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گزارش میزبانی سی و سومین همایش
 معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی کشور

قزوین -  اسفند 1395

در روز های آغازین آخرین ماه سال 95، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی قزوین، شاهد برگزاری بزرگترین رخداد تصمیم گیری در سطوح مدیریتی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. 
همایش�ی که میزبانی آن، قابلیت های دانشگاه علوم پزشکی قزوین و ظرفیت های 
مدیریتی مدیران را  برای برگزاری نشس�ت هایی در س�طح کش�ور، بیشتر از پیش 

نمایان ساخت.
همایش معاونان توس�عه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
به صورت فصلی در یکی از دانش�گاه های علوم پزش�کی برگزار می شود و  میزبان 

همایش سی و سوم  استان قزوین بود.
با انتخاب و معرفی دانش�گاه علوم پزش�کی قزوین به عنوان میزبان همایش س�ی و 
سوم، جلسات هماهنگی و برنامه ریزی برای برگزاری هرچه با شکوه تر این همایش 

برگزار شد.
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تش��کیل س��تاد برگزاری همایش و معرفی کمیته های کاری،اولین گام اجرایی بود که در قالب یک تیم منس��جم و تحت 
مدیریت دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به عنوان رئیس ستاد،  شروع همایش را نوید داد.
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جلسات هماهنگی و برنامه ریزی همایش 
در حوزه معاونت توسعه
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25/11/95مصوبات جلسه هماهنگی همایش در تاریخ 

کمیتهمسئولشرح وظیفهردیف

آقاي دکتر سیدصادقینی براي نمایندگان مردم ، دولت دعوت نامه هاي استا1

همه افرادگروه ) و .....2جلوگیري از بوجود آمده ازدحام در محل هاي ثبت نام ، استخر ، شام ، گردشگري ( تقسیم به 2

همه افرادروز قبل از برگزاري همایش2تست اجراي برنامه 3

همه افراداستفاده از کت و شلوار و آرم دانشگاه براي تیم اجرایی در صورت امکان4

آقاي سلیمانیاستقرار کد اورژانس در مبادي ورودي شهر ( مینودر ، دروازه رشت ، دوراه همدان و ... ) جهت خوشامد گویی5

آقاي سلیمانیهاتقسیم بندي نماینده ها جهت راهنمایی و یا همراهی مهمانان تا ورودي هتل6

آقاي سلیمانیبرقراري تمهیدات الزم براي جلوگیري از خطر غرق شدگی7

آقاي سلیمانیمشایعت اورژانس در تمام مراحل8

آقاي قنبريتهیه میکروفون هاي الزم براي زمان پرسش و پاسخ9

آقاي قنبرينصب چادر و محل پذیرایی میان وعده و غرفه ها10

آقاي قنبريدستگاه اتوبوس 4اجاره 11

آقاي قنبريراهنماي الزم در پردیس ( محل سرو غذا ، محل برگزاري همایش ، نمازخانه و .... )نصب تابلوهاي 12

آقاي قنبريپیش بینی براي محل نگهداري کفش ، دمپایی براي وضو ( پیش بینی برف و باران )13

آقاي قنبريزیارت مزار شهدادر روز اول در پردیس جهت 4:30هماهنگی براي آماده بودن اتوبوسها در حدود ساعت 14

آقاي قنبريساماندهی سالن هاي برگزاري همایش و حسنیه امینی ها ( برق ، آب ، نور ، صوت ، گرمایش ، تجهیزات و ... )15

آقاي قنبريهماهنگی الزم براي برگزاري نماز جماعت در روز اول در صورت امکان در زیر چادرها16

آقاي قنبريجهت راننده هاي مهمان و راهنمایی به محل اسکان و پارك خودرو در محل اسکاناستقبال کننده دوم 17

آقاي قنبرينصب چادر براي سرو ناهار روز اول در صورت امکان در غیر اینصورت هماهنگی براي سالن دانشکده پرستاري18

آقاي قنبريتهیه خودرو براي نقل و انتقال تیم اجرایی19

آقاي قنبريبه مهمانان براي آماده نمودن وسایل شخصی مورد نیاز استخر و تهیه مایو براي متقاضیاناعالم20

آقاي قنبرياستقرار یک راهنما در هر اتوبوس و نظارت بر تعداد مسافران21

آقاي قنبريتهیه بسته هدیه ویژه مهمانان22

آقاي قنبرياستفاده از لباس هاي فرم براي خدمه 23

آقاي قنبرينصب بنر بر روي اتوبوسها با ذکر نام هتل ها24

آقاي قنبرياستقرار ماشین پشتیبان در هتل ها و تهیه اتوبوس پشتیبان در صورت خرابی اتوبوس ها25

آقاي قنبريتهیه پرده و ویدئو پروژکتور پرتابل براي حسینیه امینی ها26

آقاي قنبريامینی ها ( صندلی ، میز ، پرده ، صوت ، نور ، میز هیات رییسه ، تریبون )تهیه امکانات مورد نیاز حسینیه 27

آقاي قنبريانتقال کلیه مهمانان پس از زیارت مزار شهدا در روز اول به هتل ها و عزیمت به تاالر شهر با یک ساعت فاصله28

آقاي قنبريهماهنگی براي آمد و شد مهمانان از فرودگاه 29

آقاي قنبريتهیه بسته هدیه براي راننده هاي مهمان30

آقاي قنبريهماهنگی براي گردشگري راننده ها31

آقاي قنبريموتور برق براي پردیس و حسینیه امینی ها32

آقاي قنبريبازنگري سیستم برقی حسینیه امینی ها33

آقاي قنبريشهرداري ، راهنمایی رانندگی و ....نامه به آتش نشانی ، شرکت آب ، برق ، گاز مخابرات ، 34

آقاي قنبرينظارت بر فضاهاي پردیس از نظر مرتب بودن35

آقاي شیرعلیمشخص نمودن محل جلوس مهمانها بر روي صندلی ها با نصب عنوان آنها بر روي صندلی36

آقاي شیرعلیصحنه ، منشی صحنه براي سالن آمفی تئاترمشخص نمودن مدیر سالن ، مدیر37

آقاي شیرعلیپشتیبانی درخواست هاي مهمانان در هتل ها ( شارژر ، دارو و ... )38

آقاي شیرعلیاستقرار دبیرخانه براي ثبت نام روز اول و کارگاه هاي روز دوم 39

آقاي ارداقیانتهیه فیلم از دانشگاه و نشان دادن جامعیت آن40

آقاي ارداقیانتهیه کروکی هتل ها ، نقشه شهر و سایر اطالعات با آرم اورژانس جهت ارائه کد اورژانس به مهمانان41

آقاي ارداقیانثبت نام براي گردشگري روز دوم در روز اول همایش42

آقاي ارداقیاننصب پرچم ایران و دانشگاه در آمفی تئاتر و حسینیه امینی ها43

آقاي ارداقیانانتخاب مکانهاي گردشگري و اعالم برنامه و نقشه ( سراي سعد السلطنه و ..... )44

آقاي ارداقیاننمودن مسیر حرکت اتوبوس هامشخص 45

آقاي ارداقیانخوشامدگویی داخل هتل ها ( استند )46

آقاي ارداقیان( پیام ها ، تیم اجرایی ، سین برنامه ، برنامه هاي جنبی ، شماره تلفنها و ساعات برنامه ) 1تهیه پژواك شماره 47

آقاي ارداقیان2پژواك شماره 48

آقاي ارداقیانچاپ پوستر ، سربرگ ، کارت گردن آویز ، کتابچه 49

آقاي ارداقیانمجري و قاري و مداحی و شعر خوانی آیینی براي روز اول و دوم50

مهندس علویريدانشگاهی و غیر خصوصیبرگزاري نمایشگاه هاي جنبی در قالب فعالیت هاي 51

مهندس غیاثوندمهمان در هتل5پذیرش همزمان حداقل –نیروي خدماتی جهت حمل بار –استقبال کننده در هتل 52

مهندس غیاثوندو بسته هدیه و مواد خوراکی داخل اتاق (آب، چاي، میوه، شیرینی )1هماهنگی براي قراردادن پژواك شماره53

مهندس غیاثونداستقرار مهمانان و راننده هاي مدیران کل در هتل ها54

مهندس غیاثوندزمانهماهنگی براي سرو شام روز اول و دوم و سوم در صورت نیاز در هتل در هر55

مهندس غیاثوندهماهنگی براي سرو صبحانه در هتل ها 56

مهندس غیاثوندگل آرایی57

مهندس غیاثوندهماهنگی براي سوار شدن به اتوبوس ها و انتقال مهمانان جامانده با تاکسی به محل همایش58

مهندس غیاثوندکارگاه هاي حسینیه امینی هاهماهنگی براي قراردادن آب و چاي داخل ورودي سالن و 59

مهندس غیاثوندهماهنگی براي استفاده مهمانان از امکانات دیگر تاالر شهر درصورت عدم استفاده از استخر60

مهندس غیاثوندانتخاب منوي شام روز اول در تاالر شهر ( سلف سرویس )61

مهندس غیاثونداسفند5و 4و 3و سرو ناهار و شام روز هاي پذیرایی میان وعده هاي روز اول و دوم همایش62

غیاثوندمهندس مسئول هتل ها 63
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مهندس غیاثوندهماهنگی براي سوار شدن به اتوبوس ها و انتقال مهمانان جامانده با تاکسی به محل همایش58

مهندس غیاثوندکارگاه هاي حسینیه امینی هاهماهنگی براي قراردادن آب و چاي داخل ورودي سالن و 59

مهندس غیاثوندهماهنگی براي استفاده مهمانان از امکانات دیگر تاالر شهر درصورت عدم استفاده از استخر60

مهندس غیاثوندانتخاب منوي شام روز اول در تاالر شهر ( سلف سرویس )61

مهندس غیاثونداسفند5و 4و 3و سرو ناهار و شام روز هاي پذیرایی میان وعده هاي روز اول و دوم همایش62

غیاثوندمهندس مسئول هتل ها 63



8
گزارش میزبانی

مهندس غیاثوندهماهنگی براي حمام سنتی و صبحانه 64

مهندس غیاثوندراهنمایی هاي الزم به آقایان مافی و مهجور براي استقرار در هتل ها65

مهندس غیاثوندهماهنگی براي تعویض تابلوي حسینیه امینی ها66

مهندس قوامیداخل کارگاه هاLCDنصب 67

مهندس قوامیبرقراري اینترنت بی سیم براي سالن همایش و حسینیه امینی ها68

25/11/95مصوبات جلسه هماهنگی همایش در تاریخ 

کمیتهمسئولشرح وظیفهردیف

آقاي دکتر سیدصادقینی براي نمایندگان مردم ، دولت دعوت نامه هاي استا1

همه افرادگروه ) و .....2جلوگیري از بوجود آمده ازدحام در محل هاي ثبت نام ، استخر ، شام ، گردشگري ( تقسیم به 2

همه افرادروز قبل از برگزاري همایش2تست اجراي برنامه 3

همه افراداستفاده از کت و شلوار و آرم دانشگاه براي تیم اجرایی در صورت امکان4

آقاي سلیمانیاستقرار کد اورژانس در مبادي ورودي شهر ( مینودر ، دروازه رشت ، دوراه همدان و ... ) جهت خوشامد گویی5

آقاي سلیمانیهاتقسیم بندي نماینده ها جهت راهنمایی و یا همراهی مهمانان تا ورودي هتل6

آقاي سلیمانیبرقراري تمهیدات الزم براي جلوگیري از خطر غرق شدگی7

آقاي سلیمانیمشایعت اورژانس در تمام مراحل8

آقاي قنبريتهیه میکروفون هاي الزم براي زمان پرسش و پاسخ9

آقاي قنبرينصب چادر و محل پذیرایی میان وعده و غرفه ها10

آقاي قنبريدستگاه اتوبوس 4اجاره 11

آقاي قنبريراهنماي الزم در پردیس ( محل سرو غذا ، محل برگزاري همایش ، نمازخانه و .... )نصب تابلوهاي 12

آقاي قنبريپیش بینی براي محل نگهداري کفش ، دمپایی براي وضو ( پیش بینی برف و باران )13

آقاي قنبريزیارت مزار شهدادر روز اول در پردیس جهت 4:30هماهنگی براي آماده بودن اتوبوسها در حدود ساعت 14

آقاي قنبريساماندهی سالن هاي برگزاري همایش و حسنیه امینی ها ( برق ، آب ، نور ، صوت ، گرمایش ، تجهیزات و ... )15

آقاي قنبريهماهنگی الزم براي برگزاري نماز جماعت در روز اول در صورت امکان در زیر چادرها16

آقاي قنبريجهت راننده هاي مهمان و راهنمایی به محل اسکان و پارك خودرو در محل اسکاناستقبال کننده دوم 17

آقاي قنبرينصب چادر براي سرو ناهار روز اول در صورت امکان در غیر اینصورت هماهنگی براي سالن دانشکده پرستاري18

آقاي قنبريتهیه خودرو براي نقل و انتقال تیم اجرایی19

آقاي قنبريبه مهمانان براي آماده نمودن وسایل شخصی مورد نیاز استخر و تهیه مایو براي متقاضیاناعالم20

آقاي قنبرياستقرار یک راهنما در هر اتوبوس و نظارت بر تعداد مسافران21

آقاي قنبريتهیه بسته هدیه ویژه مهمانان22

آقاي قنبرياستفاده از لباس هاي فرم براي خدمه 23

آقاي قنبرينصب بنر بر روي اتوبوسها با ذکر نام هتل ها24

آقاي قنبرياستقرار ماشین پشتیبان در هتل ها و تهیه اتوبوس پشتیبان در صورت خرابی اتوبوس ها25

آقاي قنبريتهیه پرده و ویدئو پروژکتور پرتابل براي حسینیه امینی ها26

آقاي قنبريامینی ها ( صندلی ، میز ، پرده ، صوت ، نور ، میز هیات رییسه ، تریبون )تهیه امکانات مورد نیاز حسینیه 27

آقاي قنبريانتقال کلیه مهمانان پس از زیارت مزار شهدا در روز اول به هتل ها و عزیمت به تاالر شهر با یک ساعت فاصله28

آقاي قنبريهماهنگی براي آمد و شد مهمانان از فرودگاه 29

آقاي قنبريتهیه بسته هدیه براي راننده هاي مهمان30

آقاي قنبريهماهنگی براي گردشگري راننده ها31

آقاي قنبريموتور برق براي پردیس و حسینیه امینی ها32

آقاي قنبريبازنگري سیستم برقی حسینیه امینی ها33

آقاي قنبريشهرداري ، راهنمایی رانندگی و ....نامه به آتش نشانی ، شرکت آب ، برق ، گاز مخابرات ، 34

آقاي قنبرينظارت بر فضاهاي پردیس از نظر مرتب بودن35

آقاي شیرعلیمشخص نمودن محل جلوس مهمانها بر روي صندلی ها با نصب عنوان آنها بر روي صندلی36

آقاي شیرعلیصحنه ، منشی صحنه براي سالن آمفی تئاترمشخص نمودن مدیر سالن ، مدیر37

آقاي شیرعلیپشتیبانی درخواست هاي مهمانان در هتل ها ( شارژر ، دارو و ... )38

آقاي شیرعلیاستقرار دبیرخانه براي ثبت نام روز اول و کارگاه هاي روز دوم 39

آقاي ارداقیانتهیه فیلم از دانشگاه و نشان دادن جامعیت آن40

آقاي ارداقیانتهیه کروکی هتل ها ، نقشه شهر و سایر اطالعات با آرم اورژانس جهت ارائه کد اورژانس به مهمانان41

آقاي ارداقیانثبت نام براي گردشگري روز دوم در روز اول همایش42

آقاي ارداقیاننصب پرچم ایران و دانشگاه در آمفی تئاتر و حسینیه امینی ها43

آقاي ارداقیانانتخاب مکانهاي گردشگري و اعالم برنامه و نقشه ( سراي سعد السلطنه و ..... )44

آقاي ارداقیاننمودن مسیر حرکت اتوبوس هامشخص 45

آقاي ارداقیانخوشامدگویی داخل هتل ها ( استند )46

آقاي ارداقیان( پیام ها ، تیم اجرایی ، سین برنامه ، برنامه هاي جنبی ، شماره تلفنها و ساعات برنامه ) 1تهیه پژواك شماره 47

آقاي ارداقیان2پژواك شماره 48

آقاي ارداقیانچاپ پوستر ، سربرگ ، کارت گردن آویز ، کتابچه 49

آقاي ارداقیانمجري و قاري و مداحی و شعر خوانی آیینی براي روز اول و دوم50

مهندس علویريدانشگاهی و غیر خصوصیبرگزاري نمایشگاه هاي جنبی در قالب فعالیت هاي 51

مهندس غیاثوندمهمان در هتل5پذیرش همزمان حداقل –نیروي خدماتی جهت حمل بار –استقبال کننده در هتل 52

مهندس غیاثوندو بسته هدیه و مواد خوراکی داخل اتاق (آب، چاي، میوه، شیرینی )1هماهنگی براي قراردادن پژواك شماره53

مهندس غیاثونداستقرار مهمانان و راننده هاي مدیران کل در هتل ها54

مهندس غیاثوندزمانهماهنگی براي سرو شام روز اول و دوم و سوم در صورت نیاز در هتل در هر55

مهندس غیاثوندهماهنگی براي سرو صبحانه در هتل ها 56

مهندس غیاثوندگل آرایی57

مهندس غیاثوندهماهنگی براي سوار شدن به اتوبوس ها و انتقال مهمانان جامانده با تاکسی به محل همایش58

مهندس غیاثوندکارگاه هاي حسینیه امینی هاهماهنگی براي قراردادن آب و چاي داخل ورودي سالن و 59

مهندس غیاثوندهماهنگی براي استفاده مهمانان از امکانات دیگر تاالر شهر درصورت عدم استفاده از استخر60

مهندس غیاثوندانتخاب منوي شام روز اول در تاالر شهر ( سلف سرویس )61

مهندس غیاثونداسفند5و 4و 3و سرو ناهار و شام روز هاي پذیرایی میان وعده هاي روز اول و دوم همایش62

غیاثوندمهندس مسئول هتل ها 63
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30/11/95همایش در تاریخ برگزاري مصوبات جلسه هماهنگی 

آقاي شیرعلیتوسط مسئولین هتل هاشام روز اول براي مهمانان جامانده و راننده هاي آنهاپیش بینی غذاي 69

آقاي شیرعلیچک لیست اسکان مهمان ها ( شامل ساعت ورود ، ساعت خروج  و .... )70

آقاي شیرعلیجلسه توجیهی براي نیروهاي مستقر در هتل71

آقاي شیرعلیخوشامدگویی در هتل به کمک چاي و شیرینی 72

قاي شیرعلیآهاهتلاتاق هاي در هاساعت صبحانه و حرکت اتوبوسو درجA5نصب کاغذ 73

آقاي قنبريتعیین مکان اقامه نماز74

آقاي قنبري)آماده باشندبعد از ظهر ( اتوبوس ها نیم ساعت قبل 2حسینیه زمان حرکت از 75

آقاي قنبريراننده با ماشین )2هاي مهمان به محل اسکان ( در هر هتل حمل و نقل کلیه راننده 76

آقاي قنبرياتوبوس ها در هتلصبح زمان حضور6ساعت 77

آقاي قنبريتامین وسیله نقلیه براي بازگشت مهمانان وزارتخانه78

آقاي قنبريتهیه تریبون و میز و صندلی براي حسینیه امینی ها79

آقاي قنبريخریداري چاي قهوه میوه شیرینی براي هتل ها (تحویل به هتل روز سوم و روز چهارم)80

/ آقاي مشایخآقاي قنبريهماهنگی براي عدم پارك خودروها در ورودي پردیس و محوطه اصلی81

قاي ارداقیانآمکان استقرار تحویل راننده مهمان شودنقشه 82

آقاي ارداقیانفضا سازي محوطه83

آقاي ارداقیان3حرکت از هتل براي گردشگري ساعت 84

/ آقاي شیرعلیآقاي ارداقیانبا اعالم مسئولین هتل هادر لحظه ورود به هتل وارسال پیامک خوشامدگویی85

مهندس غیاثونداعالم به  آقاي قنبريتهیه لیست ساعات پرواز و محل اقامت و 86

مهندس غیاثونداعالم لیست محل اسکان ها به آقاي سلیمانی87

مهندس قوامیست مهمانان پروازي به آقاي قنبريارائه لی88

آقاي سلیمانیت دبیرخانه ايابه امکانمسئولین هتل ها در صورت نیاز ز تجهیزات مرکز اورژانس استفاده ا89

همه واحدهاروز قبل از برگزاري2استقرار کلیه تجهیزات الزم 90
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 فعالیت ّای کویتِ فرٌّگی، تبلیغات ٍ اطالع رساًی

 ّای علَم پسضکی کطَر سی ٍ سَهیي ّوایص هعاًٍاى تَسعِ هدیریت ٍ هٌابع داًطگاُ

 عٌَاى فعالیت ردیف

 انتشارات و تبلیغات و اطالع رسانی الف

 طراحی لَگَی ّوایص 1

 طراحی پَستر ّوایص 2

 طراحی ٍ چاپ پَستر 3

 طراحی  ٍ چاپ بٌر، فیکسچر ٍ استٌد 4

 ٌی ّایحسیٌِ اهخَش آهد گَیی ّتل ّا، سالي ّوایص ٍ استٌد ًصب  1-4

 ًوایطگاُّا، سالي ّوایص، حسیٌِ اهیٌی ّا ٍ  ّتل استٌد پَستر درًصب  2-4

 پردیسًصب فیکسچر پَستر در ستاد ٍ  3-4

 پردیس د گَیی درخَش آه فیکسچرًصب  4-4

 عدد 4 بِ تعداد رٍی آهبَالًسبر بٌر ًصب  5-4

 پردیس دراّتساز  عدد برای 5 عدد برای تطریفات ٍ  2 بِ تعداد چاپ پرچن ّوایص 5

 چاپ برچسب 6

 اًتطار ٍیصُ ًاهِ اٍل 7

 اًتطار ٍیصُ ًاهِ دٍم 8

 چاپ کارت گردى آٍیس 9

 اًتطار برٍضَر راٌّوا 11

 اًتطار کتابچِ پرٍشُ ّای تَسعِ 11

 چاپ بًَد ّدایا 12

 چاپ پاپ آپ ّوایص 13

 تصویری فعالیت های صوتی و ب

 ساخت هستٌد داًطگاُ ٍ تَسعِ 1

 ساخت سرٍد جوَْری اسالهی هربَط بِ داًطگاُ 2

 ساخت آًًَس ّوایص 3

 ٍ ارائِ بِ هیْواًاى dvdاًتطار آى در قالب ٍ تصَیر برداری از ّوایص رٍز اٍل ٍ دٍم  4

 قسٍیي گردی برًاهِاز  ٍ عکاسیتصَیربرداری  5

 عکس یادگاری ٍ چاپ در ٍیصُ ًاهِ دٍم 6

 هستٌد سازی ًطست ّا ٍ فعالیت ّای ّوایص 7

 فوق برنامه، هنری و فعالیت های فرهنگی ج

 ّواٌّگی با هجری 1

 ّواٌّگی با قاری 2

 ّواٌّگی با هَسیقی 3

 ّواٌّگی با ضاعراى برای رٍز دٍم ّوایص 4

 تْیِ ًواٌّگ قسٍیي 5

 ّواٌّگی با راٌّوایاى گردضگری 6

 فرٌّگی السلطٌِ ٍ هیراثسعد از ّواٌّگی برای بازدید 7

 ّای قسٍیي ضٌاسی CDتْیِ ًقطِ ّا ٍ  8

 

 اًتطار کتابچِ پرٍشُ ّای تَسعِ 11

 چاپ بًَد ّدایا 12

 چاپ پاپ آپ ّوایص 13

 تصویری فعالیت های صوتی و ب

 ساخت هستٌد داًطگاُ ٍ تَسعِ 1

 ساخت سرٍد جوَْری اسالهی هربَط بِ داًطگاُ 2

 ساخت آًًَس ّوایص 3

 ٍ ارائِ بِ هیْواًاى dvdاًتطار آى در قالب ٍ تصَیر برداری از ّوایص رٍز اٍل ٍ دٍم  4

 قسٍیي گردی برًاهِاز  ٍ عکاسیتصَیربرداری  5

 عکس یادگاری ٍ چاپ در ٍیصُ ًاهِ دٍم 6

 هستٌد سازی ًطست ّا ٍ فعالیت ّای ّوایص 7

 فوق برنامه، هنری و فعالیت های فرهنگی ج

 ّواٌّگی با هجری 1

 ّواٌّگی با قاری 2

 ّواٌّگی با هَسیقی 3

 ّواٌّگی با ضاعراى برای رٍز دٍم ّوایص 4

 تْیِ ًواٌّگ قسٍیي 5

فعالیت های کمیته فرهنگی، تبلیغات و اطالع رسانی
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1
  سال 16   ضمیمه شماره 152    پنج شنبه 5 اسفندماه  95  

 سال 16   ضمیمه شماره 152   پنج شنبه 5 اسفندماه 95   ۴ صفحه

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

ویژه نامه ش�ماره دو  سی و سومین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

دکتر مهرام،
 رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

در توزیع اعتبارات بخش سالمت 
سیاست وزارت بهداشت حاکم 

کردن ضابطه است

دکتر صدرالسادات، معاون توسعه
 مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

باید سیاست های حوزه سالمت 
کشور را از دریافت منابع عمومی 
به درآمدزایی سوق دهیم

حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد در روز اول همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با انتقاد از شیوه مدیریت مبتنی بر هزینه، 

گفت: برای پیشرفت باید به سوی مدیریت علمی و دانش بنیان رفت.
وی با بیان اینکه مدیریت در کشور عمدتاً مبتنی بر منابع طبیعی به ویژه درآمدهای نفت 
اس��ت، اظهار کرد: اینگونه اقدام کردن فقط پاس��خگوی هزینه هاست و باید به سوی روش 

های علمی تر رفت.
نایب رییس مجلس نهم شورای 
اسالمی با بیان اینکه خوشبختانه 
بهداش��ت  وزارت  مجموع��ه  در 
و دانش��گاه های علوم پزش��کی، 
کارگزاران با هوش و با استعدادی 
مشغول به کار هس��تند، عنوان 
کرد: متأس��فانه از این سرمایه به 

خوبی استفاده نمی شود.
حج��ت االس��الم و المس��لمین 
ابوتراب��ی فرد با اش��اره به اینکه 
مدیریت مبتنی ب��ر هزینه مانع 
از پیشرفت است، گفت: مدیران 
توس��عه در حوزه س��المت باید 
تالش کنن��د که روز ب��ه روز از 

هزینه ها کاسته شود.
وی ب��ا بیان اینکه الزم اس��ت ضم��ن ارتقای بهره وری، از ظرفیت ها اس��تفاده کرد، اظهار 
امیدواری کرد: مدیریت،  برنامه ریزی، نظارت و سیاستگذاری در وزارت بهداشت به سمت 

خرید خدمت گام بردارد.
عضو هیأت امنای دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین با اش��اره به اینکه دول��ت باید از تصدی 
گ��ری امور درمان فاصله بگیرد، عنوان کرد: م��ی توان به جای آن بخش خصوصی را فعال 
کرد و بخش دولتی، فقط نظارت 
داشته باشد. وی ادامه داد: البته 
خروجی کار باید اینگونه باشد که 
خدمات با تعرفه دولتی به مردم 

ارائه شود.
حج��ت االس��الم و المس��لمین 
ابوتراب��ی ف��رد اذع��ان ک��رد: با 
تح��ول در اندیش��ه و روش های 
مدیریتی، داشتن نگاه درآمدزا و 
مدیریت راهبردی، مدیران حوزه 
سالمت کش��ور خواهند توانست 
س��ایر  مدیری��ت  دیدگاه ه��ای 
بخش ها را همسو با خود کنند و 

منشأ تحوالت اساسی شوند.

حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد، عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

باید از شیوه مدیریت مبتنی بر هزینه
به سوی مدیریت علمی و دانش بنیان رفت

همایش معاونان توسعه مدیریت
 و منابع حوزه سالمت کشور آغاز شد

س��ی و سومین همایش معاونان توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی کشور، 
صبح روز چهارم اس��فند 1395 با حضور دکتر س��ید علی صدر السادات، معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی آغاز ش��د. این همایش به صورت 2 روزه برگزار می شود و 

شرکت کنندگان درباره مباحث ارائه شده در دستور کار همایش، تبادل نظر خواهند کرد. 
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین و معاون توس��عه مدیریت و منابع ایشان، معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزارت بهداش��ت و مش��اور ایشان، رؤسای مراکز توس��عه و تحول اداری و بودجه و پایش عملکرد 
وزارت بهداشت و حجت السالم و المسلمین ابوترابی، عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین از 
س��خنرانان این همایش در نوبت صبح روز اول هستند. این همایش در نوبت بعدازظهر با برپایی کارگاه 

های مختلف ادامه داشت و از روز دوم با صدور قطعنامه پایان یافت.

انتشار 
ویژه نامه 

و بروشور  
همایش
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نمونه طراحی های لوگوی همایش سی و سوم

طرح نهایی
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فعالیت های کمیته اجرایی 
وظایف کمیته اجرایی همایش از نامش هویداست و همه چیز را در خود دارد. این وظایف هم از زمان اولین نامه نگاری ها تا آخرین لحظات 

انجام شد و حتی تالش های این کمیته تا هفته پس از همایش ادامه داشت.

مهم ترین فعالیت های کمیته اجرایی
1- جمع آوری اطالعات شرکت کنندگان و صدور کارت

2- استقرار در محل برگزاری همایش و ثبت نام
3- آماده سازی کارگاه ها در حسینیه امینی ها

4- صدور گواهی شرکت در همایش
5- استقرار تیم دبیرخانه در حسینیه امینی ها

6- تایپ بیانیه پایانی
7- تایپ صورتجلسات کارگاه ها

نمونه گواهینامه شرکت در همایش

بسمه تعالی

گواهی می شود:
س��رکار خانم             به ش��ماره ملی                    به اس��تناد مجوز ش��ماره 209/7476/د مورخ 95/12/3 کارگروه 
آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  در " کارگاه آموزشی شیوه های جذب و هزینه کرد 
درآمد اختصاصی بخش بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی در سی و سومین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع 
"  که به مدت 16 س��اعت در تاریخ های 95/12/4 و  95/12/5 در دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

قزوین برگزار گردیده است، شرکت نموده اند.

                                  دکتر مهدی یوسفی                                                      دکتر سیدعلی صدرالسادات 
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین                                      معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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IT فعالیت های  کمیته
1.بستر سازی ارتباط مجازی و اطالع رسانی برنامه همایش

2.طراحی سامانه ثبت نام با قابلیت گزارش گیری به روز
3.طراحی Qr Code )بارکد( برای اطالع رسانی در خصوص یافتن آسان تر محل اقامت میهمانان بر روی نقشه گوگل و تعیین مسیرهای 

ورودی به شهر و دسترسی به محل برگزاری همایش
4.برقراری ویدیو کنفرانس با وزیر بهداشت در وزارتخانه در زمان برگزاری همایش

5.راه اندازی سرویس پرسرعت اینترنت در سالن همایش و حسینیه امینی ها )محل برگزاری کارگاه ها(
6.هماهنگی برای ارائه اسالیدهای سخنران ها و آماده نمودن بستر الزم

7.آماده نمودن تجهیزات الزم شامل سیستم های رایانه ای، چاپگر و سایر تجهیزات در کارگروه ها
8.فراهم نمودن زیر ساخت الزم و نظارت بر ارتباطات اینترنتی مانند پهنای باند در سالن همایش و حسینیه امینی ها 

9.جمع آوری فایل های سخنرانی ها و ارایه آن به مهمانان در قالب لوح فشرده
10.هماهنگی بین بخشی و رفع مشکالت دبیر خانه ها

11.پیش بینی تجهیزات سخت افزاری برای پیشگیری از وقوع بحران در زمان خرابی احتمالی سیستم ها

طراحی Qr Code )بارکد( برای اطالع رسانی در خصوص یافتن آسان تر محل اقامت میهمانان بر روی نقشه گوگل و تعیین مسیرهای 
ورودی به شهر و دسترسی به محل برگزاری همایش
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فعالیت های کمیته امداد و درمان
1-استقرار 5 کد اورژانس در مبادی ورودی شهر قزوین، عوارضی های 1، 2، 3، و 4 و تقاطع نسیم شمال و بلوار شهید اسدآبادی

2-استقرار اورژانس در سالن شهید بابایی و حسینیه امینی ها
3-همراهی میهمانان از هتل های مرمر و ایرانیان به سالن پردیس شهید رجایی

4-همراهی میهمانان از سالن پردیس شهید رجایی به امامزاده حسین )ع(
5-همراهی میهمانان از امامزاده حسین )ع( به مجموعه تاالر شهر
6-همراهی میهمانان از هتل مرمر به حسینیه امینی ها و بالعکس

7-همراهی میهمانان از هتل ایرانیان به حسینیه امینی ها و بالعکس
8-همراهی میهمانان از هتل مرمر و ایرانیان به اماکن تاریخی

9-استقرار شیفت درمان سرپایی در هتل های مرمر و ایرانیان و استخر تاالر شهر
10-هماهنگی با بیمارستان های شهید رجایی، بوعلی سینا و والیت برای درمان های نیازمند بستری
11-هماهنگی با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین برای پوشش مضاعف همایش
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فعالیت های کمیته پشتیبانی
1-پیگیری و انعقاد تفاهم با هتل مرمر

2-پیگیری و انعقاد تفاهم با هتل ایرانیان جهت اسکان 
3-پیگیری و انعقاد تفاهم با تاالر شهر 

4-پیگیری و انعقاد تفاهم با خانه معلم جهت اسکان رانندگان 
5-پیگیری و انعقاد تفاهم با حسینه امینی ها جهت برگزاری همایش

6-پیگیری و انعقاد تفاهم با سازمان اتوبوسرانی به منظور اختصاص اتوبوس تشریفات
7-پیگیری و انعقاد تفاهم با تاکسیرانی به منظور اختصاص تاکسی برای جابه جایی مهمانان از فرودگاه تا قزوین

8-مستقر نمودن نماینده دانشگاه در فرودگاه و راهنمایی مهمانان
9-هماهنگی و برپایی محل نمایشگاه 

10-همانگی با سالن همایش آمفی تئاتر
11-هماهنگی و آماده سازی سالن پذیرایی جهت سرو نهار 

12-نظافت و آماده سازی کلی مکان های مربوط به همایش 
13-مستقر نمودن 2 دستگاه خودرو به همراه راننده در مکان های اسکان مهمانان

14-تمامی خریدهای مورد نیاز همایش از قبیل پذیرایی و هدایا و غیره   
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همزمان با برگزاری همایش، نمایش��گاهی از دس��تاوردهای مرتبط با مدیریت در فضای ورودی محل برگزاری همایش برپا ش��د که مورد 
استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. زحمت این کار بر عهده کمیته ای با همین نام بود؛ کمیته برگزاری نمایشگاه

کمیته برگزاری نمایشگاه 
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 1 
 

معاونت توسعه مدیریت و  معاونت توسعه مدیریت و منابع
  منابع

 40/21/2931شىبٍ  چُاربروامٍ ريز 

 زمان
 

 مًضًع

00:11-10:11  

  ٍ پخص سزٍد خوَْري اسالهي  تالٍت قزآى کزين

 قشٍييتَسعِ هذيزيت ٍ هٌبثع داًطگبُ علَم پشضکي هحتزم هعبٍى ، يَسفيخٌبة آقبي دکتز  /خیزهقذم ثِ هیْوبًبى

  قشٍييعلَم پشضکي  داًطگبُهحتزم  ريیس هْزامسخٌزاًي  خٌبة آقبي دکتز 

 سخٌزاًي  خٌبة آقبي دکتزصذرالسبدات
 درهبى ٍ آهَسش پشضکي،ٍسارت ثْذاضت  يت ٍ هٌبثعتَسعِ هذيزهحتزم هعبٍى 

 خٌبة آقبي دکتز سبالريبى سادُ، ريیس هحتزم هزکش تَسعِ ٍ تحَل اداري "59ٍ  59عولیبتيثزًبهِ ّبي "ارائِ گشارش 

 پذيزايي 

 آقبي دکتز اثَلحالج، ريیس هحتزم هزکش ثَدخِ ٍ پبيص عولکزدخٌبة سخٌزاًي 

 / خٌبة آقبي دکتزکبٍُ"ًتبيح کبرگزٍُ ّبي تخصصي در ّوبيص سي ٍ دٍم  "ي اس ارائِ گشارض
 ت ٍ هٌبثعيهطبٍر هحتزم هعبًٍت تَسعِ هذيز 

 ْن ٍ عضَ هحتزم ّیئت اهٌب داًطگبُسخٌزاًي  خٌبة حدت االسالم ٍالوسلویي آقبي اثَتزاثي/ ًبيت ريیس هحتزم هدلس ً

 ًوبس ٍ صزف ًبّبر

01:09-00:11  
  

 / "درآهذ اختصبصيدر حصَل  گشارش کبرگزٍُ درآهذ در ّوبيص سي ٍ يکن ٍ ثیبى تدزثیبت "
 تجزيشهعبٍى هحتزم تَسعِ هذيزيت ٍ هٌبثع داًطگبُ علَم پشضکي خٌبة آقبي دکتز ديٌَري، 

 ، يَسفي/ خٌبة آقبي دکتز "درآهذ اختصبصيثْیٌِ سبسي ر اًدبم ضذُ د فعبلیتْبي "طزح
 قشٍييهعبٍى هحتزم تَسعِ هذيزيت ٍ هٌبثع داًطگبُ علَم پشضکي  

  "ضٌبخت هطکالت داًطگبُ در سهیٌِ کست درآهذ اختصبصياقذاهبت اًدبم ضذُ در  "ارائِ گشارش 
 گیالىاًطگبُ علَم پشضکي هعبٍى هحتزم تَسعِ هذيزيت ٍ هٌبثع د ، داٍديخٌبة آقبي دکتز  

 ، حیذري هقذمدکتز خٌبة آقبي   "ارگًََهي ٍ هطکالت اسکلتي ٍ عضالًي"آهَسش 
 ّوذاى هعبٍى هحتزم تَسعِ هذيزيت ٍ هٌبثع داًطگبُ علَم پشضکي 

 ، هعصَهيخٌبة آقبي دکتز  ًزم افشار تدشيِ ٍ تحلیل ثیوبرستبى ّب هعزفي
 ضیزاسهعبٍى هحتزم تَسعِ هذيزيت ٍ هٌبثع داًطگبُ علَم پشضکي  

 ، ثي طزفخٌبة آقبي دکتز "ثزرسي الکتزًٍیك اسٌبدٍ دستَرالعول پطتیجبًي سیستن ّبي اطالعبتي ثیوبرستبًي "تطزيح
 هحتزم دفتز آهبر ٍ فٌبٍري اطالعبت هعبٍى

 سالهت  ثیطتزيي اهتیبس را کست ًوَدُ اًذ  تحت پَضص آٍا هَقع خذهبت کبرکٌبىتقذيز اس هعبًٍیي تَسعِ ّطت داًطگبُ کِ در خجزاى ثِ 

 ًطست هدوع عوَهي عبدي ثطَر فَق العبدُ ضزکت آٍاي پزديس سالهت

 

  

 معاونت توسعه مدیریت و منابع
رفاهيخدمات پشتيباني و  امور اداره كل  

 معايویه تًسعٍ مدیریت ي مىابع داوشگاٌ َا ي داوشکدٌ َای علًم پسشکی کشًر َمایش سًمیهسی ي 
 31ماٌ  اسفىد 1ي0 -قسيیه
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آغاز سخن همایش، سخن خدای تبارک و تعالی است که بهترین و گواراترین شنیدنی است.
تالوت آیات قرآن کریم با صدای دلنشین قاری بین المللی ، سید مصطفی حسینی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین :

آغاز همایش
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طنین سرود ملی جمهوری اسالمی و ادای احترام شرکت کنندگان
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خوش آمد گویی دکتر مهدی یوس��فی معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه علوم پزشکی قزوین و رئیس س��تاد برگزاری همایش:
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قزوی��ن: درمان��ی  و  بهداش��تی  خدم��ات  و  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  مهرام،رئی��س  منوچه��ر  دکت��ر  س��خنرانی 

دکتر مهرام
 رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

در توزیع اعتبارات بخش سالمت
 سیاست وزارت بهداشت 
حاکم کردن ضابطه است

  دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سی و سومین 
همایش معاونان توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی کش��ور از تالش های چند سال أخیر حوزه توسعه مدیریت و منابع 
وزارت بهداشت برای ضابطه مند کردن توزیع اعتبارات حوزه سالمت کشور 

و حاکم کردن ضابطه به جای رابطه، قدردانی کرد.
فرانش��یزها، نظام تعرفه گذاری، نظ��ام پرداخت کارانه مبتن��ی بر عملکرد، 
خصوصی سازی و تعیین سقف برای درآمد، از جمله مواردی است که رییس 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین خواستار بازنگری در ساز و کار آن ها شد.
دکتر مهرام افزایش ساالنه حقوق و دستمزد در بخش دولتی را در دهه های 
اخیر مناس��ب ندانس��ت و حاصل ادامه این رویه را خالی شدن این بخش از 

متخصصان دانست.
یادآور می ش��ود؛ س��ی و سومین همایش معاونان توس��عه مدیریت و منابع 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور روزهای چهارم و پنجم اسفند 

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.
در ابتدای این همایش، دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، از میهمانان به خاطر تحمل رنج سفر به شهر 

قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران قدردانی کرد و به آنان خیرمقدم گفت.
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: پزش��کی  آم��وزش  و  بهداش��ت،درمان  وزارت  مناب��ع  و  مدیری��ت  توس��عه  ،مع��اون  عل��ی صدرالس��ادات  س��خنرانی دکترس��ید 

دکتر صدرالسادات، معاون توسعه
 مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

باید سیاست های حوزه سالمت کشور را از 
دریافت منابع عمومی به درآمدزایی سوق دهیم

دکتر سید علی صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی به عنوان سخنران سی و سومین همایش معاونان 
توسعه مدیریت و منابع در دانشگاه  ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور 
اظهار کرد: الزم است سیاست ها را از سمت دریافت منابع عمومی به سمت 

درآمدزایی سوق دهیم.
متولی حوزه توس��عه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، اجرای این سیاست را 
به نفع دانش��گاه های علوم پزشکی دانس��ت و گفت: با ارائه برنامه هایی می 

توان با آس��یب شناسی درست و تالش برای رفع موانع به سمت درآمدزایی 
بیشتر حرکت کرد.

به گفته دکتر صدرالس��ادات این امر با تربیت نیروهای کارش��ناس آش��نا به 
برنامه و با شناسایی ساختارهای نابجا محقق خواهد شد.

شناس��ایی ظرفیت های درآمدزا، اصالح دس��تورالعمل و فرایندها و استفاده 
از ظرفیت های واگذاری، س��ایر بس��ترهای درآمدزایی بود که معاون توسعه 

مدیریت و منابع وزارت بهداشت به آنها اشاره کرد.
وی با ارائه گزارشی از دریافتی های سال جاری و برنامه اقدامات تأمین مالی 
تا پایان سال اظهار امیدواری کرد: با دریافت اوراق مرابحه و همکاری سازمان 
های بیمه گر تا قبل از پایان س��ال، ش��رایط مالی بهتری برای حوزه سالمت 

کشور فراهم شود.
وی ب��ا ارائه گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده برای تأمی��ن منابع گفت: باید 
کارگروه ها فعال ش��وند و با استفاده از س��امانه های طراحی شده به سمت 

آینده بهتر حرکت کرد.
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دکتر س��ید حس��ن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی نیز با حضوری متفاوت از طریق ویدیو کنفرانس در این همایش 
حضور یافت و برای شرکت کنندگان سخنرانی کرد.

دکتر س��ید حسن هاش��می، وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در 
گفتگویی که از طریق ویدئو کنفرانس با ش��رکت کنندگان س��ی و سومین 
همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور داشت، ضمن تقدیر از معاونان توسعه گفت: با توجه به روزهای پایانی 
س��ال، کار سختی پیش رو دارید و از شما بخاطر همت و صبری که دارید، 

سپاسگزارم.
دکتر هاشمی با تأکید بر ادامه راه با قدرت بیشتر گفت: باید از دستاوردهای 

سه ساله گذشته صیانت کنیم.
وزیر بهداشت ادامه داد: کاری که طی این سالها انجام شد کاری جهادی بود 
و ما سعی کردیم ورود ما به دولت ورودی غرور آفرین باشد. این چند ماهه 

پایانی را نیز باید با قدرت ادامه دهیم.
وی از معاونان توس��عه خواست در این مدت باقی مانده نسبت به رسیدگی 

به معیشت و رفاه کارکنان توجه بیشتری داشته باشند.
 دکتر هاش��می در پایان س��خنان خود ابراز امیدواری کرد: با پیگیری های 
صورت گرفته در حوزه توس��عه سال 1395 را به خوبی پشت سر بگذاریم و 

سال جدید را با انرژی بیشتری آغاز کنیم.
 در این گفتگو ویدئویی زنده دکتر صدرالس��ادات، معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزیر که در س��ی و سومین همایش معاونان توسعه در قزوین حضور 
داشت، ضمن تشکر از پیام وزیر و حضور تصویری ایشان در همایش فعالیت 

ها و برنامه های همایش را برای دکتر هاشمی تشریح کرد.

دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

باید از دستاوردهای سه ساله گذشته حوزه سالمت صیانت کنیم
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سخنرانی حضرت حجت االسالم و المسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد، عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد،
 عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

باید از شیوه مدیریت مبتنی بر هزینه
به سوی مدیریت علمی و دانش بنیان رفت

حجت االس��الم و المسلمین ابوترابی فرد در روز اول همایش معاونان توسعه 
مدیریت و منابع دانش��گاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با انتقاد از 
ش��یوه مدیریت مبتنی بر هزینه، گفت: برای پیشرفت باید به سوی مدیریت 

علمی و دانش بنیان رفت.
وی با بیان اینکه مدیریت در کش��ور عمدتاً مبتنی بر منابع طبیعی به ویژه 
درآمدهای نفت است، اظهار کرد: اینگونه اقدام کردن فقط پاسخگوی هزینه 

هاست و باید به سوی روش های علمی تر رفت.
نایب رییس مجلس نهم ش��ورای اس��المی ب��ا بیان اینکه خوش��بختانه در 
مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی، کارگزاران با هوش و 
با اس��تعدادی مشغول به کار هستند، عنوان کرد: متأسفانه از این سرمایه به 

خوبی استفاده نمی شود.
حجت االس��الم و المسلمین ابوترابی فرد با اش��اره به اینکه مدیریت مبتنی 
بر هزینه مانع از پیش��رفت است، گفت: مدیران توسعه در حوزه سالمت باید 

تالش کنند که روز به روز از هزینه ها کاسته شود.
وی با بیان اینکه الزم اس��ت ضمن ارتقای بهره وری، از ظرفیت ها اس��تفاده 
کرد، اظهار امیدواری کرد: مدیریت،  برنامه ریزی، نظارت و سیاستگذاری در 

وزارت بهداشت به سمت خرید خدمت گام بردارد.
عضو هیأت امنای دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به اینکه دولت باید 
از تص��دی گری امور درمان فاصله بگیرد، عن��وان کرد: می توان به جای آن 
بخش خصوصی را فعال کرد و بخش دولتی، فقط نظارت داش��ته باشد. وی 
ادامه داد: البته خروجی کار باید اینگونه باشد که خدمات با تعرفه دولتی به 

مردم ارائه شود.
حجت االس��الم و المس��لمین ابوترابی فرد اذعان کرد: با تحول در اندیشه و 
روش های مدیریتی، داشتن نگاه درآمدزا و مدیریت راهبردی، مدیران حوزه 
سالمت کشور خواهند توانست دیدگاه های مدیریت سایر بخش ها را همسو با 

خود کنند و منشأ تحوالت اساسی شوند.
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سخنرانی دکتر مسعود ابوالحالج رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی :

دکتر ابوالحالج
 رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد 

وزارت بهداشت:

در اجرای طرح تحول نظام سالمت، اولویت اول 
رفع نیازهای بیماران است

دکتر مسعود ابوالحالج، رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از سخنرانان همایش متولیان توسعه 
حوزه س��المت کشور گفت: در اجرای طرح تحول نظام سالمت، اولویت اول 
وزارت بهداش��ت توج��ه به بیماران مراجعه کننده به واحدهای بهداش��تی و 

درمانی تحت پوشش و رفع همه نیازهای آنان است.
این همایش به میزبانی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین برگزار ش��د و دکتر 
ابوالحالج در ادامه س��خنانش اظهار کرد: طرح تحول نظام س��المت از زمان 

آغ��ازش در س��ال 1392 فراز و نش��یب ه��ای اداری، مالی و فنی را پش��ت 
سرگذاش��ته اس��ت ولی با حمایت مسئوالن عالی کش��ور و تالش مجموعه 

سالمت ادامه دارد.
رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداش��ت تصریح کرد: با تمامی 
مشکالت مانند فشارهای محیطی، برای راه اندازی پروژه ها و بیمارستان ها 
ب��ا 21 هزار طرح و چندین هزار مرکز بهداش��تی - درمانی ارائه خدمت می 
کنیم و به خاطر مشکالت نقدینگی باید تالش شود تا اولویت ها را شناخت 

و حفظ کرد.
دکتر ابوالحالج با تأکید بر لزوم شناس��ایی منابع، درباره کنترل های درآمد 
بیمارس��تانی، پش��تیبانی نرم اف��زاری، قرارداده��ا، مغایرت ها، کس��ورات و 

درآمدهای اختصاصی نکاتی را بیان کرد.
وی آموزش کارشناس��ان و گردش کاری نامشخص را از چالش هایی دانست 
و گفت: برای رفع آنها اقدامات خوبی انجام ش��ده اس��ت و س��امانه »سجاد« 
تأثیر بسیار خوبی در اطالع رسانی سریع و به موقع در حیطه توسعه سالمت 

کشور دارد.
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با پایان یافتن بخش نخست برنامه های همایش، نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حضرت حجت االسالم و المسلمین 
ابوترابی فرد اقامه شد و سپس ناهار صرف شد:

برنام��ه ه��ای همایش بع��د از ظه��ر روز چهارم اس��فند با س��خنرانی و 
اظهار نظر معاونان توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه ه��ا ادامه یافت:
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درج همه سخنرانی های پرباری که در این همایش ارائه شد، امکان پذیر نبود و انتخاب هم کار آسانی نیست، از این رو منتخبی از این 
سخنرانی ها در این قسمت گنجانده شد.

سخنرانی دکتر دینه وری
قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت
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سخنرانی دکتر محمد حسین ساالریان زاده 
رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت

 ستاد وزارت

 نام مدیریت
 اقدام پروژه

 مجموع
93 94 95 96 93 94 95 96 

 132 18 15 17 3 24 23 24 8 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری
 167 48 25 21 0 20 27 16 10 دفتر مدیریت منابع انسانی

 118 23 21 18 2 16 12 21 5 دفتر منابع فيزیكی و امور عمرانی
 85 8 12 7 8 18 14 14 4 مرکز بودجه و پایش عملكرد

 87 12 34 10 0 -- 18 8 5 ذیحسابی و اداره کل امور مالی
 146 18 18 40 5 16 30 15 4 اداره کل خدمات پشتيبانی

0 735 127 125 113 18 94 124 98 36 مجموع
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 واحد امور پشتيباني واحد منابع مالي واحد منابع فيسيكي  واحد  بودجه  واحد منابع انساني واحد توسعه سازمان 

 واقعي
 برنامه ايي

 واحد سنجش ملی  در راستای هدف کلیهدف کمی در سطح  ردیف
تخت به  2.6تخت به   1.67افسایش سرانه تسهیالت درمانی از   1

 نفر 1000ازای هر 
میسان سرانه فضاهای  

 درمانی به نسبت جمعیت

مترمربع    75مترمربع به  44افسایش سرانه فضاهای بهذاشتی از   2
 نفر   1000به ازای هر 

میسان سرانه فضاهای  
 بهذاشتی به نسبت جمعیت

مترمربع به  21/8مترمربع به  10افسایش سرانه فضاهای آموزشی از   3
 ازای هر دانشجو  

میسان سرانه فضاهای  
 آموزشی به نسبت دانشجو

افسایش نسبت هسینه های نگهذاشت به تعمیر منابع فیسیکی   4
 درصذ درصذ 30به میسان ( ساختمان، تاسیسات و تجهیسات)

 میسانبه ( آب، برق و سوخت های فسیلی)کاهش مصرف انرشی   5
 درصذ20

میسان هسینه انرشی مصرفی  
 به متراش فضای فیسکی
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سخنرانی دکتر محمد حسین ساالریان زاده 
رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت

 چارت )نمودار( اطالعات آنالیز مالی واحد های تابعه- اپلیکیشن موبایل

 نمایش اطالعات مالی آنالیز واحدهای تابعه در قالب نمودار دایره ای و ستونی به تفکیک هر واحد
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سخنرانی معاون توسعه مدیریت
 و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 عوذه هشکالت هوجود در سطح بیوبرستبى هب
 هشکالت پزداخت هبتنی بز عولکزد 

هشکالت حوسه درآهذی  بیوبرستبى هب 

هشکالت حوسه هبلی  بیوبرستبى هب 

ارشذ هذیزاى بزخی در پذیزی هسئولیت فقذاى 

   عذم ثبت  دقیق اطالعبت در سیستنHIS 

 هشکالت شزکت هبی طزف قزاردادHIS  

 بب تجهیشات  –فقذاى کنتزل و نظبرت داروHIS 

 

 

 

بخشی دروى استوک و انببردارویی هذیزیت عذم   

 صحت فزاینذهبی  دارویینظبرت نبکبفی بز 

 هشکالت حوسه تجهیشات پششکی 

عذم هذیزیت صحیح فزاینذ هبی سزپبیی 

هشکالت هذیزیت نیزوی انسبنی در هزاکش 

نیبس به آهوسش نیزوهبی  شبغل در بیوبرستبى هب 

 

 مدیریت نیروی انسانی
 

 برنامه ریزی انجام شده ردیف
 
هذیریت بر تَزیع هٌبسب ًیرٍی هتخصص در بیوبرستبًْبی سطح استبى ًسبت بِ تجْیسات  1

 هربَطِ ٍ استفبدُ بْیٌِ از ًیرٍّْبی فَلتبین جْت جلَگیری از اعسام بِ هرکس استبى 
 
هذیریت بر تَزیع هٌبسب ًیرٍی اًسبًی در بیوبرستبًْب ی سطح استبى کِ ببیذ براسبس ببر  2

 هراجعیي بِ بیوبرستبًْب ٍتعذادٍ ضریب  اشغبل تخت ّب در ًظر گرفتِ شَد

 
در ... هذیریت بر اًتقبل ًیرٍی اًسبًی  از بخش ّبی ببزگشبیی ًشذُ هثل اتبق  عول  ٍ 3

 .شفت ٍسیبّکل بِ بیوبرستبى ّبیی کِ ضریب اشغبل تخت ببال دارًذ,بیوبرستبًْبیی هبًٌذ اهلش 

 
 کوبَد پرسٌل ٍ هسئَل فٌی در حَزُ دارٍخبًِ بیوبرستبى ّب بر  هذیریت 4

 
5 

فقذاى یب کوبَد ًیرٍی کبرشٌبس  در حیطِ ّبی تجْیسات پسشکی  ٍ فٌبٍری اطالعبت بر  هذیریت
 در بیوبرستبى ّبی سطح استبى 
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سخنرانی دکتر مهدی یوسفی 
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین

0
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 سایر  بيمه نيروي مسلح  بيمه سالمت ايران  بيمه تامين اجتماعي  بيمه کميته امدادامام خميني 

 به تفکیک سازمانهای بیمه گر 94و  93سال مبلغ کسىر مقایسه 

 94مبلغ کل کسور  93مبلغ کل کسور 

 ریال
 

 راهکارهای افزایش درآمد، کاهش هدر رفت منابع درآمد و کاهش هزینه

هدر وکاهش افزایش درآمد 
 رفت منابع درآمد

اصالح فرآیند جهت کاهش هدر .1
 رفت منابع درآمد

 برون سپاری جهت افزایش درآمد.2

 کاهش هزینه

 پرداخت ها.1

 خرید خدمت.3

 کاهش کسىرات.3

 خصىص یششکی به بخش جمع هشینه واحد مدارک و اسناد پششکی  پس اس واگذاری رسیدگی اسناد پ: 7جدول 

 

 

 

 .خىاهد بىدزيال  3,598,778,312معادل فىق وشان می دهد جمع هزیىه سالیاهه واحد پس از واگرازی جدول 

 

 تزاس واگذاری رسیدگی اسناد واحد مدارک و اسناد پششکی به بخش خصىص ی: 8جدول 

 

 جمع هشینه هشینه بخش خصىص ی هشینه پزسنلی

 3,598,778,312زيال  2,400,000,000زيال  1,198,778,312ريال 

 تزاس واگذاری  ی مجمىع هشینه ها پس اس واگذار  مجمىع هشینه ها قبل اس واگذاری 

 2,793,132,710زيال  3,598,778,312 6,391,911,022

 
 .زيال ذخیره مىابع خىاهیم داشت 710/132/793/2جدول وشان می دهد دز صىزت واگرازی زسیدگی و ازسال اسىاد پزشکی به بخش خصىص ی سالیاهه معادل این 
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در پایان برنامه های روز نخست همایش، شرکت کنندگان با حضور در گلزار شهدای شهر قزوین ضمن قرائت 
فاتحه، یاد شهدا را گرامی داشتند و سپس بارگاه ملکوتی امامزاده حسین) ع ( را زیارت کردند.
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اعضای همایش در یک قاب

اقامه نماز در آستانه مقدس امامزاده حسین)ع(
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 2 
 

معاونت توسعه مدیریت و  معاونت توسعه مدیریت و منابع
 منابع

 
 41/21/2931بروامٍ ريز پىج شىبٍ 

 
 

 

 

 

 زمان
 

 مًضًع

00:11-10:11  

  تطکیل خلسِ کبرگزٍُ ّبي تخصصي ثب هَضَعبت تعییي ضذُ

 ارائِ گشارش ًتبيح ًطست کبرگزٍُ ّبي تخصصي

 قزائت قطعٌبهِ پبيبًي ّوبيص سي ٍ سَم

 خوع ثٌذي ًْبيي
 خٌبة آقبي دکتز صذرالسبدات

 درهبى ٍ آهَسش پشضکي،ٍسارت ثْذاضت  تَسعِ هذيزيت ٍ هٌبثعهحتزم هعبٍى 

 ًوبس ٍ صزف ًبّبر

09:51 
 ايثبرگزاىديذار ثب خبًَادُ هعظن 

 ٍّوزاّبىآقبي دکتز صذرالسبدات  خٌبة 
 درهبى ٍ آهَسش پشضکي ،ٍسارت ثْذاضت تَسعِ هذيزيت ٍ هٌبثعهحتزم هعبٍى  

 )ريز ديم(
 

 معايویه تًسعٍ مدیریت ي مىابع داوشگاٌ َا ي داوشکدٌ َای علًم پسشکی کشًر َمایشسی ي سًمیه 
 31اسفىد ماٌ  1ي0 -قسيیه

در ابتکاری زیبا، حس��ینیه امینی ها که از آثار باس��تانی ثبت ش��ده قزوین می 
باشد؛ برای برگزاری کارگاه ها تخصصی همایش انتخاب شد. این انتخاب مورد 
استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. فضای باستانی و معنوی حسینیه امینی 
ها،ی��ک تیر و دو نش��ان بود. هم کارگاه های تخصصی بررس��ی موضوعات روز 
حوزه توس��عه و منابع وزارت برگزار شد و هم بازدید آثار تاریخی و کهن قزوین 

صورت گرفت.

روز دوم همایش:
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 بسوِ تؼالي
 «1 ضواسُ کاسگشٍُ تخصصي صَستجلسِ»

 "HIS ًقاط قَت ٍ ضؼق ٍ تَلیت" کاسگشٍُ:ػٌَاى 

 ....سالي ضواسُ هحل بشگضاسی جلسِ: 5/12/55    تاسيخ جلسِ: 00/00ساػت  صهاى جلسِ: 

 کاسگشٍُ:اػضای 
جٌاب آقای دکتز هحوَد ٍ هٌاتع داًشگاُ ّای علَم پششکی خزاساى شوالی )ى هحتزم تَسعِ هذیزیت هعاًٍا

 -داًشگاُ تْثْاى )جٌاب آقای دکتز ًیوا اختز داًش( -جٌاب آقای دکتز هحوذ تٌی اسذی(داًشگاُ تن ) -عثاسی(
 -داًشگاُ کزهاًشاُ )جٌاب آقای دکتز قثاد هحوذی( -داًشگاُ یشد )جٌاب آقای دکتز هحوذرضا ٍفایی ًسة( 

کزیوی  صَهی( داًشگاُ اسفزایي )جٌاب آقای دکتز حویذ رضاداًشگاُ شیزاس )جٌاب آقای دکتز سیذ جلیل هع
داًشگاُ جْزم )جٌاب آقای دکتز هْذی هصلی  -داًشگاُ کاشاى )جٌاب آقای دکتز هْزداد فزسًذی پَر( -هطلق(

 -داًشگاُ هزاغِ )جٌاب آقای دکتز کیَهزث هزستَر(  -داًشگاُ کزدستاى )جٌاب آقای دکتز سیف الِ هزادی( -ًژاد(
دکتز ، پزیذار جٌاب آقایاى دکتز :ٍ اعضای هحتزم ستادی اُ هاسًذراى )جٌاب آقای دکتز هحوذ پٌثِ چی(داًشگ

 ظفزی ٍ راهشیٌی

  شهید بهشتی(دانشگاه آقای دکتر کاظمی ) بیر کارگروه:د
 بحث ٍ بشسسي دس خصَظ سَاالت صيش:دستَس کاس جلسِ:  

 داًشگاُ چیست؟، در HISّای داًشگاُ تا ًزم افشار  هْوتزیي چالش -1
ٍ اداری هالی پاسخگَی ًیاسّای داًشگاُ هی تاشذ؟  ITدر سِ هحَر اسٌاد پششکی،  HISآیا ساس ٍ کارّای  -2

 یذ.ای تْثَد پیشٌْادی را ارائِ فزهایراّکارّ
کارایی السم را در سهیٌِ ّای سیاستگذاری ٍ راّثزدی دارد اگز ًِ چِ  HISآیا تَلیت فعلی ساهاًِ ّای  -3

 ایي سهیٌِ داریذ؟پیشٌْای در 
 

 : تصویوات اتخار ضذُ

 چالص ّای كٌي       
 

 ن ٍ ػذم تٌاسب کیلیت ٍ هبالؾ پشاختيسیست پطتیباًي -

 ٍ هحتَای ابالؿي با ًیاص ّا ساصگاس ًیستاستاًذاسدّای ساختاس  -

 ػذم ٍجَد داضبَسدّای هذيشيتي دس بشخي سیستن ّا -

ی حَصُ تَسؼِ ًظیش ًظام ًَيي هالي ٍ سجاد  ٍ با سايش سیستن ّا HIS ػذم يکپاسچگي سیستن ّای  -
 ّا دس سايش هؼاًٍت سیستن ّای هشتبظ

 ّا كٌي ضشکت ّا دس اػوال تـییشات ٍ ضشس ٍ صياى بیواسستاى ضؼق -

 HIS ّای اهٌیت ٍ هحشهاًگي سیستن ّای  ضؼق -

 
 

 

 HISت یٍ تَل چالص ّای هذيشيتي

 
 ضشکتي دس داًطگاُّای چٌذ ضشکتي ٍ تک  ٍ سیاست HIS تؼذد سیستن ّای  -

 ّا  ػذم استلادُ اص اهکاًات داضبَسدّای هَجَد تَسظ هذيشيت -

 HISػذم اقبال بیوِ ّا بِ اػوال تـییشات دس سیستن  -

 تؼذد دستَسالؼول ّا ٍ ػغق بِ  هاسبق ضذى آًْا  -

 ػذم اًسجام دس حَصُ هختلق تصوین گیشی ٍ تؼذد هشاکض تصوین دس ٍصاست ٍ داًطگاُ -

 ى ٍ ػذم آضٌايي آًاى با كشآيٌذ الکتشًٍیک کشدى خذهات آهَصش کاسبشا ضؼق -

 ٍ هسائل هذيشيتي آى  HIS تواتیک هذيشاى با ػذم آضٌايي سیس -

ّای ًیشٍی اًساًي با ًیاصّای الکتشًٍیک ًوَدى كشآيٌذ ّای سیستن ّای  ػذم تٌاسب تَاًوٌذی      -
 ّا اعالػاتي بیواسستاى

 

 

 چالص ّای كشآيٌذی
 

 ػذم ثبت صحیح خذهات             -

 ػذم کاهل بَدى كشآيٌذّا -

 دس كشآيٌذّای ثبت دادُ )کاؿزی ٍ الکتشًٍیک(دٍباسُ کاسی  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه ای از مصوبات
 کارگروه های پنجگانه همایش
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 ساّکاسّا
 
 ، كٌي ٍ اداسی هالييکپاسچِ ساصی كشآيٌذّای دسهاًي -
ٌذ ثبت خذهات تا گضاسش گیشی با دخالت دادى ّوِ ريٌلؼاى ٍ کاسبشاى اص جولِ يکاهل ديذى كشآ -

 ل دسهاًيپشسٌ
          دس تؼاهل با سیستنپشسٌل دسهاًي دس   اًگیضش  ايجاد   -
کشدى پشسٌل دسهاًي دس كشآيٌذ ّای الکتشًٍیک ت ّای تکٌَلَطی الصم بشای دس گیشايجاد صيش ساخ   -

 ًوَدى پشًٍذُ ّا
 دس سغح داًطگاُتن ّای هذيشيت اعالػات بیواسستاى سیس يکپاسچگي   -
 صًجیشُ اسصش اسائِ خذهات دسهاًي اص عشيق الکتشًٍیک ًوَدى ثبت خذهات بْیٌِ ساصی كشآيٌذّای   -

 دستَسالؼول ّا قبل اص اجشايي ضذى صهاى هٌاسب بشای تست دسستي داضتِ باضذ   -

 HISاػوال کٌتشل ّای داخلي بِ كشآيٌذ ّای هَجَد     -

 بشای پطتیباًي سیستن اص عشف داًطگاُ  ّای يکساى اػوال سیاست   -

 قبَل  قابلّا با اػوال استاًذاسدّای ػلوي ٍ  هل سیستناي ٍ تؼيکپاسچگ    -

 ايجاد ٍ استلادُ اص داضبَسدّای يکپاسچِ هذيشيتي     -

 پسٌذ ضذى سابظ کاسبشی ًشم اكضاسّاکاسبش    -

 ، آهَصش کاسبشاى سیستن دس سغَح هختلق ٍ بِ کاسگیشی ًیشٍّای هشتبظاصالح تطکیالت   -

 صش استاًذاسد تَسظ ٍصاست بْذاضتبستِ ّای آهَتْیِ ٍ ابالؽ     -

با ًشم اكضاسّای بیوِ گشی دس جْت ايجاد بستش  HIS  تؼاهل پزيشی ًشم اكضاسّایاهکاى ايجاد ٍ      -
 سسیذگي بِ اسٌاد بِ صَست  الکتشًٍیک

 

 تَلیت ٍ ًظاست  
 

بش ػالي دد ًظاست پیطٌْاد هي گش HIS با تَجِ بِ اّویت ٍيظُ ٍ باسص کاسکشد هالي دس بیي سايش کاسکشدّای 
 ، داسٍ دسهاى ،هؼاًٍت ّای تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌابغ کِ ضاهل ًوايٌذگاى سیستن ّا تَسظ کویتِ ای ػولکشد ايي

تطکیل ٍ سايش هؼاًٍت ّای هشتبظ  ّا ٍ هذيشيت ّای اهَس هالي ٍ آهاس ٍ كٌاٍسی اعالػات داًطگاُ ٍ بیواسستاى
اّکاسّا ٍ ابضاس الصم سا بشای باصهٌْذسي ٍ بْبَد كشآيٌذ ّا، ايي کویتِ هَظق است س اًجام پزيشد.، هي ضَد

ی بیواسستاى ّا ٍ تؼاهل پزيشی ايي ساهاًِ ّا دس سغح داًطگاُ پیطٌْاد ًوَدُ ٍ استقشاس احصا کاهل دسآهذّا
 دّذ.

  دس صَست اتخار تصوین هبٌي بش تذاٍم جلسِ کاسگشٍُ: صهاى ٍ دستَس کاس جلسِ آيٌذُ
 
 
 
 
 

 يي: اهضاء حاظش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کاسگشٍُ:سيیس ٍ دبیش اهضاء 
 
 

 
 اهضاء ًوايٌذگاى ستاد ٍصاست هتبَع:
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در کنار همایش:
قزوین گردی
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مصاحبه با رسانه ها
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چشم سوم 
هیچ یک از اقدامات و تالش های عوامل و دست 
ان��درکاران برگزاری این همای��ش از لنز دوربین 

عکاسان دور نماند!
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استقبال از آقای دکتر صدر السادات

سخنرانی آقای دکتر صدر السادات
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تقدیر موسسه آوای سالمت از دانشگاه های برتر
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عکس یادگاری عوامل اجرایی با آقای دکتر صدر السادات

عوامل اجرایی بیرون از همایش با آقای دکتر صدر السادات ویدئو کنفرانس با وزیر محترم بهداشت
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هیات رئیسه پنل اول

بازدید از نمایشگاه جنبی
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عوامل اجرایی در یک قاب

انجام نرمش های اصالحی

کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی با حضور دکتر ماهی مدیرکل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت
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دیدار با رضا رحیمی شاد، جانباز و آزاده بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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و در آخر، هنوز یک ماه از برگزاری همایش نمی گذشت که در اقدامی خوش و بی سابقه، همه عوامل اجرایی همایش دوباره کنار هم  
جمع شدند اما این بار نه برای اجرا،  بلکه با ابتکار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برای تجلیل و قدردانی از همگان که خستگی 

ناپذیر این همایش را به مطلوب ترین شکل ممکن برگزار کردند.

تقدیر از عوال اجرایی
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برپایی نماز جماعت در حسینیه امینی ها

مصاحبه با دکتر صدر السادات

برقراری ویدئو کنفرانس با وزیر بهداشت

سخنرانی دکتر مهرام از قاب دوربین

تمامی عوامل اجرایی در یک قاب
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قزوین 95اسفند ماه -نتایج نظر سنجی س ی وسىمین همایش معاونین تىسعه مدیریت ومنابع  

نتایج نظر سنجی سی وسومین همایش 
معاونین توسعه مدیریت و منابع- اسفند ماه 95 قزوین
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95همایش معاونین تىسعه مدیریت ومنابع  و س ی و دومین نتایج نظر سنجی س ی وسىمینمقایسه   

نتایج نظر سنجی سی وسومین همایش 
معاونین توسعه مدیریت و منابع- اسفند ماه 95 قزوین
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 معرفی قزوین

حرم چهار انبیا

دروازه تهران قدیم

عمارت کاله فرنگی )چهسلتون( قزوین

امامزاده حسین )ع(

موزه مردم شناسی حمام قجر

دریاچه اوان
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گزارش میزبانی

قزوین - اسفند 1395

عموم��ی  رواب��ط  کوش��ش  ب��ه 
دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
قزوی��ن درمان��ی  و  بهداش��تی  


