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وضعیت شاخص های توسعه انسانی ایران در دنیا

2014جايگاه ايران در گزارش شاخص توسعه منابع انسانی 
(HDI)کشور 185در میان 

و

HDI نام کشور رتبه کشور

994/ نروژ 1

933/ استرالیا 2

917/ سویس 3

915/ هلند 4

914/ امریکا 5

911/ آلمان 6

910/ نیوزیلند 7

902/ کانادا 8

901/ سنگاپور 9

900/ دانمارک 10

749/ ایران 75



(MDG)2015-گزارش شاخص اهداف توسعه هزاره

2015 وضعیت قبلی هدف

14%
836میلیون

47(%1990)
1.9میلیارد

(  دالر در روز1.25هر نفر )ریشه کنی فقر شدید

میلیون57 (2000)میلیون 100 تعدا دکودکان خارج از مدرسه در سن تحصیل 

41% 35(%1990) درصد زنان دستمزد بگیر خارج از بخش  کشاورزی

میلیون6 (1990)میلیون12.7 مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال

210 330(2000) هزار تولد جدید100نسبت مرگ ومیر مادراندر 

(2013)میلیون2.1 (2000)میلیون3.5 HIVعفوت جدید 

91% 76( %1990) دسترسی به آب آشامیدنی سالم

43% 6(%2000) نفوذ اینترنت



وضعیت تعدادی از شاخص های سالمت
نمیزان شاخص استاعنوان شاخص

(1393)
میزان شاخص کشور

(2013)
رتبه در منطقه

(2013)

76.27412امید به زندگی 

11.310رشد جمعیت

585-امید به زندگی توام با سالمتی

5.5179سال در هزار تولد زنده5مرگ و میر کودکان زیر 

222310مرگ و میر مادران در صد هزار تولد زنده

5.514.412در هزار تولد زندهمرگ ومیر نوزادان 

10.313مرگ ومیر شیرخواران

1.71.920نرخ بار وری کلی

13%201499.796تا 2007تولد نوزادان با پرسنل آموزش دیده طی 

1.331.613تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت

0.921518هزار نفر جمعیت10تعداد پزشک به 

999612دسترسی به اب آشامیدنی

958217سال 15میزان با سوادی در افراد باالی 

749/10-شاخص توسعه انسانی

53.553.515پرداخت مستقیم از جیب مردم به کل هزینه های سالمت



 شاخص  ا  ا   1390 1391 1392 1393 1394  139  139 1397 ر ن 

- - - - - 67/2  سرمایه اجتماعی نمر  - - - 

 - 77/9 7/77  3/77  3/77  9/76  4/77  2/76  امید به زند ی سال 

 - - 24/1  36/1  37/1  29/1  33/1  رشد جمعیت درصد 1 

 
17/40  05/41  

54/41  25/43  26/43  74/42  4/38  98/39  
درصد ازکل 
 مرگ ها 

 مرگ ناشی از س ته  لبی و عرو ی

 4/6 4/6 92/4  98/4  48/6  28/5  3/6  4/6  مرگ ناشی از تصادفات رانند ی درصد 

 17 16/17  01/17  99/14  89/15  06/16  5/14  15/14  مرگ ناشی از سر ان  درصد 

 1/8  8 65/6  67/6  69/4  09/5  88/5  07/5  مرگ ناشی از بیماری های تنفسی درصد 

 7 73/7  40/4  74/3  74/3  10/4  3/6  9/4  درصد 
مرگ ناشی از 

 سوان )سوختگی سقو  و...(

 1/5  5/5  3/6  1/7  1/7  8 84/6  55/7  
 1000در 

 تولدزند 
 مرگ نوزاد

 5/7  9/7  6/9  10 6/10  5/10  48/10  88/10  
 تولد 100در 

 زند 
 مرگ کود  زیر ی  سال

 03/9  2/10  87/11  8/11  6/12  5/12  79/12  9/12  
در هزار تولد 

 زند 
  سال 5زیر مرگ کود  

 292 256 226 213 212 9/201  2/202  4/161   یوان  زید ی در صد هزار 

 6/9  8 8 8/6  7/6  6/6  6 6 
در صد هزار 
 نفر 

 شیو  ایدز

 53/29  75/30  8/27  26 14 11 14 12 
در صد هزار 
 نفر 

 Bبروز ه اتیت 

 12/14  51/14  4/16  11 2/7  2/7  3/5  2/6  
در صد هزار 
 نفر 

C بروز بیماری ه اتیت 

 7/27  4/27  2/32  6/37  35 29 26 26 
در صد هزار 
 نفر 

 بروز ت  مالت

 35 32 28 25 22 20 18 16 نسبت     به ازدواج درصد 

 



 شاخص  ا  ا   1390 1391 1392 1393 1394  139  139 1397 ر ن 

 284 220 181 71 28 56 17 46 کودکان کار نفر 

 660 187 44 23 45 56 109 0 همسر آزاری نفر 

 - - - - - - 20 9/3( 1380)   ماهه23-15 در کودکان A کمبود ویتامین درصد 

 - - - - - - 20 6( 1380)   ماهه 23-15 در کودکان D کمبود ویتامین درصد 

 - - - - - - 20 9/17(1380)   ماهه23-15کمبود روی در کودکان  درصد 

 - - - - - - 17 39( 1380)   ماهه23-15کمبود آهن در کودکان  درصد 

 6/24  6/24  6/24  3/12  7/10  10 6/10  5/10  در صد 
 30شیو  فشارخون) جمعیت روستایی باالی 

 سال(

 5/8  5/8  2/9  8/4  3/4  5/3  6/3  8/3  در صد 
 30شیو  دیابت) جمعیت روستایی باالی 

 سال (

 - -0  میزان  ا ی درصد 8 47 - - - - 6 63 

 1/15  1/15  23 - - - - 4/34 (200شیو  کلسترول باالی خون) باالی  درصد   

 
6/14  6/14  

- - - - - 7/13  در صد 
 تا 15میزان شیو  اخت ت خلقی در جمعیت 

64 

 133 147 120 114 120 158 202 161  ا دا  به خودکشی در صد هزار نفر 

 46/20  46/20  13 - - - - 4/9(88)   سال و باالتر18شیو  مصر  دخانیات در  درصد 

 64/54  64/54  - - - - - 6/44(88)  میزان فعالیت فیزی ی پایین  درصد 

 48/7  46/6  - 1/6  3/6  1/6  86/5  20/5    ر 2500تولد کودکان زیر  درصد 

 
7801 7534 

 تعداد 6685 7767 7085 6773 7903 7774
افراد بی ار که بیمه بی اری دریافت می 

 نمایند

 - - 6/88  - - - - 1/84  باسوادی باالی شش سال درصد 

 - 28 5/30  7/26  1/28  3/27  3/29  درصد)ش ری( 27 
 هزینه خورا  از کل درآمد خانوار

 - 37 9/39  7/38  1/39  2/41  7/39  5/36  درصد)روستایی( 

 62/1  44/1  42/1  37/1  33/1  36/1  37/1  43/1  تخت فعال به جمعیت هزار نفر جمعیت 

 119 89 - 90 160 168 140 - میزان  افت سالیانه آب های زیرزمینی سانتی متر 
 



« برنامه ریزی» ضرورت 
چیست؟



قانون پارکینسون
کهزمانیانداز بهکارهر»کهاستاینآنمضمونواستمدیریتدررایجمف ومی

«.می کشد ولشد داد تخصیصآنبرای
 است شد رفتهپارکینسوننورث کوتسیرالانگلیسیتاریخداننا ازآننا.
هر« انون»ایندیداز.می کندبیانرابوروکراسیبی رویه سترشٔ  زمینه انوناین

میزانبا ندانیارتبا مدتاینومی کشد ولشد تعیینآنبرایکهزمانیتاکار
.نداردکارماهیتو
بوروکراسی هارش ستانگیز را«بیشترمرئوسانداشتنبهمدیرانتمایل»پارکینسون

می شودت راریوظایفوایجادکارکنانافزایشموج نتیجهدرکهمی داند

پارکینسون انونبراساس

بیشترو تات  =بیشترو ت

بیشتربی اری=بیشترکارمند

بیشترخرج=بیشتردخل
عیین تعیین مهلت زمانی و ضرب االجل و پایندی به انجام کارها در زمان ت: راه حل 

شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AB%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86


ضرورت برنامه ریزی
ا تمال د و میان جایی که هستیم با جایی که می خواهیم به آن برویم پلی می سازبرنامه ریزی •

فعالیت ا را افزایش می دهدرسیدن به هد  از  ریق تنظیم 

ین تفاوت است و ا(درست انجا  دادن کارها)و کارآیی(انجا  کارهای درست)موثر بودن میان •
.دو در مرا ل انتخاب هدف ا و آنگا  در  گونگی کس  آن ا توأ  می باشد

ه  ه مقدار به هنگا  تعقی  آن شما می توانید همیشه ببینید ک. مشابه ی  نقشه استبرنامه •
داشته اید و  ه انداز  از آن فاصله دارید؟پیشرفت سمت هد  

واین ه  ه دانستن این ه شما کجا هستید برای ایجاد تصمیمات خوب  ج ت دستیابی به هد •
. یزی را باید در آیند  انجا  دهید ضروری است

ر  می زیادی را ج ت تصمیم  یری برای این ه  ه  یزی باید در آیند  انجا   یرد صزمان •
شود

.  برای مدیرت هزینه ها و به صرفه کردن فعالیت ها نیاز به برنامه ریزی می باشد•

برنامه ریزی اهمیت دو  ندان می یابد٬کار زیاد است و زمان کمو تی •
باید نداریم و نفرصتی برای آزمون و خطا ما می شود که زمانی مشخص برنامه ریزی اهمیت •

.مسیر را اشتبا  بروید







ستاد برنامه دانشگاه

رئیس محتر  دانشگا  جناب ا ای دکتر نامدار: رئیس ستاد

دکتر معصومی فر:  ائم مقا  ستاد

م ندس عزیزخانی: دبیر ستاد

ری و معاونین محتر  دانشگا   دکتر محمدی  دکتر صف: اعضاء ستاد
اعضای کمیته برنامه ریزی استراتزی 

مت رصد اجرای برنامه استراتژی  دانشگا   برش بخش س: وظیفه 
برنامه ششم توسعه و مدیریت سامانه برنامه عملیاتی
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آ ای دکتر معصومی فر•

آ ای دکتر خونساری•

سید صاد یدکتر آ ای •

زاد دکتر خسروی آ ای •

آ ای م ندس عزیزخانی •

خانم پرستو کاظم لو•

جلسه بر زارشد  است165تا کنون 

استراتژیک دانشگاهاعضای کمیته 
(93/07/03تاریخ تشکیل)



دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
قزوين، در راستاي رسالت وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکي متعهد به تعلیم و تربیت نیروي 
توانمند، متعهد و کارآفرين، تولید دانش و فناوري 

نوين،تامین،حفظ و ارتقاي سالمت استان قزوين
.مي باشد

ماموریت استراتژیک دانشگاه

(95-99)ماموريت 



ساني  تربیت نیروي اننیل به باالترين شاخص هاي سالمت، 
دمات و دستیابي به مرجعیت علمي در علوم و فنون و خبرتر 

سالمت در کشور

چشم انداز استراتژيک دانشگاه

(95-99)چشم انداز 



ارزش های دانشگاه

ارزش ها
(99-9 )

یب داشتی درمانخدماتوپزش یعلو دانشگا 
 مت سبه مقولهجدیتوجهباتااستبرآن زوین
انیمبوبرارزش هات یهباراخویشت شن ایت
ی؛دانشگاهی  پار ه اکمیتفرهنگی؛ودینی

کرامتبها ترا پاسخگویی؛عدالت محوری؛
ترعایودانایی محوریشایسته ساالری؛انسانی؛
رسالتبهنیلج تدرپزش یاخ  اصول
.دهدانجا خویش



ماتریس عوامل داخلی و خارجی دانشگاه

(95-99)ابتدای برنامه سوم دانشگاهدر 

2.72, 2.55

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

IFE

EFE

IE Matrix

ت اجمی
(رشد و توسعه)

محافظه کارانه
(نگ داری و  مایت درونی)

WO

تدافعی
(برداشت  وا ذاری  کاهش  انح ل)

WT

ر ابتی
(نگ داری و  مایت بیرونی)

ST

S

O

T



رسالت 
دانشگاه

چشم انداز  
دانشگاه

1
2

3
G1:توسعه حاکميت درون بخشي  برای

سالمتارتقای پيامدهای 

G3:  ا رويکرد ظرفيت  و بسيج منابع دانشگاه ببهبود
اقتصاد مقاومتي

G2  :رهبری بين بخشي،جلب مشارکت های اجتماعيتوسعه،
سالمتارتقای پيامدهای برای مردم نهاد سازمان های 

(95-99) اهداف كالن دانشگاه

G4: ارتقای کيفي و کمي خدمات سالمت، آموزش
فرهنگي -ودانشجوييپژوهش 
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دانشگاه حوزه ریاست و معاونت های اهداف تعداد 
(95-99)در برنامه سوم  دانشگاه

20

اهداف کمی معاونت
114 بهداشتی
43 درمان
19 دانشجویی
34 غذا ودارو
18 توسعه
13 آموزشی
16 پژوهشی
30 حوزه ریاست

287 جمع
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مشکالت و چالش های برنامه استراتژیک دانشگاه
عد  اعتقاد وا عی و عملی مدیران به برنامه ای کار کردن
کردن کل وا ذاری تدوین اهدا  و برنامه عملیاتی به ی  نفرکارشناس به جای در یر

کارشناسان وپرسنل  وز  
 ضعف ارتبا  معاونت ها با  وز  های مرتبط
 مشارکت ضعیف مدیران در تدوین واجرای برنامه
 عد  پوشش تما  ماموریت سازمانی توسط اهدا  تعریف شد
  تحقق اهدا  با فعالیت های تدوین شد  عد
 ا پایان اجرای تعدادی از فعالیت ها از ابتدای فروردین تا پایان اسفند است که تزمان

نیستسال  ابل پایش 
 انداز وا د های معاونت ها اص ً هد  عملیاتی تعریف ن رد  تعدادی
  هاپایش  وز  توسط کمیته برنامه ریزی استراتژی  معاونت عد
 هامستندات اجرای فعالیت ها معاونت ضعف
 از اهدا  اسمارت نیستندتعدادی



:سوال کار گروهی

 در استان 1397تا 1390براساس  زارش کمیته دید  بانی س مت دانشگا   از سال

 زوین اتفا ات زیر افتاد  است

 رسید  است1397سال در سال 78.1به 1390سال در سال 76.2امید به زند ی از

 رسید  است1397در سال 4.5به 1390در هزار نفر جمعیت در سال 4.25مرگ خا  از

 1397تا 1390سال از سال 70مرگ در تما   رو  های سنی به غیر از  رو  سنی باالی
کاهش یافته است

 مشکلتحلیل:
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