


 «ایران»ساخت به بلندای نام دانشگاهی خواهیم 
 

 همکاری با تا آنیم بر ما ،ایران پزشکی علوم دانشگاه در

 را دانشگاه های فعالیت کلیه کارکنان و دانشجویان اساتید،

 مداوم اصالح و مناسب فیدبک دادن با و نموده محور برنامه

 وضعیت به رسیدن برای را مناسبی انداز چشم ها برنامه

 . نمائیم اجرا و طراحی مطلوب

 



 مدیریت دانشگاهی



 مدیریت دانشگاهی

 بدلیل کاهش روز افزون منابع و اعتبارات نسبت به

رشد فزاینده تقاضا و ورودی ها در طول سه دهه 

پارادایم شیفت در مدیریت گذشته نیازمند  یک 

دانشگاهی  در جهت کاهش وابستگی به بودجه های 

وخودکفایی به سمت خلق ثروت و منابع جدید دولتی 

 هستیم

 ضرورت این علوم پزشکی در مدیریت دانشگاهی

 می باشد دو چندان جابجایی و شیفت 

 

 



     

 :حرکت به سوی دانشگاههای هزاره سوم  جهت گیری کلی برنامه ها  

 

 



     

 :حرکت به سوی دانشگاههای هزاره سوم  جهت گیری کلی برنامه ها  

 

 و پژوهشی تولیدات افزایشو بنیان دانش ثروت خلق و کارآفرینی با 

 خدمات ارائه و متخصص نیروهای تربیت و بیشتر آموزشی خدمات

 توجه که دهیم نشان ها هزینه کاهش و عادالنه و  مناسب درمانی

 سرمایه بلکه نیست، هزینه صرف پژوهش و آموزش امر به جدی

 و حفظ ضمن تا قادریم ما و بوده بیشتر ملی منابع ایجاد برای گذاری

 آماده جدید های افق و شرایط برای را خود فعلی، وضعیت ارتقاء

 .سازیم

 



 ایجاد بستر حرکت

 در راستای حرکت به سوی فرهنگ سازمانی ایجاد
 دانشگاههای هزاره سوم

 



دانشگاه های نسل چهارم ظهور   در حال حاضر بحث

این . مطرح و جریان حاکم دانشگاه های جهان شده است

دانشگاه ها جدا از وظایف دانشگاه های سه نسل گذشته، 

خود نقش ایفاء شکل دهی آینده جامعه ماموریت دارند تا در 

شان در چه و ضعیتی است   اینکه جامعه  تشخیص. نمایند

و سرمایه گذاری ها ی مالی و در چه وضعیتی باید باشد ؟ 

باید به کدام سو سوق یابند ؟ چگونه باید جامعه را  انسانی

 سوق داد؟وضعیت مطلوب به سمت 



 آموزش و تربیت نیروی انسانی

 مدیریت و حاکمیت آموزش توسعه و تقویتAcademic Governance 

 وارزشیابیپزشکی  آموزشاستانداردهای ایجاد محیط آموزشی مبتنی بر 

 آموزش های الکترونیک و ایجاد شبکه  توسعه زیر ساخت های الزم برای

 آموزش مجازی

ایجاد داشبورد آموزشی 

 خلق مشاغل جدید، توسعه روحیه ایده های جدید و خالقانهاستقبال از ،

 کارآفرینی در کلیه فراگیران

 افزایش جذب دانشجویان خارجی از طریق ایجاد ظرفیت برای خلق ثروت 

 توسعه منابع انسانی وتقویت مقولهLeadership in Education 

 در راستای آموزش پاسخگو و پزشکی عمومی توجه جدی به آموزش

 سالمت نگر

 



 پزشکی آیندهآفت های آموزش توجه به 

ارتباط پزشک و بیمار و افت مهارت های ارتباطی کاهش 

 روابط و انگیزش های انسانی کاهش 

 

 و افزایش تعامل بین اخالق پزشکی توجه جدی به موضوع

 حرفه ای گری در پزشکیاستاد و شاگرد و توجه به مبحث 

 و مشخص برای تدوین برنامه ها و ایجاد ساختارهای الزم

 کاربردی شدن مفاهیم اخالق پزشکی در نظام سالمت

 

 



 پژوهش و تولید دانش

 دانش بنیان در عرصه سالمت خلق ثروت 

 شرکت های دانش و ایجاد کار آفرینی تسهیل سیاست های

 بنیان

 در حوزه های تولید و صادرات محصوالت دانش محور

وفن مختلف دارویی، بیو تکنو لوژی ، گیاهان دارویی 

 آوری در عرصه سالمت

 کار آفرینی و توسعه اشتغال”تشکیل شورای“ 

 

 



 پژوهش و تولید دانش

 عملیاتی نمودن ادامه توسعه زیر ساخت های پژوهش و

 پارک فن آوری و مرکز رشد

 پژوهش های تالش در جهت توسعهTranslational که تولید

 دانش پایه را در جهت ارتقای سالمتی  کاربردی میکند

 تالش در جهت افرایش ارجاعات وH-Index  دانشگاه 

 کرسی های پژوهشیایجاد 

 زیر ساخت های کاربردی پژوهشی در جهت خلق ایجاد

 ثروت

 

 



 ارائه خدمات درمانی

 ارائه خدمات درمانی بخصوص ارتقای کیفیت توجه جدی به

 های بیمارستانی و کاهش  معلو لیت هااورژانس  در

افزایش نظارت ها 

استفاده بهینه از نیروهای درمانی و پرداخت به موقع کارانه 

 افزایش میزان رضایتمندی بیماران 

 در مراکز ایجاد ظرفیت آموزشی از طریق خلق ثروت

 درمانی برای بخش های غیر دولتی 

 

 



 ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری

 در  عدالتو پایگاههای بهداشتی وایجاد تکمیل مراکز

 بهداشتی درمانی دسترسی به خدمات 

  نگاه سالمت محور در مسئولین و جامعه توسعه 

 و تکمیل طرح پزشک خانواده تالش در جهت پوشش کامل

 پرونده های الکترونیک سالمت

 مدیریت در زمینه بهداشتداشبورد های نظارتی استفاده از 

نگاه درون زای برون نگر به مقوله بهداشت 

 

 



 توسعه مدیریت و منابع

 وارتقای منابع انسانی و مقوله جانشین پروری آموزشتوجه به 

 کارکنان و ایجاد تعلق سازمانیافزایش رضایتمندی 

 مدیریت  و منابعداشبورد های نظارتی استفاده از 

 نظام پرداخت عملکردی وبودجه ریزی عملیاتی استفاده از

 بصورت هیات امناییدرواحد های دانشگاه و اداره بیمارستانها 

 درآمد های اختصاصیو افزایش کاهش هزینه ها توجه جدی به 

 گروههای آموزشی و دانشکده مدیریتدانشگاه با کمک 

 دانشگاه در امور قابل واگذاری و استفاده از کاهش تصدی گری

 ظرفیت های بخش خصوصی

 



 حوزه فرهنگی دانشجویی

 هویت حمایت ا ز فعالیت های فرهنگی در جهت احیای

 اسالمی و ایرانی

 در برخورد با کرامت انسانی توجه جدی به مقوله رعایت

 دانشجویان ، همکاران و بیماران

 کانون ها ی فرهنگی ، ورزشی وهنری  تقویت و توسعه

 انجمن های دانشجویی و ایجاد جو سالم و با نشاط

 در دانشجویان گسترش فرهنگ  و جهان بینی دینی و اعتقادی

 برای نهادینه نمودن اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای  

 

 



 معاونت بین الملل

 استانداردهای بین المللی برنامه ریزی در جهت اخذ

 آموزشی، پژوهشی، درمانی

 دانشگاه علوم پزشکی ایرانکانون فارغ التحصیالن تشکیل 

 علمی، پژوهشی، آموزشی و دو جانبه همکاری های

  درمانی با  مراکز علمی معتبر

 برای حوزه های ، پژوهشی، آموزشی و یافتن مشتری

 درمانی 

چند زبانه شدن وب سایت دانشگاه 

 



 معاونت غذا و دارو

 و برنامه ریزی در مجموعه مدد افزایش کارایی

و تجهیزات در مراکز تأمین به موقع دارو جهت 

 تحت پوشش

تالش در جهت مصرف منطقی دارو وکاهش هزینه 

 تجهیزات پزشکی دانشگاهایجاد شناسنامه 

 بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای نظارت دقیق

 خاص و مواد اعتیادآور

 



 معاونت اجتماعی

  میان اساتید و نخبگان دانشگاه و نیازهای ایجاد پل ارتباطی

 اعالم شده معاونت محترم بهداشتی

 توانمند سازی جمعیت تحت پوشش دانشگاه برای عمل

و بهبود سبک سالم زندگی کردن بصورت مؤثر در راستای 

 سالمت جامعه

 در حوزه مردم نهاد و خیرین ارتقاء مشارکت  سازمانهای

 سالمت

 در کلیه پروژه های پیوست سالمت تالش در جهت وجود

 شهری و روستایی



 افزایش توان مالی دانشگاه و جذب اعتبارات غیر دولتی

 با استفاده ازخود کفایی دانشگاه تالش در جهت: 

کاهش هزینه ها و افزایش درآمد های اختصاصی 

  ارائه خدمات تخصصی به بخش های دولتی و خصوصی در خارج

 از دانشگاه 

 در حوزه سالمت و اختراعاتفناوری اطالعات ایجاد درآمد از طریق 

 و ارتباط موثر با صنعت کار آفرینی 

جذب کمک های مردمی و خیرین 

جذب گرانت های داخلی و خارجی 

 و پرورش تفکر خالقبازار کار تطابق با نیاز 

 



 انتظارات

  همراهی همدلی ومشارکت و احساس : جامعه دانشگاهی

 تعلق و صبر و تحمل

خالقیت و نوآوری و ایده  پردازی: دانشجویان 

ارتباط مداوم با بدنه دانشگاه و گذاشتن جلسات و : مدیریت

 صرف وقت و ایجاد تعهد سازمانی

 



Take Home Message  

 آنچنان پیچیده و درهم تنیده است مسائل و مشکالت مدیریت

 .که تشخیص مشکل به تنهایی میسر نیست

  ماهیت انسانی سازمانها و پیچیدهبودن رفتار کارکنان و

 .مدیران این پیچیدگی را دوچندان کرده است  

 

را  مدیر ایده آل؛ ترکیبی از آرمانگرایی و عملگرایی

 و سعی کنید چنین با شیدبه خدا توکل کنید داراست 

 



 چشمها را باید شست
 

جور                           

 دیگر

  باید دید 



 

 

از توجه شما متشکرم 


