


 قسمت از آسایی معجزه طرز به حادثه شب در .بود تایتانیک ژاپنی مسافر تنها ژاپن نقل و حمل وزارت کارمند هوسونو ماسابومی

 نجات و پرید داشت خالی جای یک تنها که 10 شماره نجات قایق داخل به شب تاریکی در و رساند کشتی عرشه به را خود 2 درجه

 .یافت

 استواری و خودگذشتگی از روح بود نتوانسته اینکه بخاطر ژاپن مردم .گرفت قرار رسانه ها و مردم حمله مورد ژاپن به ورود محض به

 جان توانسته کودکان و زنان گرفتن نادیده با که نامیدند ترسویی را او و کردند پشت او به دهد نشان ژاپنی هاست درخور که آنگونه را

 .دهد نجات را خود

 کتاب های در را بزدلی اش داستان حتی و شد طرد جامعه از کرد، اخراج را او ژاپن دولت کارمند یک شان دون رفتار دلیل به دولت

 .گفت حیات بدرود سرافکندگی و فقر در سرانجام تا گنجاندند ژاپن درسی

 !ما در فرهنگ خود اینگونه افراد را تیز یا زرنگ می نامیم

 .تفاوت اینجاهاست



 معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

 مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی



 چشم انداز مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی 

  از استفاده با سالمت، درنظام مدیریتی حوزه کارآمدترین

 .سوم نسل برتر دانشگاه به رسیدن جهت در کاربردی پژوهش های



 ماموریت های مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی

توسعه معاونت با مرتبط تصمیم سازی های و تصمیم گیری برنامه ریزی، جهت مناسب سازوکار ایجاد. 

برنامه های عملیاتی اجرای جهت انگیزه ایجاد و برنامه ها  و پروژه ها درست انجام بر نظارت و برنامه ریزی 

 .توسعه معاونت در شده تدوین

عملکردی شاخص های و پیشنهادات تجارب، داده ها، تحلیل و مرتبط فعالیت های سیستماتیک ارزیابی 

 .فرآیندها بهبود راستای در دانشگاه

معاونت در مشاوره ای و آموزشی پژوهشی، فعالیت های راستای در کاربردی تحقیقات نتایج بکارگیری 

 .توسعه



 تحول، نوسازی و مطالعات کاربردیارزش های مدیریت 

 کاری محیط آرامش و انسانی سرمایه منزلت و کرامت حفظ•

 کارمندی، کارشناسی، سطوح) سطوح کلیه در نوآوری و علمی تفکر و پژوهش روح تقویت و گسترش•

 (دانشجو استادی،

 کاربردی مطالعات و تحقیقات بنیادی اصول به پایبندی•

 سازمان در دیگران با تعامل و همکاری روحیه ارتقا•

 کارشناسی و مدیریتی سطوح کلیه در دانش انتقال و توانمندسازی جهت در فزاینده تالش•

 توسعه معاونت در شده تدوین برنامه های عملیاتی اجرای جهت انگیزه ایجاد•

 دانشگاه در مرتبط فرآیندهای اصالح و بهبود راستای در اطالعات فناوری نوین ابزارهای بکارگیری•

 



 استراتژی های مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی  

منابع برنامه ریزی و مدیریت توسعه معاونت در آنها پیاده سازی و زیرساخت ایجاد دانش، مدیریت بر مبتنی الگوهای طراحی 

 .دانشگاه

یادگیرنده سازمان به دستیابی و (شده سازی بومی) مدیریت نوین نظام تدوین و طراحی. 

دانشگاه منابع برنامه ریزی و مدیریت توسعه معاونت مصوب اجرایی الزامات با طرح هایی از پشتیبانی و کردن متمرکز (HSR). 

دانشگاه منابع برنامه ریزی و مدیریت توسعه معاونت در وب بر مبتنی خدمات توسعه. 

توسعه معاونت در خدمات ارائه روش های بهبود و اثربخشی افزایش منظور به مستمر و منظم پژوهشی تالش 

توسعه معاونت ساله 4 برنامه و عملیاتی برنامه سازی نهایی و جمع بندی 

ساله 4 برنامه در شده ترسیم انداز چشم و ماموریت جهت در توسعه معاونت تحقیقات و مطالعات پژوهشی، خدمات هدایت 

 معاونت



 استراتژی های مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی  

توسعه معاونت در گیری تصمیم و سازی تصمیم مراکز در فعال همکاری و مشارکت 

ذینفعان رضایتمندی جهت امور روان سازی و خدمات ارائه نحوه در تسهیل 

محوله اختیارات و وظایف شرح با مرتبط سازمانی پروژه های و فرآیندها بهینه اجرای و عملکرد پایش ارتقای 

 ،مدیریتی و اداری نظام در تحول و نوسازی نوآوری، بر مبتنی سیاست های و فرهنگ توسعه و ترغیب تشویق 

درآمدزا واحدهای و تابعه واحدهای با مرتبط فرآیندهای کارآمد اصالح منظور به موثر الگوهای ارائه 

رجائی شهید جشنواره در دانشگاه ساالنه عملکرد ارزیابی و راهبری  

تهران پزشکی علوم دانشگاه در تجربیات ساماندهی و ایده بانک و پیشنهادها مدیریت سامانه راهبری 



(رجایی شهید جشنواره) 1396 سال در دانشگاه عملکرد ارزیابی اجرایی دبیرخانه 

دانشگاه مدیریت توسعه راهبری شورای اجرایی دبیرخانه 

وزارت خانه و دانشگاه در توسعه معاونت عملیاتی برنامه سامانه های راهبری دبیرخانه (Op و Hop) دانشگاه واگذاری های سامانه و (Sinasa) 

تابعه واحدهای به توسعه معاونت اختیارات تفویض پایش اجرایی دبیرخانه    

توسعه معاونت پژوهشی -علمی دبیرخانه (HSR) 

پیشنهادها نظام اجرایی دبیرخانه   

تجربیات ثبت اجرایی دبیرخانه 

فرآیندها بازمهندسی و بازطراحی اجرایی دبیرخانه 

دانشگاه خدمت میز اجرایی مسئول 

منابع برنامه ریزی و مدیریت توسعه حوزه در اجرایی و علمی دستاوردهای سایر و (دانشگاه منابع ارتقای و سازمان بهبود) بسامد نشریه تهیه اجرایی دبیرخانه 

ای موسسه و المللی بین اعتباربخشی اجرایی دبیرخانه 

کیفیت مدیریت نوین نظام طرح مجری 

  

 

مديريت تحول، نوسازی و مطالعات كاربردیشرح وظايف   



 اصالح فرآیندها
 



  :فرآیند تعریف

 تبدیل (خروجی ها) ستانده ها به را (ورودی ها) داده ها که است فعالیتهایی مجموعه .1

   .می کند

  توانایی کسب جهت در شده هدایت بصـورت و منابـع از استفاده با که فعالیـت یک .2

 .می کند عمل ستانده ها به داده ها تبدیل برای

 آموزش فرآيند و فلوچارت 



 .باشد مفهوم گيرنده بر در و ساده .شناسيم مي آن با را فرآيند كه است نامي :فرآیند عنوان•

 .باشد شفاف و گويا كنيم، مي تعقيب فرآيند اجراي از كه است هدفي و مقصود كننده بيان :فرآیند هدف•

 .فرآيند تغييرات و فرآيند كارايي نظارت مسئول  :فرآیند صاحب•

 .باشند درگير فرآيند مراحل از مرحله يك در حداقل كه افرادي :فرآیند همکاران•

 .هستند ضروري فرآيند عملكرد براي كه الزم انساني غير و انساني منابع :ورودی•

 .پايدار نسبتا تغيير يك به تبديل جهت در مقدماتي تغييرات واجد كه فرآيند مستقيم نتيجه :خروجی•

 .يكديگر با آنها ارتباط و فرآيند ي دهنده تشكيل فعاليت هاي : فعالیت ها•

    فعالیت هر انجام مسئول•

 .نياز مورد لوازم تجهيزات، انساني، نيروي :فرآیند منابع•

 
 اجزای فرآيند 

 



 
 مراحل فرآيندنويسي 

 
 شناسایی

 تدوین

انتخاب 
فرآیندهای 

 اصلی  

توالی  
 فرآیندها  

تعامل 
 فرآیندها 



تمام عالیم به جز عالمت شرط  اما در 
 .شودفلش می تواند خارج یک فقط 

به هر  تواند تعداد فلش هایی که می 
 .استنامحدود شود، وارد عالمت 

 
عاليم و اشكال در 
 ترسيم فلوچارت  

 



 

 

 

  

 

 مديريت فرآيند



  تفویض اختیاراتپایش   

  ستادی به صف



اصول حاکم بر 

واگذاری و 

 تفویض اختیارات

تناسب، 
شایستگی و 

 اختیار

نظام کنترلی 
 مناسب

تعیین حدود 
 واگذاری

انعطاف در  
 واگذاری



 اسناد و قوانین باالدستی بررسی شده در زمینه تفویض اختیار

 دانشگاه مدیریت جامع نامه آئین•

 آن اجرائی های نامه آئین و مزایدات و مناقصات برگزاری قانون •

 دانشگاه معامالتی و مالی نامه آئین•

 دانشگاه مالی اسناد به رسیدگی العمل دستور •

 دانشگاه مالی انضباط و بودجه اجرائی دستورالعمل•

 



:روش شناسی  

با ) جمع آوری اطالعات  -1
استفاده از مصاحبه نیمه 

ساختار یافته و مکاتبه رسمی با 
(تمامی مدیران  

: دریافت پاسخ از -2  

بیمارستان و شبکه بهداشتی  11  

دانشکده  9   

مدیریت ستادی 4   

تحلیل داده های جمع آوری  -3
شده با استفاده از 

و تحلیل  SWOTماتریس
 وضعیت موجود



:تفويض اختيارات در حوزه های ذيل  

 مالی امور مدیریت•

 عمرانی طرح های بر نظارت و فنی مدیریت  •

  انسانی نیروی مدیریت•

 عملکرد پایش و بودجه مالی، منابع برنامه ریزی مدیریت•

   عمومی امور توسعه و نظارت مدیریت•

   پزشکی تجهیزات گروه•

 فاز دوم

 فاز اول



تفویض برخی از امور مرتبط  

با حوزه های مالی و فنی به 

واحدهای تابعه درتاریخ  همه 

95/5/30 

 



 ثبت تجربیات



 بدست شكست ها و موفقيت ها از كه است سازماني يادگيري جوهر :تجربه
   .آ يد

 دانش انتقال و توسعه اساسي روش هاي از يكي :تجارب مستندسازی
 .مي شود محسوب

 
 :تجربه ثبت اهمیت

سازماني يادگيري و دانش افزايش امكان 
سازماني عملكرد افزايش امكان 
سازماني بومي دانش سازي غني امكان 
سازماني دانش گذاري اشتراک به امكان 

 
آدرس به : 

 
  

 

 

 
 

 ثبت تجربه

http://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/sES/sESenlist.aspx 
 

http://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/sES/sESenlist.aspx


 تجربیات یعنی ملی مهم های سرمایه و فکری های دارایی حفظ -  

 افزایی هم ایجاد و بومی شرایط با مدیریت آموزش کالسیک متون بهینه تلفیق -  

 بومی علمی مدیریت متون انتشار -  

 مدیریت علمی مجامع در ایرانی مدیریت سبک طرح -  

 کارکنان و مدیران انتصاب و ارتقاء سیستم بهبود به کمک برای ابزارهایی ایجاد -  

 مدیریت بومی دانش مبادله برای چارچوبی ایجاد -  

 خطا و آزمون بر مبتنی راهکارهای کاهش علت به هزینه ها کاهش -  

 نوآوری و خالقیت افزایش برای زمینه ای ایجاد -  

 

 اهداف مستندسازی تجارب مديران



 اطالع رسانی ابالغ نظام نامه ثبت تجارب و آموزش ثبت تجربه  به مدیران

 برنامه اطالع رسانی شامل تدوین و توزیع پوستر، بنر و نشریات آموزشی

 برگزاری دوره های آموزشی برای مدرسین نظام ثبت تجارب 

 تهیه و تدوین گزارش از نحوه ثبت تجارب 

جشنواره تجارب نظام سالمت در وزارت بهداشت، درمان همکاری در برگزاری 
 و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی

 انتظارات از رابطين تحول



 نظام پیشنهادها



 :پیشنهادها نظام معرفی

 بهره مندی و کارآیی افزایش و انگیزه ایجاد منظور به مكلفند اجرائي دستگاه هاي-كشوري خدمات مديريت قانون 20 ماده•

 پيشنهادها دريافت و كارمندان مشاركت جلب براي مناسب كار و ساز خود ربط ذی کارمندان خالقیت و اندیشه و فکر از

  .آورند فراهم را تصميم گيري ها در آن اثرگذاري  و

 :تعریف پیشنهاد

 .کندنظر، فکر و راهکاری که بتواند وضعیت موجود را آسان تر، صحیح تر، ارزان تر، ایمن تر و مطلوب تر هر نوع 

 

  

 



 کمی پیشنهاد

 و اندازه گيري قابليت و مي شود اين ها مانند و كاركنان رضايت افزايش كار، فضاي بهبود بهره وري، افزايش سبب آن اجراي •

 .دارد ريالي محاسبه

 کیفی پیشنهاد

 درمنابع، بهينه صرفه جويي كار، فضاي بهبود بهره وري، افزايش اداري، تحول برنامه هاي مطلوب اجراي سبب آن اجراي •

 .ندارد اندازه گيري قابليت و مي شود كاركنان رضايت مندي افزايش

 

  

 



نظرات و 
 پیشنهادات

چگونگی 
بهبود کارها 
 و فعالیت ها 

مشارکت  
درتصمیم گیری   

 (تصمیم سازی)

اصالح 
روش ها و 

اصالح 
 فرآیندها 

ارتقای کمی 
و کیفی 
 فعالیت ها

بررسی نظرات 
اخذ شده 

توسط افراد  
 مطلع و معتمد

اجرای نظرات 
قابل قبول و  

نظارت بر حسن  
 اجرای آن

قدردانی از 
 پیشنهاددهندگان

اقدامات مرتبط با بررسي  حيطه ارائه پيشنهادات
 پيشنهادات



موارد  جهت ورود به سامانه مدیریت پیشنهادها و بانک ایده دانشگاه لطفا به 

:ذیل توجه فرمائید  

 :مي باشد ذيل ترتيب به دانشگاه ايده بانك و پيشنهادها مديريت مكانيزه سامانه به كاركنان كليه ورود براي پيش فرض اطالعات .1

 a123456789  : فرض پیش عبور کلمه                      كارمندي شماره  :( ثابت) کاربری نام

 پست يا شغل عنوان) پروفايل اطالعات تكميل و (رمز) عبور كلمه تغيير شخصي، كاربري محيط امنيت تأمين ضرورت به عنايت با .2

 .است ضروري سامانه به ورود از پس (جنسيت و خدمت محل واحد سازماني،

 پيشنهادها نظام ارزياب گروه جلسه اولين در ثبت از پس پيشنهادها كليه و گرفته صورت سامانه اين طريق از صرفاً پيشنهاد ارائه فرآيند .3

 .مي گردد پاداش مشمول اجرا و تصويب از پس و مطرح

 

 

  

 



 .باشد مي دانشگاه خدوم پرسنل از غير مراجعين تعريف جهت سامانه نخست صفحه در شده تعبيه نام ثبت دكمه .4

 .نكنيد استفاده نام ثبت دكمه از لطفا .اند شده تعريف سامانه در تهران پزشكي علوم دانشگاه محترم همكاران .5

 .دارند را سامانه در پيشنهاد ثبت امكان سايرين و طرحي شركتي، قراردادي، رسمي، جديداالستخدام، از اعم همكاران كليه .6

 .مي باشد ir.ac.tums.//pishnahad:http  سايت آدرس .7

 .نمائيد استفاده باال به 8 نسخه  Internet Explorer مرورگر از حتما پيشنهادها نظام صفحه كردن باز براي .8

 .شد نخواهد ثبت پيشنهاد اينصورت غير در .باشد مي دقيقه 30 حداكثر سامانه، در پيشنهاد ثبت زمان مدت .9

 .شعبانی مهندس خانم سرکار 81633566 تلفن شماره طریق از پیشنهادها نظام دبیرخانه با ارتباط منظور به .10

موارد  جهت ورود به سامانه مدیریت پیشنهادها و بانک ایده دانشگاه لطفا به 

:ذیل توجه فرمائید  

http://pishnahad.tums.ac.ir/
http://pishnahad.tums.ac.ir/
http://pishnahad.tums.ac.ir/
http://pishnahad.tums.ac.ir/
http://pishnahad.tums.ac.ir/
http://pishnahad.tums.ac.ir/
http://pishnahad.tums.ac.ir/
http://pishnahad.tums.ac.ir/
http://pishnahad.tums.ac.ir/
http://pishnahad.tums.ac.ir/


 .گرفت خواهد تعلق تقدیرنامه مصوب، پیشنهادهای کلیه به•

   .گرفت خواهد تعلق باشند شده اجرایی که پیشنهادهایی به صرفاً پاداش پرداخت•

 شده ارائه پیشنهاد اجرای بر دال مربوطه مستندات پیوست به واحد مدیر /رئیس طرف از نامه ارائه به منوط پاداش پرداخت•

 .گیرد می صورت پرداخت ماه شش هر پایان•

   .کاربردی مطالعات و نوسازی تحول، مدیریت سایت وب در پرداختی پاداش های اعالم•

 

 پيشنهادهای مصوب و اجرايي



 طرح تکریم ارباب رجوع



 
(طرح تكريم 8موضوع ماده )فرم نظر سنجي از ارباب رجوع   
  

 رجوع ارباب تكريم بر مبني دانشگاه محترم رياست دستور به توجه با•

 بندي جمع از پس تا شوند معرفي مديريت اين به مرتبط رابطين

 مقام آن به نهايي گزارش تابعه، واحدهاي از شده تكميل فرم هاي

 .گردد ارائه مافوق

 

  تدوين روبرو فرمت مطابق بايد تابعه واحدهاي كليه نظرسنجي فرم هاي•

 .گردد





ذینفعان به مؤثر و موقع به خدمات ارایه و اجرایی های دستگاه خدمات به مردم سریع و آسان دستیابی منظور به 

رجوع ارباب تکریم منظور به و 

باید رسان خدمت اجرایی دستگاه های: 

 دستگاه مدیران یا و معاونان از یکی حضور با و ساختمان همکف طبقه در «خدمت میز» عنوان تحت ای کننده هماهنگ واحد•

 .نمایند دریافت میز این طریق از صرفاً را خود نیاز مورد خدمت ،دستگاه داخلی واحدهای در حضور بدون اختیارات اعطای با

 تعريف



 مربوط امور با ارتباط در مراجعین به الزم های راهنمایی و اطالعات ارایه (الف

 مراجعین های درخواست و مدارك دریافت (ب

 خدمت ارائه زمان یا بعدی مراجعه تاریخ اعالم صورت این غیر در امکان، صورت در متقاضیان های درخواست و امور انجام (ج

 مراجعین به نهایی

 مراجعین به آن اعالم و ذیربط واحدهای از شده انجام اقدامات نتایج دریافت (د

 ذیربط کننده اقدام واحد با هماهنگی انجام از پس ضروری، بسیار موارد در مرتبط واحدهای به مراجعین هدایت (ه

 وظايف



 اطالع رسانی

  وظیفه خدمت میز شود، پیگیری باید کننده مراجعه خود توسط که خدماتی خصوص در
  به کار انجام مراحل اطالعات قراردادن اختیار در رجوع ارباب به رسانی اطالع و راهنمایی

 .دارد بعهده را رجوع ارباب

 دریافت درخواست و مدارک مورد نیاز

 به نامه یا درخواست با اغلب و نیست رجوع ارباب توسط پیگیری به نیاز که خدماتی برای حالت این
 شود می دریافت خدمت میز در رجوع ارباب از ضمائم همراه به درخواست شود، می شروع ضمائم همراه

 زمان و شود می انجام ادارات و دبیرخانه رابطین توسط فیزیکی بصورت یا اتوماسیون در اداری سیر و
 .میگردد اعالم رجوع ارباب به مراجعه

 انجام خدمات

  خدمت میز در انجام قابل و بوده ای مرحله تک عموماً که است خدماتی مورد در حالت این 
 .است

فرآيندهای ميز  
 خدمت



 (OP)سامانه یکپارچه مدیریت عملکرد 

 ( HOP) عملیاتیپایش برنامه یکپارچه سامانه   



 سامانه يكپارچه مديريت عملكرد
HTTP://OP.BEHDASHT.GOV.IR 

 

http://op.behdasht.gov.ir/
http://op.behdasht.gov.ir/
http://op.behdasht.gov.ir/
http://op.behdasht.gov.ir/


عملياتيسامانه يكپارچه پايش برنامه   
HTTP://HOP.BEHDASHT.GOV.IR 

 



 (op) حوزه هر اختصاصی برنامه های و (hop) عملیاتی مشترك برنامه های ثبت منظور به وزارتخانه طرف از فوق سامانه های•

   .اند شده طراحی

 .می باشند رصد قابل فوق های سامانه در آن ها سالیانه عملیاتی برنامه های آن متعاقب و ساله چهار برنامه های•

 .می باشد باز فوق سامانه های در ماه هر دهم تا اول از 96 سال عملیاتی برنامه مستندات بارگذاری دسترسی•

 .گیرد قرار نظر مد باید ماه هر پایان در مستندات بارگذاری•

 

 واگذاری مستندات بارگذاری جهت sinasa سامانه•

 (صف و ستادی قرادادهاهای امور مسئولین توسط)•

 

 

 

 :  آنچه بايد در مورد اين دو سامانه مد نظر قرار داد



 

 ارزیابی علمکرد ساالنه دانشگاه 

جشنواره شهید رجائی    

 



 معرفي جشنواره شهيد رجايي

 مقدس نظام به خدمت عرصه تالشگران از تقدیر و شناسایی منظور به•

   اسالمی ایران بزرگوار و شریف ملت  و اسالمی جمهوری

 در اجرایی دستگاه های عملکرد بهبود و ارتقاء فرهنگ نهادینه کردن•

 آنها تشویق و تقدیر طریق از مختلف سطوح

 آتی سال ماه فروردین تا اختصاصی و عمومی شاخص های ارسال•



 

 

 

 اصالح ساختار سازمانی

 توسعه دولت الکترونیک

 مدیریت سرمایه انسانی

 شفافیت و مدیریت مالی

 بهبود فضای کسب و کار

 ارتقا سالمت اداری، 
 مسئولیت پذیری و پاسخگویی

 استقرار نظام مدیریت عملکرد

 عنوان محورهای شاخص های عمومي



 سمن ها و خصوصی بخش حرفه ای، شبکه های به اجرایی های  دستگاه خدمات و عملیاتی واحدهای واگذاری•

   زدایی تمرکز منظور به استان به دستگاه ستاد وظایف واگذاری شدن اجرایی میزان•

  شهرستانی سطوح به وظایف و اختیارات حداکثری واگذاری و زدایی تمرکز منظور به شهرستانی و استانی وظایف تفکیک•

 اجرایی دستگاه های ساختار مدیریت ملی سامانه بخشنامه اجرای•

محور اصالح ساختار سازماني.1  



   غیرالکترونیکی و الکترونیکی خدمات از اعم خدمات تمام رسانی اطالع•

   (خدمت درخواست) دولتی خدمات کردن الکترونیکی•

   (شهروندان به الکترونیک خدمات ارائه) دولتی خدمات کردن الکترونیکی•

   پیشخوان دفاتر در خدمت ارائه میزان •

 دستگاه (وبسایت) تارنما استانداردسازی•

             خدمات ارائه فرآیندهای اصالح•

     خدمت ارائه در نوین فناوری های از استفاده•

محور توسعه دولت الكترونيک. 2   

__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/استانداردسازي تارنما.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/استانداردسازي تارنما.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/استانداردسازي تارنما.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/استانداردسازي تارنما.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/استانداردسازي تارنما.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/استانداردسازي تارنما.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/استانداردسازي تارنما.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/استانداردسازي تارنما.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/استانداردسازي تارنما.docx


   انسانی نیروی سازی متناسب و ساماندهی•

  شاغل و شغل تناسب•

  جوانان و زنان های توانمندی از بهره گیری و مدیران درانتصاب ساالری شایسته•

 کارکنان و مدیران آموزشی دوره های اجرای•

محور مديريت سرمايه انساني. 3  



   (ستاد سامانه) دولت الکترونیک تدارکات سامانه کارگیری به•

 تعهدی حسابداری اجرای•

محور شفافيت و مديريت مالي. 4  

__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/دستورالعمل ارزيابي سامانه ستاد.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/حسابداري تعهدي/3(1).docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/حسابداري تعهدي/3(1).docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/حسابداري تعهدي/3(1).docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/حسابداري تعهدي/3(1).docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/حسابداري تعهدي/3(1).docx


  کار و کسب فضای بهبود•

   (اجرایی دستگاه های اموال سامانه) سادا سامانه در اداری فضاهای اطالعات ثبت•

 سبز مدیریت•

محور بهبود فضای كسب و كار. 5  



   اداری نظام سالمت ارتقا•

   اداری نظام در شهروندان حقوق از صیانت•

   دستگاه در خدمت میز استقرار•

   نماز اقامه فرهنگ ترویج و توسعه جامع نظام استقرار•

   سامد بستر در مردمی شکایات به رسیدگی•

 جانبازان و معلولین استفاده جهت اداری فضاهای سازی مناسب•

محور ارتقا سالمت اداری، . 6  
        مسئوليت پذيری و پاسخگويي       

__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/ارتقاء سلامت اداري استان.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/ارتقاء سلامت اداري استان.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/ارتقاء سلامت اداري استان.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/ارتقاء سلامت اداري استان.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/ارتقاء سلامت اداري استان.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/ارتقاء سلامت اداري استان.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/ارتقاء سلامت اداري استان.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/ارتقاء سلامت اداري استان.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/سلامت اداري و صاينت از حقوق مردم/صيانت از حقوق شهروندي.doc
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx
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__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx
__ ليست ارزيابي شاخصهاي استاني/__ ليست ارزيابي مناسب سازي.docx


             عملکرد ارزیابی نظام استقرار•

            شناسی آسیب و تحلیلی گزارش تدوین و تهیه•

         دستگاه مدیریت توسعه کارگروه تشکیل•

        محور استقرار نظام مديريت عملكرد . 7



 عمومی هفتگانه محورهای شاخص های کلیه بررسی•

 مجموعه آن با مرتبط شاخص های مستندات تهیه•

 مقرر مهلت اتمام از قبل تا اختصاصی و عمومی شاخص های از یک هر با مرتبط مستندات ارسال•

 مستندات فاقد شاخص های شناسی آسیب•

   مطلوب سطح به رسیدن تا شاخص ها بهبود و توسعه ای رویکرد با عملیاتی برنامه تدوین•

 

 انتظارات معاونت توسعه از واحدهای تابعه و رابطين تحول



 شورای راهبری توسعه مدیریت



 مدیریتی تخصصی مباحث بررسی•

 اداری نظام اصالح راه نقشه و موضوعات خصوص در تصمیم گیری و بررسی•

 تخصصی کمیته های تشکیل•

 مسائل حل و کمیته ها طریق از مرتبط اجرایی و مطالعاتی امور انجام•

 

 :محترم رابطین از انتظارات

 فراخوان های با مطابق شده خواسته موارد موقع به ارسال

 اجرایی کمیته

 اهم اقدامات شورا:



توسعه و ساماندهی طرح های  

 تحقیقاتی اولویت دار، مقاالت و کتب



 HSRهدف از 

 57 مدیریت نوسازی و مطالعات کاربردی

 توسعه فرآیند اساسی رکن عنوان به جامعه افراد سالمت سطح ارتقا ،(HSR) بهداشتی سیستم های در تحقیق از هدف•

   .است درمانی بهداشتی خدمات ارائه سیستم کارایی و اثربخشی افزایش طریق از اقتصادی اجتماعی،

 چرا بود؛ نخواهد مستثنی امر این از (اطالعاتی و فیزیکی مالی، ،انسانی) منابع دهنده سازمان عنوان به توسعه معاونت•

 این در کاربردی های پژوهش  انجام و نیاز مورد زیرساخت های بهینه سازی گرو در سالمت نظام بهره وری افزایش که

 .می باشد راستا



 فرآيند ثبت طرح پژوهشي

://research.tums.ac.irhttp 

ثبت نام در سامانه 

تکمیل تمامی اطالعات مورد نیاز در سامانه 

دریافت پروپوزال در محیط ادمین 

داوری پروپوزال ثبت شده و مکاتبه ویرایش با مجری طرح 

ارسال طرح مورد تایید به شورای پژوهشی معاونت 

ارسال نامه تامین اعتبار طرح های پذیرفته شده به معاونت 

تحقیقات و فناوری توسط دبیرخانه 
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کتب چاپ  
 شده

 مدیریت نوسازی و مطالعات کاربردی



 کاربردی کتب تدوین•

 مرتبط مدیریت توسط شده تهیه کتب داوری و بررسی•

 کاربردی مطالعات و نوسازی تحول، مدیریت به شده ویرایش کتب ارسال•

 توسعه محترم معاون به شده تایید کتب ارسال•

 چاپ مجوز دریافت و توسعه محترم معاون توسط شده تایید کتب چاپ پیگیری•

 ... و شناسی واژه حجم، محتوا، اساس بر کتب به امتیاز تخصیص•

 
 مدیریت نوسازی و مطالعات کاربردی

 فرآيند چاپ كتاب



 نشریه بسامد



  و نوین مدیریت تعالیم و مفاهیم گذاشتن اشتراك به هدف با و «دانشگاه منابع ارتقای و سازمان بهبود» شعار با بسامد نشریه•

 .شود می منتشر دانشگاه پژوهشی -علمی جایگاه به رسیدن و کارشناسان و مدیران دستاوردهای

 .(دهد ارتقا پژوهشی -علمی یا و ترویجی -علمی نشریه به را بسامد نشریه بزودی تا است درصدد مدیریت این) 1287 : نشریه مجوز شماره•

 :محورهای نشریه•

مدیریت و سیاست گذاری سالمت 

مدیریت دانش 

مدیریت عملکرد 

مدیریت کیفیت و بهره وری 

 (مالی، انسانی و )مدیریت و ارتقا منابع... 

مدیریت پروژه ها و طرح های عمرانی سالمت 

 روش های بهبود سازمان 

 فناوری برتر وارزیابی فن آوری سالمت(HTA) 

دکترمحمود بیگلر، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع: صاحب امتیاز  

دکتر مسعود امانلو، مدیر تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی: مدیر مسئول  
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 با سپاس از توجه شما


