
  1394برنامه راهبردي سال  ، دانشگاه " درمان "معاونت  اهداف عملياتي

  مرتبط  هايتمعاوننام   هدف كالن مرتبط  عنوان هدف عملياتي  رديف

 G2: S8  استان دولتي در آنژيوگرافي و راديوتراپي خدمات به نيازمند دسترسي بيماران درصدي 100افزايش   1

 G3: S10, S7 
  و منابع معاونت توسعه مديريت

 G2: S8  38/1 به 32/1 از استان  در جمعيت به تخت شاخص افزايش 2

 G3: S10, S7 
  معاونت توسعه مديريت و منابع

3  
 ويژه كلينيك خدمات به آبيك تاكستان ،البرز و زهرا، بوئين شهرهاي دسترسي ساكنين درصدي 100افزايش 

  تخصصي
G2: S8 

 G3: S7 
  معاونت توسعه مديريت و منابع

4 
 به كننده مراجعه بيماران پرداختي استانداردهاي خدمات ويزيت سرپايي و ميزان درصدي 100 انطباق

  سالمت نظام تحول برنامه با دانشگاهي بيمارستانهاي
G3: S7, S5 

  معاونت توسعه مديريت و منابع

  معاونت آموزشي 

 G3: S7  93 سال پايه% 2 ميزان به اورژانس اول ساعته 24 مير و مرگ كاهش  5
  معاونت توسعه مديريت و منابع

  معاونت آموزشي

 G3: S4, S7  ) %50.44 به %  57.89از (  سزارين نرخ كشوري شاخص ميانگين به دستيابي  6

  معاونت توسعه مديريت و منابع

 معاونت آموزشي

  معاونت بهداشتي

  

 ......................امضاي معاون



  1394دانشگاه ، برنامه راهبردي سال  " درمان "معاونت  اهداف عملياتي

  مرتبط  هايمعاونتنام   هدف كالن مرتبط  عنوان هدف عملياتي  رديف

 G3: S7  دانشگاهي درون شبكه آزمايشگاهي خدمات پوشش درصدي 95 تحقق  7

  معاونت توسعه مديريت و منابع

  معاونت آموزشي

  معاونت پژوهشي

  ---  G3: S7, S10  درصد 80 به درصد 67 از اند كرده رعايت را بهداشت وزارت ابالغي هاي استاندارد كه آزمايشگاهايي افزايش 8

  معاونت آموزشي G3: S7, S10  پوشش تحت بيمارستانهاي در باليني تغذيه مشاوره درصدي 100 پوشش  9

10 
 كشوري هاي نامه آئين براساس خصوصي بخش در سرپايي پزشكي موسسات وضعيت درصدي 70 انطباق

  )تجهيزاتي و انساني نيروي محيط، بهداشت مورد سه در(
G3: S7, S5 

  معاونت بهداشتي

  سازمان نظام پزشكي

  ----  G3: S7, S4  پيوندي اعضا به نيازمند بيماران در استان براي PMP 10 حداقل  شاخص به دسترسي  11

12  
 و نيازسنجي براساس% 10 ميزان به تابعه درماني تشخيصي  مراكز در شاغل انساني نيروهاي توانمندسازي

  آزمون
G1: S7, S6 

  معاونت توسعه مديريت و منابع

  معاونت آموزشي

  

  
 ......................امضاي معاون



  1394دانشگاه ، برنامه راهبردي سال  " درمان"معاونت  اهداف عملياتي

  مرتبط  هايمعاونتنام   هدف كالن مرتبط  عنوان هدف عملياتي  رديف

13  

 نسبت% 5 ميزان حداقل به دانشگاه تابعه درماني تشخيصي مراكز به مراجعين رضايتمندي شاخص افزايش

 G3: S7  94 سال اول ماه سه پايه به
  معاونت توسعه مديريت و منابع

  معاونت آموزشي

   

 

  

    

 

  

  

 

  

    

 

  

    

 

  

 

 ......................امضاي معاون


