
1139  درسال  معاونت توسعه مدیریت و منابعاهداف خرد  

  عنوان هدف خرد  ردیف

هدف کالن 

  مرتبط

میزان 

  دستیابی

  مسئول پیگیري  زمان دستیابی

  91تابستان  سال     G2S1100%  توزیع اعتبارات ازطریق شاخص هاي عملکردي    1
مدیریت بودجه و کارشناسان خانمهاسیادهنی 

  آقاي مافی -هدایت فر -زاجکانی-صلح جو-

    91تابستان  سال     G2S1100%  مبادله موافقتنامه باواحدهاي تابعه درراستاي تامین منابع مالی موردنیازدرانجام وظایف    2

    پایان هرفصل   G2S1100٪  پایش عملکردبودجه هزینه اي (عمومی واختصاصی)واحدهاي تابعه   3

  شهريورواسفند  G2S1100٪  محاسبه هزینه تمام شده تختهاي بیمارستانی(آموزشی درمانی )  ومقایسه باشاخصها   4
مدیریت بودجه و کارشناسان خانمهاسیادهنی 

  زاجکانی- -

5  
پایش مطالبات دانشگاه  ازسازمانهاي بیمه گرازطریق دریافت اطالعات مربوطه ازواحدها وپیگیري 

  دریافت مطالبات 
G2S1100٪  "  

مدیریت بودجه و کارشناسان 

  هدايت فر- زاجکانی-خانمهاسیادهنی

  91طول سال     G2S2100٪  آموزش به مدیران وکارشناسان مرتبط بارویکردبودجه ریزي عملیاتی   6
مدیریت بودجه و کارشناسان خانمهاسیادهنی 

  آقای مافی –هدایت فر -زاجکانی-صلح جو-

    91طول سال    G2S250%  مطالعه وبررسی نرم افزارحسابداري تعهدي جهت ارتقاکیفیت گزارش عملکردواحدها  7

8  

ساخت  استقرار نرم افزار تحت وب فضاهاي فیزیکی دانشگاه جهت هدف مند کردن وبهینه سازي

  ساز ها تعمیرات اساسی وخرید تجهیزات در واحدهاي بهداشتی درمانی
G3S850%     مديريت بودجه وکارشناس آقای طاهری   91طول سال  

9  
  آقایان رحمانی وغالمی  تاپایان سال  O2s7100%  استقرارسیستم بهاي تمام شده خدمات در بخش بهداشتی درمانی وآموزش (گام دوم نظام نوین مالی)

10  
ارتقاسطح آموزش کارکنان مالی درزمینه هاي انبارداري اموال ونظام نوین مالی بارویکرد آموزش مستمرجهت 

  ارتقاوبهبودعملکرد(سازمانهاي یادگیرنده)

O1s2  100%  آقایان رحمانی وغالمی  تاپایان سال  

11  
کنترل واحدها  وکاهش کسورات بیمه اي ازطریقHISافزایش سطح درآمدواحدهابااستقرارسیستم هاي

واسنادپزشکی(تاکیدبرافزایش درآمدوکاهش کسورات)

O3s1  100%  خانم مریم امینی  تاپایان سال  



  عنوان هدف خرد  ردیف

هدف کالن 

  مرتبط

میزان 

  دستیابی

  مسئول پیگیري  زمان دستیابی

12  
  خانم امینی آقاي محمدي نژادوآقاي غالمی  تاپایان سال  O3s1  100%  درمراکزبهداشتی جایگزین چاپ قبوض درآمداستقرارکامل نرم افزارصندوق

13  
  آقاي غالمی-آقاي رحمانی  تاپایان سال  O1s3  100%  افزایش دسترسی کاربران به اطالعات حسابداري ازطریق نرم افزار نظام نوین مالی 

14  
عملکردعاملین وپرسنل به صورت تاکیدبرشایسته ساالري ازطریق جابجایی نیروهاي کارآمد بین واحدها وارزیابی 

  مستمر بارویکردمهندسی مجرد

O2s2-o1s5  100%  آقاي ساالري- آقاي معتمد-آفاي حصاري  تاپایان سال  

15  
  آقاي ساالري-آقاي حصاري  تاپایان سال  O3s2  100%  کاهش هزینه هاي غیر ضروري واحدها ازطریق انجام نظارت عملیاتی بارویکرد تقویت حسابرسی داخلی

16  
  آقاي معتمد-آقاي حصاري  تاپایان سال  O1s4100%  جذب نبروهاي کارآمدوشناسایی پرسنل مجرب درسایرواحدهاجهت تقویت نیروي انسانی واحدهاي مالی 

17  
  آقاي محمدي نژاد-آقاي حصاري  تاپایان سال  O1s6  100%  مدیریت منابع مالی موجودبه منظورتحقق اهداف وچشم اندازسازمان مدیریت

18  
افزایش کیفیت رسیدگی به اسنادمالی واحدهاوتاکیدبرامرپیشگیري به صورت رفع نواقص قبل از ورود اسنادمالی 

  به ستاددانشگاه وافزایش کنترل هاي داخلی بارویکرد اصالح امور

O2s1  100%  آقاي ساالري  تاپایان سال  

19  
  آقاي حصاري   91ماهه اول سالO4s4  100%  6  اصالح فرآیندهاایجاد وفعال سازي کمیته فنی کارگروه هاي تخصصی مالی بارویکرد 

20  
  آقاي حصاري  تاپایان سال  O2s3  100%یا یاهمان مدیریت برمبناي هدف MBOاستقرارسیستم هاي مدیریتی نوین درحوزه مالی بارویکرد 

21  

  آقاي معتمد-آقاي حصاري  تاپایان سال  O2s5  100%  وامور اقتصاد ودارائیافزایش تعامل باواحدهاي درون سازمانی وبرون سازمانی ازجمله سازمانهاي نظارتی 

22  

خریدخدمات مشارکت وواگذاري برخی ازخدمات به بخش غیر دولتی به منظور ارتقاسطح کیفی خدمات فنی 

  ونظارت مالی برنحوه قراردادها

O3s5  100%  آقاي صفدري  تاپایان سال  

23  
  آقاي ساالري-آقاي غالمی  تاپایان سال  O2s1100%  اخذصورتهاي  مالی ماهیانه وکنترل حسابهاي واحدهاي تابعه باارسال اسنادمالی مربوط به هرمقطع زمانی 



  عنوان هدف خرد  ردیف

هدف کالن 

  مرتبط

میزان 

  دستیابی

  مسئول پیگیري  زمان دستیابی

24  
  آقاي غالمی  تاپایان سال  O2s7  100%  گیري مناسب توسط مسئولین ارشددانشگاهتهیه گزارشات مالی مدیریتی جهت تصمیم 

25  
  آقاي حصاري  تاپایان سال  O2s3  100%  آیین نلمه مالی معامالتی 10ماده2پیشنهادایجادواحدهاي مستقل جهت طرح درهیات رئیسه دانشگاه درراستاي بند

26  
معاونین وروساي ادارات مدیریت مالی درراستاي تفویض اختیار درانجام وظایف به عاملین مالی 

  آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه9ماده10بند1تبصره

O2s5  100%  آقاي حصاري  تاپایان سال  

27  
پرداخت کارانه پرسنل وپزشکان عادي ومتخصص جهت تقویت نیروي انسانی متخصص وباالرفتن انگیزه وکیفیت 

  91سالکار بارویکرد به روزرسانی تاپایان 

O1s1  100%  آقاي حصاري  تاپایان سال  

  آقاي حصاري  تاپایان سال  O2s1100%  افزایش درآمدوصولی باافتتاح حسابهاي دومنظوره به باالترین پیشنهاد  28

29  
بررسی تشکیالت تفصیلی معاونتها و دانشکده هاي مربوط به بخش آموزش پس از نهایی شدن چارت 

  کارشناس تشکیالت (بخش آموزش)  91پایان سال   G2S2100٪  متبوع سازمانی دانشگاه از سوي وزرات

  کارشناس تشکیالت (بخش آموزش)  91پایان سال   G2S2100٪  انجام امور مربوط به دبیرخانه انتخاب و انتصاب مدیران  30

31  
هاي مدیرانی که پس از ابالغ بخشنامه انتخاب و انتصاب مدیران مدت چهارساله  بررسی پرونده

  کارشناس تشکیالت (بخش آموزش)  91پایان سال   G2S2100٪  مدیریت آنان پایان یافته است

  کارشناس تشکیالت (بخش آموزش)  91پایان سال   G2S2100٪  گذاري امور واگذاریها انجام امور مربوط به دبیرخانه سیاست  32

  کارشناس تشکیالت (بخش آموزش)  91شهریور سال   G2S2100٪  ایجاد گروه قلب و عروق در تشکیالت تفصیلی دانشکده پزشکی  33

34  
بازنگري تشکیالت تفصیلی پیشنهادي  بیمارستان جدیدالتاسیس تاکستان به منظور افزایش تعداد 

  کارشناس تشکیالت (بخش غذا و دارو)  91پایان سال   G2S2100٪  و ارسال به وزارت جهت تصویب 96به  64تختهاي پیشنهادي از 

35  
پیگیري و مکاتبات الزم به منظور تصویب نهایی تشکیالت تفصیلی بیمارستان جدیدالتاسیس انجام 
  کارشناس تشکیالت (بخش غذا و دارو)  91پایان سال   G2S2100٪  آبیک

  کارشناس تشکیالت (بخش غذا و دارو)  91پایان سال   G2S2100٪  استقرارسیستم نرم افزار جدید ساختارتشکیالتی تحت وب  36

  کارشناس تشکیالت (بخش غذا و دارو)  در طول سال  G2S6100٪  تهیه مقاله در خصوص مدیریت منابع انسانی و چاپ آنها در مجله پژواك  37

  کارشناس تشکیالت واحد مربوطه  91پایان سال   G2S2100٪  بررسی فرآیندهاي کاري نیروي انسانی مورد نیاز واحدهاي دانشگاه  38



  مسئول پیگیري  زمان دستیابی  میزان دستیابی  هدف کالن مرتبط  عنوان هدف خرد  ردیف

39  
انجام کارشناسی و مکاتبات مربوط به درخواست ایجاد، تغییر عنوان، ارتقاء پستهاي سازمانی 

  کارشناس تشکیالت واحد مربوطه  91پایان سال   G2S2100٪  حوزه مربوطه با وزارت متبوع 

  بندي مشاغل طبقهیا کارشناس کاردان   91پایان سال   G2S2100٪نفر  700بررسی ارتقاء طبقه کارکنان به تعداد   40

  بندي مشاغل طبقهیا کارشناس کاردان   91پایان سال   G2S2100٪نفر 100بررسی تغییر عنوان کارکنان حدود   41

  بندي مشاغل طبقهیا کارشناس کاردان   91پایان سال   G2S2100٪نفر  500بررسی ارتقاء رتبه کارکنان حدود   42

  بندي مشاغل طبقهیا کارشناس کاردان   91پایان سال   G2S2100٪بندي مشاغل جهت تسهیل در انجام امور مربوطه افزار طبقه تهیه نرم  43

  کارشناس تشکیالت (بخش مدیریت کیفیت)  91آبان ماه   G3S6100٪  در شبکه بهداشت و درمان تاکستان ISO9001-2008استقرار سیستم مدیریت کیفیت   44

  کارشناس تشکیالت (بخش مدیریت کیفیت)  91آبان ماه   G3S6100٪  در شبکه بهداشت و درمان آبیک ISO9001-2008استقرار سیستم مدیریت کیفیت   45

  کارشناس تشکیالت (بخش مدیریت کیفیت)  91پایان سال   G3S650٪  در معاونت بهداشتی استان ISO9001-2008استقرار سیستم مدیریت کیفیت   46

  آموزشکارشناس 91تا پایان سال G2 S2  100٪  استقرار نظام جامع آموزش کارکنان   47

  آموزشکارشناس ماهه اول 6تا پایان G2 S2  100٪انجام نیازسنجی آموزشی کارکنان   48

49  

با مشاغل مورد تصدي کارکنان و هاي آموزشی عمومی و تخصصی متناسب  برگزاري دوره

 -ساعت 60هاي بهبود مدیریت در راستاي توانمندسازي مدیران (مدیران سرانه  دوره

  ساعت) 40کارکنان سرانه 
G2 S2  100٪آموزشکارشناس در طول سال  

50  
هاي آموزشی و  نظارت و ارزشیابی فرآیند آموزش از طریق ارزیابی و اثربخشی دوره

آموزش براساس نتایج بدست آمدهریزي  برنامه
G2 S2  100٪ آموزشکارشناس 91تا پایان سال  

  آموزشکارشناس ماهه اول 6تا پایان G2 S2  100٪جاري  بینی شده واحدهاي تابعه دانشگاه در سال اعطاي مجوز به دوره هاي آموزشی پیش  51



  هدف کالن مرتبط  عنوان هدف خرد  ردیف

میزان 

  دستیابی

  مسئول پیگیري  دستیابیزمان 

  حبیب قنبري و رفیع چگینی30/12/1390تاS203100%  1/2/1390  تهیه شناسنامه جهت خانه هاي سازمانی  52

  حبیب قنبري 30/12/1390تاG3S250%  1/2/1390  مطالعه جهت خرید برنامه نرم افزاري نقلیه و تاسیسات   53

  حبیب قنبري و رفیع چگینی 30/12/1390تاS203100%  1/2/1390  آموزش نیروهاي خدماتی ستاد جهت ارائه بهتر خدمات   54

  فاطمه افشار30/12/1390تاG3S270%  1/2/1390  تهیه لیست تامین کنندگان مختلف کاال و خدمات بصورت برنامه اگسل  55

  حبیب قنبري و زهرایی30/12/1390تاG3S240%  1/2/1390  کیفیت قراردادهاي منعقدهتوسعه واحد امور قرارداد ها جهت افزایش   56

  حبیب قنبري و رفیع چگینی30/12/1390تاG2S1100%  1/2/1390  بررسی نحوي اصالح المپهاي مهتابی جهت صرفه جویی در مصرف برق    57

58  

  استقرار نظام جامع پرسنلی 

سیستم حضور و غیاب تحت وب جهت نظارت و کنترل بصورت متمرکز افزار  اندازي نرم نصب و راه -

  نصب و راه اندازي نرم افزار تحت وب  برنامه پرسنلی - در ستاد
G2 S1100%  کارشناس مربوطه  شش ماه اول سال  

59  
  ارتقاء توانمندي کارکنان کارگزین واحدها و امور اداري

  دوره اي در کارگزینی ستادآموزش هاي دوره اي همکاران سایر واحدها بصورت -
G2 S2100%  کارشناس مربوطه  پایان سال  

  کارشناس مربوطه  پایان سال  G1 S2100%  نظارت و بازرسی هاي دوره اي از فرآیند انجام امور کارگزینی واحدها  60

61  

  تامین و جذب نیروي انسانی مورد نیاز در قالب :

ارتقاء نظام بالینی سالمت و بهورزان ، نفر نیروهاي تخصصی شرکت کننده در آزمون استخدامی 250-

  پس از طی مراحل قانونی ، اداري و انجام گزینش

  نفر از مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با توجه به خروجیهاي مربوطه 270حداقل  -

  kنفر نیروي تخصصی ضریب  24حداقل  -

  هیئت علمی در قالب فراخوان (در صورت اخذ مجوز)نفر  16-

نفر هیئت علمی متعهد خدمت با توجه به خروجی، نیاز دانشکده و تامین منابع مالی 20-

G2 S2  

  

80%  

  

100%  

  

80%  

پایان سال

  کارشناس امور استخدام

  

  

کارشناس مشمولین قانون خدمت پزشکان و 

  پیراپزشکان

  

  کارشناس مربوطه

  



  مسئول پیگیري  زمان دستیابی  میزان دستیابی  هدف کالن مرتبط  عنوان هدف خرد  ردیف

  کارشناس مربوطهپایان سالG2 S280%تغییر وضعیت کارکنان پیمانی و قراردادي (فرزندان شاهد) به رسمی آزمایشی  62

  G2 S1  50٪  نفر از کارکنان و اعضاي هیات علمی 90صدور احکام بازنشستگی   63
سال (به صورت  طیدر 

  متوالی)
  کارشناس مربوطه

64  

  امور رفاهی کارکنان 

فقره وام 3000الحسنه )  ارائه تسهیالت وام به کارکنان (خرید خودرو ، جعاله مسکن ، لوازم خانگی ، قرض-

نفر 1089تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان شاغل و بازنشسته ( آموزشی ، ورزشی ، علمی )-

فقره بلیط) ، آموزش رشته هاي مختلف ورزشی 1500ورزشی از قبیل ، تهیه بلیط شنا(ارائه امکانات -

سوزي آتش بیمه–مسئولیت هاي بیمه انواع-درمان مکمل بیمه ازقبیل اي بیمه خدمات انواع ارائه-

  

G2 S1  100٪  
سال (به صورت  در طی

  متوالی)
  کارشناس مربوطه

G 2  به وزارتECEافزار ارسال مکاتبات از طریق نرم  65 S 2100%  مهندس قوامی و مسئول دبیرخانه  پایان سال  

G 2مکانیزه نمودن امور پست  66 S 2100%  مهندس قوامی و مسئول دبیرخانه  پایان سال  

G 2دبیرخانهپرسنلنفر2هاي وزارت برايدسترسی نامهایجادپیگیري  67 S 2100%  مسئول دبیرخانه  پایان سال  

G 2خدمت)اندازي دفتر پیشخوان دولت (میزراه  68 S 2100%  مسئول دبیرخانه  پایان سال  

G 2  پیگیري تشکیل پرونده الکترونیکی  69 S 2100%  خانم مهندس رفیعی ومسئول بایگانی   پایان سال  

G 2نصب و راه اندازي برنامه تحت وب بایگانی  70 S 2100%  خانم مهندس رفیعی ومسئول بایگانی   پایان سال  
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