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توسعهG46 درصد فضاي اقامتی بیماران در بیمارستانهاي دانشگاهی100نوسازي 1

G46ارتقاء فرآيند صدور پروانه موسسات پزشکی در صددرصد موسسات2

G1,G46 درصد50ارتقاء فرآيند نظارت بر موسسات پزشکی به میزان 3

توسعه و آموزشG46ساماندهی حضور پزشکان مقیم در بیمارستان هاي دانشگاهی4

آموزشG46 درصد از تحقق برنامه40ارتقاء دانش کارکنان حوزه مديريت اطالعات درمان به میزان 5

توسعهG46 درصد از میزان تحقق برنامه30استقرار نظام جامع اطالعات درمانی و عملکردي به میزان 6

توسعهG46 درصد60افزايش دسترسی به خدمات مديريت مورد مددکاري اجتماعی در بیمارستان به میزان 7

توسعهG46ساخت مرکز تشخیص زودهنگام و غربالگري8

توسعه و آموزشG46 درصد10ي خدمات تغذيه اي به بیماران بستري به میزان ارتقاء کیفیت ارائه9
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1396اهداف عملیاتی حوزه معاونت درمان دانشگاه، سال 
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1396اهداف عملیاتی حوزه معاونت درمان دانشگاه، سال 

توسعه و آموزشG46 درصد عادالنه پزشکان متخصص مشمول تعهدات قانونی بر اساس نظام سطح بندي خدمات بستري100توزيع 10

آموزشG46ارتقاء ارائه خدمات درمان اعتیاد در سراسر استان11

توسعه و آموزشG46 درصد در بیمارستان ها60افزايش پوشش ايمنی بیمار به میزان 12

توسعهG46%10افزايش حضور نیروهاي  متخصص در مناطق محروم به  میزان 13

آموزش و توسعهG46 درصدي دسترسی به خدمات آزمايشگاهی با کیفیت100پوشش 14

توسعهG46 درصد100توسعه و استاندار سازي فضاي فیزيکی بخش هاي اورژانس  بیمارستانی به میزان 15

توسعه و آموزشG46 درصد100ارتقا خدمات بخش هاي اورژانس بیمارستانی به میزان 16

توسعهG46 درصد90ارتقاء دسترسی عمومی به خدمات فوريت هاي پزشکی به  میزان 17

 آموزشG46توسعه خدمات تخت هاي روانپزشکی و اورژانس هاي روانپزشکی در بیمارستان هاي دانشگاهی18
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1396اهداف عملیاتی حوزه معاونت درمان دانشگاه، سال 

توسعهG2,G46درصد30کاهش تصدي گري خدمات ديالیز در بخش هاي دانشگاهی به میزان  19

G46 مرکز مراقبت بیماران ديابتی1افزايش 20

توسعهG46 درصد  پروژه کلینیکهاي ويژه100تکمیل و ساخت  21

توسعه و آموزشG46 در بیمارستانهاي منتخبSTEMIمولرد آنژيو پالستی اولیه از کل موارد سکته حاد قلبی  % 70پوشش 22

توسعه و آموزشG46 درصد ويزيت تخصصی در استان توسط بخش هاي دانشگاهی40دستیابی به پوشش 23

G46 درصد عملکرد واقعی100افزايش پوشش اطالعات ثبتی دانشگاه به میزان 24

توسعه و آموزشG46 درصدي نسبت ترومبولیتیک تراپی به کل موارد سکته ايسکمیک حاد مغزي در بیمارستان هاي منتخب10افزايش 25

26
استقرار سند فنی و تخصصی تبادل اطالعات الکترونیک مابین معاونتهاي بهداشت درمان و )اجراي فاز اول نظام ارجاع 

(سازمانهاي بیمه اي در بستر الکترونیک مورد تايید دفتر آمار و فن آوري اطالعات وزارت متبوع 
G46

توسعه پژوهش و 

بهداشت

توسعه و آموزشG46 درصد10افزايش سهم بري ارايه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی به میزان  27
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1396اهداف عملیاتی حوزه معاونت درمان دانشگاه، سال 

G46 هزار نفر50افزايش دسترسی به خدمات اورژانس دندانپزشکی به صورت شبانه روزي در تمامی شهرهاي باالي 28

آموزشG46(اجراي فاز اول استانداردهاي اعتباربخشی خدمات دندانپزشکی)ارتقاء کیفیت خدمات دندانپزشکی29

توسعه و آموزشG49 درصدي به تمام زوجین نابارور85کمک 30

آموزشG49درصد پايه10افزايش درصد زايمان طبیعی در زايمان اول به میزان 31

توسعهEOCG410ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در 32

توسعهG411(برنامه بیمه پايه اتباع بیگانه)پايه % 10کاهش پرداخت از جیب  مردم به میزان 33

توسعهG411 درصد10کاهش پرداخت بیماران بستري در بیمارستان هاي دانشگاهی به زير 34

IPDG413 درصد بخش هاي داراي مجوز 100ارتقاء ارائه خدمات به  بیماران بین الملل در 35

توسعهG427پرداخت عادالنه به کادر درمانی36
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1396اهداف عملیاتی حوزه معاونت درمان دانشگاه، سال 

37
 درصدي ساالنه انطباق موسسات و مراکز پزشکی سرپايی در بخش خصوصی با آئین نامه هاي کشوري از 5پبشرفت 

( درصد85عدد پايه ) 95سال پايه 
G46

96G46  در برنامه پیوند اعضاي استان تا پايان سال PMP6حفظ حداقل شاخص 38

39
 درصد در پايان 5 به میزان 95افزايش رضايتمندي مراجعین به مراکز تشخیصی درمانی تابع دانشگاه از پايه سال 

عدد پايه ؟)96سال
G46
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