگاه پردیس دانشگاهي ( پيشرفت فعلي  ، %85پيشرفت مورد نظر سال ) %100 : 94

1-1

خرید تجهيزات ( در صورت تأمين اعتبار )

1-2

تست و راه اندازی

2
2-1
2-2

تست و راه اندازی
احداث خوابگاه دختران پردیس دانشگاهي ( پيشرفت فعلي  ، %61پيشرفت مورد نظر سال ) %100 : 94

3-1

تكميل سفت كاری ،نازک كاری و خرید

3-2

تست و راه اندازی

4
4-1
5
5-1

پيمانكار مشاور  :همگون

احداث دانشكده پرستاری پردیس دانشگاهي ( پيشرفت فعلي  ، %61پيشرفت مورد نظر سال ) %100 : 94
تكميل سفت كاری ،نازک كاری و خرید

3

مجری

اجرای فاز اول محوطه سازی پردیس دانشگاهي ( پيشرفت فعلي  ، %0پيشرفت مورد نظر سال ) %100 : 94
محوطه سازی

همگون

و امور عمراني

پيمانكار  :صحراوش مشاور :

مدیر توسعه منابع فيزیكي

فردافن پارس

و امور عمراني

پيمانكار  :تدبير سازه آفرینش

مدیر توسعه منابع فيزیكي

مشاور  :علم و تجربه

و امور عمراني

مشاور

28

و امور عمراني

پيمانكار  :مقاوم كار مشاور :

فردافن پارس

اسناد مناقصه

مدیر توسعه منابع فيزیكي

مدیر توسعه منابع فيزیكي

پيمانكار  :صحراوش مشاور :

احداث مسجد پردیس دانشگاهي ( پيشرفت فعلي  ، %0پيشرفت مورد نظر سال )%70 : 94

مسؤول پیگیری

تاریخ
شروع

تاریخ پایان

94/5/1

94/9/30

94/9/1

94/12/15

94/1/15

94/5/31

94/6/1

94/7/30

94/1/15

94/5/31

94/6/1

94/7/30

94/1/15

94/3/31

مدیر توسعه منابع فيزیكي
و امور عمراني

94/2/1

94/2/31

5-2

برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانكار

5-3

اجرای اسكلت

پيمانكار مشاور

5-4

سفت كاری و نازک كاری

پيمانكار مشاور

6
6-1
6-2

تهيه نقشه و اسناد مناقصه

6-3

برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانكار

6-4

اجرای اسكلت ( در صورت تأمين اعتبار )

7
7-1
7-2

تهيه نقشه و اسناد مناقصه

7-3

برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانكار

7-4

اجرای اسكلت ( در صورت تأمين اعتبار )

8
8-1
8-2

تهيه نقشه و اسناد مناقصه

8-3

برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانكار

8-4

اجرای اسكلت ( در صورت تأمين اعتبار )

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

معاونت توسعه

مدیر توسعه منابع فيزیكي

94/3/1

94/3/31

مشاور

و امور عمراني

94/4/1

94/6/31

مشاور معاونت توسعه

94/7/1

94/7/30

پيمانكار مشاور

94/8/1

94/12/15

پيمانكار  :صحراوش مشاور :
فردافن پارس
معاونت توسعه

مدیر توسعه منابع فيزیكي

94/3/1

94/3/31

مشاور

و امور عمراني

94/4/1

94/6/31

مشاور معاونت توسعه

94/7/1

94/7/30

پيمانكار مشاور

94/8/1

94/12/15

پيمانكار  :صحراوش مشاور :

احداث سلف سرویس پردیس دانشگاهي ( پيشرفت فعلي  ، %0پيشرفت مورد نظر سال ) %30 : 94
انتخاب مشاور

94/6/1

94/12/15

فردافن پارس

احداث دانشكده طب و دین پردیس دانشگاهي ( پيشرفت فعلي  ، %0پيشرفت مورد نظر سال ) %30 : 94
انتخاب مشاور

94/4/1

94/5/31

پيمانكار  :صحراوش مشاور :

احداث دانشكده پزشكي پردیس دانشگاهي ( پيشرفت فعلي  ، %0پيشرفت مورد نظر سال ) %30 : 94
انتخاب مشاور

مشاور معاونت توسعه

94/3/1

94/3/31

فردافن پارس
معاونت توسعه

مدیر توسعه منابع فيزیكي

94/3/1

94/3/31

مشاور

و امور عمراني

94/4/1

94/6/31

مشاور معاونت توسعه

94/7/1

94/7/30

پيمانكار مشاور

94/8/1

94/12/15

امضای مدیر توسعه منابع فيزیكي و امور عمراني
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امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.........25.......:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :احداث اورژانس

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع فيزیكي
نتيجه مورد انتظار :استانداردسازی فضاهای آموزشي درماني
هدف برنامه :راه اندازی اورژانس سالمت -راه اندازی اورژانس طرالب -احداث  %50اورژانس هوایي
بيان مسئله:

ردیف
1

مجری

فعالیت
احداث پایگاه اورژانس شهری بلوار كشاورز ( سالمت ) ( پيشرفت فعلي  ، %30پيشرفت مورد نظر سال : 94
) %100

پيمانكار  :اوج بتن البرز

1-1

تكميل سفت كاری و نازک كاری و خرید

پيمانكار مشاور  :همگون

1-2

تست و راه اندازی

پيمانكار مشاور  :همگون

2

مدیر توسعه منابع فيزیكي و
امور عمراني

94/1/15

94/5/31

94/6/1

94/6/31

احداث پایگاه اورژانس هوایي در عوارضي اتوبان قم-تهران ( پيشرفت فعلي  ، %5پيشرفت مورد نظر سال : 94
) %90

2-1

اسكلت

2-2

سفت كاری

2-3

نازک كاری

3

مسؤول پیگیری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

پيمانكار  :خير محترم

مدیر توسعه منابع فيزیكي و
امور عمراني

94/1/15

94/4/31

94/5/1

94/9/30

94/10/1

94/12/15

احداث پایگاه اورژانس جاده ای در طرالب ( پيشرفت فعلي  ، %0پيشرفت مورد نظر سال ) %100 : 94

3-1

برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانكار

3-2

سفت كاری

3-3

نازک كاری و تكميل

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

امضای مدیر توسعه منابع فيزیكي و امور عمراني
30

مدیر توسعه منابع فيزیكي و

94/2/1

94/3/31

امور عمراني

94/4/1

94/6/31

94/7/1

94/11/30

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.......26.........:
تاریخ تصویب................:

عنوان برنامه :احداث رادیوتراپی شهيد بهشتی

تاریخ آخرین پایش.................:

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :مدیریت منابع فيزیكي
نتيجه مورد انتظار :استانداردسازی فضاهای آموزشي درماني
هدف برنامه :راه اندازی  100درصدی رادیوتراپي
شرح هدف:
بيان مسئله:
ردیف

فعالیت

1

احداث رادیوتراپي شهيد بهشتي ( پيشرفت فعلي  ، %55پيشرفت مورد نظر سال ) %100 : 94

1-1

تكميل سفت كاری و نازک كاری و خرید

1-2

تست و راه اندازی
امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مجری

مسؤول پیگیری

پيمانكار  :روناک كاریز سازه

مدیر توسعه منابع فيزیكي و

مشاور  :همگون

امور عمراني

امضای مدیر توسعه منابع فيزیكي و امور عمراني

31

تاریخ شروع

تاریخ پایان

94/1/15

94/7/30

94/7/1

94/7/30

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.......27.........:

عنوان برنامه :تدوین نظام نامه جاری سازی قوانين

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :قانون مداری
نتيجه مورد انتظار :جاری سازی قوانين و بومي سازی بخشنامه های سازمان
هدف برنامه :تدوین سند نظام نامه
شرح هدف :یک نظام نامه با اهداف كلي و اهداف عملياتي ،خط مشي ها و روش اجرا ،فرم ها ،فرایند ها ،مباني علمي و نظری ،جریان داده ها
بيان مسئله :جاری سازی قوانين ،هماهنگ كردن آیين نامه های مشابه و یا متضاد ،بهره گيری از قوانين و مقررات به روز شده ،همگي به یک نظام نامه علمي نياز دارد.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

ردیف
1

پيش بيني و تدوین تيم های مورد نياز

اداره حقوقي

94/2/1

94/2/31

2

شناسایي و تعيين اعضای تيم ها و صدور ابالغيه ها

اداره حقوقي

94/3/1

94/4/15

اداره حقوقي

94/4/15

94/5/15

94/5/15

94/5/31

94/5/15

94/6/15

94/6/15

94/7/30
94/8/30

3

فعالیت

شروع فعاليت تيمها و تعریف وظایف وتشكيل جلسات هماهنگي
اوليه

مجری

4

تثبيت تيم ها

5

تعریف فرآیند تدوین نظام نامه توسط اعضای گروه

اداره حقوقي با مشاركت واحدهای مرتبط

6

تهيه پيش نویس نظام نامه

اداره حقوقي با مشاركت واحدهای مرتبط

7

بررسي و تأیيد نظام نامه در كارگروه

اداره حقوقي با مشاركت واحدهای مرتبط

94/8/1

8

طرح در هيأت رئيسه و اخذ مجوز

اداره حقوقي با مشاركت واحدهای مرتبط

94/9/1

94/9/30

اداره حقوقي با مشاركت واحدهای مرتبط

94/10/1

94/10/15

9

بررسي و نظر نهائي تيم خبره نسبت به اصالحات مورد نظر
احتمالي هيأت رئيسه

اداره حقوقي

مسؤول پیگیری

32

دبير كميته ساختار و
فناوریهای مدیریتي

10

نهایي نمودن نظام نامه و ابالغ برای اجرا

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

اداره حقوقي با مشاركت واحدهای مرتبط
امضای رئيس اداره حقوقي

امضای رئيس كميته ساختار و فناوری های نوین مدیریتي

33

94/11/1

94/11/30

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.........28.......:

عنوان برنامه :تدوین نظام نامه واگذاری خدمات و كاهش تصدی گری

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :واگذاری و كاهش تصدی گری
نتيجه مورد انتظار :آماده سازی دانشگاه جهت واگذاری
هدف برنامه :تدوین سند نظام نامه
شرح هدف :یک نظام نامه با اهداف كلي و اهداف عملياتي ،خط مشي ها و روش اجرا ،فرم ها ،فرایند ها ،مباني علمي و نظری ،جریان داده ها.
بيان مسئله :الزمه واگذاری مؤثر و منتج به كاهش تصدی گری ،به صورت مشخص به یک نظام نياز دارد.
فعالیت

ردیف

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مجری
كميته ساختار و فناوری های مدیریتي

94/2/16

94/3/15

94/3/1

94/3/31

94/3/1

94/3/31

94/3/1

94/3/31

94/3/16

94/4/15

94/4/16

94/4/31

كارگروه كارشناسي

94/4/1

94/5/15

كميته ساختار و فناوری های مدیریتي

94/5/16

94/5/31

كارگروه توسعه مدیریت

94/6/1

94/6/31

1

تشكيل كار گروه كارشناسي

2

بررسي مباني قانوني و آیين نامه های موجود

كارگروه كارشناسي

3

بررسي مباني نظری و علمي

كارگروه كارشناسي

4

بررسي تجربه های موفق سایر سازمان های دولتي

كارگروه كارشناسي

5

جمع بندی داده و تدوین الگوی ابتدایي

كارگروه كارشناسي

6

تصویب الگو

7

تدوین پيش نویس نظام نامه

8

تصویب پيش نویس

9

ابالغ پيش نویس
امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مسؤول پیگیری

رئيس كميته ساختار و فناوری

كميته ساختار و فناوری های مدیریتي

امضای رئيس كميته ساختار و فناوری های مدیریتي
34

های مدیریتي

امضای معاون توسعه مدیریت و منابع

به نام خدا

شماره.......29.........:

عنوان برنامه :اولویت بندی تصدی های صفی جهت واگذاری

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاریخ تصویب................:
تاریخ آخرین پایش.................:
تاریخ پایش بعدی...............:

موضوع راهبردی :واگذاری و كاهش تصدی گری
نتيجه مورد انتظار :واگذاری خدمات انتخاب شده
هدف برنامه :دسته بندی و اولویت بندی تصدی های صفي قابل واگذاری
شرح هدف :تصدی های صفي شامل مراكز درماني ،مراكز بهداشتي ،مراكز آموزشي و زیر مجموعه های آنها خواهد شد .فعاليت های ستادی جزو این گروه نمي باشد.
بيان مسئله :یكي از اصول واگذاری مؤثر و منتج به كاهش نصدی گری ،برون سپاری فعاليت های صفي مي باشد.
تاریخ شروع

تاریخ پایان

فعالیت

ردیف
1

شناسایي فعاليت ها و واحد های صفي

94/7/1

94/7/30

2

جمع آوری داده های مورد نياز اولویت بندی از هر واحد

94/7/1

94/8/15

3

محاسبه شاخص ها و عوامل اولویت بندی

94/8/1

94/8/30

4

اعالم نتایج اولویت بندی به واحد های ذیربط

94/8/15

94/9/15

5

تدوین طرح توجيهي برای واگذاری های اولویت دار

94/8/15

94/9/30

6

بررسي طرح ها

94/9/16

94/11/30

7

تصميم گيری نهایي و انتخاب طرح ها

94/10/1

94/11/30

امضای مسؤول تدوین برنامه راهبردی

مجری

كارگروه كارشناسي

مسؤول پیگیری

رئيس كميته ساختار و فناوری
های مدیریتي

كميته ساختار و فناوری های مدیریتي

امضای رئيس كميته ساختار و فناوری های مدیریتي
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