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 بسمه تعالی
 

 جناب آقاي دکتر قاضی زاده هاشمی

 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 

 با سالم و احترام؛
های مدیریت عملکرد که در های اجرایی به عنوان یکی از زیرنظامهمانگونه که استحضار دارند؛ ارزیابی عملکرد دستگاه

های است، همه ساله در ابعاد شاخص( مورد تأکید قرار گرفته 83و  82، 81فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری)مواد 

 3شود. در همین راستا به استناد بند )ب( ماده های اجرایی توسط سازمان، انجام میعمومی و اختصاصی با همکاری دستگاه

( مصوب وزیران 14/1/1389تاریخ  4225/44327قانون مدیریت خدمات کشوری)به شماره  82و  81ایی مواد آیین نامه اجر

های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، به پیوست شاخص

های اصلی دستگاه؛ به ویژه اسناد برنامه توسعه کشور و د باالدستی و مأموریتدرمان و آموزش پزشکی که با در نظر گرفتن اسنا

های مشترک با کارشناسان آن دستگاه و مشارکت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه های دولت، با همکاری و نشستاولویت

های این که در نظر است؛ عملکرد دستگاهگردد. با توجه به ارسال می 1397است، برای ارزیابی عملکرد سال  کشور نهایی شده

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ضمن ارائه به مراجع  1397های عمومی و اختصاصی در سال اجرایی با محوریت شاخص

های مختلف، در برداریق.م.خ.ک( و بهره 82ذیربط از جمله؛ ریاست محترم جمهور و مجلس شورای اسالمی)به استناد ماده 

سم جشنواره شهید رجایی سال آتی نیز ارائه شود، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و مرا

بندی تعیین شده، از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد پشتیبانی آن وزارتخانه قرار گرفته و گزارش مربوط طبق زمان

 .دولت به این سازمان ارائه شود
 
 

 
 

   
 رونوشت:

 جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای استحضار. 
 جناب آقای صفدری معاون محترم نوسازی اداری برای آگاهی. 
 عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی برای آگاهی و اقدام الزم. جناب آقای رفیع زاده رئیس محترم امور مدیریت 

 

 

 جمشید انصاري 



 4 اس 1 غفحِ

 

 هاي اجرايي كشور فرم ارزيابي عملكرد دستگاه
  14/01/89تاريخ  4225/44327ق.م.خ.ك تصويب وامه شماره  82و  81وامه اجرايي مواد  هيأ ت وزيران و آييه 28/10/81هـ مورخ 27701/ت44642موضوع مصوبه شماره 

 هاي اختصاصي شاخص

 1397سال                                                                                                                                                                                                                      وزارت بهداشت، درمان و آموزش پسشكي        
قانونی 

MU   SW

 امتیاس( 195محور درمان ) -1

 20 94 - - درغذ ّای هلی اٍرصاًس  ضاخع ساعت در اٍرصاًس تیوارستاى 6تیواراى تعییي تىلیف ضذُ ظزف هذت  1

 15 13 15 20تاالی  تعذاد تزًاهِ تَسعِ اد اّذاء عضَ تیواراى هزي هغشی هزاوش تِ اسای یه هیلیَى ًفز جوعیتتعذ 2

 20 4 - - تعذاد تزًاهِ تَسعِ ًسثت تیوار تِ تخت دیالیش )هعىَس(  3

 15 75 75 75 درغذ تزًاهِ تَسعِ ضزیة اضغال تخت   4

 20 1.9 - 9/2 تعذاد تخت تزًاهِ تَسعِ ًفز جوعیت 1000ًسثت تخت تستزی تِ  5

 20 55.5 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ ّای اٍل عثیعی هیشاى سایواى 6

 15 100 - - درغذ ضزح ٍظایف  ًسثت درهاى تیواراى ًاتارٍری تِ ول تیواراى ًاتارٍر هزاجعِ وٌٌذُ 7

 20 15 - - درغذ ضزح ٍظایف واّص ًسثت پزداختی تیواراى ًاتارٍری تِ ول ّشیٌِ درهاى 8

 15 40 - - تعذاد تزًاهِ تَسعِ خاظ تیواری هزاوش دًذاًپشضىی ارائِ دٌّذُ خذهت تِ گزٍُ ّای 9

11 
هیشاى پزداختی تیواراى ضْزی تستزی ٍاجذ تیوِ پایِ سالهت در تیوارستاًْای ٍاتستِ تِ ٍسارت 

 تْذاضت در خذهات هطوَل تزًاهِ تحَل)هعىَس(
 20 10 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ

11 
شاى پزداختی تیواراى رٍستایی تستزی ٍاجذ تیوِ پایِ سالهت در تیوارستاًْای ٍاتستِ تِ ٍسارت هی

 تْذاضت در خذهات هطوَل تزًاهِ تحَل)هعىَس(
 15 5 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ

 امتیاس ( 343ور بهداشت  )مح -2
 20 51.3 - - درغذ ضزح ٍظایف ٍسارت تْذاضت ًسثت تیواراى هثتال تِ فطار خَى وٌتزل ضذُ تِ ول تیواراى تا فطار خَى وٌتزل ضذُ 1

 20 100 - - درغذ  ضزح ٍظایف ٍسارت تْذاضت رٍستایی خاًَادُ پشضه صپَض 2

 15 75 - - درغذ ضزح ٍظایف ٍسارت تْذاضت پَضص ًوًَِ تزداری هیىزٍتی اس آب آضاهیذًی 3

 20 65 - - درغذ ضزح ٍظایف ٍسارت تْذاضت جوعیت حذالل یه تار خذهت گزفتِ اس هزاوش تْذاضتی، درهاًی تِ جوعیت تحت پَضص 4

 20 65 - - درغذ ضزح ٍظایف ٍسارت تْذاضت ذ جوعیت حذالل یه تار خذهت گزفتِ تِ جوعیت تحت پَضصدرغ 5

 20 100 - - درغذ ضزح ٍظایف ٍسارت تْذاضت ب ث ص(-MMR -)پٌتاٍاالىهیشاى پَضص ٍاوسیٌاسیَى وَدواى تا ٍاوسي  6

ّشار ًفز  100 تزًاهِ عولیاتی اى تزٍس سل در )هعىَس(هیش 7
 جوعیت

- - 11 15 

 15 100 - - درغذ ضزح ٍظایف ٍسارت تْذاضت تِ ول تیواراى ضٌاسایی ضذُ+HIV ًسثت تیواراى تحت هزالثت   8
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 15 10 - - درغذ تزًاهِ عولیاتی اى افشایص ضاغلیي هعایٌِ ضذُهیش 9

 15 70 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ ضص تزًاهِ هلی خَدهزالثتیپَ 11
 20 17 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ )هعىَس( سًذُ تَلذ غذّشار در هادراى هزي هیشاى 11

 10  100 - - درغذ ّای ولی جوعیت سیاست هىول یاری هاّاًِ داًص آهَساى تا ٍیتاهیي د پَضص 12

 10 13 - - درغذ ضزح ٍظایف سال ٍ تاالتز)هعىَس( 18ضیَع هػزف دخاًیات در افزاد  13
 15 93 - - درغذ ضزح ٍظایف سال 14تا  6پَضص ٍارًیص فلَرایذ تزاپی در وَدواى  14

 10 24 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ تالیا تزاتز در خاًَار آهادگی 15
 5 100 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ ای ٍاحذّای تْذاضتی در تزاتز تالیا وٌی غیز ساسُای 16

 15 13.3 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ هاُ در ّشار تَلذ سًذُ )هعىَس( 59تا  1هیشاى هزي وَدواى  17
 20 8.2 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ شاى هزي ًَساداى در ّشار تَلذ سًذُ )هعىَس(هی 18
 15 17.2 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ ّای غیزٍاگیز )هعىَس( سال ًاضی اس تیواری 70تا  30ّای سٍدرس  توال هزياح 19

 5 40.6 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ ثت تیواراى هثتال تِ دیاتت تا لٌذ خَى وٌتزل ضذًُس 21
 20 95 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ غذ هغلَتیت آب اضاهیذًی در هٌاعك رٍستاییدر 21

 20 100 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ درغذ هغلَتیت اب آضاهیذًی در هٌاعك ضْزی 22

 امتیاس( 63ور انتقال خون  )مح -3

 15 100 - - درغذ ضزح ٍظایف اًتمال خَى  ّای خًَی سالن تْیِ ٍ تأهیي خَى ٍ فزآٍردُ 1

 15 27 - - درغذ ضزح ٍظایف اًتمال خَى  اى اّذای خَىهیش 2

 15 60 - - درغذ ضزح ٍظایف اًتمال خَى  هیشاى اّذای خَى هستوز 3

در ًوًَِ ّای خَى اّذایی )ارتماء فزایٌذ  HBsAg ص درغذ هَارد هثثت در آسهایص تاییذیواّ 4
 اًتخاب اّذاوٌٌذُ ( )هعىَس(

 5 0.053 - - درغذ ساسهاى فیضزح ٍظا

در ًوًَِ ّای خَى اّذایی)ارتماء  HCV RIBA درغذ هَارد هثثت در آسهایص تاییذی واّص 5
 فزایٌذ اًتخاب اّذاوٌٌذُ ( )هعىَس(

 5 0.026 - - درغذ ساسهاى فیضزح ٍظا

در ًوًَِ ّای خَى اّذایی )ارتماء  HIV W.B درغذ هَارد هثثت در آسهایص تاییذی واّص 6
 فزایٌذ اًتخاب اّذاوٌٌذُ ( )هعىَس(

 5 0.002 - - درغذ ساسهاى فیضزح ٍظا

 امتیاس( 5محور انستیتو پاستور )  -4

1 
ّای تَلیذ ضذُ در اًستیتَ پاستَر ایزاى تِ تعْذات هػَب ٍسارت تْذاضت، درهاى ٍ  ًسثت ٍاوسي

 آهَسش پشضىی
 5 100 - - درغذ ضزح ٍظایف اًستیتَ پاستَر 
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امتیاس( 73حور آموسشی )م  -5
 10 11 - - ًسثت تزًاهِ تَسعِ ًسثت  داًطجَ تِ عضَ ّیات علوی 1

 10 33 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ هیشاى اعضای ّیات علوی داًطیار تِ تاال تِ ول اعضای ّیات علوی 2

 10 55 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ آهَسضی ّای ّای آهَسضی ٍ درسی داًطگاّی تِ ول تزًاهِ هیشاى تاسًگزی هتَى، هحتَا ٍ تزًاهِ 3

 10 80 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ ّذف ّای اًذتِ ول داًطگاُ اًجام دادُآهَسش را یساس یالولل يیّای ت تزًاهِ وِ ییّا داًطگاُ ًسثت 4

 15 100 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ در وطَرضذُ  یّا ٍ هَسسات آهَسش علَم پشضىی اعتثارتخط داًطگاُ ًسثت 5

 15 100 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ در وطَرضذُ  یاعتثارتخط یهزاوش آهَسضی درهاًًسثت   6

امتیاس( 133محور غذا و دارو ) -6
 5 98 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ سْن عذدی دارٍّای تَلیذ داخل اس ول تاسار دارٍیی داخل وطَر 1

 5 70 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ وطَر سْن ریالی دارٍّای تَلیذ داخل اس ول تاسار دارٍیی داخل 2

 10 6 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ ًسثت غادرات تِ ٍاردات دارٍ 3

 5 25 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ GMPدرغذ خغَط تَلیذ دارٍیی دارای گَاّی  4

 5 15 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ ((PMQCّای دارٍیی در سغح عزضِ درغذ تحمك تزًاهِ وٌتزل ٍ پایص فزآٍردُ 5

 5 0.44 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ ّای عَارؼ دارٍیی تِ هجوَع تعذاد پشضه، پزستار ٍ دارٍساس  ًسثت تعذاد گشارش 6

 10 40 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ تیَتیه)هعىَس( آًتی حاٍی ًسخ درغذ 7

 10 100 - - درغذ ّای هلی دارٍیی سیاست هیشاى دستزسی تیواراى تِ دارٍ 8
 10 100 - - درغذ ّای هلی دارٍیی سیاست ّا تز هثٌای صًزیه تِ ول ًسخِ ًسثت ًسخِ ًَیسی 9
 5 12 - - درغذ ضزح ٍظایف ساسهاى )هعىَس( ّا دارٍخاًِ ّای دارای حذالل دٍ للن دارٍی لاچاق تِ ول ًسثت دارٍخاًِ 11
 5 100 - - درغذ تَسعِتزًاهِ  ّای دارٍیی استمزار واهل ساهاًِ ضٌاسِ گذاری ٍ وٌتزل اغالت فزاٍردُ 11
 5 100 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ تجَیش دارٍّای داخل فْزست رسوی وطَر 12
 10 2.92 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ پشضىاى)هعىَس( ًسخ در تجَیشی دارٍیی الالم هیاًگیي 13
 10 10 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ ًسثت غادرات تِ ٍاردات هلشٍهات دارٍیی ٍ تجْیشات پشضىی 14

 امتیاس( 53محور تحقیقات و فناوری ) -7

تِ  PubMed  ٍScopus  ٍISI web of scienceتعذاد هجالت علَم پشضىی ًوایِ ضذُ در  1
 (26-96-90تزتیة تِ ..... هجلِ)

 10 212 - - تعذاد  ضزح  ٍظایف

 5 609 - - ًفز  ضزح  ٍظایف تعذاد هحمماى علَم پشضىی ایزاًی تأثیزگذار 2
 10 1268 - - تعذاد  ضزح  ٍظایف % هجالت تزتز ّز رضتِ 10ّای علَم پشضىی در  تعذاد هماالت هٌتطز ضذُ تَسظ داًطگاُ 3
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 10 858 - - تعذاد  ضزح  ٍظایف ای  ًاهِ تحمیمات داًطجَیی غیز پایاى 4

 10 5.1 - - تعذاد  ضزح  ٍظایف تٌیاى هستمز در هزاوش رضذ حَسُ سالهت ّای داًص ضزوت 5

 5 15 - - تعذاد  ضزح  ٍظایف ّای علن ٍ فٌاٍری سالهت  پارن 6

 امتیاس( 33محور طب سنتی ) -8
 6 35 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ سٌتی عة ضذُ تأییذ خذهات دٌّذُ ارائِ تْذاضت ّای خاًِ 1

 6 15 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ سٌتی عة خذهات دٌّذُ ارائِ خػَغی تخص پشضىی هؤسسات 2

 6 45 - - تعذاد تزًاهِ تَسعِ سٌتی عة خذهات دٌّذُ ارائِ دٍلتی ّای تیوارستاى  3

 6 80 - - تعذاد تزًاهِ تَسعِ سٌتی عة خذهات دٌّذُ ارائِ دٍلتی ّای ولیٌیه 4

 6 200 - - تعذاد تزًاهِ تَسعِ  دارٍیی گیاّاى ٍ سٌتی عثیعی، ّای فزآٍردُ ارائِ هزاوش 5

 امتیاس( 63محور بیمه سالمت ) -9

 10 12 - - دلیمِ ضزح ٍظایف ساسهاى هیاًگیي سهاى غذٍر دفتزچِ)هعىَس( 1

 10 98 - - درغذ ضزح ٍظایف ساسهاى هیشاى جذب درآهذ در غٌذٍق واروٌاى دٍلت 2
 10 90 - - رٍس ضزح ٍظایف ساسهاى ّای درهاى تیوِ ضذگاى)هعىَس( هیاًگیي هذت سهاى پزداخت ّشیٌِ 3

 10 100 - - درغذ ضزح ٍظایف ساسهاى رسیذگی تِ اسٌاد پشضىیهتَسظ سزعت  4

هیشاى تاسدیذ هستوز حضَری اس پشضىاى)پشضىاى عوَهی، هتخػع، فَق تخػع، دًذاًپشضىاى(  5
 عزف لزارداد

 10 30 - - درغذ ضزح ٍظایف ساسهاى

تخػع، هیشاى تاسدیذ هستوز غیز حضَری حضَری اس پشضىاى)پشضىاى عوَهی، هتخػع، فَق  6
 دًذاًپشضىاى( عزف لزارداد

 10 70 - - درغذ ضزح ٍظایف ساسهاى

امتیاس( 93محور سایز) -13

هتَسظ سهاى حضَر هتػذیاى اٍرِصاًس تز سز تالیي تیوار اس سهاى تواس در  تْزاى ٍ والى  1
 ضْزّا)هعىَس(

 20 10 - - دلیمِ سٌذ تَسعِ تخص سالهت

 20 8 - - دلیمِ سٌذ تَسعِ تخص سالهت اٍرِصاًس تز سز تالیي تیوار اس سهاى تواس در ضْزّا)هعىَس(هتَسظ سهاى حضَر هتػذیاى  2

 20 14 - - دلیمِ سٌذ تَسعِ تخص سالهت اغلی)هعىَس(ّای  تیوار اس سهاى تواس در جادُ هتَسظ سهاى حضَر هتػذیاى اٍرصاًس تز سز تالیي 3

 15 38.7 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ واّص پزداخت اس جیة هزدم 4
 15 2.5 - - درغذ تزًاهِ تَسعِ ّای ووز ضىي سالهتواّص درغذ هَاجِْ تا ّشیٌِ 5

 1000 جمع كل

 


