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 ديباچه

. استک سازمان ي ين اجزايب يو نحوه هماهنگ يو سطوح فرمانده مراتب سلسلهف واحدها، يوظا ميقست يچگونگ انگريب يساختار سازمان

ساختار لذا . کند يم ريپذ را امکان سازمان يو اهداف اصلرسالت ، تحقق يانسان يروينعمل هدفمند  يبرا يفراهم نمودن چارچوبساختار با 

با توجه به ن ي، بنابراهست يکار يندهايف و فرايانجام وظا يبرا يانسان منابع يعنيمنبع هر سازمان  نيتر ع مهميانتخاب و توز يبرا ييمبنا

ک يد يجد يو کارکردها ها نقشو  ها سازمانو انطباق مستمر آن با رسالت و اهداف  يبازنگرده روزافزون، يچيپ يازهايو ن يطيتحوالت مح

 .استضرورت 

 يمواردمانند  يمشکالت از وجود يحاک، شود يم يسپرآن دو دهه  ين بازنگريکه از آخر ها دانشگاهساختار موجود  يمقدمات يشناس بيآس

د، تداخل و يجد يندهايو فراف يوظا يفيو ک ير کمييتغ ،با حجم کار ها دانشگاه يسازمان يها پستب و تعداد يمتناسب نبودن ترک: مانند

تواند موجب اختالل  يآن م يامدهايه و پين رويت و تمرکز نامناسب است که تداوم اي، رسميدگيچيپ ،واحدها يف برخيدر وظا يکار يمواز

از  يتعدادشدن  توجه به جدا باگر يد از طرف .شود يارين هدر رفتن منابع بسيو همچن ها ت دانشگاهيبه اهداف و انجام مأمور يابيدر دست

ک ضرورت يها را به  دانشگاه يالت سازمانيساختار و تشک يو بازآرائ يبازنگربزرگ،  يها دانشگاهاز  سيدالتأسيجد يعلوم پزشک يها دانشکده

: ازجملهاست  يمصرح در اسناد باالدست يفيتکل ها، دانشگاه يستاد يالت واحدهايو تشک يسازمان يگر بازنگريد ياز سو .ل کرده استيتبد

 يها استيس 06بند  (ب. (يادار نظام التيکتش ساختن يمنطق و يساز متناسب ،يساز کچاب) يادارنظام  يکل يها استيس 01بند ( الف

 يبرنامه پنجم توسعه، سند تحول در نظام سالمت، نقشه علم ر اسناد هماننديسا( ج. يمقام معظم رهبر ياز سو يابالغ ياقتصاد مقاومت يکل

 .بوده است ياصالح نظام ادارز نقشه راه يو ن يقانون اساس 22اصل  يياجرا يها استيکشور و س

الت يو تشک يتخصص يندگان واحدهايمختلف وزارت متبوع، نما يها تيريها و مد د است مجموعه حاضر که با مشارکت فعال معاونتيام 

در نظام ق برنامه تحول يل در استقرار و تعميشده است، موجب تسه فراهم يساختار يها يمنظور کاهش شکاف و رفع نارسائ ها به دانشگاه

 .سالمت شود

جناب  شان، ازيمانه ايحک يبه جهت رهنمودها، يدکتر هاشم يجناب آقا ،وزارت يعالمقام  غيدر يب يها تيحمااز  دانم يمنجا الزم يدر ا

اقدام ن يشروع ا يبرا ياديت و منابع زحمات زيريدر معاونت توسعه مد يت قبليکه در مسئولر يمقام محترم وز قائم يرچيدکتر حر يآقا

 يدکتر ملک ين از جناب آقايهمچنو  امنا يها ئتيرخانه هيس دبير و رئين لو مشاور محترم وزيدکتر ام يمتقبل شدند، از جناب آقان ياديبن

به عمل آوردند، و از  ها دانشگاهساختار  يساز يمنطق يبرا ياديتالش زکه  يت و تحول اداريريشان در مرکز توسعه مديو همکاران ا

 .مينما يند تشکر ميفرآ يعنوان صاحبان اصل کشور به يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک يها در دانشگاه يگرام همکاران

 

 صدرالسادات يد عليدکتر س

 ت و منابعيريمعاون توسعه مد
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 يعلوم پزشک يها ها و دانشکده ستاد دانشگاه يسازمان ساختار يبازنگر ياصول و مبان

 روش اجرا

 .ديگرداستفاده  يو کم يفيک يبيکرد ترکيرواز  يعلوم پزشک يها دانشکدهو  ها دانشگاه يستاد يواحدها يدر بازنگر

 يواحدها يف اصلين وظاييتع يبرا ازجمله التيتشک مرتبط با يرهايمتغ ييشناسا ين نحو بود که برايکار به ا روند

 يرها و کميمتغ يت نسبيب اهمين ضرييواحدها، تعت يرگذار بر حجم فعاليتأث يرهايمتغ ييها، شناسا دانشگاه يستاد

کارشناسان و در  يها دگاهياز د ها دانشگاه يها رمجموعه حوزهيز ين واحدهاين و استاندارد کردن عناوييها، تع آن يساز

 .ديها استناد گرد تيبر حجم فعال هر واحد يسازمان يها ن تعداد و نوع پستييتاً تعيو نها ساختار يطراح

 يها ن روش تعداد پستيدر ا. دياستفاده گرد يستاد از مدل خط يا فهيوظ يواحدها يانسان يرويمحاسبه تعداد ن يبرا

خدمت و  يجاد تقاضايرگذار بر ايتأث يرهاياز متغ ير وابسته، تابعيعنوان متغ به يک از واحد ستادياز هر يموردن يسازمان

 ،صف يعملکرد واحدها يابيارزش ش، نظارت وي، آموزش، پايزير برنامه، يگذار استيل سياز قب يستاد ياصل يها تيفعال

پست ) يانسان يرويبا توجه به حداقل تعداد ن زين يمقدار ثابت الگون يدر ا. اند شده محاسبهر مستقل ينقش متغ در

صورت  به) مورداستفاده يرهايمتغ. مربوط در نظر گرفته شد يها تيحجم فعال عالوه برواحد ک از يهر  يبرا( يسازمان

در  .آمده است کيوست شماره يپها در  دانشگاه يستاد ياز واحدهايموردن يانسان يرويمحاسبه ن يبرا( يبيساده و ترک

 يها ياستراتژ. ها قرار داشت کارگروه يتمام موردتوجه رکنک ي عنوان به يعدالت محور اصل تيرعامراحل کار  يتمام

 :ل بوده استيشامل موارد ذ يدر روند بازنگر شده گرفتهبکار 

 واحدها به ساختار کالن ياصل يها تيفعالف و يجزء به کل و از وظا کرديبا رو وها  تيفعالمجدد  يمهندس 

 وزارت بهداشت يتخصص يها حوزهو  ها دانشگاهن از يند و مطلعيم صاحبان فرايمشارکت دادن مستق 

 الت کتابخانه يبه انتزاع تشک توان يممثال  طور به)صف  يستاد به واحدها يف اجرائيو انتقال وظا يتمرکززدائ

 (اشاره نمود ياجرائ يو درمان به واحدها يآموزش يها معاونتاز  يپزشک يها تيفورت يو ستاد هدا يمرکز

 ها دانشگاه يستاد ين واحدهايدر ب يکار يف و کاهش موازيوظاتداخل و به حداقل رساندن  ييشناسا 

 مرتبط يستاد يف مشابه در واحدهايبا تمرکز وظا ياصل وحدت فرماندهت يرعا 

 يسازمان يها پست ين شغليو استاندارد کردن عناو يساز کساني 

 يکارگروه تخصص 8 صورت بهو  مستقل يکار حوزه 16در قالب  ها دانشگاه ياصلف ياوظو  تيمأمورند يفرآن يا يطدر 

 يعلوم پزشک يها دانشگاهستاد وزارتخانه و  يتخصص يها حوزه ارياالخت تامندگان ينفر از نما 001ش از يمشتمل بر ب
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در مرکز توسعه و ( 0190اسفند  1ت يلغا آذرماه 9خ ياز تار) يجلسه کارشناس 061 ش ازيب يبا برگزار. شد يده سازمان

 .قرار گرفت يکارشناس موردبحثط و الزامات کار يات، شرايموضوعات، مقتض يتحول ادار

و با شرکت  يک کارگاه آموزشي يق برگزارياز طر ها دانشگاهستاد  يليالت تفصيه تشکي، نسخه اولمراحل نيازا پس 

بر اساس  يقرار گرفت و اصالحات نهائ موردبحث يوزارت يها حوزهو  ها دانشگاهاز  ينفر از کارشناسان تخصص 51حدود 

 .دياعمال گرد يافتيبازخورد در

 يف واحدهايو اصالح شرح وظا يبازنگر د،يب گرديها تعق دانشگاه ساختار ستاد يند بازنگريکه در فرآ يگرياقدام مهم د

 يدر گام اول همزمان با جلسات بازنگر. ن کار در سه مرحله انجام شديا. استالت يتشک يبا بازنگر زمان هم يا فهيوظ

 يدر مرحله بعد. ديمرتبط در وزارت متبوع اخذ گرد يتخصص يها حوزهف واحدها از يشرح وظا ها دانشگاهساختار ستاد 

 يعلوم پزشک يها دانشگاهبه  ها آناقدام به ارسال  يتوسط مرکز توسعه و تحول ادار فيوظاه شرح ياول يبند جمعپس از 

 يها حوزه) يتخصصکارگروه  9در قالب  ها دانشگاهاز  يافتيدر شده اصالحف يسپس شرح وظا. کشور جهت اعالم نظر شد

دو دور جلسات  يوزارت متبوع در ط يتخصص يها حوزهو  ها دانشگاهمتشکل از کارشناسان از ...( بهداشت، درمان، 

 استانداردف چارچوب ين اصالحات الزم و با تعريمجدد قرار گرفت و آخر موردبحثور و مهرماه يدر شهر يکارشناس

 .دياعمال گرد( يستاد يمورد انتظار از واحدها يکارکردها)

 يستاد يف واحدهايو شرح وظا يليالت تفصي، تشکينمودار سازمان صورت به الذکر فوق يندهايفرآ يبرونداد اصل

 .ن مجلد آمده استيکه در ااست  شده هيته يعلوم پزشک يها دانشکده/دانشگاه
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:ينمودار سازمان
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 استيحوزه ر  يستاد ياحدهاظايف وو حشر
  

 

 فيشرح وظا

 رياستحوزه  يواحدها

 

 الملل بيناست و روابط يدفتر ر  نشيگز 

  دانشگاه يامناء و امور شوراها هيئتدبيرخانه  حراست 

 روابط عمومي  يطب سنت 

 ثارگرانيستاد امور شاهد و ا  يامور پرستار 

 اتيبه شکا ييعملکرد و پاسخگو يابي، ارزيبازرس  
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 الملل نيباست و روابط يدفتر ر

  

 الملل نيباست و روابط يدفتر ر :نام واحد استير :حوزه

  CO&IR -C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 .دانشکده/ک دانشگاهين برنامه استراتژيتدو مشارکت در .0 يزير برنامه

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .يالملل نيبو  ين دانشگاهي، بيدر رابطه با ارتباطات داخل دانشکده/س دانشگاهيدفتر رئ يانجام امور ادار .0

 .دانشکده/س دانشگاهيرئ م برنامه مالقات و حضور در جلسات و محافليتنظ .1

 مهم روزانه دانشگاه ها گزارشم يتنظ .2

 .رمجموعهيز يبه واحدها دانشکده/س دانشگاهيرئ يها يمش خطر يو سا ها بخشنامهم و ابالغ دستورات، يه، تنظيته .5

دانشکده با /دانشگاه يدرمان يو بهداشت ي، پژوهشيالت الزم جهت توسعه ارتباطات آموزشيفراهم نمودن تسه .6

 .معتبر جهان يز علمکمرا

 يالملل نيب يها يهمکاردانشکده جهت توسعه /دانشگاه ينسب يها تيمزو  ها تيظرف يو معرف ييشناسا .1

 .دانشگاه ينسب يها تيمز بر اساسو توسعه ارتباطات  يخارج يعلم (NGO) نهاد مردم يها سازمان ييشناسا .8

 تيو هدا يراهبر
تابعه  ين واحدهايدر ب الملل نيبو اقدامات مرتبط با امور  ها برنامه يو راهبر ييهمگرا، يجاد هماهنگيا .9

 .دانشکده/دانشگاه

 .دانشکده/ تابعه دانشگاه يواحدها يوهايآرشت اسناد و يريالزم مد يها برنامهم يه و تنظينظارت بر ته .01 ش و نظارتيپا

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

است يجلسات با ر يبرگزار يتابعه برا يها حوزهو  ها معاونتن و ين مسئوليب يانجام امور هماهنگ .00

 .دانشکده/دانشگاه

 .دانشکده/است دانشگاهيل جلسات مشترک با ريتشک يبرا دانشکده/خارج دانشگاه ين واحدهايبا مسئول يهماهنگ .00

 .دانشکده/در سطح دانشگاه سالمت يگردشگر يها برنامه يو نظارت بر روند و حسن اجرا يزير برنامهمشارکت در  .01

نان دانشگاه جهت استفاده از کارکر يو سا يعلم ئتيه يالت الزم جهت اعزام اعضايدر فراهم نمودن تسه يهمکار .02

 .بلندمدتوتاه و ک يآموزش يها دورهو  ها تيمأمور

 .تابعه مؤسسات از دانشگاه و يخارج دکنندگانيبازدو  ها تيشخص فات به مقامات،يمشارکت در ارائه خدمات تشر .05

 .مختلف يها بخشدانشگاه در  يالملل نيب يبند رتبه يندهايفرآل يمکالزم جهت ت يريگيو پ يهماهنگ .06

 (.ر اقدامات مرتبطيخدمات اقامت و سا) يان خارجيالزم به دانشجو کيپلماتيدر ارائه خدمات د يهمکار .01

 .دانشکده/ در سطح دانشگاه يالملل نيب يها و کارگاه ها شيهما يمشارکت در برگزار .08

گزارش و 

 يمستندساز

 .ربط يذدانشکده و ارائه به مراجع /دانشگاه الملل نيبرد حوزه امور کعمل و منظم يا دوره ها گزارشه يته .09
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 دانشگاه امنا و امور شوراهاي  ئتيه

 

 دانشگاه يو امور شوراها امنا ئتيهرخانه يدب :نام واحد استير :حوزه

  BTS&CA-C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

امناء  ئت يهو دستور جلسات  يها شنهاديپن يتدو ياست دانشگاه برايبا حوزه ر يو هماهنگ يزير برنامه .0

 .دانشکده/دانشگاه

 يبخش يو راهبرد بلندمدت يها ن برنامهيدر تدو ربط يذ يتخصص يواحدهابا  يو همکار يمطالعه، هماهنگ .0

ها  آن يو تسر يباالدستبا اسناد  راستا همسالمت  يالملل نيب يها سازمانبا  کمشتر يها برنامهو  ين بخشيو ب

 .مرتبط با سالمت يامناء و شوراها ئت يهدر مصوبات 

 يو راهبردها ها استيس موقع بهن يتدو يبرا يدرون و برون بخش يو هماهنگ يده سازمان، ها تياولون ييتع .1

 سالمتنظام  يردهاکارکدر امور مربوط به  انداز چشمبا  راستا همبر شواهد و عدالت محور  ي، مبتنکپارچهي

 .دانشکده/سالمت در حوزه دانشگاه ياجتماع يها مؤلفه و( خدمات تدارک ،يمال نيتأم منابع، ديتول ت،يحاکم)

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 يين مصوبات و همسوييتب منظور بهدانشگاه  سهيرئ ئتيهجلسات  يبرگزار منظور به يزير برنامهت در کمشار .2

 .امنا ئتيهمات با نظرات و مصوبات يتصم

 .دانشکده/است دانشگاهيحسب ضرورت با نظر ر دانشگاه امنا ئتيهجلسات  يبرگزار .5

ت و يريمد يها نهيو ارائه اصالحات در زم يوادار ين مرتبط، جداول ماليها، قوان و مطالعه دستورالعمل يبازنگر .6

 .امناء ئت يهدانشگاه مرتبط با مصوبات  يها تيفعال

جهت صدور ابالغ  ربط يذ يالزم با مباد يها يريگيپامناء و  يها ئتيهد يجد ياعضا يدر معرف يهماهنگ .1

 .تيعضو

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 .امنا ئتيهدالورود يجد ياعضا يف برايبا اساسنامه و شرح وظا ييآشنا يهيبرنامه توج ياجرا .8

 .جلسات زمان و موضوع درباره امنا ئتيه يبه اعضا يرسان اطالع .9

 ش و نظارتيپا

 .ربط يذن يآن و ارائه گزارش به مسئول عملکرد يابيارزامناء و  ئت يهمصوبات  ياجراش و نظارت بر حسن يپا .01

 يدانشکده در بازه زمان/مصوب حوزه دانشگاه يها برنامه، راهبردها و ها استيس يا جهينتو  يلکش يابيارزش .00

 .ربط يذالزم به مراجع  ياصالح يها شنهاديپه و ارائه يو ته يمنطق

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

مصوبات،  يها در راستا امناء در سطح دانشگاه ئت يه يتخصص يها تهيت کميو فعال يانداز در راه يهماهنگ .00

 .امناء ئت يهف جلسات ي، تکاليها شنهاديپ

 يآور و جمع يزير منظور برنامه بهرمجموعه دانشگاه يز يتخصص يها و واحدها با معاونت يمشارکت و همکار .01

ئت يهب آن در يس مصوبات و تصوينو شيپ يين نهايه و تدويجهت ته يها شنهاديپاطالعات و مستندات و 

 .ازيمرتبط با سالمت حسب مورد و ن يشوراها امناء دانشگاه و 
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

، راهبردها و ها استيسب يتصو يبرا يطلب تيحماو  يگذار استيسند ينفعان در فرآيت ذکجلب مشار .02

 .ير درون و برون بخشيم گيتصم يدر شوراها ها برنامه

و  يا بودجه ها گزارشه جداول و يم و تهيو بودجه دانشگاه در تنظ يت ماليريو مشارکت با مد يهماهنگ .05

ب در يجهت تصو يشنهادينمودن جداول پ يينها يريگيامناء و پ ئت يهمصوبات  يدر راستا ي، هماهنگيمال

 يهاامنا ئتيهاز و مورد در يحسب ن يو حسابرس يمال ها گزارشو مشارکت در ارائه  يزير فصل بودجه

 .ها مارستانيا بيدانشگاه 

گزارش و ه يته

 يمستندساز

د يپس از تائ ربط يذبه مراجع  يا دوره صورت بهدانشکده /دانشگاه يرد راهبردکه و ارائه گزارش عمليته .06

 .امنا ئتيه

 .شده و ابالغ آن يينها جلسات صورتم يدر تنظ يو هماهنگ يريگيپ .01

ئت يه يرخانه مرکزي، دبامنا ئتيه يبا اعضا يجاد ارتباط و هماهنگياطالعات و ا يبند و طبقه يمستندساز .08

 .سالمت منطقه يشورا يامناء وزارت متبوع و اعضا 
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 يمروابط عمو

 

 

 يروابط عموم :نام واحد استير :حوزه

 PR-C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 02: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/ک دانشگاهيبر اساس برنامه استراتژ يساالنه حوزه روابط عموم ياتيه برنامه عمليته .0

ان و مردم در ي، دانشجوکارکنانن، ي، مسئوليجمع يها رسانهبا  يارتباط يها تيت فعاليو هدا يزير برنامه .0

 .وزارت متبوع يروابط عموم يارتباط يها استيباس يمراکز تابعه و هماهنگ

 .نهيزم نيدر هم الزم يها ن دستورالعمليدانشگاه و تدو يرسان اطالع گاهيپا تيريمد و يزير برنامه .1

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .دانشگاه يروز ر شبانهيگ اميا و تلفن پيتلفن گوستم يق سياز طر يمردم يشنهادهايافت نظرات و پيدر .2

 نيان و مردم با مسئوليان، دانشگاهي، پرسش و پاسخ و مالقات دانشجووشنود گفتجلسات  يم زمانيه تقويته .5

 .دانشکده/دانشگاه

 .ع به مخاطبانيسر ييپاسخگو منظور به« يارتباط مردم»ز واحد يجاد و تجهيا .6

 .تابعه يو واحدها دانشکده/دانشگاه يرسان اطالعو  يغاتيه امور تبليلکنجام ا .1

ان، کارکنان و مردم در يان و دانشگاهيها و نظرات دانشجو دگاهين ديو تدو يآور جمع منظور به يافکار سنج .8

مختلف  يمرتبط با واحدها يها تي، جلسات، مراسم و فعالها يمش خطها و  استيس خصوص

 .تيريمناسب به مد يتابعه و ارائه راهکارها يدرمان يبهداشت يها شبکهو  دانشکده/دانشگاه

 يمشتر با ارتباط تيريمد ستميس ا،يگو تلفن سامانه توسعه و جاديا يبرا مناسب رساختيز کردن فراهم .9

(CRM) . 

مطبوعات و ) ها رسانهبه  يتخصص يها و مقاله يدرمان يبهداشت يها اميها و پ سيرنويه و ارسال زيته .01

 .دانشکده/دانشگاه يتخصص يواحدها يبا همکار...( و  مايصداوس

 .تابعه يواحدهاو  دانشکده/دانشگاه يها مراسم و برنامه يريو تصو يپوشش خبر .00

 .روزانه صورت بهد يده جرايم بولتن بريه و تنظيته .00

 .دانشکده/دانشگاه يها تيرد و فعالکپ از عمليلکزر و يد تيساخت و تول ياقدام برا .01

ه و يبيه، تکذيح، اصالحيه، توضي، ارسال جوابيرسان اطالعق ياز طر ير افکار عموميتنو يراستااقدام در  .02

 .مرتبط يتخصص يها حوزه يبا هماهنگ مايصداوسمطبوعات و  يمطالب مطروحه برا هيدييتأ

ا ي يسراسر يخبر يها رسانهه يشده در کل مطرح يها اخبار، مقاالت و گزارش يل محتوايو تحل يبررس .05

 يبرا ربط يذبه مسئوالن  انتقادات و سؤاالتدانشکده و ارسال /مسائل مرتبط با دانشگاه در خصوص ياستان

 .ها اس در رسانهکانع يبرا ييپاسخگو

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

ران و کارکنان روابط يمد يآموزش يها دوره يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيسنجازينمشارکت در  .06

 .تابعه يدرمان يبهداشت يها شبکهدانشگاه و  يعموم

 ش و نظارتيپا
و  ين اطالعات عملکرديافت آخريدر منظور به دانشکده/تابعه دانشگاه يواحدها يها يعمومنظارت بر روابط  .01

 هدانشگا يها برنامهها و  تياز فعال موقع به يرسان اطالع
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 يخبر يها زگردها و کنفرانسيانجام مصاحبه و شرکت در م منظور به يجمع يها رسانهبا  يجاد هماهنگيا .08

 .دانشکده/.ران دانشگاهيمد ن ويمسئول

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 يبراات دانشگاه و اقدام يبروشورها و نشر ،يخبر يها بولتن، ها نامه ژهيوش مطالب يرايم و ويه، تنظيته .09

 .ها آن ي، چاپ و صحافييآرا صفحه

و  ينوآور

 پژوهش

 يو هنر يفرهنگ يها شگاهينما يدر برگزار يدانشگاه و همکار يها تيشگاه دستاوردها و موفقينما يبرگزار .01

 .انيدانشجو
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 ثارگرانيستاد امور شاهد و ا

 

 

 

 

 

 ثارگرانيستاد امور شاهد و ا :نام واحد استير :حوزه

  HAHEDS-C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .يا دوره صورت بهمرتبط  يها ياستراتژ ياجرا يبرا ياتيه برنامه عمليته .0

مقام  و( ره)حضرت امام  يو رهنمودها ها فرماننمودن  ييالزم در ارتباط با اجرا يشنهادهايپارائه  .0

 .ثارگرانيدر موضوعات مرتبط با ا يمعظم رهبر

شده از  ابالغ يها و دستورالعمل ها نامه نيين، آيمصوبات، قوان ياجرا يبرا يساز نهيزمو  يزير برنامه  .1

 .دانشکده/دانشگاه ثارگريو ا ان شاهدينان و دانشجوکارک يبرا عوزارت متبو يسو

 چارچوبثارگران در يا يل و پاسداشت مقام معنويم، تجليرکژه تيو يها برنامهو  ها طرحم يه و تنظيته .2

 .ثار و شهادتيحفظ و گسترش فرهنگ ا

 .آنان يازهاين يبند تياولوتابعه و  يواحدهاثارگران در دانشگاه و يالت اکو شناخت مسائل و مش يبررس .5

و ارائه نظرات  يداخل يها نامه نييآم يثارگران و تنظين و مقررات مرتبط با امور ايقوان يابيو ارز يبررس .6

 .ربط يذبه مراجع  ياصالح

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 وان يو سالمت دانشجو ي، رفاهي، فرهنگيت آموزشياز وضع يجامع اطالعات کجاد بانيا  .1

 .دانشکده/مختلف دانشگاه يها حوزه يارکثارگر با هميآموختگان شاهد و ا دانش

، ي، شغلياطالعات فرد)شامل  ياطالعات کجاد بانيق ايثارگران از طريا يبند طبقهو  ييشناسا .8

و ( ثارگرانيا... يو هنر ي، آموزشي، فرهنگيعلم ين دستاوردهايهمچن يشتي، معي، خانوادگيالتيتحص

 .ثارگرانيالت اکرفع مش ين تالش برايت آنان و همچنين وضعيآخر داشتن نگه روز به

ان شاهد و يل امور دانشجوکاداره  يبا هماهنگثارگر يان ممتاز شاهد و ايق دانشجويو تشو ييشناسا .9

 ثارگر وزارت متبوعيا

 .دانشکده/ثارگران در دانشگاهيمرتبط با امور ا يتخصص يو شورا ها تهيکمت در کمشار .01

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

الت و خدمات يانات، تسهکاز ام يمند بهره يثارگر براينان شاهد و اکارکان و يبه دانشجو يرسان اطالع .00

 .مقرر در قانون يو رفاه ي، فرهنگي، پژوهشيآموزش کمکو  يآموزش

، ي، فرهنگيعلم يها حضور فعال در برنامه يثارگر برايان شاهد و ايدانشجو نان وکارک تکجلب مشار .00

 .آنان يقاتيتحق يها طرح و ها پروژهاز  يبانيت و پشتيو حما يپژوهش

 يو تخصص ي، اجتماعيفرهنگ ،يعلم يها ييتوانارشد و ارتقاء سطح  يبسترساز منظور بهالزم  يبررس .01

 .ربط يذبه مراجع  ياربردک يشنهادهايپو ارائه  ثارگرانيا



  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ف ستاديو شرح وظا يليالت تفصي، تشکينمودار سازمان

 

16 
 

 

  

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 ش و نظارتيپا

ان يدانشجو يو رفاه ي، فرهنگي، پژوهشيت آموزشيضعدر خصوص و يزير برنامه و يابينظارت و ارز .02

از  انيالت دانشجوکو حل مش يرشد و تعال يمناسب برا برنامهارائه طرح و  و دانشگاهثارگر يشاهد و ا

 .يو فرهنگ ي، پژوهشيآموزش يها تيحماق يطر

ثارگر در يان شاهد و ايو طرح استاد مشاور دانشجو يه علميت بنيطرح تقو ياجرانظارت بر  .05

 .دانشکده/دانشگاه

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

کارکنان و  ين و مقررات برايقوان يحسن اجرا منظور بهثارگران يد و امور اياد شهيبا بن يهماهنگ .06

 .دانشکده/ثارگر دانشگاهيان شاهد و ايدانشجو

 .مرتبط يها برنامهشبرد يپ يدانشکده برا/دانشگاه يدرون بخش يبا واحدها يهماهنگ .01

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 ربط يذثارگران و ارائه به مراجع يرد حوزه امور اکعمل و منظم يا دوره ها گزارشه يته .08

و  ينوآور

 پژوهش

 .يکيترونکال يها سامانهق يع در انجام امور از طريل و تسريتسه ياطالعات برا يآور فناستفاده از  .09
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 اتيبه شکا ييعملکرد و پاسخگو يابي، ارزيبازرس

 

 

 

 اتيبه شکا ييعملکرد و پاسخگو يابي، ارزيبازرس :نام واحد استير :حوزه

  IPE&CR-C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 02: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/ک دانشگاهياساس برنامه استراتژ بر( انهيسال) ي آدوره  صورت بهواحد  ياتيبرنامه عمل هيته .0

سنجش  يبرادانشکده /تابعه دانشگاه يواحدها از يا مورديو  يا مستمر، دوره يبازرس يها م برنامهيه و تنظيته .0

 يها شاخصها و ضوابط و  ها، دستورالعمل با اهداف، برنامهاقدام کنندگان  «عملکردعمل و مطابقت »زان يم

 .يابالغ يها استيس يدر راستا دستگاه يابيمورد ارز

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .جينتا يريگيو پ دانشکده/رد واحدها و کارکنان دانشگاهکاز عمل يات مردميشکابه  ييو پاسخگو يبررس .1

عملکرد  يابيو ارز يمرتبط با ارتقاء سالمت ادار يها استيس ياجرا منظور به يتخصص يها تهيکممشارکت در  .2

 .دانشگاه

 يعملکرد دانشگاه و واحدها يابيارز يارهايو مع ياختصاصو  يعموم يها شاخصن يتدو ه ويدر ته يهمکار .5

 .تابعه

و ارسال به  يابيج ارزياز نتا يليه گزارش تحليعملکرد دانشگاه و ته يابيند ارزيفرآ يمشارکت در اجرا .6

 .ربط يذن يمسئول

 .دانشکده/در سطح دانشگاه يسالمت ادارارتقاء صوبات م ياجرا يريگيپ .1

الزم به  يها گزارش ارائهآشکار و پنهان و  يها يبازرسق يدانشکده از طر/در حوزه دانشگاه يکشف مفاسد ادار .8

 .ربط يذت يران و مسئوليمد

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

کارکنان و کارشناسان واحد با هدف ارتقاء  يبرا يتخصص يبسته آموزش هيته ،يازسنجيمشارکت در ن .9

 .يو سالمت ادار يور بهره

و  يراهبر

 تيهدا

 .واحد يندهايو نظارت بر عملکرد خدمات و فرا يراهبر يک برايالکترون ياطالعات يها بانکجاد يا .01

 ش و نظارتيپا

 .تابعه يواحدها يمردم از عملکرد دستگاه با همکار يتمنديو منظم رضا يا دورهش يپا .00

ه و يته دانشکده و/عملکرد دانشگاه يامديمهم پ يها شاخصرصد  يبرا يداشبورد نظارت ستميجاد سيا .00

 (.اطالعات يآور فنبر  ديتأکبا )ش يپا يمرتبط و ابزارها يها ستيل چک يبازنگر

 .از آنان يت مردميزان رضايران و کارکنان و سنجش مياز عملکرد مد يبازرس .01

 .يو مال يادار يها نامه نيآئن و يت قوانيدانشکده از نظر رعا/تابعه دانشگاه ياز عملکرد واحدها يبازرس .02

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 ينظارت بر حسن اجرا منظور به( ...کل کشور و  يبازرس)در سطح منطقه  ينظارت يها سازمانبا  يهماهنگ .05

 .دانشکده/ن و مقررات در سطح دانشگاهيقوان

 .محوله يها تيمأمورانجام  يمختلف دانشگاه در راستا يها حوزه يارشناسکاز توان  يريگ بهره .06
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

ه گزارش و يته

 يمستندساز

 .ربط يذو ارائه به مراجع  ياتيعمل و برنامه ها استيسو آمار واحدها منطبق با  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .01

، يساز شفاف منظور بهدانشکده /تابعه دانشگاه يات از عملکرد واحدهايشکا يريگيل و پي، تحليبند جمع .08

 .يرسان اطالعو  ييپاسخگو

و  ينوآور

 پژوهش

 .و بهبود عملکرد يسازمان يتعال يندهايبهبود فرآ در جهتن ينو يها يفناوراز  يريگ بهره .09

 .مشکالت يشناس بيآسانجام کار و  يها روشمستمر  يمطالعه و بررس .01
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 نشيگز

 

 نشيگز :نام واحد استير :حوزه

  SA-C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 .يا دوره صورت به مرتبط يها ياستراتژ ياجرا يبرا ياتيبرنامه عمل هيته .0 يزير برنامه

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

اشتغال در  يبرا يه افراد متقاضيلک يو اخالق ياسي، سيدتيت عقين صالحييو تع يبررس .0

 .يرسم – يتا مرحله استخدام قطع دانشکده از بدو ورود/دانشگاه

 نانکارک يت استخداميل وضعيتبدجهت  يو اخالق ياسي، سيدتيت عقيصالحن ييو تع يبررس .1

ار و کن قانون يو مشمول يررسميغ يروهاين يو اخالق ياسي، سيدتيت عقين صالحييو تع يبررس .2

 .ن مشابهيعناو

شور، کت ثابت خارج از ياعزام به مأمور داوطلبان ياخالق و ياسي، سيدتيت عقين صالحييو تع يبررس .5

 .و انتصاب در مشاغل حساس ها دستگاهر ياز سا منتقالنن و ي، مأمورها هيبورس

 .افراد ينشيگز يها پرونده يابيق، مصاحبه و ارزيتحق يندهايانجام فرا .6

 .نشيگز يها هسته يان توسط اعضايمتقاض يها پرونده يرأو صدور  ينظر ده .1

 .دنظريتجدنان در مرحله اول کارکات ياکبه ش يدگيرس .8

 .ازيدر موارد ن يکعلوم پزش يها دانشگاهنش يگز يها هستهر يسا يبرا يابتيقات نيانجام تحق .9

 .يدولت يها دستگاه، ادارات، نهادها و ها سازمانر يسا يها استعالمبه  ييپاسخگو .01

 .دانشکده/دانشگاه ياستخدام يها آزمون يند برگزاريت در فرآکمشار .00

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

ق ياز طر يکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکارکران و يبه مد ينشين و مقررات گزيقوان يرسان اطالع .00

 .يآموزش يها دوره يبرگزار

 ش و نظارتيپا

 يعال ئتيهو  يزکمر ئتيهر موارد محوله از يو سا ها بخشنامهو  ها دستورالعمل يو اجرا يريگيپ .01

 .نشيگز

شاغل در  يو قرارداد يمانينان پکارک (ياخالق و ياسي، سيدتيعق)رد کانه بر عمليو سال نظارت مستمر .02

 .يارکدانشگاه جهت ادامه هم

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

ته يمک، يته فرهنگيمک) يمرتبط با سالمت نظام دستگاه ادار يها تهيکمبا  يارکت و همکمشار .05

 (....انت از حجاب و عفاف ويص تهيکم ،معروف امربه

 ئتيهات، ياکبه ش يدگيو رس يحراست، بازرس) ينظارت يها دستگاهو ارتباط مستمر با  يهماهنگ .06

 .انجام امور محوله يبرا...( و يبه تخلفات ادار يدگيرس يبدو

ه گزارش و يته

 يمستندساز

است يبه ر ارائهجهت  شده خواسته يآمارهار يانه و سايو سال ماهه شش ردکم آمار عمليه و تنظيته .01

 .نشيگز يعال ئتيهو  يزکمر ئتيهدانشگاه و ارسال به 
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 تحراس

 

 

 حراست :نام واحد استير :حوزه

  SECURITY-C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 19: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

يزيربرنامه

 ليوتحل هيتجزو  يابيمرتبط و ارزز تابعه و اقشار کط، مراياطالعات مح يآور جمع يبرا يزير برنامه .0

 ربط يذن مقام دستگاه يارائه به باالتر يها برا اخبار و گزارش

 ن مقام دستگاهيمربوط به باالتر يها دات و ارائه گزارشيها و تهد بيآس ييشناسا .0

ن و يو قوان ها آن يو نظارت بر اجرا کحفاظت از اخبار، اطالعات، اسناد و مدار يها طرح يطراح .1

 مقررات مربوط در دستگاه

، جلسات و مراسم دستگاه ساتيتأسن، اموال، کدر مورد اما يکيزيحفاظت ف يها ن طرحيو تدو يطراح .2

 ن و مقررات مربوطيفوق و قوان يها طرح يو نظارت بر اجرا

ويدهسازمان
ندهايفرآ

ن مقام يدستگاه به باالترنان کارکمردم و  يتيجاد نارضاينه عوامل ايدر زم يارائه خدمات اطالعات .5

 دستگاه

ن يبه مسؤول يو خارج يداخل ضدانقالبگانه و يعوامل ب ياز نفوذ و توطئه احتمال موقع به يدادن آگاه .6

 مربوط

 نانکارک يحفاظت يگانيل بايکنان دستگاه و تشکارکانت از يص .1

 ن مشاغل حساس دستگاه بر اساس ضوابطييتع .8

 مشاغل حساس يتصد يت نامزدهاين صالحييو تع يبررس .9

شور و کبه خارج از  ياعزام يها بتيهاران و کمانينان، پکارکت يو اعالم نظر راجع به صالح يبررس .01

 شورکوارده به  يخارج يها بتيهن افراد و يآنان و همچن يانجام امور حفاظت

 نندک يم يارکه با دستگاه همک IT يارکمرتبط با حوزه  يها تکت افراد و شرين صالحييتع .00

 يها و ارائه گزارش ها آنشف و مقابله با کدر دستگاه و  يو اقتصاد ي، ماليعوامل فساد ادار ييشناسا .00

 صالح ين مقام دستگاه و مراجع ذيمستند و مربوط به باالتر

 د و تبادليتول يت فضايحفاظت و امن يابالغ يها طرح ياجرا .01

 شده يبند طبقهاتبات، اسناد و اطالعات کرخانه محرمانه ميجاد و اداره دبيا .02

 ضوابط بر اساس ها آناسناد دستگاه و امحاء  يبند ل طبقهياعالم نظر در مورد تقل .05

 دستگاه ساتيتأسن و کن به اماينان و مترددکارک يو تردد برا ييارت شناساکصدور هرگونه  .06

 اء و امواليو اش شده يبند طبقه ساتيتأسن و کدر مورد اما يکيزيحفاظت ف يها طرح ياجرا .01

 دستگاه ساتيتأسن و که متردد به اماينقل طيوسانترل افراد و کمند نمودن و  ضابطه .08

 ساتيتأسن و کاما يب حفاظتيش ضريافزا منظور به يکيترونکال يل حفاظتيوسا يريکارگ بهه و يته .09

 يابالغ يها تيمأمورر يمربوط و انجام سا يحفاظت يها ها و دستورالعمل بخشنامه يو اجرا يريگيپ .01

 مرتبط

 تابعه يواحدها يبانيو پشت ييالت اجراکرفع مش .00
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

يانسانيروين
آموزشو)

(يتوانمندساز

 يها از حوزه کياز هر يبا توجه به ن يآموزش يها دوره يبرگزار منظور بهالزم  يها ياقدامات و هماهنگ .00

نان کارکشور و کن به خارج از يان مشاغل حساس، مترددينان حراست، متصدکارک يبرا يتخصص

 دالوروديجد

 نان حراستکارک يستم خدمات رفاهيت سيجاد و تقويا .01

شونظارتيپا

 دستگاه يها ه و دادهک، شبيافزار ، نرميافزار سخت يها ستميسنظارت بر نحوه حفاظت از  .02

 در دستگاه IT يها طرح اجراکننده يها تکنظارت بر افراد و شر  .05

 دستگاه شده يبند طبقهو امحاء اسناد  يگانيد، گردش، بايند توليفرآنترل بر کنظارت و  .06

 ها آزمون يبرگزار يندهاينترل فرآکنظارت و  .01

 دستگاه ساتيتأسن و کاما ين رده حفاظتييتع يبرا يريگيپ .08

درونيهماهنگ
وبرونيبخش

يبخش

 ها تياقدامات و فعال يساز سانکي منظور بهمختلف حراست  ين واحدهايامور مربوط به توابع ب يهماهنگ .09

 دستگاه (ISMS)ت اطالعات يته امنيمکت در يعضو .11

 .مربوط يتخصص يواحدها يرعامل با هماهنگياقدامات الزم و مرتبط با پدافند غ .10
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 يب سنتط

 

 

 

 يطب سنت :نام واحد استير :حوزه

  TM-C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/ک دانشگاهيو مکمل بر اساس برنامه استراتژ يساالنه حوزه طب سنت ياتيه برنامه عمليته .0

، يطب سنت يها آموزهو  يمنطبق بر مبان يم اسالميتعال يسالم بر مبنا يزندگ کج سبيترو يبرا يزير برنامه .0

ن ک، مطبوعات، مساجد، امايمحل يها رسانه يها تيظرفمردم با استفاده از  يآموزش عموم يها برنامهدر 

 .يعموم يساز آگاهو  يرسان اطالع يها روشتوسط  ين عمومکر امايو سا يز سالمتک، مرايمذهب

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .وزارت يمعاونت طب سنت ياز سو يابالغ يها برنامهو  ها استيس يساز يجارو  يريگيپ .1

و  يزندگ کسب يها روشدانشکده درباره /جامعه تحت پوشش دانشگاه يش سطح آگاهيو افزا يرسان اطالع .2

 .هيتغذ

 .يبه طب سنت مند عالقهن ياز محققين و مقررات موردني، قوانها نامه نيآئاقدامات الزم جهت ارائه اطالعات،  .5

 ملکو م يسوتان و خبرگان طب سنتکشيامور پ يريگيپ و ييشناسا .6

 توبکم يه علميمنطقه جهت حفظ سرما يمنابع طب سنت يت از صاحبان نسخ خطيو حما ييشناسا .1

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

در سطح نظام  يطب سنت يها آموزهو  يمبان شده هيته يخدمت يها بستهت در آموزش کو مشار يارکهم .8

 .دهکدانش/ تابعه دانشگاه يو درمان يبهداشت يها شبکه

 يبرا ملکو م يطب سنت يآموزش يها دوره يو برگزار يآموزش يها بسته هيته ،يازسنجيمشارکت در ن .9

 ...دانشکده/در منطقه تحت پوشش دانشگاه ين حرف پزشکيشاغل

، يآموزش يها دوره يان آحاد جامعه با برگزاريدر م يتب طب سنتکسالمت م گانه ششت اصول يج رعايترو .01

 .ها شيهمانارها و يسم

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يو مکمل در سطح منطقه با تعامل واحدها يطب سنت يها برنامهت يو هدا يراهبر .00 تيو هدا يراهبر

 ش و نظارتيپا

وزارت در  ياسالم – يرانيا يمعاونت طب سنت يابالغ يها دستورالعملضوابط و  ينظارت بر حسن اجرا .00

 .دهکدانش/ تابعه دانشگاه يها حوزه

ج يدانشکده و ارسال نتا/و مکمل در حوزه دانشگاه يطب سنت اجراشده يها برنامه يا دورهمستمر و  يابيارزش .01

 .ربط يذن يبه مسئول

و  يش و نظارت در حوزه طب سنتيپا يو ابزارها ها ستيل چک، استانداردها، ها شاخصه يت در تهکمشار .02

 .مل با معاونت درمانکم

 کننده ارائهز کگر مرايمل و دکو م يطب سنت يها دهک ، سالمتها مطباز  يت سنجيو رضا يابيت در ارزکمشار .05

 .خدمات گونه نيا

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

ات واحدها و مؤسسات يبه شکا ييپاسخگومقررات و استانداردها،  ينحوه استقرار، اجرا يزير برنامهت در کمشار .06

 .مربوطه يها هيدييتأمل و صدور کو م يخدمات طب سنت کننده ارائه
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 .دهکدانش/در سطح دانشگاه يطب سنت يده هاکسالمت يبانيو پشت يانداز راهت در کمشار .01

و  ياهيگ يمرتبط با نظام مراقبت، عوارض ناخواسته داروها يزير برنامهو  يگذار استيست در کمشار .08

 .با سازمان غذا و دارو يعيطب يها فرآورده

و  ياهداف و امور طب سنت يدر راستا دارو وغذا  يها شگاهيآزما يزاتيتجه يازهاين نيت در تأمکمشار .09

 .ملکم

و  يياهان دارويگ يبوم يها نقشهه يخارج از دانشگاه در مطالعات و ته يها ارگانو  ها سازمانت با کمشار .01

 .يبوم يها يتوانمند يابيارز

 يغ و گسترش مصرف غذاهايدر حوزه تحت پوشش، تبل (NGO) نهاد مردم يها سازمانت کجلب مشار .00

 .يطب سنت يها آموزهبا استفاده از  يسالم و عادات درست حفظ تندرست

در نظام ارائه خدمات  يطب سنت يها برنامهادغام و استقرار  يده براکدانش/ دانشگاه  يها معاونتبا  يارکهم .00

 .يو درمان يبهداشت

در  يطب سنت يها آموزهو  يل مزاج بر اساس مبانيو تعد يج و توسعه آموزش خود مراقبتيت در تروکمشار .01

 .دهکدانش/ جامعه تحت پوشش دانشگاه

 يها شرکتمل و کو م يت از مطالعات حوزه طب سنتيحما منظور بهدانشگاه  يتعامل با معاونت پژوهش .02

 .ملکو م يدر حوزه طب سنت انيبن دانش

، باغ يگرد عتيطب ي، تورهايات علميو نشر يپژوهش يها کارگاه، ها شيهما يت از برگزاريو حما يهمکار .05

 .از منطقهيمتناسب با ن يعيطب يها درمان، يياهان دارويگ

ت يارگروه سالمت و امنک)مرتبط با سالمت در منطقه  يها کارگروهت و حضور فعال در شوراها و کمشار .06

 .و مکمل يسنتج طب يگسترش و ترو يبرا...( ، ييغذا

ه گزارش و يته

 يمستندساز

 .ربط يذن يدانشکده و ارائه به مسئول/مل دانشگاهکو م يدر حوزه طب سنت يا دوره صورت بهرد که عمليته .01

و  ينوآور

 پژوهش

از يمل بر اساس نکو م يمرتبط با طب سنت يپژوهش يها تيفعال يبند تياولوو  يازسنجينت در کمشار .08

 .دهکدانش/ تحت پوشش دانشگاه ٔمنطقه
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 يامور پرستار

 

 

  

 يامور پرستار :نام واحد استير :حوزه

  NA-C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

يزيربرنامه

ک يبر اساس برنامه استراتژ انهيسال صورت به دانشکده/دانشگاه يحوزه پرستار يبرا ياتيه برنامه عمليته .0

 .دانشکده/دانشگاه

 يبر اساس برنامه اصل ياتيعمل يها برنامهن يمرتبط جهت تدو يطيمح يمشارکت با واحدها .0

 .دانشکده/دانشگاه

 .جهت استقرار برنامه جامع جهت آموزش سالمت به مددجو يزير برنامه

ويدهسازمان
ندهايفرآ

 .دانشکده/دانشگاهنترل عفونت کته يمکت با کمشار .1

 ها مارستانيب يران پرستاريشنهاد و انتخاب مديند پيمشارکت در فرا .2

 يها دستورالعملنامه و  ني، آئمقررات استانداردها، ضوابط، ميتنظ در ربط يذز کت فعال با مراکمشار .5

 .دانشکده/در حوزه دانشگاه يپرستار يتخصص

سطح  سه در يدانشکده به خدمات پرستار/دانشگاه تحت پوششت يجمع يها يازمندين يبررس .6

 .يبخش توانو  ي، مراقبتيريشگيپ

يانسانيروين
آموزشو)

(يتوانمندساز

 يکادر پرستار يآموزش تخصص يها بستهن و اصالح يتدوو  يآموزش يازسنجيمشارکت در ن  .1

 .تابعه يها مارستانيب

 يبا واحدها يکارکنان پرستار يتوانمندساز يها دوره ياثربخش سنجش و يابيت و نظارت در ارزکمشار .8

 .مربوط

ش يافزا منظور بهتحت پوشش دانشگاه  يدر واحدها مددجو/مارياستقرار نظام جامع آموزش سالمت به ب .9

 .مارانيب يدانش و مهارت خود مراقبت

تيوهدايراهبر
 .يو نظارت بر عملکرد خدمات پرستار يراهبر يک برايالکترون يجاد بانک اطالعاتيامشارکت در   .01

 دانشکده/تابع دانشگاه يها مارستانيبدمان پرستاران در ينظارت بر برنامه چ .00

شونظارتيپا

مختلف نظام  سطوح درمربوطه  يو عملکرد واحدها ياز خدمات پرستار يا دورهمستمر  ش و نظارتيپا .00

 .ارائه بازخورددانشکده و /سالمت در سطح دانشگاه

 .در مراکز تحت پوشش يرندگان خدمات پرستاريخدمت گ يتمنديش منظم رضايو پا يابيارز .01

بر شواهد در سطوح نظام سالمت در  يمبتن يبر اساس پرستار ينيبال يراهنماها ينظارت بر حسن اجرا  .02

 .دانشکده/حوزه دانشگاه

 .تحت پوشش يها حوزه يابيارز يبرا ازيموردن يها شاخصش و يپا يابزارها ين و بازنگريتدو .05

 .دانشگاه يحوزه مراقبت و خدمات پرستار يها شنهاديپات، انتقادات و ياکش يريگيپ .06
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درونيهماهنگ
وبرونيبخش

يبخش

 .دانشکده/در سطح دانشگاه يپرستار يبخش نيو ب يبخش درون يا حرفه يها تيهماهنگ نمودن فعال .01

ن و ين آموزش و باليکاهش گسست ب يبرا يو مراکز درمان يپرستار يها دانشکدهن يالزم ب يجاد هماهنگيا .08

 .مختلف يليدر مقاطع تحص يان پرستاريآموزش اثربخش دانشجو

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يها مارستانيبد در يجد يها بخش يانداز راه يابيارز يها ميتمشارکت در  .09

در سطوح مختلف  يمراقبت و خدمات پرستار کننده ارائهمجوز و نظارت بر عملکرد مراکز  صدور در يهمکار .01

 .نظام سالمت

 .تابعه دانشگاه يها مارستانيبمار در يت حقوق بيمشارکت در استقرار برنامه جامع رعا .00

گزارشوهيته
يمستندساز

 .ربط يذن يو ارسال به مسئول يدر حوزه پرستار يا دوره يعملکرد يها گزارشه يته .00

ويبندبودجه
يلاقتصاديتحل

 .يمرتبط با امور پرستار يها برنامه ياجرا ياثربخش -نه يهز يابيمشارکت در انجام ارز .01

انه جهت اعالم به يسال يم اهداف عملکرديبر اساس تنظ يپرستار يها برنامه ازيموردنبرآورد بودجه  .02

 .ربط يذن يمسئول

تمنابعيريمد
تابعه  يواحدها يدر حوزه پرستار ازيموردن يانسان يرويع ني، برآورد و مشارکت در توزيازسنجين .05

 .دانشکده/دانشگاه

وپژوهشينوآور
 .و بهبود عملکرد يخدمات پرستار يتعال يندهاين در جهت بهبود فراينو يها يفناوراز  يريگ بهره .06

 .يارتقاء دانش پرستار يدر راستا يپرستار يها مراقبتن محور در حوزه يبال يها پژوهشتوسعه و گسترش  .01
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 حوزه بهداشت يستاد يدهااحف ويوظا ح شر

  

 فيشرح وظا

  يستاد يواحدها

 بهداشتحوزه 
 ا و حوادثيکاهش خطر بال 

 

 اديو کاهش اعت ي، اجتماعيروان سالمت  

 سالمت يآموزش و ارتقا  

  ها شبکهگسترش  

  يآموزش بهورز :ها شبکهگسترش  

  يامور داروئ :ها شبکهگسترش  

  شگاه بهداشتيامور آزما: ها شبکهگسترش  

 طيسالمت مح  

 سالمت کار  

 ريواگ هاي بيماريو مبارزه با  يريشگيپ  

 رير واگيغ هاي بيماريو مبارزه با  يريشگيپ  

 ،و مدارس تغذيه سالمت خانواده، جمعيت  

 هيبهبود تغذ  
 

 

 



  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ف ستاديو شرح وظا يليالت تفصي، تشکينمودار سازمان

 

27 
 

 ا و حوادثيبال کاهش خطر

 

 

 ا و حوادثيکاهش خطر بال :نام واحد بهداشت :حوزه

  DRR-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 به توجه با و يباالدست يها ياستراتژ اساس بر حوادثا و يکاهش خطر بال ياتيو برنامه عمل ها ياستراتژ نيتدو .0

 (....ييايجغراف و يتوپوگراف) ياستان طيشرا

 (Emergency Operation Plan- EOP)ا ين برنامه پاسخ به حوادث و باليتدو .0

 ايحوادث و بال يآمادگ( مانور) يها نيتمر يو اجرا يزير برنامه .1

 .يا منطقه يبوم يازهاين بر اساس داريپا توسعه ردکيروا ب ،يبهداشت التيتسه يابيباز يها برنامه نيتدو .2

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 يارهاکراه اتخاذ بر زکتمر با يآمادگ ارتقاء و يريپذ بيآس اهشک اقدامات و ها برنامه يو اجرا يريگيپ .5

 .نهيهز اهشک جهت وقوع از قبل يريشگيپ

 .ه مخاطراتيند سامانه هشدار اولياستقرار فرآ .6

 .ايحوادث و بال يامدهاينظام مراقبت وقوع و پ ياجرا .1

 .ايبال مراقبت يها داده نظام ثبت .8

 خدمات ارائه ملزومات و لوازم يساز رهيذخ و بحران يفرمانده يها اتاق ياستانداردساز و زيتجه ،يانداز راه .9

 .هياول يبهداشت

 .دقوايتجد جهت دهيد بيآس يبهداشت يها برنامه يبازتوان و (ايبعد از وقوع بال) زکمر يبازساز .01

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 ايبال و حوادث يآمادگ يها نيتمر و يآموزش يها برنامه ياجرا .00

 با ها تهيکم ياسازيپو قيطر از ايبال و حوادث يبرا يعموم تکمشار جلب و يتوانمندساز يمانورها و نيتمر .90

 - (Emergency Operation Plan- EOP) و برنامه عمليات اضطراري يبخشن يب يهماهنگ بر ديتأک

 تيو هدا يراهبر
در مواقع وقوع  بحران نترلک جهت مؤثر و موقع به هماهنگ، هياول يبهداشت يها مراقبت ارائهت يو هدا يراهبر .01

 .ايبال

 ش و نظارتيپا

 يطيمح عوامل و طيمح مداوم ليتحل وا يدر برابر حوادث و بال يبهداشت يو خطر واحدها يمنيا يابيارز .02

 (.swot ...سيماتر)

 .دانشکده/دانشگاه يتخصص يواحدها يکارهمبا  يردکعمل و يا سازه ريغ و يا سازه ابعاد در ايبال خطر يابيارز .05

 .ايحوادث و بال يبرا خانوارها يو آموزش آمادگ يابيارز .06

در  حيصح نشکوا منظور به آن قيدق ثبت و پوشش مورد جامعه و زکمرا يازهاين و ها بيآس عيسر يابيارز .01

 .ايزمان وقوع بال

 استانداردها با ها آن افکش نييتع و ايوقوع بال در هنگام دهيد بيآس تيجمع يبهداشت يازهاين مستمر يابيارز .08

 ازهاين رفع به و اقدام

 .ايدر زمان وقوع بال روند ارتقاء جهت هياول يبهداشت يها مراقبت ارائه ياثربخش يابيارزش و شيپا .09

 .ايبال يابياقدامات فاز باز يابيش و ارزشيپا .01
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 يرمترقبه در ستاد معاونت بهداشت، شبکه بهداشتيگروه سالمت در حوادث غ کار بهداشتته يل کميتشک .00

 تابعه يبهداشت يو واحدها يدرمان

 ايمحور کاهش خطر حوادث و بال-سالمت يها برنامه ياجرا يبرا يجلب مشارکت عموم .00

 .ايبعد از وقوع بال پوشش تحت تيجمع ياجتماع – يروان يبازتوان ياجرا و نيتدو در تکمشار .01

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 ها گزارشل يبا تحل) ياتيعملو برنامه  ها استيسعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .02

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار

 (يساز شفاف)نفعان يبه ذ يرسان اطالعو  يکار يها روشو  ها دستورالعملو ارائه  يآور جمع .05

 ت منابعيريمد
 فاز پاسخ يه براياول يخدمت بهداشت ارائهلوازم و ملزومات  يساز رهيذخ .06

 

و  ينوآور

 پژوهش

بحران  گانه سه يفازها يدر خصوص بهبود آمادگ يپژوهش يا مداخله يها طرح يو اجرا يت در طراحکمشار .01

 ا و حوادث در منطقهيبال يامدهايکنترل و کاهش پ و
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 اديو کاهش اعت ي، اجتماعيروان سالمت

 

 

 

 

 

 اديو کاهش اعت ي، اجتماعيروان سالمت :نام واحد بهداشت :حوزه

  MS8AR-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 90: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

و  ياجتماع يروان سالمت يها برنامهو ساالنه  مدت کوتاه، مدت انيمدرازمدت،  يها برنامهه يته .0

 .روان سالمت يسند جامع ارتقا بر اساس منطقه ادياز اعت يريشگيپ

 سالمت روان در منطقه يها کننده نييتعک يولوژيدمياپ و شناخت يبررس .0

و  ياجتماع يحوزه سالمت روان منطقه در يها تياولوازها و ين نيي، مشکالت، تعمسائل يبررس .1

 .ادياز اعت يريشگيپ

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 ارشناسانک يبرا يآموزش يها برنامه يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .2

 .دانشگاه درمان و بهداشت يها شبکه و مربوط در ستاد

با  ياجتماع يها بيآسسالمت روان و کاهش  دربارهبه جامعه  يرسان اطالعمشارکت در آموزش و  .5

 .ريپذ بيآس يها گروهبر  ديتأک

هدف در جامعه  يها گروه يتوانمندسازو  يارتقاء آگاه منظور به يرسان اطالعج يبس يدر اجرا يهمکار .6

 .يو اجتماع يسالمت روان درباره

 ش و نظارتيپا
تابعه  يطياد در سطوح محيو کاهش اعت ياجتماع يسالمت روان يها برنامه يش و نظارت بر اجرايپا .1

 .دانشکده/دانشگاه

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

مرتبط با سالمت  يها طهيحفعال منطقه در  نهاد مردم يها گروهو  ها سازمان يتوانمندسازو  يسامانده .8

 .فعاالنه يها مشارکتبا  اديو اعت ياجتماع يروان

مرتبط  يها کارگروه سالمت استان، شرکت در يزير برنامهو  يگذار استيسدر  يمشارکت و همکار .9

 ياستان و شهرستان، هماهنگ ييت غذايسالمت و امن يتخصص يشورا و يفرماندار ،ياستاندار

 .مداخالت الزم و ارائهسالمت روان  يسند جامع ارتقا ياجرا يدر راستا يبخش درونو  يبخش برون

گزارش و ه يته

 يمستندساز

به اد و ارسال ياعت و يو اجتماع يسالمت روان يها برنامهعملکرد  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .01

 .ربط يذن يمسئول

در حوزه سالمت  يبازتوان، مراقبت، درمان و يريشگي، پيغربالگر يها دستورالعملابالغ استانداردها و  .00

 .مرتبط ياد به واحدهايو اعت ياجتماع يروان

و  ينوآور

 پژوهش

 منطقه يو اجتماع يدر خصوص بهبود سالمت روان يکاربرد يها پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .00

 (.Action plan)اقدام برنامه  صورت به ها آنج يکردن نتا يو اجرائ
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 سالمت يآموزش و ارتقا

 

 

 

 سالمت يآموزش و ارتقا :نام واحد بهداشت :حوزه

  HP&E-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه
 يها برنامه، يخودمراقبت يمردم برا يتوانمندساز يها برنامه ياجرا يبرا يا دوره صورت به ياتيه برنامه عمليته .0

 .سالم يج سبک زندگيترو يک برايارتباط استراتژ يبرقرار يها برنامهسالمت جامعه و  يارتقا

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .ها تيموقعر يسالمت در مدرسه، محل کار و سا يارتقا يها تهيکمت يريو مد يانداز راه .0

ج سبک يو ترو يخودمراقبت يمردم برا يتوانمندساز يبرا يو ارتباط ين اطالعاتينو يها يفناور يريکارگ به  .1

 .سالم يزندگ

 .سالم يج سبک زندگيترو يبرا يجمع ارتباطکوچک و  يارتباط يها رسانهد يت توليريمد .2

 .سالمت يارتقا يسالمت برا يحام يها استيسشنهاد يپ .5

 .سالمت يارتقا يمردم برا يو جمع ي، گروهيجلب مشارکت فرد .6

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 يدانشکده برا/شاغل دانشگاه يانسان يروين يآموزش و توانمندساز يها برنامه يو اجرا يازسنجيمشارکت در ن .1

سالمت جامعه و  يسالم، ارتقا يج سبک زندگيترو يک برايارتباط استراتژ يبرقرار يها برنامه ياجرا

 .يخودمراقبت يمردم برا يتوانمندساز

 ش و نظارتيپا

 يبرقرار يها برنامهسالمت جامعه و  ي، ارتقايخودمراقبت يمردم برا يتوانمندساز يها برنامه يابيش و ارزشيپا .8

 .دانشکده/سالم در حوزه دانشگاه يج سبک زندگيترو يک برايارتباط استراتژ

 .دانشکده/سالمت در حوزه دانشگاه يو مداخالت آموزش و ارتقا ها رسانه يابيش و ارزشيپا .9

 .سواد سالمت در منطقه تحت پوشش يا دورهسنجش  .01

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 ي، ارتقايخودمراقبت يمردم برا يتوانمندساز يها برنامه ياجرا يبرا يدرون و برون بخش يها يهماهنگ .00

 .سالم يج سبک زندگيترو يک برايارتباط استراتژ يبرقرار يها برنامهسالمت جامعه و 

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 .سالمت يآموزش و ارتقا يها برنامه يابيش و ارزشياطالعات حاصل از پا يمستندسازل و ي، تحليآور جمع .00

 .ربط يذن يبه مسئولو ارسال سالمت  يآموزش و ارتقا يها برنامهعملکرد  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .01

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

سالمت در سطح منطقه تحت  يآموزش و ارتقا يتوسعه منابع مال يبرا گذاران هيسرمامنابع و  ييشناسا .01

 .دانشکده/پوشش دانشگاه

ج در سطح منطقه تحت يو انتشار نتا يسالمت و مستندساز يارزش سالمت و آموزش و ارتقا يل اقتصاديتحل .02

 .دانشکده/پوشش دانشگاه

و  ينوآور

 پژوهش

آموزش سالمت به  يها روش ياثربخش يارتقا منظور به ياربردک يها پژوهش يو اجرا يمشارکت در طراح .05

 .انجام اصالحات يمداخالت مناسب برا يجامعه و طراح
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 ها شبکهگسترش 

 

 

 

 ها شبکهگسترش  :نام واحد بهداشت :حوزه

  HNE-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 13: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/ک دانشگاهيساالنه بر اساس برنامه استراتژ ياتيبرنامه عمل هيته .0

و  يري، عشاييروستا) پوششتحت  مناطق دربرنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع  يو اجرا يزير برنامه .0

 .دانشکده/دانشگاه( يشهر

 ييايو جغراف يتيجمعرات ييخدمات متناسب با تغ دهنده ارائه يرات و گسترش واحدهاييتغ يبرا يزير برنامه .1

 .آسان جامعه به خدمات سالمت ين دسترسيو تأم

بهداشت و  يها شبکهت تحت پوشش يخانوارها و جمع يبرنامه سرشمار يو نظارت بر اجرا يزير برنامه .2

 .درمان تابعه

 .مرتبط با سالمت ينهادها و ها سازمانو  نهاد مردم يها سازمانجلب مشارکت آحاد جامعه،  يبرا يزير برنامه .5

جهت استقرار نظام ارائه خدمات  ازيموردنزات يو تجه يکيزيف يه و تدارک فضايته منظور به يزير برنامه .6

 .در سطح اول يدرمان يبهداشت

 .سطح اول يدرمان يارائه خدمات بهداشت يواحدها يانسان يروين ينيب شيپ .1

 ...سطح اول يدرمان يدر خدمات بهداشت يگر يتصدکاهش  يبرا يزير برنامهدر  يهمکار .8

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

سطح اول نظام شبکه بر اساس اصول و ضوابط طرح  يالت واحدهايساختار و تشک يو طراح ينيب شيپ .9

 .گسترش

به  يها شنهاديپشبکه و ارائه  يو ستاد يطيمح يگسترش واحدها يها طرح يمستمر و مقطع يبازنگر .01

 .وزارت متبوع

 .تحت پوشش يو درمان يبهداشت يها شبکه يزاتيو تجه ي، ماليمنابع انسان يريگيو برآورد و پ يبررس .00

 .يدرمان يبهداشت يها شبکهبانک اطالعات  يافزار نرمبرنامه  يمحتوا ياجرا ن ويتدو .00

ت يو فعال ياتيح ي، آمارهايمختلف بهداشت يها برنامه ازيموردنل اطالعات يو تحل يبند طبقه، يآور جمع .01

 .در استان يخدمات سالمت دهنده ارائه يواحدها

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

مراجع  يبهداشت و درمان با همکار يها شبکهت يرينه مديدر زم يآموزش يها دوره يو برگزار يطراح .02

 .مربوطه

مرتبط با آموزش  يتخصص يانسان يروين يو بازآموز يآموزش يها برنامه يو مشارکت الزم در اجرا يهمکار .05

 .م سالمت جامعهيت ير اعضايپزشک خانواده و سا ،يبهورز

 .دانشکده/جامعه نگر در سطح دانشگاه ياجتماع يو مشارکت در برنامه آموزش پزشک يهمکار .06

 تيو هدا يراهبر

بهداشت و درمان تابعه  يها شبکهن سالمت در يت برنامه جلب مشارکت رابطيو هدا يراهبر .01

 .دانشکده/دانشگاه

 .دانشکده/ت برنامه پزشک خانواده در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاهيو هدا يراهبر .08
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 ش و نظارتيپا

تابعه  يها شهرستانگسترش شبکه مراکز بهداشت  يستاد يش و نظارت عملکرد واحدهايپا .09

 .دانشکده/دانشگاه

در جهت ارتقاء  ها آن ياثربخشن ييتابعه با تع يها شبکه يو درمان يبهداشت يخدمات واحدها يابيارز .01

 .ت ارائه خدمات مربوطهيفيک

ط ي، شراشده تماممت يل نحوه ارائه خدمت، قياز قب يمعاونت بهداشت يفن يقراردادهاه ينظارت بر کل .00

 .يواگذار قابل يبهداشت يشنهاد مراکز و واحدهايو پ ينيب شيپن يمانکار و همچنيپ

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

برنامه پزشک  يتحت پوشش و مجر يم سالمت در واحدهايش و نظارت عملکرد تيدر پا يهمکار .00

 .خانواده

 .ماران به سطوح باالتريکامل نظام ارجاع ب ياجرا يرامشارکت فعال با حوزه درمان ب .01

معاونت بهداشت در خصوص ادغام  رمجموعهيزمختلف  يها گروهو  ها تيريمدن يب يجاد هماهنگيا .02

 .ستم سالمتيد در سيجد يها برنامه

ر مراکز و يز و تعميل ساخت، تجهياز قب يبهداشت يازهاين نيتأمن در يريجلب مشارکت مردم و خ .05

 .يبهداشت يها گاهيپا

 .هياول يدرمان يمرتبط با توسعه خدمات بهداشت يها کارگروهو  ها تهيکممشارکت در  .06

گزارش و 

 يمستندساز

با ) ياتيعملو برنامه  ها استيسعملکرد واحد منطبق با  ها گزارش يا دورهه يته ل وي، تحليآور جمع .01

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار ها گزارشل يتحل

عملکرد جهت  يا دوره ها گزارش هيته يردکعمل يها شاخصن ي، تدوها تيفعالندها و يفرا يمستندساز .08

 .ربط يذو ارائه به مقامات و مراجع  يزير برنامه، يگذار استيس

 .هدف يها گروهسالمت در  يها شاخصمنظم  يابيو ارزش يابيارز .09

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

 يبهداشت يها برنامه ياجرا يبرا ياثربخش/ييکارا -نهيمانند هز ياقتصاد يها يابيارزمشارکت در انجام  .11

 .مربوط يتخصص يواحدها يدر سطح اول نظام شبکه با همکار

 ت منابعيريمد

سطح  يدرمان يبهداشت يدر واحدها ازيموردن يانسان يروين عي، برآورد و مشارکت در توزيازسنجين .10

 .دانشکده/منطقه تحت پوشش دانشگاه يها شبکهاول نظام 

 

و  ينوآور

 پژوهش

 .يکيالکترون يها سامانهجاد يق ايع در انجام امور از طريل و تسريتسه ياطالعات برا يآور فناستفاده از  .10

 ها آنج يکردن نتا يو اجرائ HSR يها طرحو  يمرتبط مل يها پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .11

 (.Action plan) اقدامبرنامه  صورت به

ق يکار از طر يها روشندها و يفرا نهيبهنه انجام يدر زم يدانش کاربرد ده ويجاد بانک ايت و ايتقو .12

 .يات کارشناسان تخصصيو تجرب ياطالعات علم يگذار اشتراک
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 يآموزش بهورز: ها شبکهگسترش 

 

 

 

 

 

 

 يآموزش بهورز: ها شبکهگسترش  :نام واحد بهداشت :حوزه

  HNE/BE-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه
بهداشت و درمان بر اساس برنامه  يها شبکهسطح اول نظام  يامور بهورز يبرا ياتيه برنامه عمليته .0

 .دانشکده/ک دانشگاهياستراتژ

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .يبهورز نامه نيآئرش بهورز مطابق يانجام امور مربوط به پذ  .0

 (.روز بهورز مانند)مراسم ساالنه  ينمونه و اعزام آنان جهت برگزار يانتخاب بهورز و مرب يندهايانجام فرا .1

 .دانش آموزان جهت فراهم آوردن مقدمات استخدام آنان يليالتحص فارغانجام امور  .2

 .ينال دانش آموزان بهورزيامتحانات ف يو برگزار سؤاالت يطراح .5

بر مشکالت و مسائل بهورزان و تالش در جهت رفع مشکالت  ياستان و بررس يبهورز يل شوراهايتشک .6

 .مذکور نامه نيآئ اساس

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

ر يو سا يران مراکز آموزش بهورزيان و مديمرب يبازآموز يها برنامه يو اجرا يزير برنامهمشارکت در   .1

 .م سالمتيت ياعضا

 .يو درمان يبهداشت يها شبکهستم يد در سيجد يبهداشت يها برنامهدر استقرار  يهمکار .8

 .يبهورز يو اصالح متون آموزش يمشارکت در بازنگر .9

 ش و نظارتيپا

 .تابعه يمراکز آموزش بهورز يها تيفعال يفيو ک يکم يابيش و نظارت و ارزشيپا .01

و  يعمل يها آموزشاز نظر  يآموز دانشو  يبهداشت آموزش يها خانه يفيو ک يکم يابينظارت و ارزش .00

 .آموزش در عرصه

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يان مراکز آموزش بهورزيران و مربيشنهاد انتخاب مديمشارکت در پ .00

 .يمراکز آموزش بهورز يزاتيو تجه يپرسنل يازهايل نين و تکميدر تأم يهمکار .01

گزارش و 

 يمستندساز

 .ربط يذن يو ارائه به مسئول يعملکرد واحد بهورز ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .02

 .تابعه يبه واحدها يمراکز آموزش بهورز يکار يها روشو  ها دستورالعملو ارائه  يآور جمع .05

و  يبند بودجه

 يدقتصال ايتحل

عملکرد و  بر اساسدانشکده /تابعه دانشگاه يم بودجه مراکز آموزش بهورزيه و تنظيمشارکت در ته .06

 .ينفر روز دانش آموزان بهورز يها نهيهز
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 يامور داروئ: ها شبکهگسترش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يامور داروئ: ها شبکهگسترش  :نام واحد بهداشت :حوزه

  HNE/PA-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه
 .دانشکده/ک دانشگاهيسطح اول نظام شبکه بر اساس برنامه استراتژ يامور داروئ ياتيه برنامه عمليته .0

 .دانشکده/بهداشت و درمان تابعه دانشگاه يها شبکهدر سطح اول نظام  ييخدمات دارو يزير برنامه .0

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 يواحدها ازيموردن يک و ملزومات پزشکيولوژيع دارو، مکمل، مواد بيو توز نيتأم، يازسنجين .1

 .تابعه يها شبکهسطح اول نظام  يدرمان يبهداشت

معاونت  يسطح اول نظام شبکه در انبار داروئ ازيموردن يع داروهايو توز ي، نگهدارنيتأمت يريمد .2

 .دانشکده/دانشگاه يبهداشت

 .سطح اول نظام شبکه يدستورالعمل و ضوابط داروئ ياجرا .5

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 يبرا يخدمات داروئ يتخصص يها دورهو  يآموزش يها برنامهه يو ته يازسنجينمشارکت در  .6

 .دانشکده/دانشگاه يتابعه حوزه معاونت بهداشت ياتيو عمل يستاد يکارکنان شاغل در واحدها

 ش و نظارتيپا

 .دانشکده/دانشگاه تابعه سطح اول نظام شبکه يدر واحدها يش و نظارت بر خدمات داروئيپا .1

در مراکز،  ي، اقالم مصرفيي، دارويزات بهداشتيه تجهيع و تدارک کليتوز نيتأمنظارت بر نحوه  .8

 .سطح اول يدرمان يطرف قرارداد مراکز بهداشت يها داروخانهو  ها گاهيپا

 .د دارو در سطح اول نظام شبکهيخر يمشارکت در کنترل اسناد مال .9

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 .در سطح اول نظام شبکه ينه خدمات داروئيارائه به يبرا يو برون بخش يدرون بخش يهماهنگ .01

 .يمرتبط با امور داروئ يها کارگروهته و يمشارکت در کم  .00

ه گزارش و يته

 يمستندساز

ل يبا تحل) ياتيعملو برنامه  ها استيسمنطبق با  يعملکرد داروئ ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .00

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار ها گزارش

 ت منابعيريمد
در  يپزشک يو مصرف دارو و اقالم مصرف ي، نگهداريو موجود( Stock) رهيذخ، نيتأمت يريمد .01

 .ها شبکهدر سطح اول نظام  يو درمان يخدمات بهداشت دهنده ارائه يواحدها
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 شگاه بهداشتيامور آزما: ها شبکهگسترش  :نام واحد بهداشت :حوزه

  HNE/HLA-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 يصيارائه خدمات تشخ يدانشکده برا/ک دانشگاهيساالنه بر اساس برنامه استراتژ ياتيه برنامه عمليته .0

 .بهداشت و درمان تابعه يها شبکهسطح اول نظام  ياتيعمل يدر واحدها يشگاهيآزما

ط يدر شرا يص پزشکياقدامات تشخ يالزم برا يها رساختيزشنهاد امکانات و يپ يبرا يزير برنامه .0

 .رعامليغا و برنامه پدافند ي، بحران، بالها يريگ همه

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 ازيموردن يص طبيخدمات تشخ دهنده ارائهمراکز  ازيموردنو مواد  يشگاهيآزمازات يبرآورد تجه .1

 .تابعه يها شبکهسطح اول نظام  يدرمان يبهداشت يواحدها

 .دانشکده/دانشگاه يها شبکهسطح اول نظام  يص پزشکيتشخ يها شگاهيآزماز يتجه .2

 .مرتبط يفن يها تهيکمل يو تشک يده سازمان .5

 .ت عملکرديفيک يارتقا يدر راستا ياتيعمل يندهايفرا يا دورهو اصالح  يبازنگر .6

 .تابعه يها شگاهيآزماات عملکرد يو انجام اقدامات الزم در خصوص موارد شکا يريگيپ .1

به  يسپار برون/يط واگذاريواجد شرا يو غربالگر يپزشک يصيشنهاد خدمات تشخيمشارکت و ارائه پ .8

 .ربط يذ يواحدها

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

کارکنان شاغل در  يبرا يتخصص يها دوره يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجينمشارکت در  .9

 .سطح اول نظام شبکه يص طبيتشخ يها شگاهيآزما

 .تحت مراقبت يها يماريب يبرا يصيتشخ يزهايت مميترب  .01

ش و نظارت يپا

 يابيو ارزش

بهداشت و درمان تابعه  يها شبکهدر سطح اول نظام  يص طبيش و نظارت بر خدمات تشخيپا .00

 .دانشکده/دانشگاه

سل، التور،  مانند) يبهداشت يها برنامه يرفرانس دانشگاه يها شگاهيآزماش و نظارت بر عملکرد يپا .00

 ...(.و  يا، تاالسميا، لشمانيماالر

ص يتشخ يها شگاهيآزمار د يابالغ يت استانداردهايت و رعايفين کيتضم يها برنامه يا دوره يابيارز .01

 .سطح اول نظام شبکه يطب

 .در مراکز تابعه سطح اول يشگاهيزات آزماينظام مراقبت تجه يش و نظارت بر اجرايپا .02

 .تحت پوشش يها شگاهيآزمادر  يستيت زيو امن يمنينه برنامه ايبه ينظارت بر اجرا .05

ارسال  يالزم برا يو صدور مجوزها يشگاهيآزما يها نمونهاستاندارد انتقال  يها روش ينظارت بر اجرا .06

 .به داخل و خارج کشور ها نمونه

 .ها شبکهسطح اول نظام  يها شگاهيآزمادر  يشگاهيزات و مواد آزمايد تجهيند خرينظارت بر فرا .01
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 نيتأم يبرا يبهداشت يها برنامهمعاونت بهداشت در  رمجموعهيز يها گروهو  ها تيريمدبا  يهماهنگ .08

 .يطب يصيخدمات تشخ

 و امور ارجاع يص طبيشگاه تشخيخدمات آزما يمشارکت در شبکه درون دانشگاه .09

 دانشگاه يتخصص يها تهيکممشارکت در  .01

شگاه يو آزما ها يماريب يمرجع کشور يشگاهياستفاده از امکانات آزما يبرا ها دانشگاهر يبا سا يهماهنگ .00

 .جوار همقطب دانشگاه 

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 ها گزارشل يبا تحل) ياتيعملو برنامه  ها استيسعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .00

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار

 نفعانيبه ذ يرسان اطالعو  يکار يها روشو  ها دستورالعملو ارائه  يآور جمع .01



  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ف ستاديو شرح وظا يليالت تفصي، تشکينمودار سازمان

 

37 
 

 طيسالمت مح

 

 

 

 طيسالمت مح :نام واحد بهداشت :حوزه

  EH-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 12: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

ط در يارائه خدمات سالمت مح يدانشکده برا/دانشگاهک يساالنه بر اساس برنامه استراتژ ياتيه برنامه عمليته .0

 .حوزه تحت پوشش

 ها آن يت بنديموجود در منطقه تحت پوشش و الو طيبهداشت مح يها چالش يبررس .0

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .دانشکده/بر سالمت در منطقه تحت پوشش دانشگاه مؤثر يطيکنترل عوامل مح .1

 .ر تا نقطه مصرفيآب شرب از نقطه آبگ يکنترل و بازرس .2

و  يشيآرا ،يدنيآشام ،يخوردن مواد قانون مشمول و اماکن مراکز هيکل يطيبهداشت مح يکنترل و بازرس .5

 .پوشش تحت حوزه در يراه نيبو اماکن  يبهداشت

 عرضه سطح در يو بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،يخوردن مواد تيفيک کنترل .6

 در ها مارستانيبو  يغذائ مواد مراکز عرضه سطح در( HACCP ازجمله) غذاو  سالمت يمنيا يها برنامه ياجرا .1

 پوشش تحت حوزه

 .پوشش تحت حوزه در عرضه سطح در يغذائ مواد از يبردار نمونه انجام .8

 تحت حوزه در پرتوها بهداشت برنامه يو اجرا يپرتو پزشک مراکز يو حفاظت يبهداشت يو بازرس کنترل .9

 .پوشش

 .طيبهداشت مح يها ت و ارتقاء برنامهيتقو يبرا يمشورت يو تخصص يفن يها تهيل کميو تشک يده سازمان .01

بهداشت  يها آموزشگاه، يپاش سم يها شرکت) يو آموزش يخدمات يها شرکتت و نظارت بر يصدور پروانه فعال .00

 ...(.و يمارستاني، پسماند بيخود اظهار يها شرکتاصناف، 

 يمردم يها تيشکابه  يدگيرس در قالب ياطالعات مردمط و سامانه يت سالمت محيبرنامه ستاد فور يريگيپ .00

و  ييو بهداشت مواد غذا يو اماکن عموم ييمواد غذا و فروشع يه، توزيمراکز ته يتخلفات بهداشت در خصوص

 .ديپد باز و دينوپد يها يماريب و يعيطب يايبال

 حوزه در ديباز پدو  دينوپد ع،يشا يها يماريبو  ها يدمياپو  اضطرار طيو شرا ايبال در يطيمح عوامل کنترل .01

 .پوشش تحت

 تحت حوزه در يردولتيو غ يدولت يو درمان يو مراکز بهداشت ها مارستانيب طيمح بهداشت يکنترل و بازرس .02

 .پوشش

 در استانداردها مطابق و امثالهم يکيولوژيراد و يکيولوژيب ،يائيميش ،يکروبيم يپارامترها و کنترل سنجش .05

 .(و پرتوها هوا ،يغذائ مواد ،و فاضالب آب) طيمح بهداشت يها شگاهيآزما

 يمل مطابق سند يع و عرضه مواد غذائيه، توزيدر مراکز ته يا هيتغذکنترل ضوابط  در و مشارکت يهمکار .06

 .يساز يغن يمل و برنامه يغذائ تيو امن هيتغذ

 .مرتبط يواحدها يات در منطقه تحت پوشش با همکاريکنترل دخان يها برنامه ياجرا .01
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يروين)آموزش 

 ،يانسان

 (يتوانمندسازو 

هدف  يها گروهکارکنان و  يبرا يآموزش يها برنامه يو اجرا يآموزش مواد هيته ،يازسنجيمشارکت در ن .08

 .تابعه يواحدها ط دريبهداشت مح يها برنامه

 ش و نظارتيپا

 .دانشکده/ ط در منطقه تحت پوشش دانشگاهيبهداشت مح يها برنامه ياجرا ش و نظارتيپا .09

 يا منطقهو  يمل يها شاخصط بر اساس يبهداشت مح يها برنامهعملکرد  يا دوره يابيارز .01

 .طيخدمات بهداشت مح دهنده ارائه يت مراکز خصوصيبر نحوه فعال يابيش و نظارت و ارزيپا .00

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 بهداشت يها برنامه اهداف به يابيدست يراستا در يبخش و برون يبخش درون يها يو همکار يهماهنگ .00

 .طيمح

 ...(.سالم و  يشهر و روستا مانند) محور جامعهابتکارات  يها برنامه يمشارکت در اجرا .01

 ييروستا و يشهر يپسماندها و دفع يآور جمع يها ستميس يطراح با مرتبط يها يزير برنامه در مشارکت .02

 .پوشش تحت حوزه در( کيو الکترونژه ي، ويکشاورز ،ي، صنعتيخانگ)

 .پوشش تحت حوزه در هوا يآلودگ و کنترل کاهش جامع يها برنامه نيتدو در مشارکت .05

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 و پورتال و کار طيمح سالمت مرکز يبازرس تيريمد جامع سامانه در اطالعات و ارائه و ثبت ليتحل ،يآور جمع .06

 .ها آن ليو تحل ها شاخص و استخراج و کار طيمح سالمت مرکز

 يآمار ها گزارشل يبا تحل) ياتيو برنامه عمل ها استيسعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .01

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر

 نفعانيبه ذ يرسان اطالعو  يکار يها روشو  ها دستورالعملو ارائه  يآور جمع .08

 .طيمح بهداشت يها برنامه در ازيموردن زاتيو تجه ليو وسا يانسان يروياعتبارات، ن شنهاديو پ برآورد .09 ت منابعيريمد

و  ينوآور

 پژوهش

کردن  يط و اجرائينه بهداشت محيدر زم HSR يها طرحو  يقات کاربرديو انجام تحق يمشارکت در طراح .11

 (.Action plan) اقدامبرنامه  صورت به ها آنج ينتا
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 سالمت کار

 

 

  

 سالمت کار :نام واحد بهداشت :حوزه

  OH-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

ارائه خدمات بهداشت  يدانشکده برا/ک دانشگاهيساالنه بر اساس برنامه استراتژ ياتيه برنامه عمليته .0

 .و طب کار در حوزه تحت پوشش يا حرفه

ن يين منطقه و تعيسالمت شاغل دکنندهيتهدت موجود عوامل يوضع ليوتحل هيتجزو  يآور جمع .0

 و طب کار يا حرفهنه بهداشت يمنطقه در زم يها استيو س يمش خط

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 يو واحدها ها کارگاهدر  يا حرفهالت بهداشت يمرتبط با استقرار تشک يندهايفرا يو اجرا يده سازمان .1

 يها بخش و( ...و کار بهداشتو  يته حفاظت فنيو کم يگرکار بهداشتستگاه بهگر، خانه يا) يشغل

طب  يو مراکز تخصص يا حرفهخدمات بهداشت  دهنده ارائه يخصوص يها شرکت)مجوز  يدارا يحقوق

جامعه هدف  يدسترس يدر منطقه برا ينات شغليت انجام معايصالح يدارا يقيو افراد حق( ...کار و 

 .و طب کار يا حرفهبه خدمات بهداشت  (يشغل يواحدها ييران اجرايان و مدين، کارفرمايشاغل)

قانون  90ماده  ين در جهت برقرارينات شاغليپوشش معا يفيکو  يمکتوسعه  يها برنامه يت و اجرايريمد .2

 .ن موضوعهير قوانيار و ساک

توسط  ت سالمت آنانيبا وضع نيشاغل يتناسب شغل يفيکو  يمکتوسعه  يها برنامه يت و اجرايريمد .5

 يا جاده ونقل حملو حوادث مرتبط با  يشغل يها يماريباهش کنترل و کجهت  ارکن طب يمتخصص

 .يانسان ياز خطا يناش

 يها بخشکار در  و طب يا حرفهبهداشت  يستم ارجاع در خدمات تخصصيس يو برقرار يبند سطح .6

 .يو دولت يخصوص

 .دانشکده/در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه آور انيو زبرنامه مشاغل سخت  يت و اجرايريمد .1

نات رانندگان، مشاغل مراکز يمعا)ار مشاغل خاص کو طب  يا حرفهبهداشت  يها برنامه يت و اجرايريمد .8

 (...و يساختمان ي، کارهايباف يقال، ي، معادن، کشاورزيدرمان يبهداشت

، ينات سالمت شغليمجوز معا يدارا يقير افراد حقيطب کار و سا يمراکز تخصص د مجوزيصدور و تمد .9

صنوف  يا حرفهبهداشت  يها آموزشگاهو  يا حرفهخدمات بهداشت  دهنده ارائه يخصوص يها شرکت

 .در سطح منطقه يفن و خدمات يديتول

 ...و  و نهادها و اصناف ها سازمان، يياجرا يها دستگاهو طب کار  يا حرفهبهداشت  يها استعالمپاسخ به  .01

 ياجتماع نيتأمقانون  16قانون اصالح ماده  يياجرا نامه نييآ 1موضوع ماده 

 حل اختالف و مراجع ييدر مراجع قضا کار بهداشتمرتبط با  يات واصله و دعاويبه شکا يدگيرس .00
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يروين)آموزش 

 ،يانسان

 (يتوانمندسازو 

موضوع  يا حرفهخدمت بازرسان بهداشت  نيو حبدو استخدام  يآموزش يها برنامه يت و اجرايريمد .00

 آن يياجرا و دستورالعملران يمحترم وز ئتيهقانون کار و مصوبه  91ماده 

بازرسان بهداشت  يبرا يو مهارت يآموزش يها برنامه يو اجرا يه مواد آموزشي، تهيازسنجينمشارکت در  .01

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يدر واحدها يا حرفه

 يها رسانهدر  کار و طب يا حرفهمرتبط با بهداشت  يها برنامهو مشارکت فعال در  يعموم يرسان اطالع .02

 .منطقه يجمع

 ش و نظارتيپا

کارگر و  ،کار بهداشتن و الزامات يقوان ينظارت بر حسن اجرا يتوانمند برا يستم بازرسيس يبرقرار .05

 .دانشکده/از کار در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه يناش يها يماريباز  يريط کار و جلوگيمح

دانشگاه  يحوزه معاونت بهداشت يو درمان کارگر کار بهداشت يکنترل و بازرس يابيش، نظارت و ارزشيپا .06

 .قانون کار 96ماده  0موضوع تبصره  يدانشکده علوم پزشک/ 

نات سالمت يمجوز معا يدارا يقير افراد حقيطب کار و سا يمراکز تخصصعملکرد  يابينظارت و ارزش .01

 يا حرفهبهداشت  يها و آموزشگاه يا حرفهخدمات بهداشت  دهنده ارائه يخصوص يها شرکت ،يشغل

 .در سطح منطقه يو خدمات فن يديصنوف تول

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

دانشکده با /و طب کار در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه يا حرفهبهداشت  يها برنامهت يتقو .08

در معاونت درمان و بهداشت  يتخصص يها گروهر يسا) يبخشدرون  مشارکت فعال و جلب يهماهنگ

و  يکارگر يها تشکل، يمردم ي، نهادهاها سازمان، يياجرا يها دستگاه) يبرون بخش و( دانشگاه

 .ن منطقهيدر سالمت شاغلمؤثر  (...و ها برنامه يشرکا، ييکارفرما

و طب کار  يا حرفهبهداشت  يها برنامهدر  نفع يذ يها گروهد، ي، اساتنظران صاحبجلب مشارکت فعال  .09

 ... .و  ها تهيکمل شوراها، يمنطقه با تشک

گزارش و ه يته

 يمستندساز

با ) ياتيعملو برنامه  ها استيسمنطبق با  يا حرفهعملکرد بهداشت  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .01

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار ها گزارشل يتحل

و  يريگ گزارشک جهت ثبت اطالعات، يالکترون يها سامانه يتالش و مشارکت فعال در استقرار و اجرا .00

 .و طب کار يا حرفهبهداشت  يها در برنامه ها شاخص نييتع

 الزاماتن و مقررات و ياطالعات مرتبط با قوان دربارهنفعان يبه ذ يرسان اطالع يها سامانهاستقرار  .00

 .کار در سطح منطقه و طب يا حرفهبهداشت 

 و پژوهش ينوآور
کار در  يرويو سالمت ن يا حرفهبهداشت  يارتقا يبرا يقات کاربرديتحق يو اجرا يمشارکت در طراح .01

 .سطح منطقه
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 ريواگ يها يماريبو مبارزه با  يريشگيپ

 

 

 

 

 ريواگ يها يماريبو مبارزه با  يريشگيپ :نام واحد بهداشت :حوزه

  CDC-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 10: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

دانشکده /دانشگاهک ير بر اساس برنامه استراتژيواگ يها يماريب يريشگيجهت کنترل و پ ياتيعمل يها برنامهه يته .0
 .در سطح منطقه تحت پوشش

بر  (ها يماريب يکن شهير ،حذف ،کنترل)ر يواگ يها يماريب( Survillanc) مراقبتنظام  يو اجرا يزير برنامه .0
 .ها آن ليوتحل هيتجزو  يآمار يها داده اساس

 .دانشکده/دانشگاهدر سطح  ها تياولون ييو تع منطقه يها يماريبک يولوژيدميت اپيمطالعه و شناخت وضع .1

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 ها يماريبمرتبط با  ها گزارشو  ها دادهو پردازش  يآور جمع .2

 ها يريگ همهکنترل  منظور به جوار هم يها دانشگاهدر سطح  ها يماريبتبادل اطالعات  .5

 کشور PHCدر نظام  شده ادغامر يواگ يها يماريب يها برنامه ياجرا يط و امکانات الزم براين شرايتأم .6
با علت نامعلوم و  يدادهايو رو( ديباز پدد و ينوپد) ها يماريبان يع به طغينظام هشدار بهنگام و پاسخ سر يبرقرار .1

ق استقرار نظام مراقبت يمرتبط است از طر الملل نيبکه با سالمت  يبر سالمت مردم منطقه و موارد رگذاريتأث
 .يک و جاريسندروم

 يها شبکهامکانات موجود  بر اساسر يواگ يها يماريبمراقبت از  روز بهمدرن و  يو استقرار نظام آمار يطراح .8
 .دانشگاه يآور فنواحد آمار و  يمنطقه و با هماهنگ يدرمان يبهداشت

 يو نظارت بر حسن اجرا ازيموردنک يولوژيب يها فرآورده، سموم و يبهداشت يزان داروهايو برآورد م ينيب شيپ .9
 .آن

 يابالغ يها دستورالعملبر اساس  ها يماريب يور دهيدانجام اقدامات  .01

 يو خروج يورود يو مباد يمراقبت مرز يها گاهيپادر  يالملل نيب يمقررات بهداشت ينظارت و کمک به اجرا .00
 مرتبط يها سازمان يکشور با هماهنگ

و  ديباز پدد و ينوپد يها يماريب يريگ همهع جهت مقابله با يواکنش سر يها ميت يبانيت استقرار و پشتيريمد .00
 (.Complex emergency) دهيچيپ يط اضطراريشرا

 

 

 

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 ينار، کنفرانس علميکارگاه، سم) يآموزش يها برنامه يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .01
 يها يماريبو کنترل  يريشگيپ يها برنامهر يدرگ يدرمان يجهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان بهداشت...( و 
 .ريواگ

 درباره يخودمراقبت ديتأکجامعه با  يتوانمندسازو آموزش  يبرا يآموزش يه محتواي، تهيازسنجينمشارکت در  .02
 ريواگ يها يماريب

 در سطوح مختلف ها يماريبکارکنان شاغل و مرتبط با کنترل  يو مهارت يآموزش يازهاين نييدر تع يهمکار .05
ها در سطوح مختلف و  يماريکارکنان شاغل و مرتبط با کنترل ب يو مهارت يآموزش يازهاين نييدر تع يهمکار .06

 يو رفتار يارتقاء دانش و مهارت شناخت ير برايواگ يها يماريبت يريآموزش مد يها ن برنامهيه و تدويته
 .ها يازسنجيکارکنان متناسب با ن

 ها يماريبو مبارزه با  يريشگيآموزش پ ياستان برا يجمع ارتباطل يو وسا يگروه يها رسانهبا  يارکهم .01
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

ش و نظارت يپا

 يابيو ارزش

مراقبت  يها برنامه ياجرا يو اثربخش يمند دهينه فايو هز يابيش، ارزشيمربوط به پا يها ه بستهيته .08

 .ريواگ يها يماريب

 ريواگ يها برنامه يابيش و ارزين نظام پايو تدو يطراح .09

 .دانشکده/رمجموعه تابعه دانشگاهيز ير در واحدهايواگ يها يماريب يها برنامهش و نظارت عملکرد يپا  .01

 .يا دوره صورت بهمنطقه  ر در سطحيواگ يها برنامه يابيارزش  .00

مردم منطقه و  بر سالمت رگذاريتأثبا علل نامعلوم  يدادهايو رو ها يماريبان يبروز طغنظارت مستمر بر  .00

 .الملل نيب

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

کنترل  يبرا يالملل نيبو  ي، مليا منطقه نهاد مردم يو نهادها يردولتيغ يها بخشو جلب مشارکت  يهمکار .01

 ريواگ يها يماريب يريشگيو پ

 يبرا يو خصوص يدولت يها شگاهيآزمار يشگاه مرجع دانشگاه و سايبا امور آزما يو هماهنگ يهمکار  .02

 .يناگهان يها يريگ همهر و پاسخ به يواگ يها يماريبص يتشخ

 يها برنامه ارتقا و تيتقو يبرا يدانشگاه يمشورت يتخصص و يفن يها تهيکم ليکتش و يده سازمان .05

 ريواگ يها يماريب تيريمد

 ريواگ يها يماريببخش سالمت مرتبط با  يها تهيکمطرح در کارگروه و  يالزم برا يها شنهاديپه و ارائه يته .06

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 ها گزارشل يبا تحل) ياتيعملو برنامه  ها استيسعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .01

 ...و ارسال به سطوح مربوط( ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار

 عملکرد يابيارز يها شاخصمحاسبه  و يابيش و ارزشيپا يها روشو  راه ابزيته .08

 ت منابعيريمد
 يکيولوژيمواد بو  دارو ،واکسن ،يانسان يروين ،زاتيتجه ،يمال)ع منابع يتوز و مشارکت در نحوه شنهاديپ  .09

 .دانشکده/دانشگاهدر سطح  ها برنامه ياجرا يبرا( گريد

و  ينوآور

 پژوهش

 صورت به ها آنج يکردن نتا يو اجرائ (HSR يها طرح)مرتبط  يها پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .11

 (.Action plan) اقدامبرنامه 

 .مرتبط دانشگاه يواحدها يبا همکار GISو استقرار برنامه  يافزار نرم يها يفنّاوراستفاده از  .10

 .ريواگ يها برنامه يارتقا يمنطقه برا يو پژوهش يو مراکز علم ها سازمانو تبادل اطالعات با  يهمکار .10
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 رير واگيغ يها يماريبو مبارزه با  يريشگيپ

 

 

 رير واگيغ يها يماريبو مبارزه با  يريشگيپ :نام واحد بهداشت :حوزه

  NCDC-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

در سطح منطقه تحت پوشش بر  رير واگيغ يها يماريب يريشگيجهت کنترل و پ ياتيه برنامه عمليته .0

 .دانشکده/ک دانشگاهياساس برنامه استراتژ

 .دانشکده/دانشگاهر در سطح منطقه تحت پوشش ير واگيغ يها يماريبو استقرار نظام مراقبت از  يطراح .0

ر يغ يها يماريبعوامل خطر مرتبط با  کنترل و کاهش يبرا مؤثرو مداخالت  ييشناسا يبرا يزير برنامه .1

 رير واگيغ يها يماريبمرتبط با  يها تيازها و اولوين نيير و تعيواگ

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

در نظام  شده ادغامر يرواگيغ يها يماريب يغربالگر يها برنامه ياجرا يط و امکانات الزم براين شرايتأم .2

PHC کشور 

کنترل  ير جهت استفاده از آن براير واگيغ يها يماريبمرتبط با  ها گزارشل آمارها و يو تحل يآور جمع .5

 رير واگيغ يها يماريباز  يريشگيو پ

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

نار، يکارگاه، سم) يآموزش يها برنامه يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .6

 يريشگيپ يها برنامهر يدرگ يدرمان يجهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان بهداشت...( و  يکنفرانس علم

 رير واگيغ يها يماريبو کنترل 

بر  ديتأکجامعه با  يتوانمندسازو آموزش  يبرا يآموزش يه محتواي، تهيازسنجينمشارکت در  .1

 ريرواگيغ يها يماريب درباره يخودمراقبت

 ها يماريبو مبارزه با  يريشگيآموزش پ ياستان برا يجمع ارتباطل يو وسا يگروه يها رسانهبا  يارکهم .8

 ش و نظارتيپا

نظارت  يو استفاده از آن برا يو اثربخش يمند دهينه فايو هز يابيش، ارزشيمربوط به پا يها ه بستهيته .9

 .ريواگ يها يماريبمراقبت  يها برنامه يبر حسن اجرا

 رير واگيغ يها برنامه يابيش و ارزين نظام پايو تدو يطراح .01

رمجموعه تابعه يز ير در واحدهايرواگيغ يها يماريب يها برنامهش و نظارت عملکرد يپا  .00

 .دانشکده/دانشگاه

 .يا دوره صورت بهمنطقه  ر در سطحيرواگيغ يها برنامه يابيارزش  .00

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

و  يريشگيجهت پ دانشکده/دانشگاه منطقه تحت پوشش در سطح يو تخصص يفن يها تهيکمل يتشک .01

 رير واگيغ يها يماريبکنترل 

 يها يماريببخش سالمت مرتبط با  يها تهيکمطرح در کارگروه و  يالزم برا يها شنهاديپه و ارائه يته .02

 ريرواگيغ

ص يتشخ يکنواختياستاندارد و  يها روش ياجرا يشگاه دانشگاه برايبا امور آزما يو هماهنگ يهمکار .05

 رير واگيغ يها يماريب

 يها ت و ارتقاء برنامهيتقو يبرا يدانشگاه يمشورت يو تخصص يفن يها تهيل کميو تشک يده سازمان .06

 .ريرواگيغ يها يماريبت يريمد
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

گزارش و 

 يمستندساز

 ها گزارشل يبا تحل) ياتيعملو برنامه  ها استيسعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .01

 ...و ارسال به سطوح مربوط( ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار

 .عملکرد يابيارز يها شاخصمحاسبه  و يابيش و ارزشيپا يها روشو  راه ابزيته .08

 ت منابعيريمد
ر يغ يها يماريب يها برنامه ياجرا يبرا ازيموردن يو انسان يشنهاد منابع ماليم و پيمشارکت در تنظ .09

 .ر در سطح منطقهيواگ

 و پژوهش ينوآور

 عير شاير واگيغ يها يماريبرانه جهت کاهش بار يشگيمداخالت پ يطراح .01

 GISو استقرار  يافزار نرم يها يفنّاوراستفاده از  .00

 يها برنامه يارتقا يمنطقه برا يو پژوهش يو مراکز علم ها سازمانو تبادل اطالعات با  يهمکار .00

 .ريرواگيغ

ر در منطقه و اعالم به مراجع يرواگيغ يها يماريب يقات کاربرديتحق يها تياولون ييمشارکت در تع .01

 .مرتبط
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 ه و مدارسيت، تغذيسالمت خانواده، جمع

 

  

 

 ه و مدارسيتغذ ت،يسالمت خانواده، جمع :واحد نام بهداشت :حوزه

  FPN&SH-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 11: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه
، سالمندان و ساالن انيم، کودکان، نوجوانان، جوانان، نوزادان يسن يها گروهبر اساس  ياتين برنامه عمليتدو .0

 .ت و مدارسيسالم و جمع يژه مشتمل بر سالمت مادران باردار، باروريهدف و يها گروه

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

ه استاندارد و ضوابط در يو ته يات محليبا مقتض يو کشور يمل يها دستورالعمل، يق اسناد باالدستيتطب .0
 ها برنامه

ارائه خدمات در سطوح  منظور بهتحت اقدام  يها برنامهمرتبط با  يانسان يروين يده سازمانمشارکت در  .1
 .يطيو مح يستاد

، نوجوانان، جوانان، کودکان ،نوزادان يسن يها گروهمراقبت سالمت و مرگ بر اساس  يها نظاماستقرار  .2
ت و يسالم و جمع يژه مشتمل بر سالمت مادران باردار، باروريهدف و يها گروه، سالمندان و ساالن انيم

 مدارس

 ...ر مادران باردار، کودکان و يدر معرض خطر نظ يها گروهمرتبط با  يها برنامه يسامانده .5

 ندهايو فرآ ها برنامه يج اجرايمداخالت بر اساس نتا يطراح .6

 .يمل يابالغ يها برنامهانجام  منظور به يياجرا يندهايفرآ يطراح .1

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 .يآبشار صورت بهن تر يو انتقال آن به سطوح پائ يمل يآموزش يها برنامه ياجرا .8

 ارشناسانکجامعه،  يبرا يآموزش يها برنامه يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن  .9
 .دانشگاه درمان و بهداشت يها شبکه مربوط در ستاد و

 يسن يها گروهسالمت خانواده بر اساس  يها برنامهتوسعه مرتبط با  يها بخشر يدر سا يآموزش يازسنجين .01
ژه مشتمل بر سالمت مادران يهدف و يها گروه، سالمندان و ساالن انيم ، جوانان،نوجوانان ،کودکان ،نوزادان

 .ها تيفعال ياثربخشش يافزا منظور بهت و مدارس يسالم و جمع يباردار، بارور

 .هدف يها گروهبر  ديتأکبه جامعه با  يرسان اطالعمشارکت در آموزش و  .00

 .هدف يها گروه يتوانمندسازو  يارتقاء آگاه منظور به يرسان اطالعج يبس يدر اجرا يهمکار .00

 ين و پس از انجام مداخالت با همکاريقبل، ح يها يابيارزو  يياجرا – يمداخالت آموزش يو اجرا يطراح .01
 .ربط يذ يواحدها

 ش و نظارتيپا

سالمت  يها برنامهمرتبط با  يا دورهمستمر و  يابيش و ارزشياستقرار نظام پا منظور بهدات الزم يجاد تمهيا .02
هدف  يها گروه، سالمندان و ساالن انيم ، جوانان،نوجوانان ،کودکان ،نوزادان يسن يها گروهخانواده بر اساس 

 ت و مدارسيسالم و جمع يژه مشتمل بر سالمت مادران باردار، باروريو

 يابيش و ارزشيپا يابزارها يروزرسان بهن و يه، تدويته .05

 .سالمت خانواده يها برنامهمرتبط با  خوراند پسها و ارائه  شيج پايل نتايو تحل يبند جمع .06

 يها گروهسالمت خانواده بر اساس  يها برنامهمرتبط با  يطيسطوح مح ياتيبرنامه عمل ينظارت بر اجرا .01
ژه مشتمل بر سالمت يهدف و يها گروه، سالمندان و ساالن انيم، جوانان، نوجوانان ،کودکان ،نوزادان يسن

 .ت و مدارسيسالم و جمع يمادران باردار، بارور

 (.دوستدار مادر و کودک) ها مارستانيببرنامه سالمت خانواده در  ينظارت بر نحوه اجرا .08
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 ش و نظارتيپا

، مدارس، خانه مهدکودک) يبخشمرتبط با سالمت خانواده در حوزه برون  يها برنامه ينظارت بر نحوه اجرا .09
 ...(سالمندان و 

 نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره بخصوص مراکز مشاوره ازدواج .01

ارائه  و ياتيدر برنامه عمل شده يطراحمداخالت  انجامن و پس از يو مستمر قبل، ح يا دوره يابيارزش .00
 .ربط يذبه سطوح  خوراند پس

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 .سالمت خانواده يها برنامهمرتبط با  يها استيس يدر جهت اجرا ين و برون بخشيدرون، ب يجاد هماهنگيا .00

 .سالمت خانواده يها برنامهمرتبط با  ين و برون بخشيدرون، ب يها تهيکم ياء و برگزاريجاد، احيا يريگيپ  .01

 ...(هفته سالمت، کودک و) يهمگان يها جيبس يمشارکت فعال در برگزارها .02

سالمت  يها برنامهمرتبط با  يها حوزهمشترک با  يها توافقنامه، دستورالعمل و نامه نييآن يه و تدويته .05
 .خانواده

 .سالمت خانواده يها برنامهارتقاء  يه در راستايريخ يها انجمنو  يردولتيغ يها سازمانجلب مشارکت  .06

گزارش و 

 يمستندساز

 ياتيو برنامه عمل ها استيسعملکرد مرتبط با  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .01

 ،کودکان ،نوزادان يسن يها گروهسالمت خانواده بر اساس  يها برنامهمرتبط با  يل آمارهايو تحل يآور جمع .08
 يرژه مشتمل بر سالمت مادران باردار، بارويهدف و يها گروه، سالمندان و ساالن انيم ، جوانان،نوجوانان

 ت و مدارسيسالم و جمع

 .ربط يذسالمت خانواده و ارسال به سطوح  يها برنامهبر  يمبتن يآمار – يليه گزارش تحليته .09

 ...(مرگ مادر و کودک و ) يفور ها گزارشه و ارسال يته .11

 .اطالعات خاص در پورتال ادارات مرتبط با هر برنامه يگزارش ده .10

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

 .سالمت خانواده ياجرائ يها برنامه ياثربخش -نهين هزييتع مانند ياقتصاد يها يابيارزو انجام  يطراح .10

 .دانشکده/سالمت خانواده در سطح دانشگاه يها برنامهنه کرد اعتبارات يو هز ينيب شيپمشارکت در  .11

 ت منابعيريمد

سالمت خانواده  يها برنامه ياجرا ازيموردنزات و امکانات متناسب و يو تجه يانسان يرويدر برآورد ن يهمکار .12
 .دانشکده/در سطح دانشگاه

 مرتبط يها بخشر واحدها و يموجود در سا يها تيظرف ييشناسا .15

 .سالمت خانواده يها برنامهمتناسب با  ها مکملو  ييبرآورد اقالم دارو .16

و  ينوآور

 پژوهش

 .يکيالکترون يها سامانهجاد يق ايع در انجام امور از طرياطالعات و تسر يآور فناستفاده از  .11

مرتبط  يا منطقهو مشکالت  يستاد يابالغ يها استيس يدر راستا يپژوهش يها تياولون ييمشارکت در تع .18
 .با سالمت خانواده

سالمت  يها تياولوبر  يمبتن يقاتيتحق يها طرحو  يکاربرد يها پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .19
 HSR يها طرحخانواده در قالب 
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 هيبهبود تغذ

 

 

 

 هيبهبود تغذ :نام واحد بهداشت :حوزه

  NI-DH:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 

 يو طراح يبند تياولوو  يا هيتغذمشکالت  ييه، شناسايت غذا و تغذيت موجود امنين وضعييتع .0

 .ها تياولو بر اساس يا مداخله يها برنامه

ت يه و امنيتغذ يبر اساس اهداف سند مل) ييت غذايه و امنيبهبود تغذ يا دوره ياتين برنامه عمليتدو .0

 .ان برنامهنفع يذ يبا همکار (ييغذا

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 يده سازماندر  مشارکت .هيبهبود تغذ يمل يابالغ يها برنامهانجام  منظور به يياجرا يندهايفرآ يطراح .1

 .يطيو مح يارائه خدمات در سطوح ستاد منظور بهتحت اقدام  يها برنامهمرتبط با  يانسان يروين

 ها يزمغذيراز کمبود  يريشگيکنترل و پ يها برنامه ياجرا .2

 (ها کارخانه، ها رستوران، ها پادگان) يه در مراکز جمعيبهبود تغذ يها برنامه يسامانده .5

رده، کودکان، نوجوانان، يمادران باردار و ش)هدف  يها گروه يه برايبهبود تغذ يها نظاماستقرار  .6

 (، سالمندان و دانش آموزانساالن انيم

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

ه يارشناسان تغذک يبرا يآموزش يها برنامه يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .1

 .دانشکده/سطح اول نظام شبکه تحت پوشش دانشگاه يو اجرائ يحوزه ستاد

 ه سالمينه تغذيبه جامعه در زم يرسان اطالعمشارکت در آموزش و  .8

 ين بخشيکارکنان ب يه براينه تغذيدر زم يبازآموزو  يآموزش يها دوره يو برگزار يزير برنامه .9

 ش و نظارتيپا

 .دانشکده/ ه جامعه در دانشگاهيبهبود تغذ يها برنامه يابيش و ارزشين برنامه جامع پايتدو .01

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يه در واحدهايبهبود تغذ يها برنامه يش اجراينظارت و پا .00

 يه در مراکز جمعيتغذ يش استاندارهايپا .00

استان و ارائه  ييت غذايسالمت و امن يمات و مصوبات شورايتصم يو نظارت بر حسن اجرا يريگيپ .01

 .مصوبات ياجرا يمستمر از چگونگ ها گزارش

 ياصالح يها شنهاديپو ارائه  ها برنامهشرفت يه گزارش از پيه استان و تهيبهبود تغذ يها برنامه يابيارز .02

 ها برنامه يبازنگر منظور به

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 ييت غذايه و امنيتغذ ياستقرار سند مل يدر راستا ييت غذايه و امنيتغذ ين بخشيل کارگروه بيتشک .05

 .استان

دانشکده جهت ارائه به / ه دانشگاهيمرتبط با بهبود تغذ يها شنهاديپراهبردها و  سينو شيپ نيو تدوه يته .06

 .هدف يها گروهاستان درباره  ييت غذايسالمت و امن يشورا

 .در سطح منطقه تحت پوشش ييمواد غذا يساز يغن يمل يها برنامه يت اجرايو هدا يهمکار .01

ه و جلب مشارکت آنان جهت يريخ يها انجمنو  ها سازمان ژهيو به يردولتيغ يها سازمان ييشناسا .08

 ريپذ بيآس يها گروه يا هيتغذدر مداخالت  يهمکار
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

، جهاد وپرورش آموزش، مايصداوس)ه يبهبود تغذ يها برنامه يدر اجرا ها ارگانر يسا يجلب همکار .09

 ...(و  يکشاورز

 يا هيتغذت يحما يها برنامه يتوسعه در اجرا يها بخشر يت سايجلب حما .01

و  ها برنامه يدر اجرا ها بخشر يه استان در ساير کارشناسان امور بهبود تغذيبا سا يتخصص يهمکار .00

 ه استانيبهبود تغذ يها تيفعال

 هيبهبود تغذ يها برنامهدر حوزه  يدرون بخش يها يهماهنگجاد يا .00

گزارش و ه يته

 يمستندساز

عملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  يا دورهه ياطالعات و آمارها و ته ليوتحل هيتجزو  يآور جمع .01

 .ياتيو برنامه عمل ها استيس

 يدر منطقه تحت پوشش جهت ارائه به شورا ييت غذايت امنياز وضع يمستمر و مقطع ها گزارشه يته .02

 ه جامعهياستان و دفتر بهبود تغذ ييت غذايسالمت و امن

و  ينوآور

 پژوهش

 .يکيالکترون يها سامانهجاد يق ايع در انجام امور از طرياطالعات و تسر يآور فناستفاده از  .05

 يا منطقهو مشکالت  يستاد يابالغ يها استيس يدر راستا يپژوهش يها تياولون ييمشارکت در تع .06

 .هيمرتبط با بهبود تغذ

بهبود  يها تياولوبر  يمبتن يقاتيتحق يها طرحو  يکاربرد يها پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .01

 HSR يها طرحه در قالب يتغذ
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 حوزه درمان  يستاد يف واحدهايشرح وظا

 

  
 

 فيشرح وظا

 درمانحوزه  يواحدها

 

 

 تعرفهن استاندارد و ي، تدويفناور يابيارز 

  يپزشک هاي فوريتحوادث و 

 ينيبال خدمات يو تعال يمارستانيت بيريمد 

 امور درمان ينظارت و اعتباربخش 

 شگاه مرجعيآزما 
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 ن استاندارد و تعرفهي، تدويآور فن يابيارز

 

 

 

 ن استاندارد و تعرفهي، تدويآور فن يابيارز :نام واحد درمان :حوزه

  TA&T-DT:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 دانشکده/ک دانشگاهيبر اساس برنامه استراتژ يا دوره صورت به ياتيه برنامه عمليته .0

و مطالعات  سالمت الزم در حوزه اقتصاد يها يهماهنگو  يزير برنامهو  يگذار استيسمشارکت در  .0

 (سالمت يو مل ياستان يها حساب) يو مل يا منطقه ياقتصاد

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 يآور فن يابيشناخت و انجام موضوعات مرتبط با ارز منظور به يدانيمطالعات م يازسنجيت در نکمشار .1

ن ييش به تعيشواهد با گرا اند نظاممرور -الکينکت يابيارز –ع يسر يها يابيارزانجام  سالمت مشتمل بر

 ...سالمت و يو افق نگار يآور فن يابيارز يساز يبوم، ياثربخش

، (Guidelines) ينيبال يراهنماها» ينين محصوالت دانش بالين و تدوين عناوييمشارکت در تع .2

 .«(SOPs)خدمات  يو استانداردها( Clinical Policies) ينيبال يها استيس

 .دانشکده/دانشگاهدر حوزه درمان  (KMU) ت دانشيريمد يواحدهال يتشک و يده سازمان .5

خدمات  شده تماممت يو احصاء ق( يارزش نسب) يا و حرفه يمحاسبات جزء فن در يارکت و همکمشار .6

 .يبازنگر ازمندينو  فاقد تعرفه

در  يع درآمد اختصاصيو توز (نظام پرداخت) ها مارستانين اداره بيدستورالعمل نظام نو يو اجرا استقرار .1

 .دانشکده/سطح دانشگاه

 .مناطق محروم يحيان و تعرفه ترجکپزش يمرتبط با ماندگار شده ابالغ يها دستورالعمل يساز ادهيپ .8

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

دانش  و محصوالت سالمت يآور فن يابيارز مرتبط با يآموزش يها بستهن يو تدو يازسنجيت در نکمشار .9

 .دانشکده/در سطح دانشگاه ينيبال

و محصوالت  سالمت يآور فن يابيمطالعات ارز يبانيارائه بازخورد و پشتو نظارت و  شيپامشارکت در  .01 ش و نظارتيپا

 .دانشکده/سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه در( KMU) ينيت دانش باليريمد

 يها آموزشدر ارائه  يو هماهنگ گر مهيب يها سازمانتابعه با  يو نظارت بر نحوه تعامل واحدها يسامانده .00

 .ياربردک

 يها مارستانيبکاهش کسورات در  يها تهيکمو  يخدمات بستر يکدگذارش امور مربوط به ينظارت و پا .00

 .دانشکده/تابعه دانشگاه

 .تابعه يها مارستانيبدر ( کارانه)ش نظام پرداخت ينظارت و پا .01

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

در سطح  يو ابالغ ينيدانش بال محصوالت يساز ادهيپ منظور به ين بخشيو ب يدرون بخش يهماهنگ انجام .02

 .دانشکده/دانشگاه

 .يمرتبط با حوزه کار يسازمان برون يها تهيکمطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايه و ارائه پيته .05
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

گزارش و 

 يمستندساز

 .دانشکده/نفعان در سطح دانشگاهيبه ذ يرسان اطالعو  يکار يها روشو  ها دستورالعملو ارائه  يآور جمع .06

ن تعرفه و استاندارد يسالمت، تدو يآور فن يابيعملکرد مربوط به ارز يا دوره ها گزارشه يته .01

 .ربط يذن يدانشکده و ارسال به مسئول/دانشگاه

و  ينوآور

 پژوهش

 صورت به ها آنج يکردن نتا يو اجرائ( HSR يها طرح)مرتبط  يها پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .08

 (.Action plan)اقدام برنامه 
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 يپزشک يها تيفورحوادث و 

 

 

  

 يپزشک يها تيفورحوادث و  :نام واحد درمان :حوزه

  E&ME-DT:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

ک يبر اساس برنامه استراتژ يپزشک يها تيفورساالنه حوزه حوادث و  ياتيبرنامه عمله يته .0

 .دانشکده/دانشگاه

 و کنترل يريشگيپ يها طرحو  مداخالت يساز ادهيپ جهت يزير برنامهو  يبند تياولوازها، ين نييتع .0

 .يا منطقه در سطح يپزشک يها تيفورو  حوادث، سوانح

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 يا جاده-يشهر)اورژانس  يها گاهيپا توسعه يزير برنامه ر ويفراگ پوشش طرح ياجرا و هيدر ته تکمشار .1

 .يا منطقه يها تياولو ازها وين به با توجه (يساحل-ييايدر ،يلير ،ييهوا

 .در سطح منطقه تحت پوشش مصدومانو  مارانيب تيوضع يريگيو پ امداد و انتقال يها يمش خط ارائه .2

 آموزش 

 ،يانسان يروين)

 (يتوانمندسازو 

 .کارکنان تابعه يبرا يآموزش يها دوره يو برگزار يآموزش يها بسته هيته ،يازسنجيمشارکت در ن .5

 تيو هدا يراهبر
بروز  بهنگام و يعاد مواقع در يپزشک يها تيفور خدمات و ارائه انتقال امداد، اتيعمل يو فرمانده تيهدا .6

 .يا منطقه اسيمق در رمترقبهيغ حوادث

 ش و نظارتيپا

 هيو ته منطقه در سطح يپزشک يها تيفور يها تيفعالو  ها برنامه ياجرا يچگونگ يابيارزش و نظارت .1

 .الزم يها گزارش

 ، آمبوالنس،يپزشک زاتيتجه ،يانسان يرويع، نگهداشت ني، توزنيتأم تيريو مد ، نظارتيازسنجين .8

 .يا منطقه يها تياولو به توجه با ميس يبو  ارتباطات ، شبکهکانکس

 يها آمبوالنس زين و يخصوص آمبوالنس مراکز تيفعال و سيتأس طيشرا نان،کارکرد کبر نحوه عمل نظارت .9

 .يردولتيغ و يدولت ،يدرمان مراکز ريسا

 يها تيفورخدمات  يفيبهبود ک يمش خطو ارائه  شده نييتع يها شاخص بر اساسرد کعمل يابيارز .01

 .يکپزش

 يدر راستا يزير برنامهجهت  يشورکز کارائه به مر و EOC يژه توسط واحدهايحوادث ورصد و گزارش  .00

 .اهش آنک

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

از  يناش يها بحرانبا  و مقابله مواجهه جامع برنامه «يو سامانده تيريمد» و «ميتنظ و هيته» در تکمشار .00

 .منطقه در سطح يپزشک يها تيفورا و ي، بال(NBC) رعامليغ پدافند ، ساز انسان، يعيطب حوادث

 .کمشتر يها برنامه ياجرا و يبخش برون و يبخش درون يها ارگان و ها سازمان با الزم تعامل و يهماهنگ .01

 .مصوبات ياجرا يريگيمرتبط و پ يها تهيکم يبرگزار يبرا يهماهنگ .02
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

گزارش و 

 يمستندساز

 .ربط يذن يو ارائه به مسئول يا دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته .05

 .ها آن يا دوره يو بازنگر يردکعمل يها شاخصن ي، تدوها تيفعالندها و يفرا يمستندساز .06

ش يو پ يمارستانيمربوط به اورژانس ب يها تيفعالم استاندارد و شاخص يه و تنظيت در تهکمشار .01

 و حوادث مراقبت نظام ياجرا و اطالعات انتشار ،ها داده ليوتحل هيتجز و يآور جمع، يمارستانيب

 .منطقه سطح در يپزشک يها تيفور

و  ينوآور

 پژوهش

در سطح منطقه  يپزشک يها تيفوربهبود خدمات  يدر راستا ياربردک يها پژوهشمشارکت در انجام  .08

 .دانشکده/تحت پوشش دانشگاه

ت حوادث يرينظام اطالعات مد يبانياستقرار، توسعه و پشت ،يياجرا تيري، مدافزار نرم يت در طراحکمشار .09

 .يکپزش يها تيفورو 
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  ينيخدمات بال يو تعال يمارستانيت بيريمد

 
 

 

 ينيبال خدمات يو تعال يمارستانيت بيريمد :نام واحد درمان :حوزه

  CGHM&-DT:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 11: تعداد بند 1از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 يصيتشخ) يز درمانکمرا يو فوق تخصص يتخصص يندرماحوزه خدمات  يها يمش خطراهبردها و ن يتدو .0

ک ياستراتژ يها استيسوزارت متبوع و  يها برنامه يتحت پوشش در راستا( يو بستر ييسرپا ،يدرمان

 .دانشکده/دانشگاه

در حوزه خدمات  منطقه نظام سالمت ازيموردنمداخالت  و ها برنامه ،ها مراقبت ،خدمات يها تياولون ييتع .0

تحت پوشش ( يو بستر ييسرپا ،يدرمان صيتشخ) يز درمانکمرا يو فوق تخصص يتخصص ،يدرمان

 .دانشکده/دانشگاه

 يها سنجهبر استانداردها و  يمبتن ينيخدمات بال ينظام تعال يارتقا در خصوص يگذار يمش و خط يزير برنامه .1

تحت پوشش ( يو بستر ييسرپا ،يدرمان يصيتشخ) يز درمانکت مرايفيکت يريمد يمندرج در الگوها

 .دانشکده/دانشگاه

و  ي، فراهم آوري، مددکاري، آمار و مدارک پزشکينيه بالي، تغذيساالنه امور مامائ ياتين برنامه عمليه و تدويته .2

 .دانشکده/ک دانشگاهياستراتژ يها استيسوزارت متبوع و  يها برنامه يوند اعضا در راستايپ

ق يت اطالعات از طريو امن يجهت حفظ محرمانگ يفنو  يکيزي، فيياجرا يها سميمکان يريکارگ بهو  يطراح .5

ستم ي، سيکپزش يها پروندهبه اطالعات در  ين سطح دسترسيياطالعات، تع يمحرمانگ يها استيست يرعا

ارائه خدمات  يها وهيشر ياز راه دور و سا يکسالمت و پزش کيترونکپرونده ال، يمارستانياطالعات ب

 .کيترونکال

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

خانواده در سطح  کخدمات سطح دوم و سوم نظام ارجاع و برنامه پزش استقرار، شده ادغام يها يماريبت يريمد .6

 .دانشکده/دانشگاه

 يارتقا يريگيو پ ها يابيارزج ينتا بر اساس يز درمانکهر مر ياز برايبر ن يمبتن يا مداخلهبرنامه  يزير طرح .1

 .مستمر خدمات

تحت پوشش ( يو بستر ييسرپا ،يدرمان يصيتشخ) يز درمانکمار در مرايب يمنينظام ا ياستقرار استانداردها .8

 .دانشکده/دانشگاه

خدمات ارائه  يدر واحدها( اکب ياران سال آخر و ضريدست) ازيموردن يکمتخصص پزش يانسان يروهايع نيوزت .9

 .وزارت متبوع يدانشکده با هماهنگ/تحت پوشش دانشگاه  يو فوق تخصص يتخصص ينيبال

 يو واحدها (Coma and Trauma Center)وند اعضا در مراکز تروما و کما يپ يها درمانگاه يده سازمان .01

عضو در سطح دانشگاه مطابق با وند يو مراکز پ (Organ Procurement Unit) يونديپ ياعضا يفراهم آور

 .وزارت متبوع ٔنامه نيآئ سيتأسط يشرا

 بر اساس يخدمات تخصص يبند تياولودانشکده و /در سطح دانشگاه ها يماريب يتخصص يها تهيکمل يتشک .00

 .مصوب وزارت متبوع يخدمت يها بسته
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

ه ي، تغذيمارستانيکارشناسان امور ب يتوانمندساز يبرا يآموزش يها بستهن يو تدو يازسنجين درت کمشار .00

دانشکده با /تحت پوشش دانشگاه يها مارستانيبران يو مد ي، مامائي، مددکار اجتماعي، مدارک پزشکينيبال

 .ربط يذ يواحدها يهماهنگ

و  ييمرتبط سرپا يبه واحدها مرتبط واصله از وزارت بهداشت يها بخشنامهو  ها نامه نييآ، ها دستورالعملابالغ  .01

 ها آن يو اجرا يبستر

 تيو هدا يراهبر
تحت پوشش  يها مارستانيب يتيريمد يبانک اطالعات يروزرسان بهل و يه و تکميمشارکت در ته .02

 .دانشکده/دانشگاه

 ش و نظارتيپا

 .تابعه يها مارستانيب يتيريش و نظارت بر عملکرد مديپا .05

 تحت پوشش دانشگاه يدرمان يه در واحدهايش و نظارت بر عملکرد کارشناسان تغذيپا .06

 .تابعه يمار در مراکز درمانيب يمنيبرنامه ا يت در اجراکت خطرات و مشاريريمد .01

و امحاء اطالعات در  ينگهدار زمان مدت يبند زمانن جدول ياطالعات تدو يت نگهدارينظارت بر امن .08

ر ياز راه دور و سا يکسالمت و پزش کيترونک، پرونده اليمارستانيستم اطالعات بي، سيکپزش يها پرونده

 .کيترونکارائه خدمات ال يها وهيش

 بر اساس يو درمان يع اطالعات بهداشتي، پردازش و توزيابيو باز يساز رهيذخ، يده سازماننظارت بر  .09

 مورد عمل ياستانداردها

 .پزشکان متخصص در منطقه تحت پوشش دانشگاه يماندگار يتيحماع متناسب منابع يبرآورد و نظارت بر توز .01

 .يارکها و دفاتر مدد مارستانيدر ب يت مددکاران اجتماعي، فعاليارکش و نظارت بر امور مدديپا .00

تحت پوشش  يها مارستانيبو  يو درمان يز آموزشکمان مرايزا يها بلوکت يش و نظارت بر فعاليپا .00

 .دانشکده/دانشگاه

اء نوزاد، ي، احيمادر ريوم مرگاهش ک، يعيمان طبيج زايترو  من،يمان ايزا يها تهيکمل يکتش يريگينظارت و پ .01

 .دانشکده/در سطح دانشگاه ينوزاد ريوم مرگاهش ک

نظام مراقبت مرگ مادر باردار، مرگ  ،يعيمان طبيج زايشامل ترو يکشور يها برنامه يش و نظارت اجرايپا .02

 .رهيکودک و غ نوزاد، دوستدار مادر، دوستدار

وزارت  يتا مقصد با هماهنگ مبدأاز  يو افراد مرگ مغز يونديپ يات انتقال اعضايق بر عملکرد عملينظارت دق .05

 .متبوع

 صورت بهوند عضو در سطح دانشگاه يو مراکز پ يونديپ ياعضا يفراهم آور يواحدهات يش و نظارت بر فعاليپا .06

 .و ارائه بازخورد متناسب يفصل

و ارائه بازخورد  يفصل صورت بهماران خاص در سطح دانشگاه يارائه خدمات ب يت واحدهايبر فعال ش و نظارتيپا .01

 .متناسب
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 يحوزه تخصص يکيزيف يو فضا يانسان يرويزات و ني، تجهيخدمات درمان يبند سطحن نظام يت در تدوکمشار .08

 .خدمات سالمت يبند سطحهماهنگ با نظام ( يو بستر ييسرپا ،يدرمان يصيتشخ) يو فوق تخصص

 ها مارستانيبه ي، تغذيمارستانيامور ب يها ستيل چکو  ها سنجهل يمکو ت يم نظارت و اعتباربخشيمشارکت با ت .09

 و ارائه بازخورد ي، مامائي، مددکاريه، مدارک پزشکيو دفاتر مشاوره تغذ

تحت پوشش  يدرمان يصيمراکز تشخ در HIS افزار نرم يابيو ارز يساز ادهيپ، يطراحل، يمشارکت در تحل .11

 .وتريامپکدانشکده با متخصصان /دانشگاه

و  يالت درمانيتسه نيتأمنه يمرجع در زم يها داروخانهو  گر مهيب يها سازمان، يتيحما يها انجمنتعامل با  .10

 .و خاص يونديماران پيب يداروها

 .آن نيتأمبا معاونت توسعه در جهت  يو هماهنگ ازيموردن ييماما يروينمشارکت در برآورد  .10

گزارش و ه يته

 يمستندساز

و ارائه به ...( و  ي، امور مامائي، اعتباربخشينيه باليمانند تغذ)مربوط  يها برنامهعملکرد  يا دوره ها گزارشه يته .11

 .ربط يذن يمسئول

 يها تستزان استفاده از يم) Utilization Reviewاز منابع  يبردار بهره يبررس يها تيفعالت يهدا .12

ه يو ته يکپزش يها پرونده يق بررسياز طر( ر منابعيو سا يربرداريتصوو  يولوژي، اقدامات راديشگاهيآزما

 .تحت پوشش يبخش در مراکز درمان/  کپزش کيکبه تف يآمار ها گزارش

، يکيالکترون يها سامانهدانشکده، ثبت در /تحت پوشش دانشگاه يمستمر عملکرد مراکز درمان يريگ گزارش .15

 .مربوط و اعالم به مراجع مرتبط يها شاخصد يل و توليتحل

و  ينوآور

 پژوهش

برنامه  صورت به ها آنج يکردن نتا يو اجرائ (HSR يها طرح)مرتبط  يها پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .16

 (.Action plan)اقدام 
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 امور درمان يربخشاعتباو  نظارت

 

 

 

 امور درمان ينظارت و اعتباربخش :نام واحد درمان :حوزه

  M&A-DT:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه
ک حوزه درمان يامور درمان بر اساس برنامه استراتژ يساالنه حوزه نظارت و اعتباربخش ياتيه برنامه عمليته .0

 .دانشکده/دانشگاه

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

خدمات سالمت و ارائه  دهنده ارائه يها مطبو واحدها و  يکپزش مؤسساتات ياکبه ش يگوئ پاسخ .0

 .خدمات سالمت دهندگان ارائهو  مؤسساتبه  خوراند پس

 ها مطبخدمات سالمت و  دهنده ارائه يو واحدها مؤسساتدر  يکپزش يمستندات قصور و خطاها يبررس .1

 الزم يو اعمال اقدامات قانون ربط يذو مراجع  يکت سازمان نظام پزشکبا مشار

 .يابالغ يها نامه نيآئن، ضوابط و يبر اساس قوان يکپزش مؤسساتد پروانه يصدور و تمد .2

ع روند با استفاده يل و تسريتسه يدر راستا يکپزش مؤسسات يها پروانهصدور  يندهايفرآ ياصالح و بازنگر .5

 .يردولتيغت بخش ين و استفاده از ظرفينو يها يفناوراز 

 .يکقانون مربوط به امور مقررات پزش 01ماده  يون قانونيسيمک يه مستندات جهت برگزاريو ته يزير برنامه .6

ت ارائه خدمات به يتحت پوشش واجد صالح مؤسساتدانشکده و /دانشگاه يدرمان يها تيظرف ييشناسا .1

 .گردشگران سالمت

 يروين)آموزش 

 ،يانسان

 (يتوانمندسازو 

ه يلکجهت  يآموزش يها برنامه مند نظاممدون و  يه اقالم مرتبط و اجراي، تهيآموزش يازسنجيمشارکت در ن .8

 .خدمات سالمت دهنده ارائه يو واحدها مؤسسات

 يدر سطح منطقه با هماهنگ يابان اعتباربخشيارز يبازآموزو  يتوانمندساز يآموزش يها دوره يبرگزار .9

 .دانشکده/دانشگاه ربط يذ يواحدها

 تيو هدا يراهبر

ضوابط و  دربارهخدمات سالمت  دهنده ارائهز کو مرا مؤسساتان يان و متوليمتقاض يساز آگاهو  يرسان اطالع .01

 .يکپزش مؤسسات سيتأسط و ضوابط يخدمات مربوط و شرا ياستانداردها

و  مؤسساتت خدمات و درجه اعتبار و مجاز بودن يفيت کيوضع دربارهجامعه  يساز آگاهو  يرسان اطالع .00

 .خدمات سالمت دهنده ارائهز کمرا

و  يدرمان يصيمراکز تشخو نظارت بر عملکرد  يراهبر يک برايالکترون يجاد بانک اطالعاتيامشارکت در  .00

 منطقه تحت پوشش دانشگاه يبخش توان

ش و نظارت و يپا

 يابيارزش

در  شده ابالغ يها دستورالعملاستانداردها و ، ضوابط، ها نامه نيآئن، يقوان ياجرا يو چگونگ تينظارت بر رعا .01

 .سالمتنحوه ارائه خدمات  خصوص

الزم و مستمر و  خوراند پسخدمات سالمت و ارائه  دهنده ارائه يو واحدها مؤسساتش و نظارت بر يپا .02

 .نواقص و انجام اصالحات الزم تا رفع و اقدام يريگيپ

 .تحت پوشش يها حوزه يابيارز يبرا ازيموردن يها شاخص ش ويپا يابزارها ين و بازنگريتدو .05

 .ياعتباربخش ياستانداردها يش اجرايپا يبرا ها مارستانيباز  يا دوره يدهايبازد .06
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

نظارت و ش و يپا

 يابيارزش

 ياعتباربخش يها نامهيگواهصدور  يريگيتحت پوشش و پ يها مارستانيبه يانه کليسال ياعتباربخشانجام  .01

 .ادشدهيز کمرا

 .ياعتباربخش ينه استانداردهايخدمات سالمت در زم دهنده ارائه مؤسساتو آموزش مستمر  خوراند پسارائه  .08

 دهنده ارائه مؤسسات يمل ياعتباربخش ياجرا يدر راستا يو برون بخش يامل درون بخشک يهماهنگ .09

 .خدمات سالمت

از روند  ها آنات ياکش يريگيارائه خدمات سالمت به گردشگران و پ يت ضوابط و استانداردهاينظارت بر رعا .01

 .ارائه خدمات

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 يعلم يها انجمندانشکده، /رمجموعه دانشگاهيز ير واحدهايبا سا يو برون بخش يدرون بخش يها يهمکار .00

 .خدمات سالمت دهندگان ارائهو  مؤسساتت يبهبود نظارت بر فعال يدر راستا يکو سازمان نظام پزش

 .نه خدمات سالمت به گردشگران سالمتيجهت ارائه به يو برون بخش يدرون بخش يهماهنگ .00

 .مصوبات ياجرا يريگيمرتبط و پ يها تهيکم يبرگزار يبرا يهماهنگ .01

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 .ربط يذن يو ارائه به مسئول يا دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته .02

 .ها آن يا دوره يو بازنگر يردکعمل يها شاخصن ي، تدوها تيفعالندها و يفرا يمستندساز .05

 .و آمار جامع از ارائه خدمات سالمت به گردشگران سالمت ياطالعات کجاد بانيا .06

 و پژوهش ينوآور
 يخدمات سالمت و ارتقا دهنده ارائه مؤسساتبهبود نظارت بر  يدر راستا ياربردک يها پژوهشانجام  .01

 .ها آندر  ياعتباربخش ياستانداردها
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 شگاه مرجع سالمتيآزما

 

 

  

 سالمت شگاه مرجعيآزما :نام واحد درمان :حوزه

  HRL-DT:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 12: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 يها معاونتموجود در  يها تيظرفو  يز استفاده از توانمنديو ن يور بهرهارتقاء  يدر راستا يزير برنامه .0

 .نظام سالمت يشگاهيآزما يازهاينه به نيبه ييپاسخگو يمختلف دانشگاه در راستا

ص يتشخ يها شگاهيآزمانان کارک يت فنينان از صالحيجهت ارتقاء دانش، مهارت و حصول اطم يزير برنامه .0

 .يو خصوص يدولت يتحت پوشش مراکز درمان يها شگاهيآزمادر  يپزشک

 يت راهبرديو منطبق بر اولو يشگاهيآزما يجهت استقرار استانداردها ياتين برنامه عمليتدو .1

 .دانشکده/دانشگاه

 تحت پوشش يها شگاهيآزماابالغ ضوابط و مقررات مرتبط به  .2

 ها آن بر عملکردو نظارت  يبه بخش خصوص يدولت يها شگاهيآزما يند واگذاريمشارکت در فرا .5

نظام  يازهاينبه  ييجهت پاسخگو يسب آمادگک يالزم در راستا يها رساختيز نيتأمجهت  يزير برنامه .6

 .رهيان و غي، طغيدمي، اپرعامليغ، پدافند يعيطب يايط بحران، حوادث، باليسالمت در شرا

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

ت ضوابط و مقررات ينان از رعايجهت حصول اطم ها شگاهيآزما يقانون يها ونيسيکمت در کو شر يبرگزار .1

 ات مرتبطياکبه ش يدگيو رس يشگاهيآزما يد مجوزهايدر خصوص صدور و تمد

تابعه  يدر مراکز دولت( يصيل تشخيوسا يکنترل و نگهدار) يشگاهيآزمازات ينظام مراقبت تجه ياجرا .8

 .دانشکده/دانشگاه

در حوزه تحت پوشش  يص طبيتشخ يها شگاهيآزما يو مسئول فن سيتأس يمجوزهاد يصدور و تمد .9

 .دانشکده/دانشگاه

 .تحت پوشش يها شگاهيآزمابه  يا مشاورهارائه خدمات  .01

 .شگاه مرجع سالمت وزارت متبوعيانه به آزمايماه ها گزارشات و ارائه ياکبه ش يدگيند رسيفرآ ياجرا .00

 .نظام ارجاع ازيموردن يشگاهيدر ارائه خدمات آزما يه درون دانشگاهکجاد شبيا .00

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 يبرا يآموزش يها دوره يو برگزار ياربردک – يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجيدر ن يارکمشارکت و هم .01

 .دانشکده/منطقه تحت پوشش دانشگاه يص طبيتشخ يها شگاهيآزماکارکنان 

 .يهدف تخصص يها گروهآموزش  يبا آموزش مداوم دانشگاه برا يهمکار .02

و  يراهبر

 تيهدا

ص يتشخ ياصل يندهايو نظارت بر عملکرد خدمات و فرا يراهبر يک برايالکترون ياطالعات يها بانکجاد يا .05

 .دانشکده/در سطح دانشگاه يشگاهيآزما

ش و نظارت يپا

 يابيو ارزش

شگاه مرجع يآزما يابالغ ياستاندارها)تحت پوشش  يها شگاهيآزمانظارت بر استقرار الزامات استاندارد در  .06

 (.سالمت وزارت متبوع

 .دانشکده/تحت پوشش دانشگاه يها شگاهيآزما يزينظارت و مم .01
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

نظارت ش و يپا

 يابيو ارزش

 و اثربخش بودن آن و يت خارجيفيکنترل کو برنامه  يت داخليفيکنترل کح برنامه يصح ينظارت بر اجرا .08

منطقه تحت پوشش  يص طبيتشخ يها شگاهيآزمادر  يشگاهيآزما يستيت زيو امن يمنيا برنامه

 .دانشکده/دانشگاه

فعال در منطقه تحت پوشش  يها شگاهيآزما يصيتشخ يها فرآوردهو  ها تيک يگذار صحهنترل و ک .09

 .دانشکده/دانشگاه

 .دانشکده/مراکز تابعه دانشگاه يص طبيتشخ يها شگاهيآزما يزات پزشکيو تجه يکتمل يدهايخرنظارت بر  .01

تحت  يها شگاهيآزمادر  يشگاهيص آزمايل تشخيوسا ينترل و نگهدارکبرنامه  حيصح ينظارت بر اجرا .00

 .پوشش

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

و ارتباط با  يهماهنگ/ يبرون بخش/ مرتبط يها برنامهشبرد يپ يبرا يدرون بخش يبا واحدها يهماهنگ .00

و  ياجرائ يها دستورالعملو  ها استيسن يافت آخريدر يبرا /. ها سازمان/  ها دستگاه/وزارت متبوع

 يطيمح يدر سطح واحدها ها آن يساز يجار

و  يمرتبط با حوزه کار يسازمان برون يها تهيکمطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايو ارائه پ هيته .01

 .مصوبات يريگيپ

و  دکنندهيتول يها شرکتاز  يا دوره يدهايدانشکده در انجام بازد/دانشگاه يکزات پزشيبا واحد تجه يارکهم .02

 .در منطقه يشگاهيص آزمايل تشخيوسا کننده عيتوز

 يشگاهيص آزمايل تشخيت وسايفيک يابيارز يسالمت وزارت متبوع در راستاشگاه مرجع يبا آزما يارکهم .05

 .دانشکده/در سطح دانشگاه دشدهيتول

گزارش و 

 يمستندساز

 ها گزارشل يبا تحل) ياتيعملو برنامه  ها استيسعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .06

 .ربط يذن يو ارائه به مسئول( ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار

 .نفعانيبه ذ يرسان اطالعو  يکار يها روشو  ها دستورالعملو ارائه  يآور جمع .01

 ت منابعيريمد
تحت پوشش با  يها شگاهيآزما ين فنيو مسئول يشگاهيآزما يروهايانه در خصوص نياز ساليبرآورد اعالم ن .08

 .مربوط يواحدها يارکهم

و  ينوآور

 پژوهش

ص يکار تشخ يها روشندها و يفرا نهيبهنه انجام يدر زم يدانش کاربرد ده ويجاد بانک ايت و ايتقو .09

 .در سطح منطقه يات کارشناسان تخصصيو تجرب ياطالعات علم يگذار اشتراکق ياز طر يشگاهيآزما

 .نظام سالمت يها تياولوبا توجه به  يقاتيتحق يها طرحت در کمشار .11
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 حوزه غذا و دارو يستاد يف واحدهايشرح وظا

 

  
 

 فيشرح وظا

 غذا و داروحوزه  يواحدها

 

 

 يتجهيزات پزشک 

 يخوراک هاي فرآورده يابينظارت و ارز، 

 يو بهداشت آرايشي ،آشاميدني

 يامور داروئ 

 شگاه کنترل غذا و دارويآزما 
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 يپزشک زاتيتجه

 

 

 

 يزات پزشکيتجه :نام واحد غذا و دارو :حوزه

  ME-DF&D:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 .دانشکده/دانشگاه کيبر اساس برنامه استراتژ يزات پزشکيدر حوزه تجه ياتيه برنامه عمليته .0 يزير برنامه

 و يده سازمان

 ندهايفرآ

 يارهکا يبکا توجکه بکه مع    تحکت پوشکش  ز کک مرا يزات پزشکک يتجه يازهايت نين اولوييو تع يمنطق يازسنجين .0
 شده مشخص

 يهکا  در خصکوص دسکتگاه   ژهيو بهدانشکده /دانشگاه( يکل)متمرکز  يدهايخر يمتيو ق ي، فنينيبال يکارشناس .1
 .ازيموردنخاص و  يها يفنّاورا يو  يا هيسرما

تحکت  در منطقکه   يکزات پزشک يک د تجهيک تول يها و واحکدها  شرکت يد برايد پروانه ساخت و توليصدور و تمد .2
 .پوشش

در  يزات پزشکک يک و اصکناف تجه  کننده عرضهکننده و  عيتوز يها شرکت يت برايد شناسنامه فعاليصدور و تمد .5
 .يزات پزشکياصناف تجه ين فنيآزمون ناظر يو برگزار تحت پوششمنطقه 

از ورود  يريجلکوگ  منظکور  بکه هکا   مارسکتان يب يد بکرا يک مربوط به نحکوه خر  يها دستورالعمل ين و بازنگريتدو .6
 .ها مارستانيفاقد اصالت به ب يکاالها

مسکتقر در منطقکه    يگمرکک  يبه کشکور از مبکاد   يزات پزشکيدر صدور مجوز واردات و صادرات تجه يهمکار .1
 .دانشگاه/تحت پوشش دانشکده يائيجغراف

 .ه دانشگاهتابع يها و واحدها مارستانيب يزات پزشکيه تجهيکل يبانک اطالعات يجاد و بروز رسانيا .8
و  يور بهرهت يرات و وضعي، تعميل پزشکيوسا( ونيبراسيکال) يفيبانک اطالعات کنترل ک يجاد و بروز رسانيا .9

 .يزات پزشکيآماده بکار بودن تجه

، صکادرکنندگان و واردکننکدگان   کننکدگان  عيک توزدکنندگان، عرضکه و  يتول يبانک اطالعات يجاد و بروز رسانيا .01
 .در منطقه تحت پوشش يزات پزشکيتجه

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

کارشناسکان و ککاربران    ازيک موردن يآموزش يها دوره يو برگزار يآموزش يه محتواي، تهيازسنجيدر ن يهمکار .00
 .دانشکده/تابعه دانشگاه يدر واحدها يزات پزشکيتجه

 ش و نظارتيپا

 .ها مارستانيب يزات پزشکيتجه يواحدها ياعتباربخشدر  يهمکار .00

 .تابعه يها مارستانيبدر  يزات پزشکيتجه وانتقال نقلنظارت بر  .01

 .دانشکده/در مناطق تحت پوشش دانشگاه يزات پزشکيتجه ينظارت بر انبارها .02

تابعککه  يو اخککذ بککازخورد از واحککدها يزات پزشکککيککبرنامککه جککامع نگهداشککت تجه يش و نظککارت اجککرايپککا  .05
 .دانشکده/دانشگاه

 منظکور  به تحت پوششدر منطقه  يکزات پزشيتجه کنندگان عرضهو  کننده عيتوز، يديتول ينظارت بر واحدها .06
 .دکنندهيتول يها شرکتاز جانب  يطيط محيت استانداردها، ضوابط و شرايرعا يبررس

 .دانشکده/در منطقه تحت پوشش دانشگاه يزات پزشکيات مرتبط با تجهيبه شکا يدگيرس يکارشناس .01

 .دانشگاه/تابعه دانشکده يواحدها ازيموردن يزات پزشکيلوازم و تجه نيتأمنظارت بر  .08
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

در خصوص صادرکنندگان و واردکنندگان  يا نظارتيو  يمجر يها سازمانبا  يو کارشناس ينظارت يهمکار .09

 .در سطح منطقه يزات پزشکيتجه

 يپزشک مؤسساتدانشگاه در نظارت بر عملکرد دفاتر کار و  يبا ادارات نظارت يو کارشناس ينظارت يهمکار .01

 .يزات پزشکياز تجه يا مصرف و نگهداريو  يريکارگ بهد، يدر خر

زات يک و مبکارزه بکا قاچکاق تجه    يريشکگ ياسکتان در پ  ينظارت يها سازمانبا  يو کارشناس ينظارت يهمکار .00

 .يپزشک

 نيتکأم و  يبررسک  يدانشککده بکرا  /تابعکه دانشکگاه   يها مارستانيببا معاونت و  کمشتر يها تهيکمل يکتش .00

 .يکزات پزشيتجه يازهاين

گزارش و ه يته

 يمستندساز

ن يو ارسکال بکه مسکئول    يا دوره صکورت  بکه دانشککده  /دانشکگاه  يزات پزشکيعملکرد تجه يها گزارشه يته .01

 .مربوط

: بکر  ريتکأث آن شکامل   يرهکا يتأثبرنامه جامع نگهداشت و  يش اجرايمربوط به پا يليتحل يها گزارشه يته .02

زمکان خکواب    ،(يزات پزشکک يک تجه ياتفکاق افتکاده بکرا    يها يخرابتعداد ) يزات پزشکيتجه يزان خرابيم

 .نگهداشت يها نهيهزکاهش  و( يا هيسرما يها دستگاه ژهيو به) ها دستگاه

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

در  يزات پزشکک يک تجه يريککارگ  بکه  ياثربخشک /ييککارا  -نکه يهز ياقتصکاد  يهکا  يابيارزمشارکت در انجام  .05

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يواحدها

و  ينوآور

 پژوهش

 .يزات پزشکيمرتبط با حوزه تجه يقات کاربرديتحق يها طرحمشارکت در  .06
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 يو بهداشت يشي، آرايدني، آشاميخوراک يها فرآورده يابينظارت و ارز

 

 

 

 

 

 يو بهداشت يشيآرا ،يدنيآشام ،يخوراک يها فرآورده يابينظارت و ارز :نام واحد غذا و دارو :حوزه

  M&EEDCP-DF&D:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 11: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/دانشگاه کيانه حوزه غذا بر اساس برنامه استراتژيسال ياتين برنامه عمليتدو .0

مشمول ) يبهداشت و يشيآرا ،يدنيآشام ،يکمواد خورا يمنيت و ايفيکنترل ک يبرا يو هماهنگ يزير برنامه .0

 .دانشگاه/در سطح عرضه دانشکده (يبهداشت يها پروانه

کودکان و سموم و  يباز اسباب، يبند بستهکنترل و نظارت بر ساخت و ورود ظروف  يبرا يزير برنامه .1

 .رمجازيغ يها يافزودنو  ي، قارچيکروبي، ميکيزي، فييايميش يها يآلودگاز نظر  يخانگ يها کش حشره

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 ت نظارت بر مواديريمد يندهايفرآ يک جهت اجرايالکترون يها سامانهجاد يو مشارکت در ا يهمکار .2

 .يبهداشت و يشي، آرايدني، آشاميخوراک

جهت  ينگهدار ي، سردخانه و انبارهايبند بستهو  يديتول يجهت احداث واحدها يو بهداشت ياعالم نظر فن .5

 .مطابق ضوابط مربوطه يو بهداشت يشي، آرايدنيو آشام يخوراک شده يفراوره و يمواد اول

شده  منبع ثبت شده نديفرا محصوالت و 06مشمول ماده  هياول ماده مصرف و صيترخ ،شيگشا مجوز صدور .6

 .دانشگاه/منطقه تحت پوشش دانشکده در حوزه

 .مصوب سازمان غذا و دارو يارهايتحت نظارت با استفاده از مع يديتول يواحدها يبند رتبه .1

 ييمواد غذا يمنيت ايريمد يها ستميس يتحت پوشش جهت صحت اجرا يواحدها کو ارسال مدار يبررس .8

 .FSMS يشورکته يمک به

، ساخت، شناسه نظارت ي، مسئول فنيبردار بهره)د داخل يتول يبهداشت يها پروانهد و اصالح يصدور، تمد .9

 .يبهداشت يها پروانهصدور  يها تهيکمو انجام امور مربوط به ( يو مشاغل خانگ يارگاهک

 .مرتبط يها حوزهر يو سا ييشوفه واصله از مراجع قضاکو اعالم نظر در خصوص محصوالت قاچاق م يبررس .01

 ،يدنيآشام ،يخوراک مواد کنترل شگاهيآزما به ها نمونه ارسال و ها کارخانه يديتول محصوالت از يبردار نمونه .00

 .يبهداشت و يشيآرا

 .يکشا به جهينت اعالم و يريگيپ نيهمچن و عرضه سطح و يديتول ها کارخانه از وارده اتياکش به يدگيرس .00

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

و  يشي، آرايدنيآشام ،يخوراک مواد ها کارخانهران يو مد يفن نيمسئول يبرا يآموزش يها دوره يبرگزار .01

 .در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه يبهداشت

 کنترل مواد ارشناسانک يبرا يآموزش يها برنامه يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .02

 .دانشگاه درمان و بهداشت يها شبکه يبهداشت و يشيآرا ،يدنيآشام ،يخوراک

 .سالم يو بهداشت يشي، آرايدنيآشام ،يخوراک مواد يبه جامعه برا يرسان اطالعمشارکت در آموزش و  .05

رخانه کارگروه يمدون دب يها برنامه .هدف مطابق با يها گروه يآگاه ارتقاءجهت  يانجام مداخالت آموزش .06

 .مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 ش و نظارتيپا

 يدرمان يبهداشت يها شبکهدر  يبهداشت و يشي، آرايدني، آشاميخوراک يش و نظارت بر عملکرد واحدهايپا .01

 .دانشگاه/تابعه دانشکده

ا ي يسطح مل در يدنيآشام يخوراک يها فرآورده يساز يغنت و يفيارتقاء ک يها طرح شينظارت بر اجرا و پا .08

 .کشور يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک يها دانشگاه يدر حوزه نظارت يا منطقه

 در حوزه ديتول يبهداشت و يشي، آرايدني، آشاميخوراک يصادرات محصوالت يمنيت و ايفيک نترلک .09

 .دانشگاه/دانشکده

 .ها آن مورد در نيقوان و ضوابط اعمال و رمجازيغ يديتول يواحدها ييشناسا .01

 .(PMS)عرضه  سطح در يبهداشت و يشيآرا ،يدنيآشام ،يکخورا محصوالت يمنيا و تيفيک ينظارت و بررس .00

 و يشي، آرايدني، آشاميع مواد خوراکيره سرد در توزيت زنجيو رعا ينگهدار يو انبارها ها سردخانهنظارت بر  .00

 .در سطح منطقه تحت پوشش يبهداشت

 .يواردات يکاالها يرو بر سالمت و اصالت برچسب الصاق بر نظارت .01

 .د داخل در سطح منطقه تحت پوششيتول ها کارخانهبه  يکض شده گمريامور تفو بر نظارت .02

 .صالحيتوسط مراجع ذ يفيتوق يبهداشت و يشي، آرايدني، آشاميمواد خوراک امحاء برنظارت  .05

در مناطق تحت  يبهداشت و يشي، آرايدني، آشاميع مواد خوراکيز پخش و توزکو نظارت بر مرا يادوار يبازرس .06

 .دانشکده/دانشگاهپوشش 

 سموم وکودکان  يباز اسبابو ظروف،  يو بهداشت يشي، آرايدني، آشاميکنترل و نظارت بر ساخت مواد خوراک .01

 رمجازيغ يها يافزودنو  ي، قارچيکروبيم ،يکيزي، فييايميش يها يآلودگاز نظر  يخانگ يها کش حشرهو 

 .ن محصوالتيت ايفيارتقاء ک منظور به

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

با  يارکهم) يدرون و برون بخش يها سازمانت در جلسات و پاسخ به استعالمات با کشر ،يو هماهنگ يارکهم .08

، صنعت، معدن و يصنعت يها شهرکت ک، شريشاورزکاال و ارز، سازمان جهاد کون مبارزه با قاچاق يمسک

 ...(.و  يتجارت، معاونت بهداشت

 يبا سازمان غذا و دارو در اجرا يارکاستان، هم ييت غذايارگروه سالمت و امنکت و حضور فعال در کمشار .09

 .ييت غذايامن يته تخصصيمکاس مصوبات مرتبط به کغذا و انع يمنيا يها طرح

 و يشي، آرايدني، آشاميمواد خوراک يمنيو ا يفيکامل الزامات ک يو اجرا ينين، بازبيمشارکت در تدو .11

 .يو مل يا منطقهدر سطح  يبهداشت

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 .در حوزه مربوط ينظارت يو ابزارها ها شاخصندها، ين فراييو تع يمستندساز .10

 .الزم ياصالح يشنهادهايو ارائه پ يا دوره صورت به يآمار يها گزارشل يتحل .10

 .ن مربوطيو ارسال به مسئول يا دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته .11

و  يبند بودجه

 ياقتصادل يتحل

 .انهيسال يها تيفعالو  ها برنامه ياجرا يبرا ازيموردنبودجه  ينيب شيپازها و يبرآورد ن .12

 .در حوزه غذا ها برنامهمداخالت و  ياثربخش -نهيهز ياقتصاد يها يابيارزمشارکت در انجام  .15

و  ينوآور

 پژوهش

 .مرتبط با امور غذا يکاربرد يقاتيتحق يها طرحمشارکت در  .16

 .ع مرتبطيدر صنا محور سالمت يکاربرد يو پژوهش يقاتيتحق يها طرحت از يو حما يازسنجين .11
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 یامور داروئ

 

 

 

 يامور داروئ :نام واحد غذا و دارو :حوزه

  FA-DF&D:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 11: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشگاه/ع داروها در سطح منطقه تحت پوشش دانشکدهيت توزيريمد يبرا يزير برنامهو  يگذار استيس .0

در سکطح منطقکه    يا ارانکه يو  ، مخکدر خاص يداروهاع يو توز نيتأمت يريستم مدياستقرار س يبرا يزير برنامه .0

 .دانشگاه/تحت پوشش دانشکده

 .در سطح منطقه تحت پوشش نه دارويبه نيتأم يالزم برا يها ياستراتژو  ها استيسن ييو تع يزير برنامه .1

 .دانشکده/دانشگاه يک حوزه غذا و دارويساالنه بر اساس برنامه استراتژ ياتين برنامه عمليتدو .2

دارو در محکدوده تحکت    يز و مصکرف منطقک  يتجکو  يفيارتقاء سطح ک يمداخالت الزم برا يو اجرا يزير برنامه .5

 .نظارت

 .نيماران و مراجعيبه ب يارائه خدمات داروئ يفيسطح ک يارتقا يمداخالت الزم برا يو اجرا يزير برنامه .6

 و يده سازمان

 ندهايفرآ

ت يريمد يندهايفرآ يبهبود و ارتقا يک برايالکترون يها سامانه يانداز راهجاد و يو مشارکت در ا يهمکار .1

 .نظارت بر دارو

 .يردولتيغ بخش به يواگذار قابل يامور داروئ شنهاديپ و يبررس .8

 .طبق ضوابط مربوطه يداروساز يديتول يجهت احداث واحدها يو بهداشت ياعالم نظر فن .9

 يدر منطقه تحت پوشش با هماهنگ يدارو و خدمات پزشک يز و مصرف منطقيح تجويصح يه الگوهايته .01

 .يته کشوريکم

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 هدف يها گروه يبرا يآموزش يها دوره يو برگزار يآموزش يها بستهه يو مشارکت در ته يازسنجين .00

 .در سطح منطقه تحت پوشش...( پزشک، داروساز و )

دارو، ارائه خدمات  يمصرف منطق يالگو دربارهبه جامعه تحت پوشش  يرسان اطالعمشارکت در آموزش و  .00

 .، سموم و عوارض ناخواسته داروهايداروئ

 ش و نظارتيپا

و  يردولتيغ، يدولت يها داروخانهع و يتوز يها شرکت، يدات داروئيتول يها کارخانهش و نظارت بر يپا .01

 .يمارستانيب

 پوشش تحت يدولت يها مارستانيبدر  يدارو و نحوه ارائه خدمات داروئ نيتأمند يفرا بر نظارت .02

 .دانشگاه/دانشکده

 .ها شگاهيآراو  يساز بدن يها باشگاه، ياهان داروئيگ يها فروشگاه، ها يعطارد از يمشارکت در بازد .05

 .يمارستانيب يها داروخانه يمشارکت در اعتباربخش .06

 .طبق ضوابط مربوطه تحت پوشش يها داروخانه يو اعتبارسنج يابيارزش .01

 .(DPIC)داروها و سموم  يرسان اطالعمراکز نظارت بر عملکرد  .08

 .تحت کنترل و الکل يع و عرضه داروهاي، توزنيتأمنظارت بر  .09
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 نظارتش و يپا

 يها فرآورده يآور جمعو  ي، مکشوفه و تقلبيعاتياقالم ضا ،تحت کنترل ينظارت بر امحاء مواد و داروها .01

 .طبق ضوابط مربوطهفراخوانده شده 

 .دانشگاه/تحت پوشش دانشکده بهداشت و درمان يها شبکه يکارشناسان امور داروئرد کنظارت بر عمل .00

 .دارو يز منطقينسخ پزشکان از نظر تجو يبررس .00

 .در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه( ADR) يداروئبرنامه عوارض ناخواسته  يش و نظارت بر اجرايپا .01

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

با  يارکهم) يدرون و برون بخش يها سازمانپاسخ به استعالمات  ت در جلسات وکشر ،يو هماهنگ يارکهم .02

 ...(.دانشگاه و  يها معاونتاال و ارز، کون مبارزه با قاچاق يمسکصالح، يمراجع ذ

 (.STGs) يدرمان يها پروتکلراهنماها و  ين و بروز رسانيمشارکت در تدو .05

 .NBCو حمالت  ها تيمسمومدرمان  يها دستورالعملن يمشارکت در تدو .06

گزارش و 

 يمستندساز

 .ق سامانه مربوطياز طر يات داروئي، کمبود و شکاها تيمسمومو موارد  ييدارو سؤاالتبه  يده پاسخثبت و  .01

 .در حوزه دارو ياطالعات يها بانکجاد يا .08

 .ن مربوطيو ارسال به مسئول يا دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته .09

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

 .انهيسال يها تيفعالو  ها برنامه ياجرا يبرا ازيموردنشنهاد بودجه يازها و پيبرآورد ن .11

 .در حوزه دارو ها برنامهمداخالت و  ياثربخش -نهيهز ياقتصاد يابيمشارکت در انجام ارز .10

و  ينوآور

 پژوهش

 .مرتبط با حوزه دارو يقات کاربرديتحق يها طرحمشارکت در  .10

 .ع مرتبطيدر صنا محور سالمت يپژوهش يها طرحت از يو حما يازسنجين .11
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 شگاه کنترل غذا و دارويماآز

 

 

  

 شگاه کنترل غذا و دارويآزما :نام واحد غذا و دارو :حوزه

  F&DL-DF&D:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 09: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/دانشگاه يک حوزه غذا و دارويساالنه بر اساس برنامه استراتژ ياتين برنامه عمليتدو .0

 يها فراوردهه و يمواد اول يمنيت و ايفيت در امر کنترل کيفين کيحصول اهداف تضم يبرا يزير برنامه .0

 ي، داروهايمصرف يزات و ملزومات پزشکيک، تجهيولوژي، بيي، دارويو بهداشت يشي، آرايدني، آشاميخوراک

 .شگاهيمتناسب با دامنه عملکرد آزما يعيطب يها فراورده و ها مکملو  ياهيگ

 و يده سازمان

 ندهايفرآ

 يباز اسبابو  يبند بستهو ظروف و  يو بهداشت يشي، آرايدني، آشاميمواد خوراک الزم يها شيآزماانجام  .1

و  ياهيگ ي، داروهايپزشک يو لوازم مصرف ها مکملو  کيولوژيب، مواد يي، مواد داروها کش حشرهکودکان، 

 .يديت محصوالت توليفيالزم جهت بهبود ک يو ارائه راهکارها يسنت

مواد  يمنيو ا يفيهمکار و مجاز کنترل ک يها شگاهيآزما يبردار و بهره يموافقت اصول يها صدور پروانه .2

 .دانشگاه/و دارو در منطقه تحت پوشش دانشکده يو بهداشت يشي، آرايدني، آشاميخوراک

 يها شگاهيآزما عملکرد بر نظارت و يبردار بهرهو  يموافقت اصول يها پروانهد يدر صدور و تمد يهمکار .5

 .و شناسه دار يديتول يواحدها

در سطح عرضه  يي، دارويو بهداشت يشي، آرايدني، آشاميخوراک يها فرآورده مشارکت در انجام کنترل .6

(PMS) و (PMQC). 

، يي، دارويدني، آشاميخوراک يها فرآوردهمربوط به  ياستانداردهاکنترل و  يها روشن يمشارکت در تدو .1

 .ها مکملو  يپزشک يزات مصرفيک و تجهيولوژيو ب يو بهداشت يشيآرا

 يشگاه کنترل غذا و دارويت در آزمايفين کيت و تضميفيت کيريستم مدياستقرار و استمرار الزامات س .8

 .دانشگاه

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 .يبهداشت يها پروانهمشمول  يديتول يواحدها ين فنيمسئول يبرا يآموزش يها دوره يبرگزار .9

شگاه يآزما ارشناسانک يبرا يآموزش يها برنامه يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .01

 .دانشگاه/دانشکده يغذا و دارو

 ش و نظارتيپا

، يدني، آشاميمواد خوراک يمنيو ا يفيکنترل ک يردولتيهمکار و مجاز غ يها شگاهينظارت بر عملکرد آزما .00

 .و دارو در حوزه دانشگاه يو بهداشت يشيآرا

م کارشناسان نظارت يد با تيجد يواحدها يبرا يبردار بهرهو  سيتأسصدور پروانه  يدهايمشارکت در بازد .00

 .غذا و دارو

 .ها دستورالعملو  SOPsمطابق با  يشگاهيآزما يها روشو کنترل  يبررس .01
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 يمتناسب با دامنه عملکرد با هماهنگ يا منطقهو  يمل ين استانداردهايتدو در يو عمل يمشارکت علم .02

 .يستاد کشور

با  يشگاهير مستندات آزماي، ضوابط و ساها دستورالعملو  (SOPs) يياجرا يها ه روشيمشارکت در ته .05

 .وزارت متبوع يهمکار

ش يط با سالمت در آزمابمرت يها سازماندانشگاه و  يها معاونتبا  يو برون بخش يدرون بخش يهمکار .06

 .يافتيدر يها نمونه

گزارش و 

 يمستندساز

 .يو داروئ يک مواد غذائيشگاه به تفکيآزما ياجرائ يندهايکار و فرا يها روش يمستندساز .01

 .الزم يشنهادهايو ارائه پ ها آنل يشگاه و تحليعملکرد آزما درباره يا دوره ها گزارشه يته .08

 .نفعان مرتبطيکار و ارسال به ذ يها روشها و  SOP يروزرسان به .09

و  ينوآور

 پژوهش

 يها حوزه در نينو يفنّاور از حاصل يها فراورده يبرا يشگاهيآزما يکنترل يها روششنهاد يمطالعه و پ .01

 و ياهيگ يداروها ،يپزشک ملزومات و زاتيتجه ک،يولوژيب ،ييدارو ،يبهداشت و يشيآرا ،ييغذا مختلف

 يعيطب يها فراورده

 .طه موضوعات مرتبطيدر ح يکاربرد يها پژوهشدر انجام  يهمکار .00
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 يحوزه آموزش يستاد يف واحدهايشرح وظا

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 فيشرح وظا

 يحوزه آموزش يواحدها

 

  علمي هيئتامور 

 يليالت تکميو تحص يامور آموزش 

 يپزشک مطالعات و توسعه آموزش 

 آموزش مداوم 
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 يعلم ئتيهامور 

 

 

  

 يعلم ئتيهامور  :نام واحد يآموزش :حوزه

  FA-DE:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/ دانشگاه يمعاونت آموزش ياتيک و عملين برنامه استراتژيتدو مشارکت در .0

 .دانشکده/دانشگاه يعلم ئتيهساالنه حوزه امور  ياتيبرنامه عمله يته .0

 .مصوبات يو اجرا يريگيمرتبط و پ يها تهيکم يه مستندات جهت برگزاريو ته يزير برنامه .1

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .يعلم ئتيه يمربوط به اعضا يها نامه نيآئو  ها دستورالعمل يرسان اطالع .2

 .يعلم ئتيه يه ساالنه اعضايع پايو ترف يابيانجام امور مربوط به ارزش .5

 يعلم ئتيه ياعضا يمرتبه علم يو ارتقا يت استخداميل وضعيانجام امور مربوط به تبد .6

 و استاد نمونه يدانشگاه يد مطهريشه يجشنواره آموزش يامور مربوط به برگزار .1

 يها رتبه، PhDارشد،  يارشناسکن خدمت مقاطع يمتعهد يت و معرفين وضعييانجام امور مربوط به تع .8

 يکگروه پزش يها رشتهه يلک ي، فوق تخصصيبرتر تخصص

 يو پژوهش يآموزش يها گروهدر  يعلم ئتيه يجذب اعضا يازهاين نييو تع ييشناسا .9

 يو فوق تخصص يمقاطع تخصص يکگروه پزش يها رشتهه يلکان تعهدات يانجام امور مربوط به پا .01

 .يتخصص يها تهيکمانجام امور مربوط به  .00

 يرسان اطالعو  يازسنجيموسسه شامل ن يعلم ئتيهجذب  يانجام امور مربوط به فراخوان برا .00

 جذب ئتيه يها کارگروهامور  يريگيانجام و پ .01

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 يمربوط به اعضا يها دستورالعملن و مقررات و يقوان در خصوص يآموزش يها کارگاه يبرگزار .02

 يعلم ئتيه

 يعلم ئتيهاعضاء  يانتظام يها ئتيهامور مربوط به  .05

 يعلم ئتيهشکسوتان ياعضاء شاغل، بازنشستگان و پ برنامه فوقامور مربوط به رفاه و  يريگيپ .06

 .دانشکده/در دانشگاه يعلم ئتيه ين و مقررات مربوط به استخدام اعضايقوان ينظارت بر حسن اجرا .01 ش و نظارتيپا

گزارش و 

 يمستندساز

 .ربط يذن يو ارسال به مسئول يا دوره صورت به يعلم ئتيهه گزارش عملکرد حوزه امور يته .08

و  ينوآور

 پژوهش

 يعلم ئتيه يارائه خدمات به اعضا ياطالعات برا يآور فن يريکارگ به .09
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 يليالت تکميو تحص يامور آموزش

 

 

 

 

 يليالت تکميو تحص يامور آموزش :نام واحد يآموزش :حوزه

  E&PGA-DE:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 10: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/دانشگاه يليالت تکميو تحص يساالنه حوزه امور آموزش ياتيه برنامه عمليته .0

 .يکشور يها استيسبر اساس  يو مل يا منطقه ازيموردنو  يا رشته نيب يها رشتهتوسعه  يبرا يزير برنامه .0

 يبر اساس برنامه اصل ياتيعمل يها برنامهن يتدو يبرا ها دانشکدهدر  مرتبط يطيمح يمشارکت با واحدها .1

 دانشگاه

 تابعه يها دانشکدهدر  و اضافهو نظارت بر انجام امور مربوط به انتخاب واحد، حذف  يزير برنامه .2

 .آن يو نظارت بر اجرا يليساالنه تحص يم آموزشيم تقوين و تنظيتدو .5

 

در طول سال  ها دانشکدهمتناظر در  يندهايان و نظارت بر فرايرش دانشجوينام و پذ ثبت يندهايانجام فرا .6

  .يليتحص

ترم همان و ي، ميليتحص ير رشته، انصراف، مرخصييانتقال، تغ: ازجمله يانجام امور مربوط به خدمات آموزش .1

 .ها ه رشتهيان کليو خروج از کشور دانشجو يتابستان

م يتنظ). يا منطقه يها تهيکمموارد خاص و  ونيسيکم ،يآموزش يو انجام امور مربوط به شورا يبرگزار .8

 (مصوبات و ارسال جلسات صورت ،ها گزارش

 .بورس دانشگاه يو انجام امور مربوط به شورا يبرگزار .9

مختلف در  يها رشته يدرس يها برنامهو  ها بخشنامهو  ها دستورالعمل، ها نامه نييآ يابالغ و نظارت بر اجرا .01

 ...(استاد مشاور و  نامه نييآ يبر اجرانظارت  مانند) ها دانشکده

 .يکشور يها برنامهدانشگاه بر اساس  يليالت تکميتحص يفيو ک يتوسعه کم يها تياولو يا دورهن ييتع .00

 .يآموزش يها گروهو  ها دانشکده ازيموردن يمربوط به امکانات آموزش ياستانداردها يا دورهن ييتع .00

آن به  و اعالمم يمختلف و تنظ در مقاطع ها دانشکدهرش دانشجو از يت پذيدر خصوص ظرف يازسنجيانجام ن .01

 .وزارت متبوع

 .ديجد يآموزش يها گروهمقاطع و –جاد رشته يا يو اخذ مجوز برا يازسنجيانجام ن .02

 ها دانشگاهگسترش  يمصوبات شوراد با توجه به يو مقاطع جد ها دوره يانداز راه .05

 يرانير اياتباع غ و بورس ان بورس داخل، خارجيه امور مربوط به دانشجويلکانجام  .06

 .يت آموزشيان مأموريانجام امور مربوط به متقاض .01

ه طرح يديي، تأيليموقت تحص يل مدارک، گواهي، مجوز تحويليه تحصيدييانجام امور مربوط به صدور تأ .08

برتر و دانشنامه و صدور مجوز و  يها رتبه يه مقاطع و اعالم اساميدر کل kب يه ضريديي، تأيانسان يروين

 .از وزارت متبوع آموختگان دانش يبرا يابالغ يها دستورالعملن و يمجاز مطابق قوان يها نامه يگواه

 .يعموم فهيوظ نظام يها ان به حوزهيدانشجو يليالتحص و فارغ يليت تحصيه گزارش وضعيته .09
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

به وزارت متبوع از  آموختگان و اعالم  ل دانشيد فراغت از تحصييان و تأيدانشجو يليپرونده تحص يبررس .01

 .ستم پورتاليق سيطر

  .ا اشتغال به کاريل و يخارج از کشور جهت ادامه تحص يها مؤسسات و سازمان يها د استعالمييل و تأيتکم .00

 .مصوبات يو اجرا يريگيمرتبط و پ يها تهيکم يه مستندات جهت برگزاريو ته يهماهنگ .00

 ش و نظارتيپا

و  يمل يليه رشته مقاطع تحصيلکمختلف در  يها آزمون يو نظارت بر برگزار و مشارکت يانجام هماهنگ .01

 .يدرون دانشگاه

 .انيح و سالم امتحانات دانشجويصح ينظارت بر برگزار .02

در  شده ابالغ يها دستورالعملاستانداردها و ، ضوابط، ها نامه نيآئن، يقوان ياجرا يو چگونگ تيظارت بر رعان .05

 .انيدانشجو يآموزشخدمات  خصوص

الزم و مستمر و  بازخوردتابعه دانشگاه و ارائه  يها دانشکده يخدمات آموزش يش و نظارت بر واحدهايپا .06

 نواقص و انجام اصالحات الزم تا رفع و اقدام يريگيپ

 تحت پوشش يها حوزه يابيارز يبرا ازيموردن يها شاخص ش ويپا يابزارها ين و بازنگريتدو .01

 .ييدانشجو يها نامه انيپانظارت بر جلسات دفاع از پروپوزال و  .08

و مقررات  نامه نيآئمطابق  يآموزش يها گروهو  ها دانشکدهدر  يليالت تکميان تحصينظارت بر حضور دانشجو .09

 .مربوط

گزارش و 

 يمستندساز

عملکرد و ارائه به  يا دوره ها گزارش هيته يردکعمل يها شاخصن ي، تدوها تيفعالندها و يفرا يمستندساز .11

 .ربط يذمقامات و مراجع 

و  ينوآور

 پژوهش

 .انيارائه خدمات به دانشجو ياطالعات برا يآور فن يريکارگ به .10

 يان و طراحنفع يذن و يت مراجعين رضاييندها و تعياصالح فرآ منظور به ياربردک يها پژوهش ياجرا .10

 .انجام اصالحات يمداخالت مناسب برا
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 يپزشک مطالعات و توسعه آموزش

 

 

 يمطالعات و توسعه آموزش پزشک :نام واحد يآموزش :حوزه

  S&MED-DE:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 ، روشيدرس يزير برنامه در خصوص يساالنه حوزه مطالعات و توسعه آموزش پزشک ياتيه برنامه عمليته .0

و بر  پاسخگو ک، آموزشيالکترون آموزش د،ياسات يتوانمندساز( برنامه استاد، دانشجو،) يابيس، ارزشيتدر

 .دانشکده/دانشگاه يک معاونت آموزشياساس برنامه استراتژ

 يبر اساس برنامه اصل ياتيعمل يها برنامهن يتدو يبرا ها دانشکدهدر  مرتبط يطيمح يمشارکت با واحدها .0

 .دانشکده/دانشگاه

 موضوعات در توسعه دفاتر در کار يبرا خبره کارشناسان تيترب و يتوانمندساز يها برنامه ياجرا و يزير برنامه .1

 .بازخورد و يآموزش عملکرد شيپا ت،يحما جلب ،يآموزش يها مدل قيتطب د،ياسات آموزش

 .يريادگيو  ياددهيند يبر فرا ديتأکد با ياسات يعملکرد آموزش جانبه همهارتقاء  يبرا يزير برنامه .2

 .يادوار طور به دانشگاه سطح در تيالو واجد يآموزش مداخالت نييتع .5

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .يآموزش يد قبل از ارائه به شورايجد يها رشته يدرس يها برنامهد يو تائ يکارشناس .6

 .مربوط يها نامه نيآئد بر اساس يجد يها رشتهجاد يشنهاد ايپ يبررس .1

 .ديان به اساتيدانشجو يو عمل يکتب يها آزمونت يفيک ي، ارتقاين برنامه درسينه تدويارائه مشاوره در زم .8

 دياسات ازيموردن يآموزش يها دوره و ها کارگاه يبرگزار  .9

 ياعضا يته ارتقايمربوط به کم ها گزارشد و ارسال کارنامه و ياسات يآموزش يابيارزش يا دورهانجام  .01

 .يعلم ئتيه

 .مصوبات يو اجرا يريگيمرتبط و پ يها تهيکم يبرگزار يه مستندات برايو ته يهماهنگ .00

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 و رانيمد يآموزش يها برنامه مند نظاممدون و  يه اقالم مرتبط و اجراي، تهيآموزش يازسنجيمشارکت در ن .00

 .ها دانشکده و دانشگاه سطح در آموزش حوزه اب مرتبط کارشناسان

 دياسات ازيموردن يآموزش يها دوره و ها کارگاه يبرگزار جهت مستمر يازسنجين انجام .01

 .دياسات ازيموردن يآموزش يها دورهو  ها کارگاه يو برگزار يزير برنامه، يطراح .02

 ...سطح آموزش دروس يارتقا يتابعه و ارسال بازخورد برا يها دانشکدهدروس در  يابيارزش يدورهاانجام  .05

 .يتخصص يرخانه شورايج به دبيبورد و ارسال نتا يها آزمون يابيارز .06

 ش و نظارتيپا

در  شده ابالغ يها دستورالعملاستانداردها و ، ضوابط، ها نامه نيآئن، يقوان ياجرا يو چگونگ تينظارت بر رعا .01

 .يآموزش يها کولوميکور خصوص

نواقص و  تا رفعو اقدام  يريگيالزم و مستمر و پ بازخوردو ارائه  توسعه تابعه دفاتر عملکردش و نظارت بر يپا .08

 .انجام اصالحات الزم

 .تحت پوشش يها حوزه يابيارز يبرا ازيموردن يها شاخصش و يپا يابزارها ين و بازنگريتدو .09

 .يليم سال تحصيان هر نيد در پاياز اسات يابيارزش .01

 .تابعه يها دانشکده يآموزش پاسخگو يو پژوهش يآموزش يها تيفعال ينظارت بر اجرا .00
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 مصوبات يريگيدانشگاه و پ يآموزش پاسخگو يجلسات شورا يامور مربوط به برگزار يريگيپ .00

 .ينه آموزش پزشکيدر زم يدانشجوئ يها نامه انيپا يپژوهش يها طرحب يو تصو يمشارکت در کارشناس  .01

گزارش و 

 يمستندساز

 مداوم، بر آموزش نظارت د،ياسات آموزش نهيدر زم ها دانشکده توسعه دفاتر عملکرد انهيسال يريگ گزارش .02

 .بازخورد و يآموزش عملکرد شيپا ت،يحما جلب ،يآموزش يها مدل قيتطب

عملکرد جهت  يا دوره ها گزارش هيته يردکعمل يها شاخصن ي، تدوها تيفعالندها و يفرا يمستندساز .05

 .ربط يذو ارائه به مقامات و مراجع  يزير برنامه، يگذار استيس

و  ينوآور

 پژوهش

 يو طراح ي، آموزش علوم پزشکيآموزش يها روش ياثربخش يارتقا منظور به ياربردک يها پژوهش ياجرا .06

 .انجام اصالحات يمداخالت مناسب برا
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 زش مداومموآ

 

 

 آموزش مداوم :نام واحد يآموزش :حوزه

  CME-DE:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 02: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/ساالنه حوزه آموزش مداوم دانشگاه ياتيه برنامه عمليته .0
 مصوبات يو اجرا يريگيمرتبط و پ يها تهيکم يه مستندات جهت برگزاريو ته يزير برنامه .0

 يراپزشکيو پ يحرف پزشک يها مهارتاطالعات و  يروزرسان بهو  ي، بازآموزيش توانمنديافزا يبرا يزير برنامه .1
 مشمول

 .آموزش مداوم مشترک يها برنامه يدر اجرا يالملل نيب يها يتوسعه همکار منظور به يزير و برنامهمطالعه  .2

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 آموزش مداوم 6از برنامه آموزش مداوم و ماده يص امتيتخص يها تهيکمجلسات  يبرگزار .5
 کنندگان و سخنرانان مطابق ضوابط شرکت يها يصدور گواه .6
 آموزش مداوم خارج از کشور يها از برنامهيامت صيو تخص يابيارز .1
 نيد پروانه کار مشموليتمد يبرا( ساله پنجدوره )ان دوره يپا يصدور گواه .8

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 .نامه و ضوابط آموزش مداوم نييشده در آ ينيب شيها در موارد پ برنامه يمجوز اجراصدور  .9

 آزاد در حوزه آموزش مداوم در سطح منطقه تحت پوشش يها آموزشصدور مجوز و نظارت بر  .01

و  يراهبر

 تيهدا

تحت  ياياز مشموالن قانون در حوزه جغرافيبر اساس نن يمشمول يآموزش يها تياولون ييو تع يازسنجين .00
 پوشش دانشگاه

 ش و نظارتيپا
در  شده ابالغ يها دستورالعملاستانداردها و ، ضوابط، ها نامه نيآئن، يقوان ياجرا يو چگونگ تيظارت بر رعان .00

 آموزش مداوم خصوص

 آموزش مداوم يها برنامه يابينظارت و ارزش .01

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 يفيو ک يتوسعه کم يدر راستا يو خارج دانشگاه يدانشگاه يها بخشگر يجاد ارتباط با ديو ا يهماهنگ .02
 .آموزش مداوم يها برنامه

 مربوطه يندهايفرا ليتسه و مداوم آموزش يها برنامه توسعه و اجرا در يهماهنگ  .05
 .يکادر پزشک يبرا يآموزش يها دوره يو برگزار يازسنجين يبرا يا حرفهو جوامع  ها سازمانبا  يهماهنگ .06

گزارش و 

 يمستندساز

به حوزه آموزش مداوم وزارت  يا دوره صورت بهارائه گزارش عملکرد آموزش مداوم ه و ي، تهيمستندساز .01
 .متبوع

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

 .ياثربخش نهيکرد هزيبر رو ديتأکآموزش مداوم با  يها برنامه ياجرا .08

 ت منابعيريمد
موجود در  يانسان يرويو ن يکيزيت استفاده از منابع فيآموزش مداوم با اولو يها برنامه ياجرا  .09

 .ها نهيهزکاهش  يدانشکده برا/دانشگاه

و  ينوآور

 پژوهش

 .کيالکترونآموزش ن مانند ينو يها روشبر  ديتأکبا آموزش مداوم  يها ارتقاء و توسعه روش .01
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 يآور فنقات و يحوزه تحق يستاد يف واحدهايشرح وظا

 

 

 فيشرح وظا

 تحقيقات و فناوريحوزه  يواحدها

 

 

 

 سالمت يتوسعه فناور  

 يو منابع علم يپزشک رساني اطالع  

 قاتيتحق يابيتوسعه پژوهش و ارز  
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 سالمت يآور فنعه ستو

 

 

 سالمت يآور فنتوسعه  :نام واحد يآور فنقات و يتحق :حوزه

  &HTD-TDR:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/ک دانشگاهيسالمت بر اساس برنامه استراتژ يآور فنانه حوزه يسال ياتين برنامه عمليتدو .0

 ،يمياقل نظر در محدوده تحت پوشش دانشگاه از موجود يها تيظرف به توجه با يآور فن يها تياولو نييتب .0

 .عيصنا و يانسان يروين

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .به محصول يمنته يآور فن يها طرحو انجام امور مربوط به  يبررس .1

 .يآور فند اطالعات مرتبط با مطالعات يل و تولي، تحليآور جمع .2

 .دانشگاه يآور فن يمصوبات جلسات شورا يريگيل و پيتشک يزير برنامه .5

و  يساز يجار، ثبت اختراعات و ابداعات، ارتباط با صنعت، تيمعنو/يت فکريامور مربوط به امور مالک يريگيپ .6

 .فن بازار

 منظور به يآور فن يها پارکدر مراکز رشد و  يو فن ياقتصاد يها طرح، نگارش ي، فنيا مشاورهارائه خدمات  .1

 .حوزه سالمت منطقه انيبن دانش يها شرکتت از فناوران و يحما

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 مانند)هدف  يها گروه يبرا يآموزش يها دوره يو برگزار يآموزش يها بستهه يو مشارکت در ته يازسنجين .8

 .در سطح منطقه تحت پوششسالمت  يآور فندر خصوص توسعه ( ان و فناوراني، دانشجويعلم ئتيه ياعضا

ش و نظارت و يپا

 يابيارزش

مربوط در محدوده تحت پوشش  يها شاخصسالمت بر اساس  يآور فنت يوضع يابيش و ارزشيپا .9

 .يدانشکده علوم پزشک/دانشگاه

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

، يآور فنعلم و  يها پارکز رشد، کمرا ،انيبن دانش يها شرکت يابي، نظارت و ارزسيتأسمربوط به  امور يريگيپ .01

 .دانش سالمتو  يآور فنعلم و  يها شهرک

 .و توانمند مند عالقه يها شرکتت از يحما منظور به يآور فن يها رساختيزو گسترش جاد يا .00

 يها تيظرففاده از تق اسيل آن از طريارتباط صنعت و دانشگاه و تسه ياتيعمل ين راهکارهايو تدو يزير برنامه .00

 .مرتبط با سالمت يها حوزهدانش و صنعت در  يها کانونل يو تشک يا منطقهصنعت سالمت 

گزارش و 

 يمستندساز

 .در حوزه مربوط ينظارت يو ابزارها ها شاخصندها، ين فراييو تع يمستندساز .01

 .الزم ياصالح يشنهادهايو ارائه پ يا دوره صورت به يآمار يها گزارشل يتحل .02

 .ن مربوطيو ارسال به مسئول يا دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته .05

 ت منابعيريمد

 .ها آن يريگيو پ به محصول يمنته يآور فن يها طرحبه الت يتسهکمک و پرداخت  .06

جهت ارائه محصوالت فن آورانه حوزه  يآور فن يها شگاهينماو  ها جشنوارهشرکت در از  قيو تشو تيحما .01

 .سالمت

و  ينوآور

 پژوهش

 يآور فنحوزه  يها دهياو گسترش  ييشناسا منظور بهده يل بانک ايتشک يرساخت الزم برايل و توسعه زيتشک .08

 .سالمت
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 يو منابع علم يپزشک يرسان اطالع

 
 

 

 يمنابع علم و يپزشک يرسان اطالع :نام واحد يآور فنقات و يتحق :حوزه

  MI&SR-DR&T:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

ک يبر اساس برنامه استراتژ يو منابع علم يپزشک يرسان اطالعانه حوزه يسال ياتين برنامه عمليتدو .0
 .دانشکده/دانشگاه

 .دانشگاه يانتشارات علم يها تياولو يا دوره نييتع .0

 .مشترک فاتيتألناشران معتبر خارج از دانشگاه در مورد  با يو عقد قرارداد همکار يزير برنامه .1

 و عرضه اطالعات يده خدمات و نظارت بر يا کتابخانه-نيارتباط ب يو برقرار يزير برنامه .2

 .مجالت دانشگاه يفيو ک يکم يت و ارتقايريمد .5

 ،يمينظر اقل در محدوده تحت پوشش دانشگاه از موجود يها تيظرف به توجه با يآور فن يها تياولو نييتب .6
 .عيصنا و يانسان يروين

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .وابسته به دانشگاه يه جهت انتشار مجالت علمياول تو صدور موافق يابي، ارزيبررس .1
 .به محصول يمنته يآور فن يها طرحو انجام امور مربوط به  يبررس .8
 .هاافزار نرم يبانيو انتخاب و پشت يکيدر جهت حرکت به سمت نشر الکترونات ينشر يبانيپشت .9

 .ازيموردن ين منابع علمياربران به آخرک يابيدست يمناسب برا يها سميمکانجاد يدر ا يارکهم .01

 يزان دسترسيش ميافزا منظور به يمنابع اطالعات ي، حفظ و نگهداريبند طبقهت نظام يريو مد يساز کپارچهي .00
 .به منابع اربرانکآسان 

 يآور فن يها طرحبه الت يپرداخت تسه يريگيپ. دانشگاه يآور فن يمصوبات جلسات شورا يريگيل و پيتشک .00
 .به محصول يمنته

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

، يسنج علم ارشناسانک يبرا يآموزش يها برنامه يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .01
 .دانشکده/در سطح دانشگاه يو کتابدار يمنابع اطالعات

 .نه نشريات در زمينشر اندرکاران دستران، داوران و يسردب يبرا يآموزش يها دوره يبرگزار .02

 .ين منابع علميو نظارت بر تأم يباني، پشتيازسنجين .05

 .سالمت يآور فنان و فناوران در خصوص توسعه ي، دانشجويعلم ئتيه ياعضا يمشارکت در توانمندساز .06

 تيو هدا يراهبر

 ...تابعه يها عرضه اطالعات و کتابخانه يها گاهيپا يو نگهدار يانداز از راه يبانيپشت .01

و  يساز يجار، ثبت اختراعات و ابداعات، ارتباط با صنعت، تيمعنو/يت فکريامور مربوط به امور مالک يريگيپ .08
 .فن بازار

ش و نظارت و يپا

 يابيارزش

 .يعلم شيپاو  يسنجعلم يها و انجام پژوهش يطراحمشارکت در  .09

 .نترل و ارائه گزارشکآن در سه مرحله ثبت،  يندهايو فرآ «دانشگاه يژوهش سامانه اطالعات پ»نظارت بر  .01

چاپ و  يان برايو دانشجو يعلم ئتيه ياعضا يدر مورد آثار علم يريگ ميو تصم يابي، ارزي، داوريبررس .00
 .انتشار

 .يسالمت در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک يآور فنت يوضع يابيش و ارزشيپا .00

 .يآور فند اطالعات مرتبط با مطالعات يل و تولي، تحليآور جمع .01
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

علم و  يها پارکز رشد، کمرا ،انيبن دانش يها شرکت يابي، نظارت و ارزسيتأسمربوط به  امور يريگيپ .02

 .دانش سالمتو  يآور فنعلم و  يها شهرک، يآور فن

ت از يحما منظور به يتخصص يديتول يها کارگاهو  يشگاهي، آزمايقاتيمناسب تحق يجاد بسترهايا .05

 .مستقل يقاتيتحق يبه فضا مند عالقه يها شرکت

گزارش و 

 يمستندساز

 .يانتشارات و مجالت علم ازيموردن يها ها و دستورالعمل نامه نيين آيتدو .06

و  يدر سطوح مختلف فرد مستمر يسنجعلم يها شاخصو  يتيريمد يها ه، استخراج و انتشار گزارشيته .01

 .دانشگاه/تحت پوشش دانشکده يسازمان

و  ينوآور

 پژوهش

ر يو سا ياطالعات يها بانک، يا کتابخانه، يداريشن –يدارين عرضه اطالعات منابع دينو يها روشارائه  .08

 .منابع



  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ف ستاديو شرح وظا يليالت تفصي، تشکينمودار سازمان

 

81 
 

 قاتيتحق يابيتوسعه پژوهش و ارز

 

 

 قاتيتحق يابيتوسعه پژوهش و ارز :نام واحد يآور فنقات و يتحق :حوزه

  RD&E-DR&T:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

و  ها تياولون ييو تب دانشکده/دانشگاه کياستراتژانه حوزه بر اساس برنامه يسال ياتين برنامه عمليتدو .0

 .دانشکده/دانشگاه يپژوهش يريگ جهت

 .يعلم يها ها و نشست شيهما يزير برنامه .0

قات، پژوهشکده، يمرکز تحق) يو دولت يخصوص يقاتيتحق يواحدها سيتأسه امور مربوط به يکل يزير برنامه .1

 .يقاتيتحق يها شبکه، HSR نظام سالمت قاتيتحق ي، واحدهاينيبال يقاتيتحق يواحدها ،(پژوهشگاه

 .يپژوهش يعلم ئتيهجهت جذب اعضاء  يزير برنامه .2

 .يقاتيتحق يها طرحت و کاربست يفيجهت ارتقاء ک يزير برنامه .5

 .آموزش و پژوهش در سطح دانشگاه يجهت هماهنگ يزير برنامه .6

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .دانشگاه پژوهش در اخالقمرتبط با  يها تيفعاله يانجام کل .1

 .حوزه پژوهش يندهايشدن فرآ يکيزه و الکترونيمکان يو بسترساز يريگيپ .8

 .مور مربوط به ابداعات و اختراعاتا يريگيپ .9

 .فکر يها اتاقو  يتخصص يها تهيکمدانشگاه،  يپژوهش يمصوبات شورا يريگيجلسات و پ يزير برنامه .01

 .يشگاهيوانات آزمايو مراکز پرورش ح يقاتيتحق يها شگاهيآزما يانداز راه .00

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 .در حوزه پژوهش يعلم ئتياعضاء ه يتوانمندسازمشارکت در  .00

 

 تيو هدا يراهبر

 .دانشکده/در سطح دانشگاه يقاتيتحق يها طرحاطالعات  کجاد بانيا .01

 .مختلف نمونه يها بانکجاد و توسعه مراکز داده و يا .02

 .يعلم ئتيه ياعضا يمطالعات يها فرصتو  يآور فنانجام امور مربوط به انتقال  .05

 .ييقات دانشجوياطالعات تحق يها سامانهو  ها بانکجاد يا .06

 ش و نظارتيپا

 .و مراکز وابسته دانشکده/دانشگاهسطح  در يقاتيتحق يها ه پروژهيکل يمستمر بر حسن اجرا و نظارت شيپا .01

 .دانشگاه يه واحدهايدر کل يپژوهش يها تيفعال يابيو ورود اطالعات مربوط به ارزش يآور جمع .08

 .در عرصه ها پژوهشج حاصل از يشدن نتا يو اجرائ ياثربخش يريگيو پ يپژوهش يها تيفعالارائه بازخورد  .09

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 داخل و خارج کشور مؤسساتو  ها دانشگاهمشترک با  يقاتيتحق يها طرحت از يو حما يزير برنامه .01

ه گزارش و يته

 يمستندساز

 .ياتيو برنامه عمل ها استيسعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  يا دورهه يته .00
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

در حوزه ( ...صنعت  -ن يريخ)خارج از دانشگاه  يت و جذب منابع ماليجلب حما يبرا يزير برنامه .00

 .پژوهش

 

و  ينوآور

 پژوهش

 .ييارتقاء فرهنگ پژوهش دانشجو يجاد بستر مناسب برايا .01

 .مقاالت مربوطچاپ و انتشار و  ييپژوهش دانشجو يها طرح توسعهت از يحما .02

 .ييدانشجو يات پژوهشيو نشر يعلم ي، تورهايپژوهش يها کارگاه، ها شيهمات از يو حما يزير برنامه .05
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 ييو دانشجو يحوزه فرهنگ يستاد يف واحدهايشرح وظا

  

 

 فيشرح وظا

 فرهنگي و دانشجوييحوزه  يواحدها

 

 

 انيدانشجو يانضباط يشورا  

 يمشاوره دانشجوئ  

 يامور دانشجوئ  

 انيدانشجو برنامه فوقو  يامور فرهنگ  

 بدني تربيت  
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 انيدانشجو يانضباط يشورا

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 انيدانشجو يانضباط يشورا :نام واحد يو دانشجوئ يفرهنگ :حوزه

  SDC-DS&C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 .يوزارت يها شاخصانه بر اساس يسال ياتين برنامه عمليتدو .0 يزير برنامه

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .يامور انضباط دربارهان يان و خانواده دانشجويبه دانشجو يتلفنا يو  يارائه مشاوره حضور .0

و صکدور احککام حسکب     يان در موعد مقرر قانونيدانشجو يات انضباطيو شکا ها گزارشبه تخلفات،  يدگيرس .1

 .مورد

 انيدانشجو يبرا يو مجاز يدانشگاه يدر فضا ين بازدارنده انضباطين قوانييح و تبيتشر .2

 .دنظريتجدو  يبدو يجلسات شوراها يبرگزار .5

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 يها حوزهان و کارکنان شاغل در يدانشجو يبرا يتخصص يه بسته آموزشيو ته يازسنجيمشارکت در ن .6

 مرتبط

 .و کارکنان مرتبط ها خانوادهان، يدانشجو يبرا يآموزش يها شيهماو  ها نشست، ها کارگاه يبرگزار .1

مطابق اعالم ) يتابعه در امور انضباط يها دانشکدهدر  يانضباط يبدو يو نظارت بر عملکرد شوراهاش يپا .8 ش و نظارتيپا

 (.وزارت متبوع

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 ...(.و  يپزشک روان، يدر امور حقوق) ازيموردنن يو مشارکت متخصص يجلب همکار .9

 يتيو امن يقضائ، ي، انتظاميدانشگاه يبا واحدها يو هماهنگ يهمکار .01

گزارش و 

 يمستندساز

 ربط يذن يو ارسال به مسئول يا دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته .00

و  ينوآور

 پژوهش

 و ارائه و انجام مداخالت الزم يمرتبط با حوزه کار يکاربرد يها پژوهشانجام  .00

 يانجام امور انضباط ين براينو يها يفنّاورتوسعه استفاده از  .01
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 يمشاوره دانشجوئ

 

 

 

 

 

 يمشاوره دانشجوئ :نام واحد يو دانشجوئ يفرهنگ :حوزه

  SC-DS&C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 يياز معاونت دانشجو يارسال يها شاخص بر اساس يانه واحد مشاوره دانشجوئيسال ياتين برنامه عمليتدو .0

 .وزارت متبوع

به  (، خانواده، ازدواجيليتحص) ياجتماع يو مددکار يشناخت روانارائه خدمات مشاوره،  منظور به يزير برنامه .0

 .ها آن يها خانوادهان و يدانشجو

 يريگيو پ يليافت تحص يان دارايبه دانشجو يشناخت روانارائه خدمات مشاوره و  منظور به يزير برنامه .1

 .آنان يليت تحصيوضع

ان يبه دانشجو ياجتماع يو مددکار يشناخت رواندرمان، مشاوره  يارائه خدمات تخصص منظور به يزير برنامه .2

 ازيدر صورت ن پزشک روانو ارجاع آنان به  رسان بيآس خود، دهيد بيآس، ريپذ بيآس

 (Hot line, Help line) يستم ارائه خدمات مشاوره تلفنيس يانداز راه منظور به يزير برنامه .5

 ياجتماع يروان يها بيآسد و يک، نوپديکالس يها بيآسو درمان رفتارها و  يريشگيپ منظور به يزير برنامه .6

 .انيدر گروه دانشجو

ان، کارکنان و يژه دانشجويو يآموزش يها شيهماو  ها نشست، ها کارگاه يبرگزار منظور به يزير برنامه .1

 .يازسنجيو ن يمستندات پژوهش اساسبر ان يدانشجو يها خانواده

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 يريگيو پ دالوروديجدان يژه دانشجويل شناسنامه سالمت روان ويو تشک يت سالمت عموميسنجش وضع .8

 .نقطه برش يان بااليت دانشجويوضع

و  يخودکش ته مداخله در بحراني، کميشناخت روان يها تهيکمبهداشت روان،  نيتأم يجلسات شورا يبرگزار .9

 .يليشرفت تحصيمشاوره پ يها هسته

 يانسان يروين

آموزش و )

(يتوانمندساز

 .مربوط يها خانوادهان و يژه دانشجويو يآموزش يها شيهماو  ها نشست، ها کارگاه يبرگزار .01

ژه يو يبا موضوعات روانشناس...( پمفلت، بروشور، پوستر و تراکت و ) يآموزش يها بستهع يه و توزيته .00

 .آنان يها خانوادهان و يدانشجو

 .دانشکده/دانشگاه يفرهنگ يشاغل در حوزه دانشجوئ کارکنان يو توانمندساز يازسنجيمشارکت در ن .00

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يها خوابگاهو  ها دانشکدهان در يش و نظارت بر عملکرد مشاوران دانشجويپا .01 ش و نظارتيپا

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

 .مرتبط با بهداشت روان ير واحدهايبا سا يو درون بخش يبرون بخش يهمکار .02

 يها تهيکمبهداشت روان،  نيتأم يمناطق و دانشگاه يشوراها جلسات درو مشارکت  يهماهنگ .05

 .يليشرفت تحصيمشاوره پ يها هستهو  يته مداخله در بحران خودکشي، کميشناخت روان
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 گزارش و

 يمستندساز

 .ربط يذن يو ارائه به مسئول يا دوره صورت به يعملکرد حوزه مشاوره دانشجوئ ها گزارشن يتدو .06

و  ينوآور

 پژوهش

 .ييمرتبط با بهداشت روان دانشجو يکاربرد يها پژوهشمشارکت در انجام  .01

 .يا مشاورهخدمات  يساز نهيبه يبرا يمجاز ين و فضاهاينو يها يفنّاوراز  يريگ بهره .08
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 يامور دانشجوئ

 

 

 

 

 يدانشجوئ امور :نام واحد يو دانشجوئ يفرهنگ :حوزه

  SA-DS&C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 01: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .ساالنه صورت به ييدانشجو حوزه امور ياتيعمل برنامه نيتدو .0

 .انيدانشجو يا مهيبانواع خدمات  نيتأممربوط به  يندهايانجام فرآ يبرا يزير برنامه .0

 .انيبه دانشجو ها نهيهز کمکالت و يارائه تسه يبرا يزير برنامه .1

ان و يدانشجو يو برون بخش ين بخشيمربوط به امور ب يندهايانجام امور و فرا يبرا يزير برنامه .2

 النيالتحص فارغ

 .ييکار دانشجو يندهايانجام امور و فرآ يزير برنامه .5

 .انيه دانشجويتغذ يفيو ک يو ارتقاء کم عيتوز ه، طبخ،ي، تهييانجام امور مربوط به ارائه برنامه غذا .6

 .انيدانشجو يع غذاي، طبخ و توزيساز آماده، ينگهدار يبهداشت يندهايانجام فرآ يبرا يزير برنامه .1

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .ييدانشجو يها يغذاخورها و  ز و نگهداشت خوابگاهير، تجهيتوسعه، تعمبا  امور مرتبط يريگيبرآورد و پ .8

 .خوابگاه يان متقاضيدانشجو حساب هيتسوو  اسکان ،نام ثبترش و يمربوط به پذ يندهايانجام فرآ .9

 يان با هماهنگيمرتبط با امور خدمات دانشجو يها مناقصهقراردادها و  يط اختصاصين شرايه و تدويته .01

 .مرتبط يواحدها

 .هيمربوط به کارت تغذ يندهايو انجام فرآ ييه دانشجويون تغذيمربوط به اتوماس امورانجام  .00

بهبود  منظور بهمرتبط  يانجام کار با مشارکت واحدها يها روشندها و يفرا يا دورهو اصالح  ين، بازنگريتدو .00

 .ستميمستمر س

 .انيخدمات مربوط به دانشجو يها دستورالعملها و  نامه نييآ يه و بازنگريمشارکت در ته .01

 .يدانشجوئ ير امور رفاهيذهاب و سا واب ي، خدمات اها وام، يدرمان يانجام امور مربوط به خدمات بهداشت .02

 يانسان يروين

آموزش و )

(يتوانمندساز
 .ييکارکنان حوزه امور دانشجو يآموزش يها بستهن يو تدو يازسنجيمشارکت در ن .05

 نظارتش و يپا

ش و نظارت يپا يو ابزارها ستيل چکه يان و تهيخدمات به دانشجو يعملکرد يها شاخص ين و بازنگريتدو .06

 .ها آن

 .يابالغ يها بخشنامهو  دستورالعمل ،ها نامه نييآ ياجرا حسن بر نظارت .01

 .انياز دانشجو يا دوره يها ينظرسنج انجام .08

 .تابعه يها دانشکدهدر  ييارائه خدمات دانشجو يندهايفرآ يو نظارت بر اجرا يابيارز .09

 .ييدر امور دانشجو يردولتيغ يها بخشعملکرد  ينظارت بر حسن اجرا .01

 .ييدانشجو يرفاه يمشورت يشوراهاو  ها تهيکمدر  ييدانشجو يها تيفعالنظارت بر  .00
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 .انيبهبود ارائه خدمات به دانشجو منظور به يو برون بخش يبخش درون يبا واحدها يجاد هماهنگيا .00

 خدمات ارائه بهبود منظور بهن يريو خ يردولتيغو  يدولت يو نهادها ها سازمانبا  يو همکار يهماهنگ .01

 .ييدانشجو

گزارش و 

 يمستندساز

 ييمرتبط با امور دانشجو يندهايو فرآ ها نامه بخشها،  نامه و دستورالعمل نييدر خصوص آ يرسان اطالع .02

 .نفعانيبه ذ

اطالعات مربوط و ارسال به  يا دوره يها ليتحلبر اساس  يعملکرد حوزه دانشجوئ ها گزارشه يته .05

 .ربط يذن يمسئول

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

 يگر يتصدکاهش  منظور به ييخدمات دانشجو شده تمامنه يهز يو مشارکت در مطالعه و بررس يهمکار .06

 .يردولتيغامور به بخش  يدولت و واگذار

و  ينوآور

 پژوهش

 يها سامانه جاديا قيطر از يامور دانشجوئ انجام در عيتسر و ليتسه يبرا اطالعات يآور فن از يريگ بهره .01

 .يکيالکترون
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 انيدانشجو برنامه فوقو  يامور فرهنگ

 

 

 

 

 انيدانشجو برنامه فوقو  يامور فرهنگ :نام واحد يو دانشجوئ يفرهنگ :حوزه

  SCA&EC-DS&C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 39: تعداد بند 1از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

ک يبرنامه استراتژ يو در راستا يا دوره صورت بهدانشگاه  يحوزه فرهنگ ياتين برنامه عمليتدو .0

 .دانشکده/دانشگاه

ق و گسترش فرهنگ و يتعم ي، ستادهايانقالب فرهنگ يعال يشورا يراهبرد يها استيس يق و اجرايتطب .0

 .دانشکده/در سطح دانشگاه ياجتماع و يها در حوزه مسائل فرهنگ اسالم در دستگاه يمبان

ر يبا مشارکت سا يو حقوق شهروند يت عموميم امنيانت از حريص يساز نهينهادج و يترو يبرا يزير برنامه .1

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يواحدها

ره يغ و آموزش قرآن و سيج، تبليترو قرآن و عترت جهت يها کانونجاد و گسترش يا يبرا يزير برنامه .2

 .انيبه دانشگاه( ع) تيب اهل

ن شرع مقدس با مشارکت يبا مواز يپزشک مؤسسات يو فن يقانون انطباق امور ادار ياجرا يبرا يزير برنامه .5

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يواحدها ريسا

نه يو گسترش زم يشي، آزاداندينقاد يها سبک/ينقاد يها روشارائه ج فرهنگ گفتگو، يترو يبرا يزير برنامه .6

 .ياسيو س ي، فرهنگيعلم نظران صاحبان با يارتباط دانشگاه

 ير نهادهايستاد اقامه نماز در دستگاه با مشارکت سا يابيجهت استقرار نظام جامع نظارت و ارز يزير برنامه .1

 .ربط يذ

 ثار و شهادتيج فرهنگ ايدر جهت ترو يزير برنامه .8

 .دانشکده/در سطح دانشگاه يرانيا -ياسالم يج سبک زندگين و ترويينه تبيجاد زميو ا يزير برنامه .9

، يو مذهب يمل يها داشت مناسبتيگرام يها ، برنامهيفرهنگ يها جشنواره يو اجرا ي، هماهنگيزير برنامه .01

 انيعمره و عتبات دانشگاه يسفرهاان نمونه، امور مربوط به يامور مربوط به انتخاب دانشجو

، يآموزش يها کالس يق برگزارياز طر يو اخالق ياسي، سيفرهنگ يها توسعه آموزش منظور به يزير برنامه .00

 .ها و نظارت بر آن يدانشگاه ياسيو س ي، فکرينارها و مجامع فرهنگيسم

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

  .دانشکده/در سطح دانشگاه يمرتبط کشور يفرهنگ يها استيس يساز يجارن و ييتب .00

 يها ها و انجمن ها، تشکل ان شامل کانونيدانشگاه يفرهنگ يها تيت فعاليت و تقوي، حمايده سازمان .01

 .يدانشجوئ

بهبود  منظور بهمرتبط  يانجام کار با مشارکت واحدها يها روشندها و يفرا يا دورهو اصالح  ين، بازنگريتدو .02

 .ستميمستمر س

 .يفرهنگ يها ها و دستورالعمل نامه نييآ يه و بازنگريمشارکت در ته .05

 (مربوط يها خانوادهان و يدانشگاه) و عترت دانشگاه قرآن يانجام امور مربوط به شورا .06

 .مربوط يها خانوادهان و يدانشگاهعترت  و  قرآن يها و جشنواره ها دوره يبرگزار .01
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 يعلم ئتيه يک ارتقاء اعضايون ماده يسيرخانه کميدب يها برنامه وها  تيفعال ياجرا .08

... و  ييدالورودها، ازدواج دانشجوي، جديآموختگ دانشر ينظ ييدانشجو يها نيينکوداشت آ يها برنامه ياجرا .09

 .دانشگاه ير نهادهايبا مشارکت سا

 .يسازمان برونو  يسازمان درون يجلب همکار يبرا يتخصص يها تهيکم يل و برگزاريتشک .01

 يانسان يروين

آموزش و )

(يتوانمندساز

، ي، فرهنگيتخصص يآموزش يها دوره يو اجرا يآموزش يها بستهه و اصالح ي، تهيازسنجينمشارکت در  .00

 يا دوره صورت بهتابعه دانشگاه  يواحدها يران فرهنگيان، کارشناسان و مديدانشجو يبرا يو اخالق ياسيس

 (ساالنه)

م و يجهت مسابقات قرآن کر يزير برنامه، يشناس امام و البالغه نهجقرآن،  يها کالسو  ها دوره يبرگزار .00

 انيدانشگاه يبرا( ريق، تفسيل، تحقيترت)عترت اعم از 

نارها، مجامع ي، سميآموزش يها کالسر ينظ)ان يدانشگاه يبرا يآموزش يها برنامه يمشارکت در برگزار .01

 (يدانشگاه ياسيو س يو فکر يفرهنگ

و  يراهبر

 تيهدا

 يمستمر و منظم جلسات شورا يق برگزاريدانشگاه از طر ياجتماع يفرهنگ يها برنامه يت و راهبريهدا .02

 .الزم يها شنهاد برنامهيها، پ ب طرحيند تصويل در فرآيتسه يبرا يفرهنگ

 يسنج افکارق پژوهش و يدانشگاه از طر يو اجتماع يت فرهنگيت وضعيو هدا يراهبر .05

ش و نظارت يپا

 يابيو ارزش

 مربوط يبر اساس استانداردها يعملکرد فرهنگ يابيارز يها شاخص يه و بازنگريته .06

 مرتبط و جامعه هدف در سطح دانشگاه ياز واحدها يا دوره يها شينظارت و پا انجام .01

 يدانشگاه به ستاد وزارت يعملکرد فرهنگ يا و ارائه بازخورد دوره يابيارزش .08

 يو ارائه بازخورد به ستاد وزارت يفرهنگ يامديمهم پ يها شاخص رصد .09

 يدرون خوابگاه يفرهنگ يها جهاد سالمت، برنامه ياردوها ينظارت بر حسن اجرا  .11

 انيدانشجو يا و رفتار حرفه نظارت بر نحوه پوشش .10

 .دانشکده/دانشگاه يات قرآنيعترت و نشر و قرآن يها کانون تيفعالبر  نظارت .10

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

و  يمرتبط با حوزه کار يسازمان برون يها تهيکمطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايه و ارائه پيته .11

 مصوبات يريگيپ

شنهاد يها، پ ب طرحيند تصويل در فرآيق تسهياز طر يو اجتماع يفرهنگ يشورا ييت محتوايريمد .12

 ف محولهيوظا يريگيالزم و پ يها برنامه

 يل امور فرهنگيتسه ينفعان برايو ذ ساز ميتصمر و يم گي، مراجع تصمگذاران استيساز  يطلب تيحماجاد يا .15

 .دانشکده/در سطح دانشگاه

 .در سطح منطقه يفرهنگ يها نهادها و سازمانر يبا سا يو همکار يهماهنگ .16

گزارش و 

 يمستندساز

ل يبا تحل) ياتيعملها و برنامه  استيدانشگاه منطبق با س يو منظم عملکرد فرهنگ يا دوره ها گزارشه يته .11

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار ها گزارش
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 ت منابعيريمد

از يو ن يمطالبات کشور بر اساسار و يمتناسب با منابع در اخت يفرهنگ يها تيامور و فعال يبند تياولو .18

 .دانشگاه

 بر اساس يو خارج سازمان ياز محل اعتبارات سازمان يفرهنگ يها برنامه ازيموردنمنابع  نيتأم يريگيپ .19

 .مقررات

و  ينوآور

 پژوهش

 يها سامانهجاد يق اياز طر يع در انجام امور فرهنگيل و تسريتسه ياطالعات برا يآور فناستفاده از  .21

 .يکيالکترون

 .برنامه اقدام صورت به ها آنج يکردن نتا يو اجرائ يفرهنگ يها پژوهشو انجام  يمشارکت در طراح .20
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 يبدن تيتربامور 

 

 

 

 

 يبدن تيتربامور  :نام واحد يو دانشجوئ يفرهنگ :حوزه

   PEA-DS&C:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 03: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

ک يو برنامکه اسکتراتژ   يابالغک  يهکا  استيسبر اساس  يا دوره صورت به يبدن تيتربحوزه  ياتين برنامه عمليتدو .0

 .دانشکده/دانشگاه

 .ان و کارکنان دانشگاهيدانشجون يکردن ورزش در ب يو همگان يورزش همگانتوسعه  يبرا يزير برنامه .0

 ييدانشجو يها در خوابگاه فرهنگ ورزشگسترش  يبرا يزير برنامه .1

 .ان و کارکنانيدانشجو يتوسعه و گسترش ورزش قهرمان يبرا يزير برنامه .2

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .ان و کارکنانيدانشجو يت بدنيزان فعاليش ميانجام ورزش و افزا يالت برايزات و تسهيارائه امکانات، تجه .5

 .تابعه يها دانشکدهدر  انيدانشجوبه  يبدن تيترب يدرس يواحدهاارائه  .6

 .دانشکده/و کارکنان در سطح دانشگاه يدانشجوئ يورزش يها انجمنل يو تشک يده سازمان .1

 .د و کارکنانيان، اساتين دانشجويدر ب يو مسابقات ورزش ها جشنواره يبرگزار .8

 .يورزش يفرهنگ يادهايالمپبه  يورزش يها ميتاعزام  .9

جهکت شکرکت در    منظکور  بکه د و کارکنکان  يان، اسکات ين دانشکجو ياز بک  يورزش يو جذب استعدادها ييشناسا .01

 يو کشور يمسابقات استان

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 .ان و کارکنانيدانشجو يبرا يورزش يعلم يآموزش يها دورهو  ها کارگاه يبرگزار .00

 .مصوبات يريگيورزش دانشگاه و پ يگذار استيس يشورا يا دوره يل و برگزاريتشک .00 تيو هدا يرهبر

 ش و نظارتيپا

 .يردولتيغد خدمت از بخش يخر يالت ورزشينظارت بر خدمات و تسه .01

 .دانشکده/دانشگاه يسالن و اماکن ورزش يها تيفعالنظارت بر  .02

 .دانشکده/کارکنان دانشگاهان و يدانشجو يورزش يها انجمننظارت بر عملکرد  .05

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 .دانشکده/ورزش دانشگاه يگذار استيس يل جلسات شورايتشک يريگيو پ يهماهنگ .06

 يت اسکتانداردها يک بکر رعا  ديک تأکبا  يورزش يتوسعه اماکن و فضاها جاد ويا يريگيو پ يازسنجيمشارکت در ن .01

 .دانشکده/در سطح دانشگاه يورزش

 .ها آن يورزش ساتيتأسجهت استفاده از امکانات و  يورزش مؤسساتو  ها سازمان با يهماهنگ .08

 .انيدانشجو يبدن تيترب يدرس يآموزش واحدها دانشکده در خصوص/دانشگاه يآموزش با معاونت يهماهنگ .09

 .ورزش توسعه ورشد  يبرا يزير برنامهل جلسات منظم و يو تشک يورزش يها انجمن و ها ئتيه با يهماهنگ .01
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

ان و کارکنککان يدانشککجو يبککرا يورزشکک ياحککداث فضککاها ين بککرايريککو خ يت بخککش خصوصککيککجلککب حما .00

 .دانشکده/دانشگاه

 .يو کارمند يدانشجوئ يورزش يها جشنوارهمسابقات و  يبرگزار يبرا يمال کنندگان تيحماجلب  .00

گزارش و 

 يمستندساز

 .ربط يذن يو ارائه به مسئول ها شاخصبر اساس  يبدن تيتربعملکرد حوزه  يا دوره يها گزارشه يته .01

و  ينوآور

 پژوهش

 .در حوزه ورزش يکاربرد يها پژوهش مشارکت در انجام .02
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 ت و منابعيريحوزه توسعه مد يستاد يف واحدهايرح وظاش

  

 

 فيشرح وظا

  يواحدها

 توسعه مديريت و منابعحوزه 

 گري تصديو کاهش  يامور واگذار  

 يامور حقوق  

 يتوسعه سازمان و تحول ادار  

 يمنابع انسان  

 بودجه و پايش عملکرد ريزي برنامه  

 منابع مالي و حسابداري  

 خدمات پشتيباني  

  عمراني هاي طرحمنابع فيزيکي و  
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 يگر يتصدو کاهش  ير واگذارامو

 

 

  

 يگر يتصدو کاهش  يامور واگذار :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد :حوزه

  O&DA-DM&RD:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 02: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/دانشگاهک يبر اساس برنامه استراتژ يگر يتصدانه کاهش يسال ياتين برنامه عمليتدو .0

بر اساس  يردولتيدانشکده به بخش غ/دانشگاه يواگذار قابل يها تيفعالامور و  در خصوص يزير برنامه .0

 .وزارت متبوع يها استيس

 .خدمات نيتأمدر بخش سالمت و  يگذار هيسرما يبرا يردولتيجلب مشارکت بخش غ يبرا يزير برنامه .1

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 يگر يتصدمصوبات کارگروه کاهش  يريگيدستور کار جلسات، ابالغ و په مستندات و يته .2

 .دانشکده/دانشگاه

 .مربوط يها تياولو بر اساس يواگذار قابل يها يتصدن و احصاء ييتع .5

 .دانشکده/دانشگاه يها يتصد يو روش واگذار ييبرنامه اجرا يه و بازنگريته .6

 .ها يواگذار يبرا کننده درخواست ياز واحدها يافتيدر يها پروپوزال يو کارشناس يبررس .1

 .دانشکده/در سطح دانشگاه يواگذار قابلخدمات  شده تماممت يو اعالم نظر موارد ق يبررس .8

د يا تمديدانشکده از نظر انجام، لغو و /خدمات واگذارشده دانشگاه يامور مربوط به عقد قراردادها يريگيپ .9

 .ربط يذ يواحدها يبا همکار

 يگر يتصدواگذارشده و ارائه به کارگروه کاهش  يرد واحدهاکعمل ها گزارشبه  يدگيو رس يبررس .01

 .دانشکده/دانشگاه

و ارائه گزارش به کارگروه  يط واگذاريشرا طرف قرارداد از مؤسساتتخلفات افراد و  يريگيو پ يبررس .00

 .دانشکده/دانشگاه يگر يتصدکاهش 

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

به  يگر يتصدکاهش  يها استيس، استانداردها و ضوابط و ها دستورالعمل يرسان اطالعآموزش و  .00

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يواحدها

 ش و نظارتيپا

مندرج در  يارهايزان انطباق خدمات مربوطه با معياز نظر م واگذارشده ينظارت بر عملکرد واحدها .01

 .مانکاريکارفرما و پ نيماب يف يقراردادها

د يدر هنگام تمد شده نييتع يها سنجهبر اساس استانداردها و  واگذارشده يعملکرد واحدها يابيارز .02

 .مانکارانيقرارداد با پ

با  واگذارشده يعملکرد خدمات در واحدها يابيو ارزنظارت  يها ستيل چک و ها دستورالعملن يتدو .05

 .مربوط يتخصص يواحدها يهمکار
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 .مرتبط يتخصص يدانشکده با مشارکت واحدها/دانشگاه يگر يتصدجلسات کارگروه کاهش  يبرگزار .06

گزارش و ه يته

 يمستندساز

با  واگذارشدهت خدمات يت و کميفيدر خصوص ک موردنظر يارهايو مع استانداردهان يه و تدويته .01

 .مرتبط يتخصص يواحدها يهمکار

 .ن مربوطيو ارسال به مسئول يا دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته .08

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

تابعه  يدر واحدها واگذارشدهو خدمات  ها برنامه ييکارا -نهيهز ياقتصاد يها يابيارزمشارکت در انجام  .09

 .دانشکده/دانشگاه

و  ينوآور

 پژوهش

 واگذارشدهت امور يفيت و کياطالعات مربوط به کمت يريمد يبرا يکيالکترون يها سامانهجاد بانک و يا .01

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يدر واحدها
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 يحقوقامور 

 

 

 يامور حقوق :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد :حوزه

  LA-DM&RD:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 91: تعداد بند 9 از 0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه
 انهيسال صورت به دانشگاه يحقوقمرتبط حوزه  يها برنامهو  ها ياستراتژ ياجرا يبرا ياتيه برنامه عمليته .0

 مرتبط با دانشگاه و مقرراتن يح شده قوانيمجموعه تنق نيو تدوه يته .0

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 نيحقوق دانشگاه از مستنکف يفاياست و قيوثا واخذ تعهدات  .1

 دانشگاه سهيرئ ئتيه و، شورا امنا ئتيهشرکت در جلسات  .2

 ييقضا شبه و ييمطروحه در مراجع قضا يدعاو دفاع از دانشگاه در .5

 يتخصص يها تهيو کم يياجرا يها دستگاه يحقوق يهماهنگ يفعال در جلسات شورا و مشارکتحضور  .6

 آن

 .تابعه دانشگاه يبه استعالمات واحدها ييو پاسخگو يارائه مشاوره حقوق .1

 .ييقضا و شبه ييدر مراجع قضا يفريو ک يحقوق يدعاو بيتعقو اقامه  .8

دانشگاه،  نيو معاونس يمشابه که توسط رئ نيو عناو ها و دستورالعمل ها بخشنامهه يمتن کل يحقوق دييتأ .9

 .شود يمصادر 
 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

و  يکارشناسان حقوق يتخصص يحقوق يها آموزش يو سامانده يآموزش يازسنجيمشارکت در ن .01

 کارکنان دانشگاه ريو ساران يمد يبرا يحقوق يآموزش يها دوره يبرگزار

و  يراهبر

 تيهدا

 و و مقرراتن ياز قوان برداشت و يف قانونيتابعه از جهت تداخل وظا ين واحدهايبه اختالفات ب يدگيرس .00

مشخص  يحقوق يراهکارها ارائه و يقرارداد يمال يها اختالفبه  يدگيرس نيهمچن و ها آن ياجرا نحوه

 .نهيزم نيا درر الزم يتداب اتخاذ وآن  وفصل حلجهت 

 ش و نظارتيپا
 .مورد عمل دانشگاه و مقرراتن يقوان و کاملح يصح يبر اجرانظارت  .00

 

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 دانشگاه ينسبت به قراردادها يحقوق اظهارنظر و يبررس .01

ون حل اختالف يسيارجاع آن به کم عنداللزوم و يياجرا يها دستگاهدانشگاه با  يموارد اختالف يبررس .02

 يياجرا يها دستگاه

گزارش و ه يته

 يمستندساز

دولت  ياجرا يدر راستا يافزار نرم يها سامانهق ياز طر يحقوق سوابق و اطالعات ات،يتجرب يمستندساز .05

 .کيالکترون

 .دانشگاه ازيموردن ياراض تملک و رمنقوليغاموال  يمستندساز .06
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 يو تحول ادارت يريمدتوسعه 

 

 

 

 يت و تحول اداريريتوسعه مد :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد :حوزه

  ARMD&-DM&RD:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 10: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/ ک دانشگاهيبر اساس برنامه استراتژ واحدانه يسال ياتين برنامه عمليتدو .0

 .م تحول در دانشگاهيج مفاهيتوسعه و ترو ،ياصالح نظام ادار يها برنامه ياجرا يبرا يزير برنامه .0

 .ن دانشگاهيبه مراجع يرسان خدمتو ارتقاء سطح  رجوع اربابم يطرح تکر ياجرا يبرا يزير برنامه .1

از نظکرات کارکنکان و مکردم در بهبکود ارائکه       يبکردار  بهکره جهت  يها شنهاديپو استقرار نظام  يزير برنامه .2

 .خدمات

 .دانشکده/در سطح دانشگاه ياتيعمل يزير برنامهنه کردن نظام ينهاد يبرا يزير برنامه .5

 .دانشکده/در سطح دانشگاه يسازمان يريادگيت دانش و يرياستقرار و توسعه نظام جامع مد .6

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

تابعکه   يواحکدها  يسکازمان  يهکا  پستف واحدها و ي، شرح وظاساختار اصالح و يبازنگر يها شنهاديپه يته .1

 .وزارت متبوع يت و تحول اداريريو ارسال به مرکز توسعه مد دانشکده/دانشگاه

ت و تحکول  يريبه مرکز توسعه مکد  يسازمان يواحدها جاديا اي و انحالل ادغام، يشنهادهايپو ارائه  يبررس .8

 .وزارت متبوع يادار

تابعکه بکه مرککز     يواحکدها  ازيموردن يسازمان يها پستل يو تبد جاديا، حذف يشنهادهايپ و ارائه يبررس .9

 .وزارت متبوع يت و تحول اداريريتوسعه مد

مرککز   به يمناسب و اصالح يتابعه دانشگاه و ارائه راهکارها يواحدها يالتيمسائل و مشکالت تشک يبررس .01

 .يتحول ادار ت ويريتوسعه مد

 يو سکوابق تجربک   يليارتقاء رتبکه و طبقکه و احتسکاب مکدرک تحصک     ر عنوان، ييانتصاب و تغموارد  يبررس .00

 .دانشکده/مربوط در دانشگاه يها تهيکمکارکنان شاغل در قالب 

 .ندهايو ارتقاء فرآ ياصالح، بهساز دربارهدانشکده /تابعه دانشگاه يو مشاوره به واحدها ييراهنماارائه  .00

 يواحکدها  يو همککار  يانجکام ککار بکا همکاهنگ     يهکا  روشو  ها ستميس يل و طراحيمجدد، تحل يمهندس .01

 .مرتبط

تحکول   يانجام کار در واحدها بکه شکورا   يندهايو فرآ ها هيرو، ها روشاصالح  يها تياولوشنهاد ين و پييتع .02

 .ها نهيهزو کاهش  رجوع اربابت يو رضا ييکارا، يور بهرهارتقاء  يدانشکده برا/دانشگاه يادار

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 .نيشاغل يو مهارت يدانش يازهاين نييتع يل مشاغل برايتحل يا دورهانجام  .05

 يتخصص ارشناسانک يبرا يآموزش يها برنامه يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .06

 .دانشگاه/تابعه دانشگاه يدر ستاد و واحدها

 ش و نظارتيپا

 .دانشگاه مصوب التيتشکساختار و  ياجرا حسن بر نظارت .01

 .الت مصوب دانشگاهير کارکنان منطبق با تشکيو سا يتيري، مديسطوح سرپرست يها ابالغنظارت بر  .08

 .دانشکده/دانشگاه يتحول ادار يران در قالب شورايمد رييو تغضوابط انتخاب، انتصاب  ينظارت بر اجرا .09
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 ش و نظارتيپا

مکرتبط   يهکا  برنامکه مربوط بکه   يها دستورالعملو  ها بخشنامهن و مقررات و يح قوانيصح ينظارت بر اجرا .01

 .مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب در دانشگاه يبند طبقهطرح  مانند

 .مشاغل يبند طبقهالت و يمرتبط با تشک ينيح احکام کارگزيصح ينظارت بر اجرا .00

 .مربوط يها پستدانشگاه مطابق  يو اجرائ يستاد يشاغل در واحدها يانسان يروين يريکارگ بهنظارت بر  .00

 .مربوط افزار نرمق يتابعه دانشگاه از طر يواحدها ياتيعمل يها برنامه يش مستمر اجرايپا .01

ات و يک عمل يزيک ر برنامکه مشکاغل،   يبنکد  طبقهالت، يمرتبط با تشک ياطالعات يها بانککردن مستمر  روز به .02

 ها بانکر يسا

 .ربط يذ يواحدها يبا همکار يردولتيغبه بخش  يبرنامه واگذار ينظارت بر روند اجرا .05

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 .مرتبط يها برنامهشبرد يپ يبرا يدرون بخش يبا واحدها يهماهنگ .06

و  يمرتبط با حکوزه ککار   يسازمان برون يها تهيکمطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايه و ارائه پيته .01

 .مصوبات يريگيپ

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 .در حوزه مربوط ينظارت يو ابزارها ها شاخصندها، ين فراييو تع يمستندساز .08

 .دانشکده/دانشگاه يتحول ادار يمشاغل و شورا يبند طبقهته يکم جلسات صورتو حفاظت از  ينگهدار .09

 .ن مربوطيو ارسال به مسئول يا دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته  .11

و  ينوآور

 پژوهش

ن ينکو  يها سبکو  ها نظاما و استقرار يو پو کارآمد يسازمان يانجام مطالعات مستمر در خصوص ساختارها .10

 .يف اصليو وظا ها تيمأمور انجام کارآمد يت برايريمد

 .ط احراز شغليو شرا شغل ليوتحل هيتجزشغل،  يانجام مطالعات مستمر در خصوص طراح .10
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 يمنابع انسان

 

  

 يمنابع انسان :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد :حوزه

  HR-DM&RD:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 30: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/ک دانشگاهيبر اساس برنامه استراتژ يانه حوزه منابع انسانيسال ياتين برنامه عمليتدو .0

از  يبخش سالمت ابالغ يمنابع انسان يها استيس يياجرا يها يمش خط يساز ادهيپ يبرا يزير برنامه .0

 .وزارت متبوع

دانشکده به وزارت متبوع جهت /دانشگاه يانسان يروين يازهايدر جهت اعالم به هنگام ن يزير برنامه .1

 .يانسان يروين يريکارگ بهاخذ مجوز 

 .يقرارداد يروهاين يده ساماندر خصوص  يگذار استيسو  يزير برنامه .2

مختلف  يدر مقاطع زمان يفيو ک يتحت پوشش از نظر کم يانسان يرويرات نييروند تغ ينيب شيپ .5

 .دانشکده/دانشگاه يريگ ميتصم يشوراهاطرح در  جهت

 .يمجاز يها آموزشمانند  رانيکارکنان و مد يآموزشن ينو يسازوکارها يريکارگ به منظور به يزير برنامه .6

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .وزارت بهداشت يابالغ يمنابع انسان يها استيسبر  يمبتن ياجرائ يها يمش خطن يتدو .1

ن ييتع در مشاغل مختلف وتابعه  يواحدها يانسان يروين ياختصاص يازهاين يو بررس اخذ  .8

 .وزارت متبوع ياز سو يکالن کشور ابالغ يها استيس يبر مبنا رويجذب ن ييها تياولو

 .دانشکده/دانشگاه ينظام جامع منابع انسان يانداز راهجاد و يدر ا يمشارکت و همکار .9

 بر اساس ربط يذ نيسئولم به ارائه جهت الزم يادار يها دستورالعمل و ها نامه وهيش ميتنظ و هيته .01

 .دييتأ از پس واحدها هيلک به آن ابالغ و دانشگاه مصوبات و ضوابط

 .دانشگاه کارکنان هيلک يادار و يخدمت سوابق و يپرسنل ياطالعات بانک ينگهدار و جاديا .00

 .مربوط يآگه و يآزمون استخدام يبرگزار نامه وهيشن يو تدو سازوکارها ياسازيمه .00

 .يعلم ئتيه ياعضا و يعلم ئتيهر يغ نانکارکصدور احکام  و استخدام امور جامان .01

 .راپزشکانيپن قانون خدمت پزشکان و يمشمول يامور ادار انجام .02

 .ط الزميشرا يدارا (ثارگريا ريو غ ثارگريااعم از )ت خدمت کارکنان يل وضعيانجام امور مربوط به تبد .05

، يلي، اعمال مدرک تحصتيمأمور، يع، مرخصيمربوط به انتصاب، انتقال، ترف يانجام امور ادار .06

 و قراردادها ياحکام استخدامد يو صدور و تمد يابيارزش

 يعلم ئتيه ريغ يانسان يروين جذب و مشاغل يبند طبقه طرح يياجرا تهيمک جلسات صورت ياجرا .01

 .يعلم ئتيه يجذب اعضا ئتيه زه ويمم ئتيه جلسات صورتو 

، استعفا، مشاغل سخت و يازکارافتادگش از موعد، يپ کارکنان، يبازنشستگ يها درخواست يبررس .08

 .مربوط يو انجام مراحل قانون آور انيز
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

مقامات  يرأد از خدمت کارکنان مطابق ي، انفصال، اخراج و بازخريانجام امور مربوط به بازنشستگ .09

 .صالح يذ

 .يعلم ئتيهر يبه تخلفات کارکنان غ يدگيرس يها ئتيهکارکنان به  يارجاع تخلفات ادار .01

 .کارکنان ت تردديريمد .00

 .يپرسنل يها پروندهاسناد و  تيريمد .00

 منابع يها سامانهر يآن با سا يايو برقرار کردن ارتباط پو يبانک اطالعات پرسنل يجاد و نگهداريا .01

 .يانسان

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 .آموزش تيمحور با نانکارک يتوانمندساز جامع نظام نيتدو .02

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يران واحدهايمد يو توانمندساز يبرنامه آموزش يو اجرا يطراح .05

 .ازيموردن يها يستگيشابر اساس  يمختلف شغل يها گروه يبرا يآموزش يازسنجيانجام ن .06

 .ساالنه کارکنان يم آموزشيتقو يرسان اطالعن و يتدو .01

 .دانشکده/دانشگاه يعلم ئتيهر يکارکنان شاغل غ يبرا يکيالکترون يه شناسنامه آموزشيته .08

 ش و نظارتيپا

تابعه  يواحدهاالزم به  يراهکارها ارائه و ياستخدام مقررات حيصح ياجرا بر نظارت . .09

 .دانشکده/دانشگاه

 .يپرسنل اطالعات و ستميس نمودن به هنگام برنظارت کنترل و  .11

تابعه  يدر واحدها يعلم ئتيه ريو غ يعلم ئتيه ياعضا وانتقال نقلمقررات  ن ويقوان ينظارت بر اجرا .10

 .دانشکده/دانشگاه

 .ثارگران و جانبازانيمربوط به ا يها نامه نيآئن و يقوان ينظارت بر حسن اجرا .10

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يکارکنان و نظام پرداخت و جبران خدمت در واحدها ينظارت بر امور ادار .11

 .مربوط يو استانداردها ها شاخصدانشکده بر اساس /تابعه دانشگاه يواحدها ينظارت بر عملکرد آموزش .12

 .نانکارک شده انجام يها آموزش يبرا نامهيگواه صدور و يابيارز  .15

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 .مربوطه يها دستورالعمل و يو استخدام يادار يها نامه نييآن يه و تدويمشارکت در ته .16

 .دانشکده/مشاغل دانشگاه يبند طبقهته يکممشارکت در امور مرتبط با  .11

 .دانشگاه يبا حوزه امور حقوق يوان عدالت اداريآراء صادره از شعب د به ييدر پاسخگو مشارکت .18

ه گزارش و يته

 يمستندساز

 .در حوزه مربوط ينظارت يو ابزارها ها شاخصندها، ين فراييو تع يمستندساز .19

 .ن مربوطيو ارسال به مسئول يا دوره صورت بهعملکرد  يها گزارشه يته .21

و  ينوآور

 پژوهش

 .يمرتبط با منابع انسان يکاربرد يقاتيتحق يها طرحمشارکت در  .20

دانشکده و آثار آن /دانشگاه ين و مصوبات منابع انسانيقوان يشناس بيآسانجام مطالعات الزم در خصوص  .20

 .ج به وزارت متبوعيبر سالمت کارکنان و جامعه و انعکاس نتا
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 ردکش عمليبودجه و پا يزير برنامه

 

 

 ردکش عمليبودجه و پا يزير برنامه :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد :حوزه

  B&PM-DM&RD:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 10: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

ن ينو يها روشو  ها کيتکنبا استفاده از  يا دوره صورت بهحوزه بودجه دانشگاه  ياتين برنامه عمليتدو .0

 .«تيريمد يحسابدار»

 و متمّم ياصالح ،يليتفص ،يشنهاديپ يها نامه موافقت ميتنظدر  يزير برنامه .0

 ياستان، يمل هيسرما يها ييدارا کطرح تمل يها نامه موافقت تبادلدر  يزير برنامه .1

 بودجه مصوب ابالغو  دانشگاه هياصالح ،يليتفص ،يشنهاديبودجه پ هيته .2

 دانشگاه يها برنامهو  ها طرح، ها تيفعال يو برآورد درآمد اختصاص ينيب شيپ .5

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 دانشگاه هياصالح ،يليتفص ،يشنهاديبودجه پ هيته .6

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يبه واحدهاو اعتبارات بودجه  عيتوزو  ابالغ .1

 دستور پرداخت ميتنظ ومانکاران يپ يها تيوضع صورت يبررس .8

 يها روشو ارائه  يمصارف و بررس کنترلمشارکت در  ياتيمطابق با برنامه عمل ياتيعمل نامه تفاهمب يتصو .9

 نهيکاهش هز

با  شده انجام يها ينيب شيپبا  ها آنسه يو مقا ها يوصولروند  ،ياختصاص يت جذب درآمدهايوضع يبررس .01

 .ها برنامهدر توجه به اعتبارات مصوب 

 يها نهيهزل نسبت يو تحل ها تيفعال يابي نهيهزدر  ميرمستقيغم و يمستق يها نهيهزص ين و تشخييتع .00

 ها تيفعالم در يسربار به مستق

ق سامانه اطالعات درآمد يمستقل و نظارت بر وصول آن از طر يقابل وصول واحدهادرآمد ن ييبرآورد، تع .00

 (سجاد) ياختصاص

 د جهت کاهش آن و ارائه گزارش ماهانهيمف يو ارائه راهکارها يا مهيبکسور  ييشناسا .01

 ين مالينو نظام درواحدها  (يا هيسرما يها يدارائ تملک و يا نهيهزاعتبارات ) نامه تفاهمثبت  .02

 تحت پوشش يبه واحدهاجهت ابالغ  ياتيعمل يزير بودجه در خصوص ها دستورالعمل هيو ته يبررس .05

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

و  يمعامالت يمال ي، مبانياتيعمل يزير بودجهنظام ) يآموزش يها دوره يو مشارکت در برگزار يريگيپ .06

 .کارکنان مرتبط يبرا( ر موارديسا

 ش و نظارتيپا

 مقررات بودجه حيصح يبر اجرا نظارت و عملکرد اعتبارات واحدها يبررس .01

 ياتيبر اساس برنامه عمل ک از واحدهايق مراقبت در نحوه مصرف در هر يبودجه از طر ينظارت بر اجرا .08

، ها حوزهبه آن و ابالغ  يا بودجهرد کو نظارت بر عمل يابيارز يارهاي، ضوابط و معها روشن يه و تدويته .09

 پوشش تحت مراکزواحدها و 

 يها فيرد قيطر ازبه معاونت سالمت وزارت  يارسال وصول مطالبات اسناد بر مستمر يريگيپ ونظارت  .01

 (... ،يسرطان مارانيب ازمندان،ي، نيکير ترافيغ مصدومان ،يکيتراف مصدومان) يمتمرکز وزارت
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 ش و نظارتيپا
سامانه جامع اطالعات درآمد )اطالعات مربوط به درآمد در سامانه سجاد  موقع بهح و يصح ثبت برنظارت  .00

 (ياختصاص

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 وبودجه برنامهبا  قيدانشگاه و تطب يقراردادها ند انعقاديمشارکت در فرآ .00

 ياتيعمل يها برنامهدانشگاه بر اساس  يها يبدهت پرداخت ين اولوييمشارکت در تع .01

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 .ربط يذن يو ارائه به مسئول يا دوره صورت به يا بودجهگزارش عملکرد  ميتنظ وه يته .02

 

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

 منابع شيروند کسب درآمد و نحوه افزا ليو تحل يبررس .05

 خدمات شده تمام متيو ق ها تيفعال يابي نهيهز .06

 ياتيعمل يها برنامهل علل عدم تحقق يو تحل يبررس .01

 يليخدمات و ارائه گزارش تحل شده تماممت يق آن با قيمصوب دانشگاه و تطب يها تعرفه يل و بررسيتحل .08

صورت منابع ، نهيصورت درآمد و هزترازنامه، ) انهيسال ياصل يمال يها صورت از يا بودجه يها ليتحلارائه  .09

 (ان وجوه نقديصورت جرو  جامع يها يدارائر در خالص ييصورت تغ، يو مصارف دولت

 ل علل آنيو تحل شده ينيب شيپ يها نهيهزاز  جادشدهيا يها نهيهززان انحراف يم يبررس .11

و  ينوآور

 پژوهش

 استاندارد يابي نهيهزبر اساس  ها نهيهزدر  ييجو صرفهمختلف اعمال  يها راهو مطالعه  يبررس .10

در دانشگاه علوم  ين ماليو نظام نو يزير بودجهن ينظام نو يها نهيزمقات در يبانک تحق يروزرسان بهه و يته .10

 .يپزشک
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 يو حسابدار يمنابع مال

 

 

 

 يو حسابدار يمنابع مال :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد :حوزه

  FR&A-DM&RD:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 11: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 يفايا يدر راستا يمال يت در گزارشگريدانشگاه و شفاف يت اطالعات ماليفيدر جهت ارتقا ک يزير برنامه .0

 رانيمد يريگ ميتصمو  ييگو پاسخت يمسئول

 يندهايفرا يروزرسان بهروز و اصالح و  يفنّاورو استفاده از  يداخل يها کنترلدر خصوص ارتقا  يزير برنامه .0

 اتينان از صحت عمليجهت حصول اطم يمال

، خدمات و ها تيفعال، ها برنامه شده تماممت يبه ق يدسترس يالزم برا يبسترهاجاد يجهت ا يزير برنامه .1

 عملکرد يبر مبنا يزير بودجه يمحصوالت در راستا

ت يل مسئوليدر جهت تسه ينفعان داخليذ يبرا يمال يها گزارشآموزش نحوه استفاده از  يبرا يزير برنامه .2

 يريگ ميتصم

 ياستانداردها ن و مقررات ويت قوانينان از رعايو حصول اطم يش انضباط ماليجهت افزا يزير برنامه .5

 يبخش عموم يحسابدار

 يبرا يمال يدادهايل در ثبت رويت، سهولت و تسهيريمد ياطالعات يازهاينبه  ييپاسخگو يبرا يزير برنامه .6

 يمال يحساب به گزارشگر يکرد از نگهدارير روييو تغ اتکا قابلو  موقع بهد اطالعات يتول

 ياثربخشو  يينان از کارايحصول اطم منظور به نه از منابعيجهت استفاده به يزير برنامه .1

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 ش عملکردي، پايا مهيب، کسورات يگزارشگر يستم مناسب در راستايس يطراح .8

زه يو مکان يمرتبط با امور مال يها حوزهو  واحدهاه يدر کل يمال يندهايفرا ييمشکالت اجرا يريگيو پ يبررس .9

 يداخل يها کنترلو  يمال يندهايکردن فرا

 ف متناسب با توان اشخاصين در وظايگزيو جا يو کارکنان شاغل در امور مال يا حرفه يها تيصالح يبررس .01

 يها تيصالحدانشکده بر اساس دانش، تجارب و /تابعه دانشگاه يواحدها يحسابدار يد انتخاب روسايتائ .00

 .ها آن يا حرفه

 اتينان از صحت عمليجهت حصول اطم يد اطالعات ماليو تول ها گزارش يطراح يبند زمانو  يزير برنامه .00

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

کارشناسان  يبرا يتخصص يآموزش يها دوره يبرگزار و ين بسته آموزشي، تدويآموزش يازسنجينمشارکت در  .01

 .دانشکده/دانشگاه يمال

 .کارکنان تابعه يبرا يحسابدار ين و مقررات و استانداردها و رهنمودهايقوان آموزش مستمر .02

 ش و نظارتيپا

ات و اخذ ينان از صحت عمليحصول اطم منظور به کارآمدمناسب و  يداخل يها کنترلنظارت بر استقرار  .05

 موقع به ها گزارش

 يبانک يها رتيمغاو  ها گزارشو اخذ  کارآمد يفنّاور يق ابزارهاينظارت بر گردش وجوه نقد از طر .06

 يکاهش خطاها يند در راستايافت وجوه نقد و ارتباط با فرايدر در يکيالکترون يو ابزارها ها سامانهاستفاده از  .01

 يانسان يروين
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 شده فيتعر يق با استانداردهايو تطب يبررس يبه هنگام برا يها گزارشاخذ  .08

 ييو کارا ياثربخش نان ازيحصول اطم يمناسب برا يها ستيل چکن يتدو قيش و نظارت مستمر از طريپا .09

 ن و مقررات موضوعهيقوان ينان از اجراينه از منابع و حصول اطميبه

 تيريمد يف حسابداريوظا يفايا يدر راستا يمال يها گزارش ليوتحل هيتجز .01

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

جاد يا يدانشکده در راستا/تابعه دانشگاه ياتيعمل يواحدهاو  ها معاونته يبا کل يدرون بخش يهماهنگ .00

 .نه منابع و مصارفيت بهيريه در مديوحدت رو

 .موقع بهمناسب و  يريگ ميتصم يدر راستا ياتيعمل يواحدهاو  ها معاونتبه  يتيريمد يها گزارشارائه  .00

 يياجرا يها دستگاهو  ها سازمان، ...(و  يبازرسوان محاسبات، سازمان يد) يمراجع نظارت تعامل سازنده با .01

 ...(.و ها بانک، ييو دارا يادارات امور اقتصاد ،يزير برنامهت و يري، سازمان مدگر مهيب يها سازمان)مربوطه 

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 يدر دفاتر قانون ها حساب يو ثبت و نگهدار ين و مقررات ماليقوان يبانک اطالعات ينگهدار .02

 ت دانشگاهياثبات مالک يدانشگاه در راستا يها ييدارا يمستندساز .05

 ندهاياصالح فرا يدر دانشگاه در راستا يمال يندهايفرا يمستندساز .06

 نفعانيجهت ارائه به ذ يبخش عموم يت مطابق با استانداردهايريمد يو حسابدار يمال يها گزارشه يته .01

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

 يو اثربخش ييش کارايواحدها در جهت افزا يسه عملکرد ماليمقا يبرا يمال يها صورت ليوتحل هيتجز .08

 استفاده از منابع

انه يو رشد بودجه سال ياقتصاد يها شاخصش يسه با نرخ افزايدانشگاه و مقا ين سبد اقالم مصرفييتع .09

 ييدستگاه اجرا

 دانشگاه يا بودجهبا اطالعات  يمال يها نهيهزسه يل و مقايتحل .11

 مصوب و نرخ رشد تورم يها تعرفهخدمات با  شده تماممت يسه قيل و مقايتحل .10

 تابعه يواحدهامنعقده با  يها نامه تفاهمکنترل  .10

و  ينوآور

 پژوهش

 يدر راستا ها آنمناسب  يريکارگ بهو  يدر حوزه مال ها يفناوررات يياطالع از تغ يمستمر برا يريگيپ .11

 ندهايو فرا ها ستميس يروزرسان به
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 يبانيامور پشت

 

 

 

 يبانيامور پشت :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد :حوزه

  LA-DM&RD:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 31: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

 .دانشکده/دانشگاه يبانيانه امور پشتيسال ياتين برنامه عمليتدو .0

 ازيموردنه کاال و خدمات ين و تهيدر جهت تأم ييه امور اجرايو انجام کل يگذار استيسو  يزير برنامه .0

 .دانشگاه يه واحدهايکل يبرا

 .دانشگاه ازيموردن يکاالهاع يو توز ينگهدار منظور به يگذار استيس ،يزير برنامه .1

و  يط عموميشرا قراردادهافات، امور يده، ترک تشريامور مناقصات، مزا يو اجرا ي، ساماندهيزير برنامه .2

 .دستگاه يف سازمانيمتناسب با وظا ياختصاص

ده و فروش يو مزا ياجار يها يواگذارق يواحدها از طر يش درآمد اختصاصيافزا در جهت يزير برنامه .5

 .يمختلف قانون يدانشگاه با استفاده از ابزارها يها نهيهزو کاهش  ييجو صرفه بهو کمک  ياموال اسقاط

 .ها نهيهزو  يت منابع انرژيريو مد يزير برنامه .6

 کارکنان حاتيو تفر ياجتماع ،يفرهنگ يها برنامهنه يدر زم يامور رفاه يو اجرا يزير برنامه .1

در جهت  يرسان گاه اطالعي، تلفنخانه و پايادار ونياتوماس، يا رخانهيامور دب يو سامانده يزير برنامه .8

 .رجوع م اربابيطرح تکر ياجرا

دانشگاه با نظارت  يکيزيف يو فضاها ساتيتأس يرات و بازسازينجام امور نگهداشت، تعمو ا يزير برنامه .9

 .دانشکده/دانشگاه يعمران يها طرحو  يکيزيواحد منابع ف يفن

 .دانشگاه يه واحدهايکل يبانيامور خدمات پشت ياجرا يگذار استيسو  يزير برنامه .01

 .در سطح دانشگاه يا مهيب يها پوششد يح خريصح يجهت اجرا يزير برنامه .00

 دانشگاه يکيزينه از منابع فيت کارآمد در جهت استفاده بهيريو مد يسامانده .00

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 يبا مشارکت واحدها( يطيو مح يستاد)انجام کار  يها روشندها و يفرا يا دورهو اصالح  يبازنگر .01

 (شود يبه مردم م يکيخدمات الکترون ارائهکه منجر به  ييندهايت فرآيبا اولو)مرتبط 

 .يتخصص يها ستيل چکو نظارت بر اساس  مناقصات و انعقاد قراردادها يند برگزاريفرآ يفيارتقاء ک .02

 .يواگذار قابل يندهايدر فرآ يردولتيغجهت مشارکت بخش  يزير برنامه .05

 ميرمستقيو غم يمستق يها و کمک رمستمريغ يها پرداختنظام  ياجرا منظور به يامور رفاه يسامانده .06

 .به کارکنان

 .زهيمکان صورت بهامور  يمستندسازاجرا و  يها روشارتقاء و بهبود  .01

 .يبانيامور خدمات پشت يو استانداردها ها شاخص يروزرسان بهو  ين، بازنگريتدو .08

 .دانشگاه يکيزيف ينه از فضاهايو استفاده به يسامانده .09

 يبانيت خدمات پشتيفيو ارتقاء ک ها روشبهبود  .01

 .يبانيدر امور خدمات پشت يتخصص يها کارگروهو  ها تهيکمل يتشک .00



  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک ف ستاديو شرح وظا يليالت تفصي، تشکينمودار سازمان

 

107 
 

 

 

 

3 

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

 يبانيکارکنان حوزه خدمات پشت يبرا يتخصص ين و اصالح بسته آموزشي، تدويازسنجيمشارکت در ن .00

 .در سطح دانشگاه

و  يراهبر

 تيهدا

و  يبانيو نظارت بر عملکرد خدمات پشت يراهبر يک برايالکترون ياطالعات يها بانک يرسانجاد و بروز يا .01

 .در واحد مربوطه ياصل يندهايفرا

 دانشگاه يبانيت و مشارکت در حوزه خدمات پشتيفيت کيرياستقرار نظام مد .02

 ش و نظارتيپا

 مربوط يعملکرد بر اساس استانداردها يابيارز يها شاخص يه و بازنگريته .05

 (.اطالعات يآور فنبر  ديتأکبا )ش يپا يو ابزارها ستيل چک يه و بازنگريته .06

 .انجام کار يندهايفرآ يها روشاصالح و بهبود  منظور بهستم يبه س يعملکرد ياز بازخوردها يريگ بهره .01

 ينفعان اصليذ يتمنديو منظم رضا يا دورهش يپا .08

 يامديمهم پ يها شاخصرصد  يبرا يداشبورد نظارت ستميجاد سيا .09

 تابعه يواحدها يبانيعملکرد از امور خدمات پشت يابيگروه نظارت و ارز يدهايبازد يو اجرا يزير برنامه .11

 مربوطه يها ستيل چکبر اساس  قراردادطرف  يها شرکتبر نحوه عملکرد  يابينظارت و ارز .10

 .تابعه يدر واحدها يردولتيخدمات به بخش غ ينظارت بر امور واگذار .10

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 .مرتبط يها برنامهشبرد يپ يبرا يدرون بخش يبا واحدها يهماهنگ .11

 يمرتبط با حوزه کار يسازمان برون يها تهيکمطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايه و ارائه پيته .12

 .مصوبات يريگيو پ

گزارش و ه يته

 يمستندساز

 ها گزارشل يبا تحل) ياتيعملو برنامه  ها استيسو منظم گزارش عملکرد واحد منطبق با  يا دورهه يته .15

 (.ها شاخصو محاسبه  يطيمح ياز واحدها يافتيدر يآمار

 .دانشگاه يبانيبانک اطالعات و آمار در حوزه خدمات پشت يروزرسان بهو  يزير برنامه .16

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

 مرتبط يواحدها ياتيعمل يها برنامه يزير بودجهند يمشارکت در فرآ .11

 يبانيدر حوزه خدمات پشت ياثربخش نهيهزو  يينه کارايهز يها يابيارزبرآورد و انجام  .18

 .يبانيخدمات پشت شده تماممت يق نه ويمحاسبه هز .19

 .يواگذار قابله جهت خدمات يمت پاين قييو تع ها داده ليوتحل هيتجز .21

 ستاد دانشگاه يها نهيهزد خدمت و يخر يجهت پرداخت قراردادها يزير برنامه .20

و  ينوآور

 پژوهش

 .و بهبود عملکرد يسازمان يتعال يندهايبهبود فرآ جهت درن ينو يها يفناوراز  يريگ بهره .20

 .يکيالکترون يها سامانهجاد يق ايع در انجام امور از طريل و تسريتسه ياطالعات برا يآور فناستفاده از  .21
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 يعمران يها طرحو  يکيزيمنابع ف

 

 

 

 

 يعمران يها طرحو  يکيزيمنابع ف :نام واحد ت و منابعيريتوسعه مد :حوزه

  PR-DM&RD:کد 9111آذرماه  :يبازنگر خيتار 11: تعداد بند 0از  0 :صفحه

 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 يزير برنامه

و  يعمران يها طرحرعامل يپدافند غ و يطيمح ستيزو  ياقتصاد و يه فنيو انجام مطالعات توج يزير برنامه .0

 .ربط يذ يها سازمانجهت مبادله با  يا هيسرما يها ييداراتملک  يها پروژه يها نامه موافقت سينو شيپه يته

بر اساس  يو آموزش ي، درمانيبهداشت يل و ارتقاء فضاهايالزم در جهت توسعه، تکم يها يزير برنامه .0

 .يابالغ يها استيسو  ها برنامه

 .يعمران يها پروژه يو منابع اجرا يو کنترل برنامه زمان ها پروژه يزير برنامه .1

و  يده سازمان

 ندهايفرآ

 .مانکاران و مشاورانياز طرف پ يارسال يها تيوضع صورت به يدگيرس .2

 .يعمران يها طرحن دستور کارها در ير کارها و همچنياحجام و مقاد جلسات صورته يته .5

 .ا مشاورير طرح و يفاقد مد يها پروژهن مشاور در يز مهندسيو ن ها پروژهو  ها طرحران يف مديوظاه يانجام کل .6

 .يعمران يها طرحک و دو در يفاز  يمطالعات يها طرح يا بررسيه و يته .1

 .تابعه دانشگاه يفضاها ير کاربرييدر خصوص تغ يمطالعه و بررس .8

 .يعمران يها طرحت مرتبط با حوزه مناقصا يها ونيسيکمدر  يمشارکت و اعالم نظر فن .9

 .ا مشاوراني يمانکاران عمرانيبا پ انيته حل اختالف کارفرمايمشارکت و اعالم نظر در کم .01

 .تابعه يدر واحدها يانرژ يها حاملمصرف  يساز نهيبهمناسب جهت  يارائه راهکارها .00

 .دانشکده/تابعه دانشگاه يرات در واحدهايو تعم ينگهدار يندهايو اصالح فرآ يسامانده .00

 يانسان يروين

آموزش و )

 (يتوانمندساز

کارکنان و  يبرا يآموزش يها برنامه يو برگزار ين و اصالح بسته آموزشي، تدويازسنجينمشارکت در  .01

 .يحوزه مرتبط تخصص يران فنيمد

 ش و نظارتيپا

 .مربوطه يعملکرد بر اساس استانداردها يابيارز ش ويپا يو ابزارها ها شاخص يه و بازنگريته .02

 .تابعه يدر واحدها يانرژ يها حاملمصرف  يساز نهيبهبر  نظارت .05

 .ر منابعيو سا يا هيسرما ييتملک دارا يها طرحه يکل ينظارت بر حسن اجرا .06

طرح ات يصالح بر طبق قانون و در طول دوره حيمانکاران و مشاوران ذيانتخاب پ يندهايه فراينظارت بر کل .01

 .يعمران

 .ها پروژه برداران بهرهمانکاران به يان و پياز مجر يکيزيف يل فضاهايتحو يندهاينظارت بر فرا .08

 .دانشگاه يها حوزهر يارجاع شده از سا يياجرا يها نقشهکنترل  .09

 .يعمران يها طرحدر ارتباط با  ربط يذ يها حوزهصادره از  يها بخشنامهو  ها دستورالعمل ينظارت و اجرا .01

 ها آن يفن يها شناسنامهه يمنابع و ته يکيزيط فيشرا يبند طبقهو  يزيمم .00
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 فهيشرح وظ طهيح/کارکرد

 ش و نظارتيپا

 .تابعه دانشگاه يه در واحدهايو ابن ساتيتأس PM يها برگ کار ينظارت بر اجرا .00

 .منابع CM يات نگهداشت اصالحيو عمل PDMنانه يب شينگهداشت پ يو نظارت بر اجرا يريگيپ .01

 .ها دستگاه OVERHAULز يو ن يرات پس از وقوع خرابيح تعميصح ينظارت بر اجرا .02

 CMMSاطالعات در سامانه  موقع بهش يزه و ورود و پايمکان ير و نگهداريح تعميصح ينظارت بر اجرا .05

درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 يو اسناد فن يط اختصاصيشران يم و تدويمرتبط در خصوص تنظ يبا واحدها يو همکار يهماهنگ .06

 .قراردادها مناقصات و

 يمرتبط با حوزه کار يسازمان برون يها تهيکمطرح در شوراها و  يبرا يکاربرد يشنهادهايو ارائه پ هيته .01

 .مصوبات يريگيو پ

گزارش و ه يته

 يمستندساز

منطبق با  يو امور عمران يکيزيدر حوزه منابع ف يا دوره صورت به يو آمار يليتحل ها گزارشه و ارائه يته .08

 ...ياتيو برنامه عمل ها استيس

 .امور يساز شفاف منظور بهنفعان يبه ذ يرسان اطالعو  يکار يها روشو  ها دستورالعملو ارائه  يآور جمع .09

 ها نقشهو  مدارک اطالعات، يمستندساز .11

و  يبند بودجه

 يل اقتصاديتحل

 .مرتبط يواحدها ياتيبودجه عمل يها برنامهند يمشارکت در فرآ .10

 .يعمران يها پروژه ياقتصاد يها يابيارزمطالعه و  .10

 .ربط يذ يواحدها يها پروژه شده تماممت يق نه ويمحاسبه هز .11

 .ن فهرست بهاءيبر اساس آخر يعمران يها پروژه ينه اجرايه هزيبرآورد اول  .12

و  ينوآور

 پژوهش

 .يکيالکترون يها سامانهجاد يق ايانجام امور از طرع در يل و تسريتسه ياطالعات برا يآور فناستفاده از  .15
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 :3وست يپ

علوم  يها دانشگاه يستاد يواحدها ازيموردن( يپست سازمان) يانسان يرويبر تعداد ن رگذاريتأث يرهايمتغ 

يپزشک  

 ت تحت پوشش دانشگاهيجمع

 د ساالنه در منطقه تحت پوششيتعداد موال

 تحت پوشش دانشگاه يها شهرستانن مسافت از مرکز استان تا يانگيم

 مصوب دانشگاه يها معاونتتعداد 

 شبکه شهرستان تابعه/تعداد مرکز بهداشت

 تابعه دانشگاه يها مارستانيبتعداد 

 تابعه( يآموزش يها مارستانيب) يدرمان يز آموزشکتعداد مرا

 تابعه يآموزش ريغ يها مارستانيبتعداد 

 تخت به باال تابعه 96 يدولت يها مارستانيبتعداد کل 

 ينيقات باليواحد تحق يدارا يها مارستانيبتعداد 

 مصوب يقاتيز تحقکتعداد مرا

 مرکز بودجه وزارت دييتأمستقل به  يا بودجهف يبا رد يقاتيتعداد مرکز تحق

 ف بودجه مستقليژه با رديک وينيتعداد کل

 ف بودجه مستقليبا رد بزرگ يتعداد داروخانه تخصص

 ها دانشکدهو  يو درمان يز آموزشکتعداد مرا

 يتحت پوشش دانشگاه و دانشکده پرستار يها مارستانيبتعداد کل 

 يقطع مصوب( ز بهداشت شهرستانکمر/مارستانيب/ دهکدانش)دانشگاه  رمجموعهيز يتعداد واحدها

 (وزارت يپزشک يها تيفورت حوادث و يريمجوز از مرکز مد يدارا) اورژانس يها گاهيپاتعداد 

 يتخصص/جنرال يها مارستانيب يها اورژانستعداد 

 دانشگاه يمصوب سازمان يها پستتعداد 

 (يقرارداد ،يمانيپ ،يرسم) دانشگاه شاغل يانسان يروين لک تعداد

 ...(و يعلم ئتيه ،يقرارداد ،يمانيپ ،يرسم) دانشگاه ستاد در شاغل يانسان يروين لک تعداد

 ...(يقرارداد/ kب يضر/ يطرح/ يمانيپ/ يرسم)ستاد  رازيغ بهتابعه  يشاغل در واحدها يانسان يرويل نکتعداد 

 (يقرارداد) يموجود دانشگاه فاقد پست سازمان يانسان يرويتعداد ن

 (يقطع يرسم جز به) شاغلتعداد کارکنان 
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 تابعه يها مارستانيبشاغل در  يپرستار کارکنانتعداد 

 تعداد بازنشستگان تحت پوشش دانشگاه

 (يقطع)ده کتعداد دانش

 (يقطع) يتعداد گروه آموزش

 مصوب يها رشتهتعداد 

 (under/post graduate) يليتعداد رشته در مقاطع تحص

 يعلم ئتيهتعداد اعضاء 

 يعلم ئتيهل اعضاء کار به يو استاد ينسبت مجموع مرب

 يعلم ئتيه يمصوب اعضا يتصد بال يها پستتعداد 

 (ياقمار يجهت واحدها «مادر»ن يدانشگاه مع) ها دانشگاهدر  يزکزه مريئت مميا عدم وجود هيوجود 

 ها دانشگاهجذب در  ييئت اجرايرخانه هيا عدم وجود دبيوجود 

 ...(کارمند و / دانشجو/يعلم ئتيه)افته يق يتعداد پژوهشگر تطب

 تعداد عضو آموزش مداوم هر دانشگاه

 (الملل نيبان يدانشجو جز به) دانشگاهتابعه  يل در مراکز آموزشيمشغول به تحص يتعداد دانشجو

 پسر يتعداد دانشجو

 دختر يتعداد دانشجو

 يان خوابگاهيدانشجو

 (الملل نيب ياستثنا به) يارشناسک/ ياردانک انيدانشجو تعداد

 (الملل نيب ياستثنا به) يعموم يترکان ديتعداد دانشجو

 (الملل نيب ياستثنا به) يليمکالت تيان تحصيتعداد دانشجو

 درخشان يان استعدادهايتعداد دانشجو

 ثارگر در دانشگاهيان شاهد و ايتعداد دانشجو

 انيل دانشجوکبه  يليمکالت تيان تحصينسبت دانشجو

 (يآموزش ريغ/يآموزش) دانشگاهتحت پوشش  يمارستانيتعداد تخت فعال ب

 تابعه دانشگاه يمارستانيژه بيو يها تختتعداد 

 (زياليو همود ms، يز صفاقياليوند و دي، پي، تاالسميليهموف)هدف  يها گروهماران يتعداد ب

 ک سالي يط ييو سرپا يرش بستريتعداد موارد پذ

 (د، لغويصدور، تمد)سال گذشته  5 يصادره دانشگاه ط يصيو تشخ يمراکز درمان يها پروانهن يانگيتعداد م

 (ها مطب جز به مؤسساتر ي، سايپرتو پزشک ي، واحدهاها مارستانيب)تعداد مؤسسات تحت پوشش 

 تحت پوشش يها مطبتعداد 

 («يدرمان» يردولتيو غ يدولت) ييسرپا يتعداد مراکز ارائه خدمات و مراقبت بستر
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 (مجوز از مرکز اورژانس دانشگاه يدارا) يخصوصآمبوالنس  يتعداد واحدها

 يبا نگهدار يشهر درونراه / يراه فرع/يراه اصل/ بزرگراه/ آزادراه)تحت پوشش دانشگاه  يها راهمجموع مسافت 

 (ادارات راه

 يدرمانت بحران و خدمات يريقطب بودن دانشگاه از نظر مد

 (مترمربع 0111) دانشگاه ير آموزشيو غ يآموزش يفضا متراژ

 (فعال)عرصه  کل متراژ

 (فعال)ان يمتراژ کل اع

 آماده بکار دانشگاه يتعداد خودروها

 (ارد تومانيليسال به م 1متوسط ) يعمرانزان اعتبار يم

 يانبارها/ سردخانه/مريپل/ يبند بسته/ يبهداشت/ يشيآرا/ يدنيو آشام يکمواد خورا يديتول يتعداد واحدها

 (در مرکز استان) يدنيو آشام يکو مواد خورا يبهداشت يشيمواد آرا ينگهدار

 يو مشاغل خانگ يارگاهکو شناسه نظارت  يبهداشت يشيتعداد پروانه ساخت مواد آرا

 يو بهداشت يشي، آرايدنيآشام يص مواد خوردنيترخ/ه يواردات مواد اول يش برايتعداد مجوز گشا

 يبهداشت يشي، آرايدنيآشام يمواد خوردن يصادرات يها يگواهتعداد 

 يبهداشت يشياز مراکز عرضه محصوالت آرا شده انجام يدهايبازدتعداد 

 شگاه دارو و غذايافت شده در آزمايدر... و  ي، داروئيتعداد نمونه مواد غذائ

 غذا و دارو يبردار بهرهو  سيتأس يها پروانهتعداد 

 ساخت غذا و دارو يها پروانهتعداد 

 غذا و دارو يواحدها يمسئول فن يها پروانهتعداد 

 غذا و دارو يواحدها( ارک يها دستورالعملتعداد ) SOPتعداد 

 سال کي يدر ط يکزات پزشيتعداد مجوز صادرات و واردات تجه

 سال کيدر  يکزات پزشيتعداد پروانه ساخت تجه

 (فعال) يکزات پزشيملزومات و تجه يديتول يتعداد واحدها

 (يدر حوزه دانشگاه) يکزات پزشيملزومات و تجه کننده عيتوز يها شرکتتعداد 

 (يدر حوزه دانشگاه) يکزات پزشيعرضه و فروش ملزومات و تجه يتعداد واحدها

 فعال در حوزه تحت پوشش دانشگاه يصنعت يتعداد واحدها

 دانش سالمت يها شهرک/ انيبن دانش يها شرکت/ يآور فنپارک /تعداد مرکز رشد

 ها يخبرگزار/ها تيسا وب/  يات محلينشرتعداد 

 


