
 
  

 

وظيفه خطيري در زمينه معاونت توسعه مديريت و منابع يكي از اركان اصلي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در حوزه منابع انساني، مالي و پشتيباني است كه 

از . برنامه هاي توسعه اي  ستاد و دانشگاهها را فراهم سازد رسالت و جايگاه اين معاونت ايجاب مي نمايد كه منابع الزم براي . ارتقاء و بهبود نظام سالمت بر عهده دارد

در چنين شرايطي . اهميت توجه به اين حوزه حساس تر مي گردد سوي ديگر با توجه به شكافي كه همواره بين منابع مورد نياز و منابع موجود در كشور ما وجود دارد،

در . از طريق بررسي دقيق چالشها امري اجتناب ناپذير است مهم و اساسياولويت بندي موضوعات  د دارد،كه منابع محدود بوده و پراكندگي زيادي در اين حوزه وجو

 :زير اهم مشكالت و چالش هاي موجود در حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع فهرست بندي شده است
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