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ریت سیاست ها و برنامه های مرکز توسعه مدی

و تحول اداری



تعریف تحول سازمانی

:استتالشییافعاليتسازمانتحول•

شدهريزيبرنامه(1

سازمانسراسردر(2

شدهادارهسازمانعاليمديريتبوسيلهكه(3

طغلباورهایشدنذوبهمچون،خاصعلمیفرایندطیکهاستبرزمانوتدریجیامریتحول•

.دهدمیرخمدیریتمهندسیوجدیدنظاماستقراروطراحیونوینارزشهایفراگيریو



لزوم تحول سازمانی

ازمانيستغييربودند،پايداروثابتكاملبطورمحيطيعواملاگروبودامروزهمانندهموارهفردااگر•

.باشدداشتهاهميتيمديرانبرايتوانستنمي

نايدرهموارهرهبرانومديران.بوجودآوردتوانميكهاستتغييريترينمشکلانسانهادرتحول•

.دارندحساسيتزمينه



اهداف تحول سازمانی

(بهره وری)افزایش کارایی و اثربخشی•

کاهش هزینه ها•

دستيابی به موقعيت مطمئن برای برنامه ریزی و تصميم گيری•

تنوع خدماتافزایش قدرت پيش بينی و تنوع بخشيدن به تعدد و •



تحول سازمانی 
)دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی/در دانشگاه(

 جايگاه و ظرفيت هاي مديريت توسعه سازمان و تحول اداري

امکان ايفاي نقش، نه تنها براي معاونت توسعه، بلکه براي كل دانشگاه

ايفاي نقش به عنوان تيم فکري دانشگاه در حوزه هاي تحول و تعالي سازماني



برنامه های 

کليدی

ساختار 

سازمانی

آموزش و انتخاب، 

انتصاب و توسعه 

مدیران

مهندسی  

مشاغل

ارزیابی 

عملکرد  

سازمانی

اصالح  

فرآیندها

ارتقاء  

بهره وری  

حوزه سالمت

مدیریت 

دانش و 

پيشنهاد ها



سیاست ها و برنامه های پیش روی

مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری



سیاست ها و برنامه های پیش روی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

مهندسی سازمان

ديد بازنگري استاندارد نيروي انساني و تشکيالت بيمارستان هاي كشور بر اساس نرم و استاندارد ج

بارپژوهشگاه براي اولين/پژوهشکده/ بازنگري و احصاء استاندارد تشکيالت مراكز تحقيقات كشور

ي درمانيدانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشت/بازنگري و تدوين تشکيالت ستاد مركزي دانشگاه

بررسي و طراحي تشکيالت پرديس هاي دانشگاهي

بازنگري و برآورد پست سازماني مشاغل غير هيأت علمي دانشکده ها و گروه هاي آموزشي

دانشکده هاي علووم پزشوکي و خودمات    /بازنگري شرح وظايف و ماموريت هاي واحدهاي ستادي دانشگاه

بهداشتي درماني

  بازنگري ساختار و تشکيالت مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري



هوشمند سازی سامانه ها و بهبود فرآیندها 

هاي دانشکده/شناسايي، مستندسازي، اولويت گذاري و اصالح خدمات و فرآيندهاي ستاد و دانشگاه

علوم پزشکي  

مهندسی مشاغل

 بازنگري آيين نامه مهندسي و ارزيابي مشاغل

 دانشکده هاي علوم پزشکي/ بازنگري شرح وظايف پست هاي سازماني دانشگاه

آموزش، انتخاب و توسعه مدیران

ارزيابي و شايسته گزيني مديران از طريق كانون هاي ارزيابي شايستگي

توانمند سازي مديران

تشکيل و راه اندازي بانک اطالعات مديران نظام سالمت

سیاست ها و برنامه های پیش روی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری



دانشمدیریت

پياده سازي  و توسعه مديريت دانش در دانشگاه هاي علوم پزشکي كشور

ازمان دانشکده هاي علوم پزشکي و س/ايجاد يکپارچگي  و توسعه  نظام پيشنهادها در سطح،دانشگاه

هاي وابسته 

تحول و تعالی سازمانی

استقرار و ارتقا بهره وري در نظام سالمت

ارزيابي عملکرد سازماني وزارت بهداشت در جشنواره شهيد رجايي

سیاست ها و برنامه های پیش روی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری



رویکردها و انتظارات

مهندسی سازمان

 زير مجموعه به منظور انتقال وظايف اجرايي از ستاد به صف به واحدهاي حداكثريتفويض اختيار تبيين و

ها و وظايف حاكميتي از تصدي گريتفکيک ماموريتشفاف نمودن وظايف و

هوشمند سازی سامانه ها و بهبود فرآیندها 

  تعامل با واحدهاي ستادي و تشکيل كارگروههاي تخصصي در حوزه فرآيندها

اخذ نظر خبرگان در خصوص ارائه مدل هاي به روز جهاني در حوزه فرآيندها

برگزاري جشنواره مديريت فرآيندها در حوزه سالمت به منظور ارائه تجارب موفق



رویکردها و انتظارات

مهندسی مشاغل

    ا ضرورت آشنايي هر چه بيشتر مديران و معاونان دانشگاه هاي علوم پزشکي و خودمات بهداشوتي درمواني بو

ضوابط انتخاب و انتصاب مديران

اغلاطالع رساني مناسب  بخشنامه ها و دستورالعمل ها به مجموعه كاركنان دانشگاه ها در زمينه مهندسي مش

ي  الزام به رعايت شرايط احراز كليه مشاغل در تخصيص پست هاي سازماني اعم از مديريتي و غيرمديريت



رویکردها و انتظارات

آموزش، انتخاب و توسعه مدیران

رعايت كامل دستورالعمل ارزيابي، انتخاب و انتصاب مديران با رويکرد كانون ارزيابي

تاكيد بر احراز هويت كليه مديران در بانک اطالعات مديران سالمت و تکميل اطالعات



رویکردها و انتظارات

مدیریت دانش

ن هواي موالي و توامي   ايجاد بستر مناسب براي اجراي نظام انگيزشي در سطح دانشگاه  و حمايت

منابع الزم براي بهسازي و توسعه مديريت دانش

تشکيل منظم كارگروه هاي اجرايي مديريت دانش در دانشگاه

شناسايي و تقدير از افراد و واحدهاي فعال و برگزيده درحوزه مديريت دانش

شناسايي، انتخاب و تاييد صالحيت تخصصي ارزيابان دانش در سطح دانشگاه



رویکردها و انتظارات

تحول و تعالی سازمانی

درورکشفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعههایبرنامهوکشوریکالنقوانيناجرای

درزمانیساتعالیوتحولبامرتبطهایبرنامهاجرایجهتمناسبهایشيوهبررسیراستای

:وریبهرهارتقابرنامهدرپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتمجموعه

از برنامه ارتقا بهره وري دانشگاه( رييس دانشگاه)اخذ حمايت مديريت ارشد •

تشکيل كميته و كارگروه هاي بهره وري دانشگاه•

تعامل با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در كميته بهره وري استان•

پيگيري پيش بيني اعتبارات برنامه ارتقا بهره وري در موافقتنامه هاي بودجه اي•

رعايت مهلت هاي زماني مندرج در مکاتبات اداري جهت گزارش دهي به ستاد وزارت متبوع•

 (جشنواره شهيد رجایی)برنامه ارزیابی عملکرد سازمانی وزارت بهداشت




