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 اَذاف کارآمًزی در مؼايوت تًظؼٍ

 آؽٌایی تا ازارُ ّای هَخَز زر هؼاًٍر ٍ فزایٌسّا ٍ فؼالیر ّای ٍاحس ّای هذوَر•

 فزایٌسّای ٍاحسّای تزرعی ؽسُ تدٍیيآؽٌایی، ؽٌاعایی ٍ •

اتشارّای  )ٍاحسّای عسازی هؼاًٍر تز ٍاحسّای ففی آًْا  آشٌایی تا زٍشْای ًظازتی ٍ هدیسیتی•
 ...(ًظارزی ٍ تاسُ ّای سهاًی، گشارؽاذ ٍ 

 ٍ تا عيَح تاال ٍ خاییي ٍاحسّا...( تا خاهؼِ ٍ)آؽٌایی تا ارزثاىاذ زرٍى عاسهاًی ٍ تزٍى عاسهاًی •

 زَخِ تِ اثزاذ ىزح زحَل •

 آؽٌایی تا چالؼ ّا ٍ ًماه مؼف ٍ لَذ ٍاحسّا ٍ ارائِ راّىارّای هٌاعة تزای ٍاحسّا•

تزای زغْیل فزایٌس یازگیزی ٍ آؽٌایی  -زر فَرذ اهىاى -ؽسى زاًؾدَیاى زر فؼالیسْای ٍاحسّازرگیز •
 آًْا
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 داوؽگاٌمؼايوت تًظؼٍ مذیریت ي تروامٍ ریسی مىاتغ 

تِ ػٌَاى ( اًغاًی، هالی، فیشیىی) ازتماء هدیسیت هٌاتغٍ  تَغؼِ غاشهاىزر سهیٌِ ایي هؼاًٍر، 

تَزُ ٍ سهیٌِ عاس فنای والثسی ٍ فیشیىی  زرققی -زٌْا هٌثغ زاهیي ذسهاذ عسازیٍ  افلی ززیي

ِ ّای تْساؽسی، آهَسؽی ٍ خضٍّؾی، رفاّی ٍ ٍرسؽی زر زاًؾگاُ هی تاؽس  .هٌاعة اس لحاً عزاً

 

تا  زحمك اّساف السقاز هماٍهسیٍ زر راعسای  رٍػ ّای ًَیي هسیزیسیایي هؼاًٍر تا تىارگیزی 

حفظ هٌاتغ غالهت، تْثَد ٍ ازتمای کیفیت ایداز سیزعاذر ّا ٍ زاهیي هٌاتغ هَرز ًیاس، زر 

 .زالػ هی ًوایسخدهات ٍ ًیص تَغؼِ ٍ اػتالی غغح ػولکسد داًشگاُ 

 



 :ایه مؼايوت تا رػایت قًاویه ي مقررات ي تُرٌ گیری از وًآيری درصذد اظت تا

زر ٍاحسّای زاتؼِ زاًؾگاُ را تزًاهِ ریشی ٍ ارسیاتی وززُ، تز آى ًظارذ ًوایس ٍ زر شیَُ هدیسیت •

 . فَرذ مزٍرذ آى را ارزما ترؾس

 .هَرز ًیاس ٍاحسّای زاتؼِ را تا زَخِ تِ تزًاهِ ّا، زاهیي ٍ زَسیغ ًوایسهٌاتغ هالی •

ٍ ًوَزُ را تا زَخِ تِ هاهَریر ّای ٍاحسّای زاتؼِ تِ ىَر تْیٌِ زاهیي ٍ زَسیغ غسهایِ اًػاًی •

 .زَاًوٌس عاسز

 .را زر زػاٍی احماق وٌسحمَق داًشگاُ •

 .ًظارذ ًوایساخزا ٍ تْزُ تززاری هيلَب آًْا را هسیزیر وززُ ٍ تز ُ ّا ٍ عسح ّای ػوساًی ضپسٍ•

 



 چارت تؽکیالتی مؼايوت

هؼاًٍت تَغؼِ هدیسیت ٍ تسًاهِ زیصی  
 هٌاتغ داًشگاُ

گسٍُ 
تدْیصات 
 پصشکی

گسٍُ 
 تسًٍػپازی

هدیسیت 
اهَز 
 حمَلی

هدیسیت 
ًظازت ٍ  
تَغؼِ 
اهَز  
 ػوَهی

هدیسیت 
فٌی ٍ 
ًظازت تس 
عسح ّای  
 ػوساًی

هدیسیت 
 اهَز هالی

هدیسیت 
تسًاهِ زیصی 
هٌاتغ هالی، 
تَدخِ ٍ 
پایش 
 ػولکسد

هدیسیت 
تحَل،  
ًَغاشی ٍ  
هغالؼات 
 کازتسدی

هدیسیت 
تَغؼِ 
غاشهاى ٍ  
غسهایِ 
 اًػاًی
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 ي مطالؼات کارتردیتحًل، وًظازی اَذاف ي ؼرح يظایف مذیریت 

 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی
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 زاًؾگاُ هٌاتغ ریشی تزًاهِ ٍ هسیزیر زَعؼِ هؼاًٍر زر داًش هدیسیت اعسمزار ٍ عاسی ًْازیٌِ•

 هؼاًٍر زر هسیزاى ریشی تزًاهِ ٍ گیزی زقوین تِ ووه راعسای زر آًْا کازشٌاغی تحلیل ٍ تدصیِ ٍ اعالػات گسدآٍزی•

 زاًؾگاُ هٌاتغ ریشی تزًاهِ ٍ هسیزیر زَعؼِ

 زاًؾگاُ هٌاتغ ریشی تزًاهِ ٍ هسیزیر زَعؼِ هؼاًٍر زر ػولکسدی ّای شاخص ٍ ّا دادُ تحلیل ٍ تدصیِ•

 کازتسدی ّای پطٍّش اًدام تس ًظازت ٍ فساخَاى اػالم هَضَػات، آٍزی خوغ•

 زاًؾگاُ هٌاتغ ریشی تزًاهِ ٍ هسیزیر زَعؼِ هؼاًٍر زر ای هشاٍزُ ٍ آهَششی ، پطٍّشی ّای فؼالیر اًدام•

  هٌاتغ ریشی تزًاهِ ٍ هسیزیر زَعؼِ هؼاًٍر زر ػولکسدی تَغؼِ ٍ تْثَد ّدف تا ّا فسآیٌد ٍ الگَّا ىزاحی•



 کارتردیوًظازی ي مطالؼات مذیریت تحًل، اَذاف ي ؼرح يظایف 

 زرذَاعر فَرذ زر زاتؼِ هزاوش ادازی ّای فسآیٌد دز خدید ٍ هٌاغة زاّکازّای ارائِ•

 ػولی اًسیؾی چارُ ٍ زاًؾگاُ هٌاتغ ریشی تزًاهِ ٍ هسیزیر زَعؼِ هؼاًٍت ّای فؼالیت غیػتواتیك ازشیاتی•

 آزی ٍ خاری هغائل زرهَرز

 زاًؼ زَعؼِ سهیٌِ زر هٌاتغ ریشی تزًاهِ ٍ هسیزیر زَعؼِ هؼاًٍت دغتاٍزدّای اًتشاز ٍ تَلید ، عساحی•

 .... ٍ همالِ ، وساب لالة زر وارتززی رٍیىزز  تا هسیزیر

 زاًؾگاُ هٌاتغ ریشی تزًاهِ ٍ هسیزیر تَغؼِ هؼاًٍت ًشسیِ تْیِ•

 تزًاهِ ٍ هسیزیر زَعؼِ هؼاًٍر زر زغاًی اعالع ّای پایگاُ ٍ غایت ٍب هدیسیت الکتسًٍیك، خدهات تَغؼِ•

  زاًؾگاُ هٌاتغ ریشی

 زاًؾگاُ هٌاتغ ریشی تزًاهِ ٍ هسیزیر زَعؼِ هؼاًٍر غیسػاهل پدافٌد کویتِ زاّثسی•



 ارتثاطات مًجًد در مذیریت تحًل، وًظازی ي مطالؼات کارتردی
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کازکٌاى

دٍلت

غ ٌساًی

غسهایِ 
هشاٍزاىگرازی 

ازتاب زخَع

غاشهاى 
پطٍّشی

زاًؾىسُ ّا

ّای  ٌاى عایز هؼاًٍر  وارو
زاًؾگاُ

هسیزیر ّای 
ًٍر زَعؼِ  هؼا

اػنای هحسزم ّی ر ػلوی 
ٍسارذ تْساؽر زرهاى ٍ آهَسػ 

خشؽىی
اػنای هحسزم ّی ر 

ػلوی ٍسارذ ػلَم

اعازیس
هسیزاى ارؽس

ٌاى زاًؾدَیاىوارو

اػنای هحسزم ّی ر ػلوی 
ٍسارذ تْساؽر زرهاى ٍ آهَسػ 

خشؽىی

اػنای هحسزم ّی ر 
ػلوی ٍسارذ ػلَم

هسیزاى هحسزم 
ؾگاُ عسازی زًا

هسیزاى هحسزم 
فف زاًؾگاُ

ٍ فارؽ السحقیالى  ذثزگاى 
ٍسارذ تْساؽر زرهاى ٍ آهَسػ 

خشؽىی

فارؽ   ٍ ذثزگاى 
السحقیالى ٍسارذ ػلَم

تز ىزح ّای 
HSRزحمیمازی 

ّوایؼ ّای تیي 
الوللی زاذلی

ّوایؼ ّای تیي 
الوللی ذارخی

ّای   ُ وارگا
ػلوی زاذلی

ّوایؼ ّای 
ًَآٍری

اعساًساری 
زْزاى

عاسهاى هسیزیر ٍ 
تزًاهِ ریشی

ِ ّا  عایز ٍسارزرًا
تز اعاط هَرز 

اٍرصاًظ زْزاىّالل احوز

ؾاًی عاسهاى آزؼً 

داًشگاّیاى

زاًؾگاُ ّا ٍ اػنای 
هحسزم ّی ر ػلوی 

ٍسارذ ػلَم

زاًؾگاُ ّا ٍ اػنای 
هحسزم ّی ر ػلوی 

ٍسارذ تْساؽر

ػولکسدّای 
هدیسیت 
ًَغاشی

خؾٌَارُ 
ًَآٍری

تحلیل زلاتتی

هشیر رلاتسی

زاًؾگاُ ّای داًشگاُ
ٍسارذ ػلَم زاًؾگاُ ّای ٍسارذ 

تْساؽر



 راَثری کمیتٍ پذافىذ غیرػامل داوؽگاٌ
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 تاػث ًتیدِ دز ٍ شَد گسفتِ تکاز ًظاهی تدْیصات ٍ غالح تکازگیسی تدٍى کِ الداهاتی هدوَػِ تِ•

 فؼالیت ّای کازکسد تداٍم تحساى، هدیسیت تػْیل هلی، پایدازی افصایش آغیة پریسی، کاّش

 اعالق هی گسدد دشوي ًظاهی الداهات ٍ تْدیدات تساتس دز دفاػی تاشدازًدگی تَلید ٍ ضسٍزی

 .هی شَد

 

 پذافىذ غیر ػامل چیعت ؟
 (تؼریف تٍ کار رفتٍ در اظاظىامٍ ظازمان)



 پذافىذ غیر ػامل چیعت ؟

 تا ٍ ًثَدُ افصاز خٌگ کازگیسی تِ هػتلصم کِ گسدد هی اعالق الداهاتی هدوَػِ تِ ػاهل غیس پدافٌد•

 ٍ ًظاهی حػاظ ٍ حیاتی تاغیػات ٍ تدْیصات تِ هالی خػازات شدى ٍازد اش تَاى هی آى اخسای

 هوکي حدالل تِ زا تلفات ٍ خػازات ایي هیصاى یا ٍ ًوَدُ خلَگیسی اًػاًی تلفات ٍ ًظاهی غیس

 .داد کاّش



افزایص سطح مهارت و 
 آگاهی با آمىزش صحیح 

کاهص تلفات و 
 خسارات 

ایجاد آمادگی ربای انجام 
 واکنشهای صحیح و سرعی 

ارتقاء فرهنگ ایمنی و 
 مقاوم سازی 

 اَذاف ػالی پذافىذ غیرػامل در داوؽگاٌ
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ٍ فسٍر اتالؽ اػنای وویسِ تِ زعسَر ریاعر  ( 92عال )زؾىیل وویسِ خسافٌس غیزػاهل •

 هحسزم زاًؾگاُ  

 (96عال )زوسیس اتالؽ اػنا ٍ خاًؾیي رئیظ وویسِ خسافٌس غیزػاهل زاًؾگاُ•

 :زاًؾگاُ اتالؽ ًوایٌسُ زام االذسیار خسافٌس غیزػاهل •

 آلای زوسز اهاًلَ تِ ػٌَاى ًوایٌسُ زام االذسیار زاًؾگاُ تِ ؽَرای خسافٌس غیزػاهل ؽْزعساى هؼزفی

 زْزاى

  ٍ زْزاىػنَیر آلای زوسز اهاًلَ زر ؽَرای خسافٌس غیزػاهل ؽْزعساى 

 :اقذامات اوجام ؼذٌ



 14 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی

 ترگساری ديرٌ َای آمًزؼی امذاد ي وجات ي اطفاء حریق  
 94در راظتای اجرای تروامٍ پذافىذ غیر ػامل در ظال 
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ي وظارت تر پیادٌ ظازی ؼاخص َای   95در ظال راَثری کمیتٍ پذافىذ غیرػامل داوؽگاٌ 

 اتالغی يزارت تُذاؼت در حًزٌ  پذافىذ غیرػامل  



 طراحی ي راٌ اوذازی پایگاٌ اطالع رظاوی ي 
 يب ظایت دتیرخاوٍ کمیتٍ پذافىذ غیرػامل داوؽگاٌ



 95وکًداؼت َفتٍ پذافىذ غیرػامل ظال 

 عساحی ٍ ًصة اغتٌد



 95وکًداؼت َفتٍ پذافىذ غیرػامل ظال 

اًتشاز خثس دز صفحات غایتْای زٍاتظ ػوَهی ٍ 
 دتیسخاًِ کویتِ

دزج شؼازّا تِ ػٌَاى یادداشت زٍش دز صفحِ 
 ً ػت اتَهاغیَى ادازی



 95وکًداؼت َفتٍ پذافىذ غیرػامل ظال 

 ( زُ)تددید هیثاق تا آزهاى ّای اهام  دزج دز ًشسیِ داخلی



 تررظی ي تحلیل يضؼیت مًجًد داوؽگاٌ در حًزٌ پذافىذ غیرػامل

 تزرعی ٍمؼیر اػالم ٍ اىفای حزیك ٍاحسّای زاتؼِ زاًؾگاُ•

 تزگشاری خلغِ وویسِ افلی خسافٌس غیزػاهل زاًؾگاُ خْر ارزماء ایوٌی عاذسواى عساز هزوشی•

 ؽٌاعایی ٍمؼیر وًٌَی هَلسّای تزق اميزاری ٍ هَلسّای هَرز ًیاس ولیِ ٍاحسّای زاتؼِ زاًؾگاُ•

 زاًؾگاُخوغ آٍری ٍ زْیِ گشارػ ٍمؼیر عیغسن ّای اػالم ٍ اىفا حزیك زاًؾگاُ  خیزٍ هقَتِ ؽَرای •



 ترگساری ماوًر ػملیاتی آؼىایی ایعتگاٌ َای آتػ وؽاوی تا مًقؼیت ظاختمان ظتاد مرکسی



 َمکاری تا ظازماوُای تاال دظتی

 عاسهاى خسافٌس غیزػاهل وؾَر•

 ازارُ ول خسافٌس غیزػاهل اعساًساری زْزاى•

 ؽَرای خسافٌس غیزػاهل اعساى زْزاى•

 ازارُ ول هسیزیر تحزاى ٍ خسافٌس غیزػاهل ٍسارذ تْساؽر•

 ؽَرای ّواٌّگی هسیزیر تحزاى ؽْز زْزاى•

 عاسهاى آزؼ ًؾاًی ٍ ذسهاذ ایوٌی ؽْز زْزاى•



 وؽعت تخصصی کمیتٍ پذافىذ غیرػامل

 23 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی
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 96وکًداؼت َفتٍ پذافىذ غیرػامل ظال 



تًظؼٍ ي ظاماوذَی طرح َای تحقیقاتی 

 ايلًیت دار، مقاالت ي کتة

 25 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی



 HSRَذف از 

 26 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی

  زکي ػٌَاى تِ خاهؼِ افساد غالهت غغح ازتما ،(HSR) تْساؽسی عیغسن ّای زر زحمیك اس ّسف•

  ازائِ غیػتن کازایی ٍ اثست شی افصایش عسیك اش التصادی اختواػی، تَغؼِ فسآیٌد اغاغی

  .اعر دزهاًی تْداشتی خدهات

 ًرَاّس هغسثٌی اهز ایي اس (اىالػازی ٍ فیشیىی هالی، ،اًغاًی) هٌاتغ زٌّسُ عاسهاى ػٌَاى تِ زَعؼِ هؼاًٍر•

ِ عاسی گزٍ زر عالهر ًظام تْزُ ٍری افشایؼ وِ چزا تَز؛  ّای خضٍّؼ  اًدام ٍ ًیاس هَرز سیزعاذر ّای تْیٌ

 .هی تاؽس راعسا ایي زر وارتززی



 

شدُ اًدام الداهات: 

عسح ّای تصَیة ٍ تسزغی هٌظَز تِ پطٍّشی شَزای خلػات تسگصازی ّواٌّگی HSR 

همسز شهاًی تاشُ دز عسح ّا ًْایی گصازشات دزیافت ٍ تسزغی 

 غاهاًدّی ٍضؼیت عسحْای تحمیماتی اٍلَیت داز•

 .تا کٌَى 1390پایش ٍ پیگیسی عسح ّای هصَب شدُ ًاتوام اش غال •

 .تْیِ ٍ تدٍیي دغتَزالؼول اخسایی ثثت عسح تَغظ هدسی ازائِ دٌّدُ آى•

 خوغ تٌدی کتة ٍ هماالت هؼاًٍت تَغؼِ دز چْاز غال اخیس•

 

 

 

 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی



HSR َای جاری 
 ػٌَاى عسح هدسی

ؽٌاعایی ٍ زؼییي عيح اثز ػَاهل هؤثز تز زَاسى هالی زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى ٍ زؼییي رًٍس هالی زاًؾگاُ   اهاًلَ هغؼَز
 95الی  92زر تاسُ عال ّای 

 زرسرَاتی راسی 166تزآٍرز ٍ زحلیل السقازی خزٍصُ زر حال عاذر تیوارعساى  هزین رازیي هٌؼ

هثٌای فؼالیر زر زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زىٌیه ّشیٌِ یاتی تز زُ اس عسفااتا ذ ذسهاُ ؽسم هحاعثِ لیور زوا آسازُ چسزرٍس
 1394:زْزاى

تزرعی هیشاى آگاّی هسیزاى زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى اس هَاسیي حمَلی، لَاًیي ٍ همزراذ هززثو تا حَسُ  حغیي زرگاّی
 1394ًظام عالهر زر عال 

زؼییي وارآیی تز اعاط ؽاذقْای تیوارعساًی ٍ ارزثاه آى تا زرآهس اذسقافی زر تیوارعساًْای زاًؾگاُ ػلَم  عارا اهاهملی خَر
 خشؽىی زْزاى

 1394تزرعی راتيِ تیي زیح ّای ؽرقیسی هسیزاى ٍ اثزترؾی آًْا زر زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى زر عال  فزؽیس رازفز

 1392تزرعی ٍمؼیر گززؽگزی خشؽىی زر تیوارعساى ّای زاًؾگاّی، زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى زر عال  هحوس واظن اهیٌی

ىزاحی ؽاذـ ّای زثازل ایسُ ٍ زدزتیاذ زر حَسُ خؾسیثاًی زر تیوارعساًْای زٍلسی هٌسرة زاًؾگاُ ػلَم  عیس رهناى فسَحی اًٍدی
 خشؽىی زْزاى

28 



HSRٍتا کٌَى 92اش غال خاتوِ یافتِ عسح ّای  ػٌَاى هدسی َای خاتمٍ یافت 

 (تیوارعساى عیٌا)زر ٍاحسّای زاتؼِ  (CHP)تزرعی ٍ اهىاى عٌدی اخزای عیغسن ّای زَلیس ّوشهاى تزق ٍ حزارذ  عارا اهاهملی خَر

هٌفؼر زر رٍػ ذزیس ذسهاذ اس ترؼ ذقَفی تا رٍػ خززاذر عزاًِ ووه ّشیٌِ زغذیِ تِ واروٌاى تیوارعساًْای -تزرعی همایغِ ای ّشیٌِ فاىوِ آسازی
 زاًؾگاُ تز اعاط مَاتو اخزایی تَزخِ ول وؾَر زر عِ عال اذیز زر زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی ٍذسهاذ تْساؽسی زرهاًی زْزاى

 . (ABC)تا اعسفازُ اس رٍػ ّشیٌِ یاتی تز هثٌای فؼالیر ( ػح)زؼییي تْای زوام ؽسُ ٍ فزفِ السقازی ذسهاذ زرهاًی تیوارعساى ٍلیؼقز   خؼفزی ًویي یاؽار

 تزرعی خٌثِ ّای السقازی ٍ سیغر هحیيی ًاؽی اس اعسمزار فزایٌسّای زفىیه واغذ اس هثسا زر عساز هزوشی زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى آسازی فاىوِ 

ٍ ارائِ ( 92ٍ 91زر عال )تزرعی همایغِ ای هیشاى زرفیفاذ ارائِ ؽسُ ٍ ػلل زرفیفاذ زَعو تیوارعساًْای زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى آسازی فاىوِ 
 راّىارّای هٌاعة

 زسٍیي فزم ارسؽیاتی عالیاًِ واروٌاى لزارزازی ٍاحسّای زاتؼِ زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی ٍ ذسهاذ تْساؽسی زرهاًی زْزاى تا اعسفازُ اس ًظزاذ ذغزٍی ؽیوا
 هسیزاى هیاًی

 تزرعی ًیاسّای آهَسؽی واروٌاى رعسِ فٌاٍری اىالػاذ زرزاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى اوزم هحوسی ًضاز

 ارائِ الگَی هسیزیر واروٌاى ًاوارآهس زرهؼاًٍر زَعؼِ هسیزیر ٍ تزًاهِ ریشی هٌاتغ زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى عیسُ تْارُ واؽیاى

 زحلیل همایغِ ای ّشیٌِ ّای اػوال خزاحی گلَتال تا زؼزفِ ّای هقَب زر تیوارعساًْای زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى حویسُ خَازی ًغة

فاىوِ حازوی للؼِ 
 خَق

 تزرعی ػَاهل هَثز تز تِ وارگیزی حغاتساری زؼْسی زر زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی ٍ ذسهاذ تْساؽسی زرهاًی زْزاى

:  غایت پطٍّشیاز خْت ثثت عسح 29
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 خضٍّؾی ّای اٍلَیر زسٍیي فزآیٌس زعسَرالؼول زْیِ•

  هسیزیر زواهی اس زَعؼِ هؼاًٍر خضٍّؾی ّای اٍلَیر آٍری خوغ•

 عال ّز اتسسای زر ّا



31 

ّای  RFPازغال ًاهِ اٍلَیت ّا ٍ 

خوغ تٌدی شدُ تِ هشاٍز ػالی 

 زیاغت داًشگاُ



32 

غال   اًتشازات   ٍیساغتازاى ًَیػٌدگاى   ػٌَاى کتاب زدیف
 چاج

 شیس ًظس شوازُ شاتك

ی
ت کازتسد

ی ٍ هغالؼا
ت ًَغاش

هدیسی
 

 1-31-6065-600-978 1391 اذَذ   زوسز لیسا ففَی سازُ (رًٍس خْاًی)حاوویر زاًؾگاُ  1
  -آلای زوسز تیگلز

ذاًن زوسز ٍىي 
 ذَاُ

افَل ٍ هْارذ ّای وارتززی تزلزاری  2
 ارزثاه زر هحیو وار

حدر  -خیًَس تاعساًی-زوسز ٍىي ذَاُ
 آلای زوسز تیگلز 9-35-6065-600-978 1391 اذَذ   حویسی

زحمیماذ وارتززی زر هؼاًٍر زَعؼِ  3
 هسیزیر ٍ تزًاهِ ریشی هٌاتغ زاًؾگاُ

ػلی یَعفی ًضاز اعساز -حویسرما رماییاى سازُ
-عیسُ تْارُ واؽیاى-هحوسػلی عَروی -والیِ

 خزیغا اعواػیل تیگی

عیسُ تْارُ 
ػلی  -واؽیاى

  -یَعفی ًضاز
 هزین ؽؼثاًی

 8-32-6065-600-978 1391 اذَذ
  -آلای زوسز تیگلز

ذاًن زوسز ٍىي 
 ذَاُ

 8-03-6065-600-978 1391 اذَذ   رما زّماى -ؽزارُ احمزی اتشارّا ٍ رٍؽْای وارتززی هسیزیر 4
ذاًن زوسز ٍىي 

 ذَاُ

 8-29-6065-600-978 1391 اذَذ   رما زّماى -احغاى چیر عاس فزٌّگ وارآفزیٌی ٍ وغة ٍ وار 5
ذاًن زوسز ٍىي 

 ذَاُ

6 
عیزی تز اخزای هسل زؼالی عاسهاًی زر 
هؼاًٍر زَعؼِ هسیزیر ٍ تزًاهِ ریشی 

 هساتغ زاًؾگاُ

  -حویسرما رماییاى سازُ -ػلی یَعفی ًضاز
هحوس  -عؼیسرما اػظوی -ػلی عزاتی آعیاتز

خزیغا -عیسُ تْارُ واؽیاى-ػلی عَروی
 اعواػیل تیگی

زوسز ففَی 
عیسُ  -سازُ

  -تْارُ واؽیاى
ػلی یَعفی ًضاز 

 اعساز والیِ

زاًؾگاُ ػلَم 
 خشؽىی زْزاى

1391 978-964-04-8308-4 
  -آلای زوسز تیگلز

ذاًن زوسز ٍىي 
 ذَاُ

 کتة تٍ چاج رظیذٌ



ٍیساغتازا ًَیػٌدگاى  ػٌَاى کتاب زدیف
غال  اًتشازات  ى

 شیس ًظس شوازُ شاتك چاج

ت
هدیسی

 
ی
ت کازتسد

ی ٍ هغالؼا
ًَغاش

 

7 
هسیزیر آهَسؽی تز : زدارب وارتززی زر

 هثٌای خاهؼِ
خیًَس  -عاًاس عْزاتی سازُ -زوسز عَزاتِ ٍىي ذَاُ

 1391 اذَذ   تاعساًی
978-600-6065-

30-4 
 آلای زوسز تیگلز

8 
هزٍری تز هفاّین ؽاذـ، هسل ٍ ارسیاتی 

 ػولىزز
 1391 اذَذ   عیسُ تْارُ واؽیاى -عیس اهیزرما ًداذ

978-600-6065-
37-3 

 -آلای زوسز تیگلز
ذاًن زوسز ٍىي  

 ذَاُ

 لَاًیي تالیا 9
 -ػثاعؼلی اتزاّیویاى -زوسز تیگلز -زوسز ٍىي ذَاُ

 -حویسرما ؽؼثاًی ویا -زوسز رما حثیثی عارٍی
 عاًاس عْزاتی سازُ

ػثاعؼلی 
 اتزاّیویاى

 1392 اذَذ
978-600-6065-

42-7   

10 
زین عاسی ٍ وارزیوی زر عاسهاى  

 (راٌّوای ػولیازی تزای هسیزاى)
 1392 اذَذ   زوسز خزیغا خَیای للیشازُ

978-600-6065-
44-1 

 -آلای زوسز تیگلز
ذاًن زوسز ٍىي  

 ذَاُ

ػلی   -زوسز ٍىي ذَاُ -هٌیزُ ًَری -فزؽیس رازفز هسیزیر زؼارك زر عاسهاى 11
 1392 اذَذ   یَعفی ًضاز

978-600-6065-
70-0 

 -آلای زوسز تیگلز
 زوسز هاؽالِ ززاتی

12 
الگَی زىاهلی ذلك زاًؼ رلاتسی تا  

رٍیىزز زَعؼِ ٍ تْثَز زاًؼ 
 عاسهاًی

زوسز حغي زَولی، هٌْسط عیسُ تْارُ  
 واؽیاى، زوسز هغؼَز اهاًلَ

  
زاًؼ 
 ؽٌاط 

1396 
978-600-
8598-20-6   

 کتة تٍ چاج رظیذٌ



 کتة تٍ چاج رظیذٌ

ٍیساغتازا ًَیػٌدگاى  ػٌَاى کتاب زدیف
 شیس ًظس شوازُ شاتك غال چاج اًتشازات  ى

ت تَغؼِ 
هدیسی

ى ٍ  
غاشها

ی
ػاً
غسهایِ اً

 

 ارسیاتی ػولىزز واروٌاى
 -ًیلَفز اهیزی
 -هزخاًِ لازری 

 هزخاى ًازری ًضاز
 1395 ززتماى  

978-600-
9192250 

  -زوسز ًواسی
ػلیزما 

 یارهحوسی

ش ػولکسد
ی، تَدخِ ٍ پای

ت هٌاتغ هال
هدیسی

 

1 

ارسیاتی ػولىزز هؼاًٍر زَعؼِ هسیزیر ٍ تزًاهِ ریشی هٌاتغ  
 (ارسیاتی، هفاّین ٍ راٌّوای افَل )

هزین ًَرهٌسی خَر 
زوسز راهیي رحین  -

 هزین لؾن  -ًیا
  

زاًؼ  
 ؽٌاط 

1394 
978-600-

94871-3-4   

2 

ارسیاتی ػولىزز هؼاًٍر زَعؼِ هسیزیر ٍ تزًاهِ ریشی هٌاتغ  
 (ارسیاتی، هفاّین ٍ راٌّوای افَل )

هزین ًَرهٌسی خَر 
زوسز راهیي رحین  -

 ًیا
  

زاًؼ  
 ؽٌاط 

1395 
978-600-
96009-2-2   

3 
 زاًؾگاُ   93عال ٍ اًنثاه هالی  تَزخِزعسَرالؼول اخزائی 

هزین ًَرهٌسی خَر 
زوسز راهیي رحین  -

 ًیا
  

زاًؼ  
 ؽٌاط 

1393     

4 
 زاًؾگاُ   94عال تَزخِ ٍ اًنثاه هالی زعسَرالؼول اخزائی 

هزین ًَرهٌسی خَر 
زوسز راهیي رحین  -

 ًیا
  

زاًؼ  
 ؽٌاط 

1394     

5 
 زاًؾگاُ   95عال زعسَرالؼول اخزائی تَزخِ ٍ اًنثاه هالی 

هزین ًَرهٌسی خَر 
زوسز راهیي رحین  -

 ًیا
  

زاًؼ  
 ؽٌاط 

1395     
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 کتة تٍ چاج رظیذٌ

 ٍیساغتازاى ًَیػٌدگاى   ػٌَاى کتاب زدیف
اًتشازا
 ت  

 شیس ًظس شوازُ شاتك غال چاج

ت اهَز 
هدیسی

ی
حمَل

 

ػلی افغز رهناًی   تا زؾىیالذ ٍعاذسار لَُ لنائیِآؽٌایی هثاحثی خیزاهَى 
   لیسِ رٍزی

ًاؽز 
عیس 

هحوَز 
 اذَذ

1392 
978-600-
6065-66-3   

ی
ت اهَز هال

هدیسی
 

1 

 حمَق ٍ زعسوشزحغاتساری 

آسازُ 
فزؽیسُ /چسزرٍس

هْسی /اهیي سازُ
 عَری

 92 ززهِ  
978-964-
978-308-6   

2 
آسازُ /هحوَز تیگلز ؽیَُ ًاهِ اهحا اعٌاز هالی

 92 زٌسیظ   چسزرٍس
978-600-

5445-48-0   



 تَضیحات شیس ًظس اًتشازات   ٍیساغتازاى ًَیػٌدگاى   ػٌَاى کتاب زدیف  

ی
ػپاز

تسًٍ
 

1 

هدوَػِ لَاًیي ٍ همزراذ تزٍى عداری زر 
زاًؾگاُ ّای ػلَم خشؽىی ٍ ذسهاذ تْساؽسی 

 زرهاًی  
 زوسز هحوَز ویاًی  

زوسز هحوَز 
هْزی   -ویاًی

  -ٍزازی ًٍس
عویِ ٍثَلی  

 یىسا 

زاًؾگاُ ػلَم  
خشؽىی ٍ 
ذسهاذ  
 -تْساؽسی

 زرهاًی زْزاى 

 هؼاًٍر زَعؼِ 

  

تَدخِ
 

2 

تزًاهِ ریشی  ،  زاهیي  ٍ زَسیغ هٌاتغ هالی  زر 
زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی ٍ ذسهاذ تْساؽسی زرهاًی 

 زْزاى 

 -هزین ًَرهٌسی خَر 
 زوسز راهیي رحین ًیا

    

 زر زعر زسٍیي هی تاؽس   هؼاًٍر زَعؼِ 

3 
  96زعسَرالؼول اخزائی تَزخِ ٍ اًنثاه هالی  عال

 زاًؾگاُ 
 -هزین ًَرهٌسی خَر 

     زوسز راهیي رحین ًیا

 زر زعر زسٍیي هی تاؽس   هؼاًٍر زَعؼِ 

ی
هال

 

 هدوَػِ لَاًیي ٍ همزراذ هالی 4
هْسی /آسازُ چسزرٍس
   هؼاًٍر زَعؼِ      عَری



 مقاالت چاج ؼذٌ
 ًَیػٌدگاى   ػٌَاى همالِ زدیف  

 ،ISI) ًَع همالِ
خضٍّؾی،  _ػلوی
ززٍیدی،  _ػلوی

 (وٌفزاًغی

 غال ازائِ
/ ًام هدلِ
 کٌفساًع

ًَع  
)  کٌفساًع

تیي  / هلی
 (الوللی

ًَع ازائِ 
)  کٌفساًع

پَغتس، ازائِ 
حضَزی، ازائِ 
 (هداشی، چاج

ت 
هدیسی

ی
ت کازتسد

ی ٍ هغالؼا
ًَغاش

 

 ارائِ الگَی ارسیاتی ًظام عالهر زر ایزاى 1
عیسُ تْارُ واؽیاى، عیس هحغي 

سّزا خَرػظین، هغؼَز اهاًلَ،   ىثاىثائی،
 هغؼَز هیزهؼیٌی

عَهیي وٌفزاًظ  1394 وٌفزاًغی
 حغاتساری ٍ هسیزیر

 ارائِ هداسی تیي الوللی 

2 
ی الگَی هزوش خاهغ آهَسػ ؽغلی  ارائِ

 (زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى)واروٌاى 

هحوَز تیگلز، هغؼَز اهاًلَ، عیسُ تْارُ 
واؽیاى، سّزا خَرػظین، عیس احوس 

 هَعَی، هًَا عؼیس
 1394 وٌفزاًغی

زٍهیي وٌفزاًظ 
خضٍّؼ ّای ًَیي زر 
هسیزیر ٍ هٌْسعی 

 فٌایغ

 ارائِ هداسی تیي الوللی 

3 

ؽٌاعایی اتؼاز ًاواراهسی ٍ ذَؽِ تٌسی  
هيالؼِ هَرزی زر حَسُ  : واروٌاى ًاواراهس

هؼاًٍر زَعؼِ هسیزیر ٍ تزًاهِ ریشی هٌاتغ 
 زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى

هؼقَهِ حثیثی  ، عیسهحغي ىثاىثائی
زوسز هحوَز  ، عیسُ تْارُ واؽیاى ، تاغی

  تیگلز
 1394 خضٍّؾی -ػلوی

هدلِ زاًؾىسُ 
خیزاخشؽىی زاًؾگاُ 
  -ػلَم خشؽىی زْزاى
 خیاٍرز عالهر

    

4 
:  اػسثارعــٌدی هسل زىاهلی ذلك زاًؼ

 هيالؼِ هَرزی زر زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى
عیس تْارُ واؽیاى، ػثاط افزاسُ، عیس 

 هحغي ىثاىثایی، هحوَز تیگلز
 1395 خضٍّؾی-ػلوی

هدلِ زاًؾىسُ 
خیزاخشؽىی زاًؾگاُ 
  -ػلَم خشؽىی زْزاى
 خیاٍرز عالهر

    



 مقاالت چاج ؼذٌ
 ًَیػٌدگاى   ػٌَاى همالِ زدیف  

 ،ISI) ًَع همالِ
خضٍّؾی،  _ػلوی
ززٍیدی،  _ػلوی

 (وٌفزاًغی
 کٌفساًع/ ًام هدلِ غال ازائِ

)  ًَع کٌفساًع
تیي  / هلی

 (الوللی

)  ًَع ازائِ کٌفساًع
پَغتس، ازائِ 
حضَزی، ازائِ 
 (هداشی، چاج

  

ش ػولکسد
ی، تَدخِ ٍ پای

ت هٌاتغ هال
هدیسی

 هسیزیر هقزف اًزصی  1 
  -زوسز راهیي رحین ًیا
 91 وٌفزاًغی هزین ًَرهٌسی خَر

وٌفزاًظ هسیزیر 
 هقزف اًزصی

   ارائِ حنَری  هلی

2 

هحاعثِ تْای  زوام ؽسُ آهَسػ زاًؾدَیاى 
زاًؾىسُ زًساًدشؽىی زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی 
زْزاى تِ زفىیه هميغ رؽسِ تِ رٍػ ّشیٌِ 

 (ABC)یاتی تز هثٌای فؼالیر 

زوسز  -هزین ًَرهٌسی خَر 
هزین  -راهیي رحین ًیا
هٌْاس  -رازیي هٌؼ 

 افؾاری 

 95 خضٍّؾی -ػلوی 
وٌگزُ هسیزیر عالهر 
تا زوزوش تز ىزح زحَل ٍ 
 ػولىزز ًظام عالهر 

 خَعسز  هلی 
زر حال خیگیزی 
تزای چاج زر 

 هدلِ 

ارائِ الگَ تزای زَسیغ اػسثاراذ ترؼ آهَسػ  3
تز اعاط ٍسى  ّز زاًؾدَ تِ زفىیه هميغ 
 رؽسِ زر زاًؾگاّْای ػلَم خشؽىی وؾَر 

  -زوسز راهیي رحین ًیا
 90 زدزتی  -ػلوی  هزین ًَرهٌسی خَر

وساب ًَآٍریْای هؼاًٍسْا 
ٍ حَسُ ّای عسازی 
زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی 

 زْزاى 

      

4 

ارائِ اٍلیي الگَ تزای زَسیغ اػسثاراذ ترؼ 
 Case mixedزرهاى تز اعاط هسل 

adjustment  زر زاًؾگاّْای ػلَم
 خشؽىی وؾَر 

  -زوسز راهیي رحین ًیا
 90 زدزتی  -ػلوی  هزین ًَرهٌسی خَر

وساب ًَآٍریْای هؼاًٍسْا 
ٍ حَسُ ّای عسازی 
زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی 

 زْزاى 

      

5 
ارائِ اٍلیي الگَ تزای زسٍیي ٍ هثازلِ زفاّن 
ًاهِ ػولیازی تا ٍاحسّای زرٍى زاًؾگاّی 

 زر زاًؾگاّْای ػلَم خشؽىی وؾَر 

  -زوسز راهیي رحین ًیا
 90 زدزتی  -ػلوی  هزین ًَرهٌسی خَر

وساب ًَآٍریْای هؼاًٍسْا 
ٍ حَسُ ّای عسازی 
زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی 

 زْزاى 

      



 ًَیػٌدگاى  ػٌَاى همالِ زدیف  
 ،ISI) ًَع همالِ

پطٍّشی،  _ػلوی
 (تسٍیدی، کٌفساًػی_ػلوی

ی
ًَغاش

 

1 Health Sector Evolution Plan: An 
appropriate model in Iran 

Tavakoli H, Pourazim Z, 
Kashian B, Amanlou M 

ISI 

تَدخِ
  -زوسز راهیي رحین ًیا -هزین ًَرهٌسی خَر ارسیاتی ػولىزز هؼاًٍر زَعؼِ هسیزیر ٍ تزًاهِ ریشی هٌاتغ   2 

 ززٍیدی   -ػلوی  هزین رازیي هٌؼ  

  -زوسز راهیي رحین ًیا -هزین ًَرهٌسی خَر تزًاهِ ػولیازی هؼاًٍر زَعؼِ هسیزیر ٍ تزًاهِ ریشی هٌاتغ   3 
 ززٍیدی   -ػلوی  هزین رازیي هٌؼ  

 ًَیػٌدگاى   ػٌَاى همالِ  
 ،ISI) ًَع همالِ

خضٍّؾی، _ػلوی
 (ززٍیدی، وٌفزاًغی_ػلوی

/ ًام هدلِ غال ازائِ
 کٌفساًع

ت هاهَز  
هدیسی

ی
هال

همایغِ ی ّشیٌِ ّای فَرذ حغاتْای   
اػوال خزاحی گلَتال تا زؼزفِ ّای  

هقَب زر تیوارعساًْای زاًؾگاُ ػلَم  
 خشؽىی زْزاى

آسازُ چسزرٍس، خَاز سارػی، 
ًْنر گَزرسی، هحوَز تیگلز، 
هحوسواظن اهیٌی، حویسُ  

 خَازی ًغة

 خیاٍرز عالهر 94 خضٍّؾی-ػلوی 



کتة چاج  
 ؼذٌ
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 چاپ کتة معاونت توسعه جدیدساز و کار 
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زحر زٌْا ٍ تَزُ  غاشیفسٌّگ ّسف تا فزفا وسة چاج ،1392 عال اس خیؼ زا  

  .اعر هی گزفسِ لزار غتادی هدیساى داٍزی

وارتزز ٍ هَمَع تِ زَخِ تا ،ٍیزایؼ اس خظ ؽسُ زسٍیي وسة ،تؼس تِ 1392 عال اس 

  ًَعاسی زحَل، هسیزیر .هی گیزز لزار تزرعی هَرز عسازی هززثو هسیز زَعو آًْا،

  زاٍری هَرز ًْایی ًغرِ عدظ ٍ هی زّس اًدام را ثاًَیِ زاٍری وارتززی هيالؼاذ ٍ

   .گزفر ذَاّس لزار زَعؼِ هحسزم هؼاٍى زاییس ٍ

تِ آزم هدَش اخر یا ٍ چاج ،ًْایی داٍزی هٌظَر تِ ؽسُ زاییس وسة ًْایر زر 

 .ؽس ذَاّس ارعال (فٌاٍزی ٍ تحمیمات هؼاًٍت ًظازت تحت) داًشگاُ اًتشازات
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 فرآیند چاپ کتاب



 هالی رًٍس زؼییي ٍ زْزاى خشؽىی ػلَم زاًؾگاُ هالی زَاسى تز هؤثز ػَاهل اثز عيح زؼییي ٍ ؽٌاعایی•

 95 الی 92 ّای عال تاسُ زر زاًؾگاُ

   ًاوارآهس واروٌاى هسیزیر الگَی ارائِ•

 زاًؾگاُ هٌاتغ ریشی تزًاهِ ٍ هسیزیر زَعؼِ هؼاًٍر زر عاسهاًی زاًؼ ذلك هسلغاسی•

 عاسهاًی زؼْس ٍ اًگیشُ تز آى زاثیز ٍ عاسهاى زر هسماتل احسزام ّای ؽاذقِ تزرعی•

 خسیس هحقَالذ ٍ ذسهاذ زَعؼِ ٍ ىزاحی زرققی خیؾٌَیظ ارائِ•

 تیوارعساًْای زر زفىیه تِ تیوارعساًی خؾسیثاًی ّای فؼالیر اس تغسزی تیواراى هٌسی رمایر ارسیاتی•

 (ىزح هدزی)زْزاى خشؽىی ػلَم زاًؾگاُ خَؽؼ زحر

 (ىزح هدزی) زْزاى خشؽىی ػلَم زاًؾگاُ زر عالهر الىسزًٍیه هسیزیر عاهاًِ ایداز ٍ ىزاحی•

 (ىزح هدزی) EFQMهسل اعاط تز  زاًؾگاُ زَعؼِ هؼاًٍر زر عاسهاًی یاتی ػارمِ•

30 

 لیعت طرح َای تحقیقاتی ارائٍ ؼذٌ حًزٌ 



 زْزاى خشؽىی ػلَم زاًؾگاُ زر هَرزی هيالؼِ :زاًؼ ذلك زىاهلی هسل اػسثارعٌدی•

 ایزاى زر عالهر ًظام ارسیاتی الگَی ارائِ•

 ریشی تزًاهِ ٍ هسیزیر زَعؼِ هؼاًٍر حَسُ زر هَرزی هيالؼِ :ًاوارآهس واروٌاى تٌسی ذَؽِ ٍ ًاوارآهسی اتؼاز ؽٌاعایی•

 زْزاى خشؽىی ػلَم زاًؾگاُ هٌاتغ

  موي آهَسػ زٍرُ زر آًْا هسیزیر ٍ ًگْساری ٍ  (HIS) تیوارعساًی اىالػاذ ّای عیغسن تا آَؽٌایی آهَسؽی زٍرُ زسٍیي•

 زْزاى خشؽىی ػلَم زاًؾگاُ زر واروٌاى ذسهر

 خشؽىی ػلَم زاًؾگاُ زر عالهر ًظام هسیزیر عاهاًِ اخزای ٍ ىزاحی زر عاسهاًی زاًؼ هسیزیر تِ زعسیاتی ٍ وارگیزی تِ•

 خضٍّؾی ػلوی رزثِ زارای تیوارعساى فقلٌاهِ ، زْزاى

 تِ ٍاتغسِ زرهاًی هزاوش زر HIS اعسمزار تا تیوارعساًی اىالػاذ هسیزیر ًظام عاسی یىدارچِ خْر هٌاعة الگَی ارائِ•

 32 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی   خضٍّؾی ػلوی رزثِ زارای تیوارعساى فقلٌاهِ زْزاى، خشؽىی ػلَم زاًؾگاُ

 لیعت مقاالت مىتؽر ؼذٌ



 هلی زرّوایؼ ؽسُ ارائِ تاساریاتی، لاتلیر ّای اعاط تز خشؽىی گززؽگزی زر رلاتسی هشیر وغة الگَی ارائِ•

 چالؼ ّا ٍ فزفر ّا تاساریاتی،

 ػلَم زاًؾگاُ زر ٍب تز هثسٌی تقَرذ (EHM) عالهر الىسزًٍیه هسیزیر خاهغ عاهاًِ عاسی خیازُ ٍ ىزاحی•

 46ؽوارُ/زحَل زٍرُ ًؾزیِ زْزاى، خشؽىی

 خشؽىی ػلَم زاًؾگاُ زر عالهر الىسزًٍیه هسیزیر خاهغ عاهاًِ لالة زر واراًِ ثثر ًظام عاسی خیازُ ٍ ىزاحی•

 46ؽوارُ/زحَل زٍرُ ًؾزیِ  زْزاى،

 /زاًؾگاُ خَؽؼ زحر تیوارعساًْای زر تیوارعساًی خؾسیثاًی فؼالیسْای اس تغسزی تیواراى رمایسوٌسی ارسیاتی•

 خایؼ هدلِ

  زْزاى، خشؽىی ػلَم زاًؾگاُ تیوارعساًی عایسْای ٍب تز زاویس تا الىسزًٍیىی اىالػاذ ارسؽیاتی هؼیارّای تزرعی•

 هسعیي زلِ ٍ الىسزًٍیىی تیوارعساى الوللی تیي عودَسیَم ًؾزیِ
 31 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی

 لیعت مقاالت مىتؽر ؼذٌ



ىزاحی ٍ ایداز عاهاًِ هسیزیر الىسزًٍیه عالهر زر راعسای تزًاهِ ریشی ٍ هسیزیر هٌاتغ زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی  •
 89زْزاى ، هدلِ زرققی هسیزیر فٌاٍری ّای تیوارعساًی ،ؽوارُ اٍل ذززاز 

تا زسٍیي مَاتو ٍ زعسَرالؼولْای خسیس زر تیوارعساًْای زاتؼِ  (HIS)خزٍصُ اعسمزار عیغسن اىالػاذ تیوارعساًی •
 89زاًؾگاُ ػلَم خشؽىی زْزاى، هدلِ زرققی هسیزیر فٌاٍری ّای تیوارعساًی ،ؽوارُ اٍل ذززاز 

 ًؾزیِ ّوای عالهر -همالِ ًظام ّای اىالػاذ آهاری ٍ وارتزز آى زر هسیزیر •

• Designing and implementing electronic health management system in 
tehran university of medical science, 4th International conference on E-
Commerce with focus on Developing Countries\ زدارذ چْارهیي وٌفزاًظ تیي الوللی 

هالشی-وَاالالهدَر-الىسزًٍیه  

 :ارعال همالِ  •

“Health Sector Evolution Plan: An appropriate model in Iran”   

 Health Serviceتِ هدلِ 
 33 

 لیعت مقاالت مىتؽر ؼذٌ



ترگساری کارگاٌ چارچًب ي قًاػذ 
ريغ ػلمی پصيَػ ترای کارکىان 

 ظتادی 



ترگساری ديرٌ کاريرزی داوؽجًیان مقاطغ کارؼىاظی ي کارؼىاظی ارؼذ  

 مذیریت خذمات تُذاؼتی درماوی
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 مًردی، تحلیل يجمغ تىذی ي ارائٍ ی گسارغظایر اقذامات ي مطالؼات 

   زَعؼِ هؼاًٍر عالِ چْار  ٍ عاالًِ ػولىزز گشارؽاذ زدویغ•

 زْزاى خشؽىی ػلَم زاًؾگاُ زَعؼِ هؼاًٍر چالؼ ّای زدویغ•

   زَعؼِ هؼاًٍر زَاًوٌسی ّای ٍ هَفك زدارب گشارػ زدویغ•

ِ ّای زسٍیي خیگیزی•  زَعؼِ هؼاًٍر اعسزازضیه تزًاهِ ٍ ػولیازی تزًاه

 رئیغِ ّی ر خلغاذ زر هحَلِ الساهاذ ذقَؿ زر گشارػ ارائِ•
 زَعؼِ هؼاًٍر تِ زاًؾگاُ

 ًظام عالهر ذقَؿ زر ؽسُ اًدام الساهاذ ذقَؿ زر گشارػ ارائِ•
 زَعؼِ هؼاًٍر زر ازاری
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 چاج ي اوتؽار ماَىامٍ تعامذ



 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی

51 

 وؽریٍ تعامذ

 اؽسزان تِ ّسف تا ٍ «داًشگاُ هٌاتغ ازتمای ٍ غاشهاى تْثَد» ؽؼار تا تغاهس ًؾزیِ•

 .ؽَز هی هٌسؾز زاًؾگاُ وارؽٌاعاى ٍ هسیزاى زعساٍرزّای ٍ ًَیي هسیزیر زؼالین ٍ هفاّین گذاؽسي

 تزرعی هَرز زاًؾگاُ هرسلف عيَح زر هسیزیر ػولی ٍ ػلوی هفاّین زا ؽَز هی زالػ ؽوارُ ّز زر•

   .گیزز لزار

 :محًرَای وؽریٍ
هسیزیر ٍ عیاعر گذاری عالهر 
هسیزیر زاًؼ 
هسیزیر ػولىزز 
هسیزیر ویفیر ٍ تْزُ ٍری 
 (هالی، اًغاًی ٍ )هسیزیر ٍ ارزما هٌاتغ... 
هسیزیر خزٍصُ ّا ٍ ىزح ّای ػوزاًی عالهر 
 رٍػ ّای تْثَز عاسهاى 
 في آٍری تززز ٍارسیاتی في آٍری عالهر(HTA) 

 



وؽریٍ تعامذ 
(

13
96

) 
13ؽوارُ  14ؽوارُ   15ؽوارُ    

16ؽوارُ  17ؽوارُ   18ؽوارُ    
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) 
1ؽوارُ  2ؽوارُ   3ؽوارُ   4ؽوارُ   5ؽوارُ   6ؽوارُ    

7ؽوارُ  8ؽوارُ   9ؽوارُ   10ؽوارُ   11ؽوارُ   12ؽوارُ    
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ٍ ظازی  ي اصالح فرآیىذَای اجرایی ي  تُیى

ٌ َای اطالػاتی يب ظایت  خذماتی مثتىی تر پایگا



 ٍتػایت 14                زؼساز ول ٍتغایر ّای زحر خَؽؼ ایي هسیزیر زر هؼاًٍر زَعؼِ          •

 ًفس 27668                                        زؼساز وارتزاى ثثر ًام ؽسُ زر عایر هؼاًٍر زَعؼِ             •

 ًفس 47                      زؼساز هسیزاى عایر سیزترؼ ّا•

 هَزد 6000تیش اش               زؼساز زفؼاذ زىویل فزم ّای الىسزًٍیىی زر هدوَػِ ٍتغایر ّای هؼاًٍر•

 ...ؽاهل ثثر ًام ًیزٍّای ىزحی، زرذَاعر ؽغل ٍ   •
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الکتريویکی ومًدن خذمات قاتل ارائٍ تٍ مراجؼیه داخل ي 

 خارج ظازماوی در حًزٌ فؼالیت َای مؼايوت تًظؼٍ
راَثری ي تًظؼٍ خذمات الکتريویکی مؼايوت تًظؼٍ از طریق 

 مذیریت ي پؽتیثاوی پایگاٌ َای الکتريویکی  

عساحی ٍ پیادُ غاشی پَغتِ خدید غایت هؼاًٍت تَغؼِ 

 هدیسیت ٍ تسًاهِ زیصی هٌاتغ تسای شیس ت شْا 
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 طراحی ي پیادٌ ظازی پًظتٍ جذیذ يب ظایت مؼايوت تًظؼٍ



 زَعؼِ هؼاًٍر الىسزًٍیه ّای خایگاُ ذسهاذ هَخَز ٍمغ تزرعی•

  ٍ عسازی ذثزگاى ًظز تِ زَخِ تا زَعؼِ هؼاًٍر الىسزًٍیه ذسهاذ ای زَعؼِ ًیاسهٌسیْای اعسرزاج•

 96/4/20 زارید زر زَعؼِ هؼاًٍر IT وارؽٌاعی وویسِ هقَتاذ

 زَعؼِ هؼاًٍر زر ًیاس هَرز ذسهاذ خیؾٌْازاذ عاسی ًْایی ٍ زسٍیي ٍ زْیِ•

  تِ زَخِ تا زاًؾگاُ عزٍر تِ یىساٍب عزٍر اس زاًؾگاُ زَعؼِ هؼاًٍر افشار ًزم اىالػازی تاًه اًسمال•

 ّای ترؾٌاهِ خیزٍ عایثز حَسُ زر ایوٌی هَارز رػایر ٍ اىالػاذ اس هساٍم گیزی خؾسیثاى لشٍم

 زعسی تاال ّای عاسهاى عایز ٍ زاًؾگاُ اىالػاذ فٌاٍری ٍ آهار هسیزیر اس ارعالی

 اس ولیِ اىالػاذ ٍب عایر تزرٍی ّارز اوغسزًالته آج گیزی هاّیاًِ * 

 زَعؼِخایگاُ ایٌسزًسی ٍب عایر هؼاًٍر ػمس لزارزاز ًزم افشار وارؽٌاعی خْر * 
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 اػتثار تخؽی  



ِّا داًشکدُ ٍ تَغؼِ حَشُ دز خَدازشیاتی ّای فسم زغاًی زٍش ت 
 
اخسای تاشتیٌی ٍ اخسا هػتٌدات، کٌتسل ّای ت ش اش یك ّس دز اعالػات کیفی تحلیل  

 شاخصْا
 
شاخص ّس دز ّا داًشکدُ ضؼف ٍ لَت ًماط اغت ساج 
 
غایت ٍب زٍی تس شدُ هٌتشس خَدازشیاتی ًتایح تسزغی IQAAN  

)International Quality Assurance and Accreditation Network( 
 
ِداًشگاُ دز هغلَب ٍضؼیت تِ زغیدى زاغتای دز تْثَد ّای تسًاهِ ازائ 
 

ّا داًشکدُ  ٍ غتاد فؼاالى ٍ زاتغیي اش تمدیس 
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تیه المللی دتیرخاوٍ تروامٍ ریسی ي اجرای ؼاخص َای اػتثار تخؽی 
 (مؼايوت تًظؼٍ مذیریت ي تروامٍ ریسی مىاتغ)



 ASIC (2017-2021)اػتثارتخؽی مجذد مًظعٍ 
 

 تیي اػسثارترؾی راتيیي ؽثىِ زؾىیل•
 احقاء ّسف تا زاًؾىسُ ّا زر الوللی

 .زَعؼِ هؼاًٍر ّای ؽاذـ

 هزاوش ٍ ّا زاًؾىسُ ّای ؽاذـ تاستیٌی•
 عسازی

 تیي هؼاًٍر تا ّواٌّگی خلغاذ تزگشاری•
 ارسیاتاى تاسزیس ذقَؿ زر الولل

 اهاوي اس تاسزیس خلغاذ زر ّوىاری•
 زاًؾگاُ

 هدسز اػسثارترؾی زر ػالی رزثِ وغة•
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 شاخص های مرتبط با دانشکده ها

 شاخص کد شاخص کد شاخص کد شاخص کد

A.2 A.8.3 A.8.11 B.2 

A.3 A.8.4 A.8.12 B.2* 

A.3* A.8.5 A.813 B.2.1 

A.4 A.8.6 A.8.14 H.9 

A.4.1 A.8.7 A.8.15 H.9.3 

A.8 A.8.8 A.8.16 H.10 

A.8.1 A.8.9 A.8.17 H.10.1 

A.8.2 A.8.10 A.8.18 

تؼداد شاخص  
ّای هستثظ تا 
:داًشکدُ ّا  

شاخص 31    



 مدیریت
 توسعه سازمان و سرمایه انسانی  

B.1 B.3.4 B.7.4 H.8.4 

B.1.1 B.4.1 B.7.5 H.8.5 

B.2 B.7 B.7.6 H.9 

B.2* B.7* H.8 H.9.1 

B.2.1 B.7.1 H.8.1 H.9.2 

B.3 B.7.2 H.8.2 H.9.3 

B.3.3 B.7.3 H.8.3 

 شاخص 27

 مدیریت
 نظارت و توسعه امور عمومی  

A.2 A.8.3 

A.3 B.3.1 

A.3* B.3.2 

A.4 

A.4.1 

A.5 

A.6* 

 شاخص 10

 مدیریت
 فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

A.8.1 A.8.17 

A.8.3 H.10 

A.8.9 H.10.1 

A.8.10 

A.8.11 

A.8.15 

A.8.16 

 شاخص 10

تؼذاد ؼاخص َای مرتثط تا مذیریت َای 
 ؼاخص 47: ظتادی

 ؼاخص َای ظتادی مؼايوت تًظؼٍ مذیریت ي تروامٍ ریسی مىاتغ



ؼاخص َای 
اػتثارتخؽی تیه 

 المللی
:  در ظاماوٍ 

http://gsia.t

ums.ac.ir/Iq

aan 
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تیه المللی دتیرخاوٍ تروامٍ ریسی ي اجرای ؼاخص َای اػتثار تخؽی 
 (مؼايوت تًظؼٍ مذیریت ي تروامٍ ریسی مىاتغ)



دتیرخاوٍ خًدارزیاتی داوؽگاٌ ػلًم  
پسؼکی تُران تر اظاض اظتاوذاردَای  

 مؤظعٍ ایملی اػتثارتخؽی 

 اعساًسارزّای اعاط تز ذَزارسیاتی وارگاُ زر ؽزور•

  ای هَعغِ اػسثارترؾی هلی

ِ ای اػسثارترؾی هغسٌساذ خوغ تٌسی•  زواهی اس هَعغ

 زارید زر زَعؼِ هؼاًٍر گزٍُ ّای ٍ هسیزیر ّا

 ؽسُ زىویل هغسٌساذ ارعال ٍ 1395/8/22

ِ ای ترؾی اػسثار هغسٌساذ ارائِ•  اس تاسزیس رٍس زر هَعغ

   1395/10/5 زارید زر زَعؼِ هؼاًٍر
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دتیرخاوٍ خًدارزیاتی داوؽگاٌ ػلًم پسؼکی تُران تر اظاض اظتاوذاردَای ملی  
 مؤظعٍ ایاػتثارتخؽی 
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 تحلیل ؼرایط ي وحًٌ تفًیض اختیارات    



 اظىاد ي قًاویه تاالدظتی تررظی ؼذٌ در زمیىٍ تفًیض اختیار

 زاًؾگاُ هسیزیر خاهغ ًاهِ آئیي•

 آى اخزائی ّای ًاهِ آئیي ٍ هشایساذ ٍ هٌالقاذ تزگشاری ًَى لا •

 زاًؾگاُ هؼاهالزی ٍ هالی ًاهِ آئیي•

 زاًؾگاُ هالی اعٌاز تِ رعیسگی الؼول زعسَر •

 زاًؾگاُ هالی اًنثاه ٍ تَزخِ اخزائی زعسَرالؼول•

 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی



 :ريغ ؼىاظی

تا ) خوغ آٍزی اعالػات  -1
اغتفادُ اش هصاحثِ ًیوِ 

غاختاز یافتِ ٍ هکاتثِ زغوی 
(تا تواهی هدیساى  

  11:  دزیافت پاغخ اش -2

تیوازغتاى ٍ شثکِ  

  -داًشکدُ  9 –تْداشتی 

هدیسیت غتادی 4  

تحلیل دادُ ّای خوغ  -3
آٍزی شدُ تا اغتفادُ اش 

ٍ تحلیل  SWOTهاتسیع
 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی ٍضؼیت هَخَد



 اختیاراتی تفًیض اجرای فاز ايل پريشٌ

   : SPACE هاتسیع خسٍخی اغاظ تس ذیل ّایهدیسیت اًت اب

اهَزهالی 

ػوساًی ّایعسح تس ًظازت ٍ فٌی  

ِاًػاًی غسهایِ ٍ غاشهاى تَغؼ 

 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی



 مذیریت فىی ي وظارت تر طرح َای ػمراوی:  SWOTومًوٍ ماتریط 

  Weakness ًماط ضؼف  Strength ًماط لَت

S1 ّاحغاب فَرذ تِ رعیسگی سهیٌِ زر خساًغیل ٍخَز ٍ 
 ّاٍمؼیر فَرذ

S2 ًظارذ ذقَؿ زر اذسیاراذ زفَیل تزای عساز آهازگی 
 زا ّا ٍمؼیر فَرذ تِ رعیسگی ٍ ػوزاًی ٍ فٌی اهَر تز

 هسَعو هؼاهالذ عمف

  Threat تْدیدّا  Opportunity فسصت ّا

O2 ِهسَعو هؼاهالذ تِ هزتَه ّشیٌِ زر خَیی فزف ٍ 
 هْوسز اهَر زر آى اس اعسفازُ

O3 فف رمایر افشایؼ ٍ ػوزاًی ٍ فٌی اهَر زر زغزیغ 

O4 هَلر، ّای ٍمؼیر فَرذ تِ زز هيلَب رعیسگی 
 زؼسیل ٍ ليؼی

S1O3 غمف تا ػوساًی ٍ غاختواًی اهَز اًدام  

 ًظازت اػوال لصٍم صَزت دز ٍ هتَغظ هؼاهالت

S2O2 تا غاختواًی فٌی ػولیات ٍ خسید اًدام  

 ًظازت اػوال لصٍم صَزت دز ٍ هتَغظ هؼاهالت غمف

S1O4 پسٍضُ تس ًظازت ٍ ٍضؼیت صَزت تِ زغیدگی  

 هتَغظ هؼاهالت غمف تا ػوساًی ّای

 استراتژی



تمامی مذیریت َای ظتادی در قالة  SWOTجمغ تىذی ماتریط َای 
 SPACE ارزیاتی مًقؼیت ي اقذام راَثردی ماتریط 
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 ارزیاتی ػملکرد ياحذَای تاتؼٍ



   http://pe.tums.ac.ir:تٍ آدرضظاماوٍ   ارزیاتی ػملکرد  



 94کتاب ارزیاتی ػملکرد ظال  



 1395ارزیاتی ػملکرد ظال 

ؽوارُ ًاهِ تِ زَخِ تا هسیزیر ایي ػولىزز ارسیاتی ّای ؽاذـ تاسًگزی  

 95/1/23 هَرخ 94/ز/21107/110

زَعو زاتؼِ ٍاحسّای راتيیي ولیِ تزای 95/3/1 زارید زر آهَسؽی خلغِ یه تزگشاری  

 اؽسغال هحل تِ اهسیاسزّی ًحَُ آهَسػ هٌظَر تِ هسیزیر ایي
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 مقايمتیاقتصاد 
 95تجمیغ ي ارائٍ گسارغ ػملکرد داوؽگاٌ ػلًم پسؼکی تُران در ظال 

 مقايمتی  در راظتای ظیاظت َای اقتصاد 
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تررظی، مطالؼٍ ي طراحی وظام وًیه مذیریتی  

 مىطثق تر ظاختار مؼايوت تًظؼٍ



 :پسٍضُ ایي زاغتای دز شدُ اًدام ّای فؼالیت

 اعسفازُ لاتل ٍ تزگشیسُ هماالذ اًسراب ٍ ؽسُ خغسدَ زازُ خایگاُ ّای زواهی اس همالِ 465 تزرعی•

 زَعؼِ هؼاًٍر ّای اعسزازضی ٍ رعالر تیاًیِ اًساس، چؾن هيالؼِ•

 زَعؼِ هؼاًٍر اّساف تز هٌيثك آى رٍسرعاًی تِ ٍ هَخَز اعسزازضیه تزًاهِ تاسًگزی زرذَاعر•

 ًَیي ًظام سهیٌِ زر هَفك زدزتِ تا عاسهاى زٍ اس تززاری الگَ ٍ هارویٌگ تٌچ تا هززثو الساهاذ آغاس•

 هسیزیسی
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ِ ی چؾن اًساس، خولِ اس اعسزازضیه تزًاهِ آیسن ّای رعاًی رٍس تِ مزٍرذ ٍخَز•   ٍ رعالر تیاًی
ِ ریشی اػسثار زارید ازوام تِ زَخِ تا هؼاًٍر ایي اعسزازضی ّای  هؼاًٍر ؽسُ زسٍیي اعسزازضیه تزًاه

 هسیزیسی ًَیي ًظام هيالؼِ ٍ تزرعی» خزٍصُ فؼالیر ّای اًدام راعسای زر ًیش ٍ 94 عال زر زَعؼِ
 .«زاًؾگاُ زَعؼِ هؼاًٍر عاذسار تز هٌيثك

 تِ 95/9/25 زارید زر زَعؼِ هؼاًٍر ّای اعسزازضی ٍ رعالر تیاًیِ اًساس، چؾن تاسًگزی ًاهِ ارعال•
 زَعؼِ هؼاًٍر

 هؼاًٍر اعسزازضیه تزًاهِ تاسًگزی زَلف تز هثٌی زَعؼِ هحسزم هؼاٍى زعسَر زلیل تِ خزٍصُ ایي•
 .اعر ؽسُ هسَلف زاًؾگاُ عالِ چْار تزًاهِ ٍ زَعؼِ ؽؾن تزًاهِ اتالؽ سهاى زا زَعؼِ

 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی
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 مرکس جامغ آمًزغ ؼغلی کارکىان



 ٍ دزًَد آى تصَیة ٍ زاًؾگاُ رئیغِ ّیاذ تِ زاًؾگاُ واروٌاى ؽغلی آهَسػ خاهغ هزوش الگَی ارائِ•

 چْارهیي ٍ عی هقَب 7 تٌس اخزای راعسای زر 13/10/94 هَرخ زاًؾگاُ زئیػِ ّیات خلػِ دٍهیي

 89/10/18 هَرخ زاًؾگاُ اهٌای ّیاذ خلغِ

  ّای زرعٌاهِ ٍ ّا تغسِ زسٍیي ٍ زاًؾگاُ زر فؼال هؾاغل هْارزی ٍ ػلوی ّای زَاًوٌسی ؽٌاعایی•

 تِ زحقیلی هسارن تِ هٌسْی خَزهاًی آهَسػ ؽىل تِ زاًؾگاُ ًیاس هَرز هْارزی ٍ ػلوی آهَسػ

 ؽغلی ّای رعسِ اس یه ّز هؾاغل زفىیه
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 داوؽگاٌآمًزغ ؼغلی کارکىان ارائٍ الگًی مرکس جامغ 

کاشیاى، شّسا پَزػظین، هٌْدظ غیدُ تْازُ ، دکتس هػؼَد اهاًلَ، هٌْدظ دکتس هحوَد تیگلس

احود هَغَی، هٌْدظ هًَا غؼید
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تسًاهِ زیصی 
اغتساتطیك غسهایِ  

 اًػاًی

 
 ازشیاتی اثست شی دٍزُ ّا

 
 
 
 

شٌاغایی ًیاشّای خدید 
 آهَششی

 
 
 

شٌاغایی ًماط ضؼف ٍ 
 لَت فسایٌد اخسایی

 

 عساحی اغتساتطیك تسگصازی دٍزُ ّای آهَششی ازشیاتی فسایٌد  

 تُثًد ي تًظؼٍ فرآیىذ

تؼسیف دٍزُ ّای 
آهَششی تس اغاظ  
 تسًاهِ اغتساتطیك

تؼسیف دٍزُ ّای 
آهَششی تس اغاظ  

 هشاغل

 ًیاشغٌدی
اغتساتطیك   

اػالم ًیاش  
کازهٌد یا 
 هدیس

کاًَى  
ازشیاتی لثل  
 اش دٍزُ

کاًَى  
تَغؼِ ٍ 
 اغتؼدادیاتی

اًغثاق دٍزُ  
 تا ًیاش شغلی

تسًاهِ زیصی ٍ 
 اخسای دٍزُ

کاًَى  
ازشیاتی پع  
 اش دٍزُ



 چارت پیؽىُادی مرکس جامغ آمًزغ کارکىان
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 رئیس مرکس

 امًر پؽتیثاوی
 مذیریت ارتثاطات ي اطالع رظاوی

 (َماَىگ کىىذٌ کار ي تحصیل) 
 گريٌ َای آمًزؼی

 مذیریت امًر 

 آمًزؼی ي پصيَؽی

امًر پصيَػ، تًظؼٍ ي 

 تريزرظاوی ديرٌ َا

امًر پیگیری پیؽرفت ؼغلی ي 

  ارزیاتی اثرتخؽی ديرٌ َا
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 الگًی تًمی خلق داوػ رقاتتی  
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طراحی الگًی تًمی خلق داوػ مؼايوت 
 تًظؼٍ مذیریت ي تروامٍ ریسی مىاتغ داوؽگاٌ

تررظی يضؼیت کلی داوػ در  مؼايوت تًظؼٍ مذیریت 
 ي تروامٍ ریسی مىاتغ  

 

 اتسسا زازُ ّا زحلیل ٍ زدشیِ هٌظَر تِ

ِ عاسی  .اعر ؽسُ اًدام زازُ ّا ذالف

ـ ّای هٌظَر ایي تِ  زر هؾاتِ ؽاذ

ِ اًس خای گزٍُ یه  های هسینه) .گزفس

 محتوای -آشکار دانش محتوای – دانش

 (دانش تسهیم – ضمنی دانش

 

خیاٍرز عالهر خضٍّؾی -خذیزفسِ ٍ چاج ؽسُ زر هدلِ ػلوی 

هغالؼِ : اػتثازغٌدی هدل تکاهلی خلك داًش"تا ػٌَاى 

 "هَزدی دز داًشگاُ ػلَم پصشکی تْساى

الگَی تکاهلی خلك داًش زلاتتی تا "زسٍیي وساب 

هزاحل ) "زٍیکسد تَغؼِ ٍ تْثَد ٍضؼیت داًشی هَخَد

 (اٍلیِ زاٍری  فَرذ گزفسِ اعر

زوسز عیس عیسُ تْارُ واؽیاى، زوسز ػثاط افزاسُ، هٌْسط : ًَیػٌدگاى

 ىثاىثاییهحغي 

 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی
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چاج همالِ زر هدلِ  
ػلوی خضٍّؾی خیاٍرز  

عالهر زر آتاى هاُ عال  
1395 

 هسیزیر ًَعاسی ٍ هيالؼاذ وارتززی
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ارائٍ الگًی مذیریت  "طرح پصيَؽی تا ػىًان

 "مذرآکارکىان واکا



غاتویت همالِ تا ػٌَاى 

“Health Sector 

Evolution Plan: An 

appropriate model 

in Iran”   

   Health Serviceدز هدلِ 
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 تِ هَمَع 126 ًَآٍراًِ، ػولىززّای خؾٌَارُ زر

 هزحلِ عِ زر عسح 9 زؼساز، ایي اس .رعیس ثثر

 اس وِ ؽس؛ هٌسرة زاًؾگاُ ول زر خؾٌَارُ ایي

 اس .تَز زَعؼِ هؼاًٍر تِ هسؼلك عسح 7 زؼساز ایي

 2 زاًؾگاُ رئیغِ ّی ر تزگشیسُ، ىزح 9 تیي

 ٍ اٍل عسح ػٌَاى تِ را تَغؼِ هؼاًٍت عسح

 زاًؾگاُ ًَآٍراًِ ػولىززّای خؾٌَارُ تستس دٍم

  .ؽس اّسا آًْا تِ خَایشی ٍ تزگشیس 1394 عال زر

 اجرایی  -دتیرخاوٍ ػلمی
 مؼايوت تًظؼٍ در جؽىًارٌ ػملکردَای وًآيراوٍ

 

 : تستس ّای عسح ػٌاٍیي

 عالهر حَسُ ذیزیي ّای ووه خذب ٍ عاهاًسّی
 زاًؾگاُ

 زاًؾگاُ زؼْسی حغاتساری افشار ًزم عاسی زداری

 

 ،1395 عال زر زَعؼِ هحسزم هؼاًٍر اتالؽ ىثك
 خؾٌَارُ هسَلی تؼٌَاى هالی اهَز هدیسیت

ِ  خلغاذ لذا .ؽس هٌقَب ًَآٍراًِ ػولىززّای  وویس
 ؽىل 1395 عال زٍم هاُ 6 اس ػوال وارؽٌاعی

 .ًوی تاؽس هَخَز سهیٌِ ایي زر زازُ ای ٍ ًگزفسِ



 اجرایی  -دتیرخاوٍ ػلمی
 َفتٍ ظالمت 

 خْت هٌاغة کازّای غاشٍ تدٍیي ٍ تْیِ تسزغی،

 ًظازت هدیسیت ّوکازی تا غالهت ّفتِ اّداف پیشثسد

 ػوَهی اهَز تَغؼِ ٍ

ِعالهر ّفسِ تا هززثو اعسٌس زْی 

ٍِتغایر رٍی تز آى تارگذاری ٍ ؽؼار ٍ ذثز ٍ ػىظ زْی 

 زَعؼِ هؼاًٍر

یىؾٌثِ رٍس زر عالن فثحاًِ زَسیغ خْر ّواٌّگی 

ؽٌثِ عِ رٍس زر عالهر ّفسِ اذسساهیِ هزاعن تزگشاری  

 (هیَُ ویه ّوزاُ تِ عالن غذای خؾٌَارُ)

ٍ ... 
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 96َفتٍ ظالمت 

تِ هٌاغثت ًکَداشت چْازهیي زٍش اشّفتِ غالهت 
غسفِ ّای هشاٍزُ  96هصادف تا چْازم ازدیثْشت هاُ 

زایگاى زٍاًشٌاغی ٍ هشاٍزُ زایگاى تغریِ دز غاختواى 
 .غتاد هسکصی داًشگاُ تسپا شد



 96َفتٍ ظالمت 

 دزج خْت اعالػات فٌاٍزی ٍ آهاز هدیسیت تا ّواٌّگی•

 اتَهاغیَى ً ػت صفحِ دز غالهت ّفتِ زٍش ّس شؼازّای

 ادازی

  تغریِ هشاٍزاى اش اغتفادُ خْت تغریِ داًشکدُ تا ّواٌّگی•

 غالهت ّفتِ دز



 تا ظپاض از تًجٍ ؼما


