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 مقدمه و پیشگفتار

 به آموزش هایی اطالق می گردد که با دو هدف : شغل تصدی و( خدمت بدو) توجیهیهای  شآموز 

، کلیات  ، قوانین و مقررات استخدامیایف دستگاه اجرایی محل خدمت آشنا ساختن کارمندان جدید االستخدام با اهداف و وظ -0

 سی نظام جمهوری اسالمی ایران و نظام اداری.قانون اسا محیط کار، ، ، حقوق فردی و شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری

ی پیمان ، مهارت و نگرش( مورد نیاز برای تصدی شغل توسط کارمندان جدیداالستخدام )رسمی ایجاد توانایی های شغلی )دانش، -1

 آموزش ها است. خدام منوط به طی اینتگزینی جدیداالسحی و اجرا می گردد. صدور حکم کارو قراردادی( در بدو ورود به خدمت طرا

، دستگاههای اجرایی موظفند به منظور افزایش ظرفیت کارشناسی  اصالحیه نظام آموزش کارمندان دولت 4همچنین بر اساس ماده 

)موضوع  ( نظام آموزش کارمندان1/0و بهبود شایستگی های شغلی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، براساس بند)

خدمت(، نسبت به طراحی و تدوین برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل اختصاصی اقدام نموده و پس  آموزش های تصدی شغل بدو

و بدو تصدی شغل )در صورت تغییر شغل( آن را اجرا  از تصویب برنامه ها در کمیته راهبری آموزش برای کارمندان بدو استخدام 

 نمایند.

 یان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی شغل جدید اجرا شود.برنامه های تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تا پا

عضوی موثر برای سازمان تبدیل می شوند. در واقع فرآیند جامعه پذیری به د است که افراد تازه وار جامعه پذیری کارکنان فرآیندی

هنگ حاکم بر سازمان وفق دهد یا از طریق آن اعضاء جدید، عنوان ابزاری است که از طریق آن سازمان می کوشد تا افراد خود را با فر

 .ارزش ها، هنجارها، خط مشی ها و رویه های سازمانی را بشناسند؛ این فرآیند با انتخاب کارکنان شروع می شود

 :است شده آورده زیر در ها آن مهمترین که است متعددی های ویژگی دارای جامعه پذیری کارکنان

 .کنند می پیدا تغییر رفتارها و ها ارزش نگرش ها، -0

 .فرآیند پذیرش پیوستگی می یابد -1

 .گروه های کاری و عملیاتی با شغل جدید منطبق می شوند-2

 .داشت خواهند متقابل یرتاث یکدیگر روی بر مدیرانشان و جدید کارمندان-4

 .جامعه پذیری در خالء اتفاق نمی افتد-1

 .رها می شوندکارکنان از دلواپسی و اضطراب -2

 .بر عملکرد و ثبات سازمانی کارکنان اثر خواهد داشت-1
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در بدو ورود به سازمان ، کارکنان جدید می خواهند تا مطئمن شوند که تصمیم درستی را گرفته اند. ممکن است آنها تصور کنند که 

 تاس مهم سازمان برای ، بنابراین  . اند آمده ، رنظ مورد کار از فرآیند گزینش سخت یا از صدها کیلومتر دورتر برای به دست آوردن 

 .باشد آمیز خاطره ، جدید کارکنان با  برخورد اولین تا

کلیه کارکنان باید از برنامه آشناسازی برای کسب اطالعات اصلی از سازمان عبور کنند و بر مسیر درست شروع به کار نمایند. 

است ، اما آشناسازی خود به تنهایی برای موفقعیت سازمان در طی زمان ، کافی آشناسازی بخشی از فرآیند بزرگتر جامعه پذیری 

 .نیست

داد است در حالیکه جامعه سازی یک فرآیند استراتژیک است که کمک می کند تا کارکنان جدید به عنوان خآشناسازی به یک ر

آشناسازی اولین برنامه ای است که توسط  اًیرا نوعسازی دارای اهمیت است ، زاعضای مولد در سازمان قرار گیرند. بنابراین آشنا

سازمان به مورد اجرا گذاشته شده و طی آن از تجارب کارکنان جدید حمایت و پشتیبانی می شود و می تواند اثر ماندگاری برای 

 سازمان و کارکنان، داشته باشد

 :مواردی که می توان در فرایند آشناسازی به آن توجه کرد عبارتند از

 شنایی با کلیات نظام سالمت،و معرفی سازمان های بین المللی حوزه سالمتآ-0

 آشنایی با نظام سالمت،شکل گیری ان و معرفی سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان های بین المللی حوزه سالمت 

 آشنایی با ساختار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آشنایی با ساختار و تشکیالت دانشگاههای 

 آشنایی با ساختار و تشکیالت سازمان های تابعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

 آشنایی با مباحث قانونی)قوانین حاکمیتی،عمومی و اختصاصی(-1

 آشنایی با قوانین حاکمیتی و عمومی جمهوری اسالمی ایران 

 هداشت، درمان و آموزش پزشکیآشنایی با قوانین اختصاصی وزارت ب 

 آشنایی با مباحث اختصاصی در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی-2

 استخدام و ورود به خدمت 

 آموزش و توانمندسازی و مأموریت آموزشی 

 ارزیابی عملکرد کارکنان 

 حقوق و مزایا 

 طبقه بندی مشاغل 

 خروج از خدمت 
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 گزینش 

 ن نامه اجرایی آن و سایر قوانین مرتبطرسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، آیی 

 معرفی سازمان های نظام پزشکی، نظام پرستاری، انجمن های علمی و مفاهیم و قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد 

 آشنایی با مباحث کار با رایانه در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی-4

 ورد  آموزش 

 آموزش اکسل 

 آموزش پاورپوینت 

 ون اداری و نامه نگاریاتوماسی 

 شبکه و امنیت اطالعات 

 مدیریت ابزار و اطالعات 

 مباحث کامپیوتری و ویندوز 

 آشنایی با سایت ها و سامانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 مهارت های زندگی کاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-1

 جامعه پذیری 

 تباطات بین سازمانیآشنایی با رفتار سازمانی و ار 

 آیین نگارش و شناخت نامه های اداری 

 آشنایی با مفاهیم HSE 

 تفکر سیستمی 

 اصول کار تیمی 

 مدیریت بحران 

 مدیریت خشم 

 مهارت مقابله با استرس 

 مهارت حل مسأله 

 مهارت ارتباط مؤثر 

 مهارت تصمیم گیری 

 مدیریت زمان 

 آشنایی با مبانی ارگونومی و اصطالحات حرکتی 

 یم و ارزش های سازمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمفاه-2
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 اهمیت کار بهداشت و درمان از دیدگاه قرآن و روایات 

 اخالق 

 فرهنگ سازمانی در حوزه سالمت 

 آشنایی با حقوق شهروندی 

 آشنایی بیشتر پرسنل با محل خدمت خود-1

 انی است. خط مشی کلی ار است در آن فعالیت کند چگونه سازمدادن اطالعات کلی درمورد سازمان: مثال سازمانی که فرد قر

 .ازجمله اطالعاتی است که باید دراختیار تازه وارد قرار گیرد ؛سازمان چیست

  آشنایی با چارت سازمانی: همانگونه که آگاه هستید یکی از اصول چهارده گانه مدیریت اصل وحدت فرماندهی است یعنی

یک نفر دستور می گیرد و به یک نفر گزارش می دهد. فرد در بدو ورود باید بداند سرپرستش اینکه شخص بایستی بداند از 

 .کیست و نحوه گزارش دهی او چگونه خواهدبود

 یمارستان های دانشکدهمعرفی و تشریح هریک از معاونت ها و ب 
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 نتیجه گیری:

شد که چند درصد از جابه جایی های آتی پرسنل  فق خواهداگر سازمانی بتواند راههای رشد فرد در آینده را به او نشان دهد مو

لفا و محیط ناخوشایند را به اشعه گاما تشبیه کنیم نتیجه زیر حاصل می آسازمان را کنترل کند. اگر ما محیط خوشایند را به اشعه 

 .شود

ن خون ما می شود. درنتیجه خون خوش در محیط خوشایند اشعه آلفا بر مغز ما حاکمیت دارد که حاکمیت این اشعه باعث قلیایی شد

را در معده ترشح می کند که ترشح این ماده سبب می شود ما راحت تر کار کنیم « دوپامین»تر شده و درنتیجه ماده ای به نام  رنگ

ی شود. و خوش اخالق تر باشیم. در محیط ناخوشایند اشعه گاما بر مغز حاکمیت دارد و حاکمیت این اشعه باعث سیاه شدن خون م

ی دلواپس أما اسیدی شده که این ماده سرمنش کند و در این صورت خوندرنتیجه خون سیاه شده و ماده ای به نام آدرنالین ترشح می

 .ها و نگرانیهاست و سبب پایین آمدن بهره وری فرد می شود

ه و تدوین بسته اختصاصی توسط دانشگاه شایان ذکر است با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده از سوی وزارت متبوع درخصوص  تهی

 خدمات بهداشتی و درمانی هیات امنایی بسته آموزشی ذیل توسط این دانشکده تدوین و ارائه میگردد.پزشکی و  های علوم
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 :سخنان ریاست دانشکده 

 بسم اهلل الرحمن ارحیم                                                           

و  یداساوه شده یوارد دانشکده علوم پزشک یکه به تازگ یزیبرادران و خواهران عزشما خدمت همه دارم مقدم  ریخسالم و ض عر

 را از درگاه خداوند متعال خواستارم.شما  تیو موفق یصحت و سالمت

واقع ساوه که در شهر  ستهی نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک تحتمستقل  یاساوه دانشکده یعلوم پزشک دانشکده

 مشغول به فعالیت اراک شروع یدانشگاه علوم پزشک شبکه بهداشت و درمان ساوه  تحت پوششدانشکده در ابتدا با نام  نیا .شده

 نیا ل به فعالیت می باشد .ومشغمستقل  یااراک به عنوان دانشکده یبا جدا شدن از دانشگاه علوم پزشک 0291در سال  بوده  و

در شمال استان  هیساوه و زرند یهاهزار نفر در شهرستان 211از  شیب یتیبه جمع یدرمان یه مسئول ارائه خدمات بهداشتدانشکد

اق ات ،یهوشبر ،ییماماپرستاری ، از جمله  یراپزشکیپ یهارشته ندهدهدر حال حاضر ارائهاز نظر آموزشی دانشکده  نیاست. ا یمرکز

 زانیشما عز دوارمیاماطالعات سالمت هست. یو فناور یپزشک یهاتیفور ،یابهداشت حرفه ،یبهداشت عموم ط،یعمل، بهداشت مح

اعث ب ساوه یدرمجموعه خانواده بزرگ دانشکده علوم پزشک دینگاه اخالقمدار بتوان کیو با  ینگاه ارزش کینفس با  تازهو جوانان 

 شیپ یهادر سال میشاهلل بتوانو ان میبا هم هست م،یمجموعه هست کی ما همه عضو دیرا بدان نیو ا دیدانشکده شو یفیو ک یارتقاء کم

 یهادفاز ه یکی دیرا بدان نیمن ا زانیعز .میبرو شیبه پ میدار یکه در سطح مل یو با قدرت و بر اساس اهداف باالدست تیرو هم با کفا

 ییو اجرا ینظام ادار درست.همطلوب و  تیفیکخدمات با  هئارا قیو ارباب رجوع از طر انیمشتر تیهر سازمان، جلب رضا یاصل

مثل  ییهاو رشد و توسعه هست و مؤلفه یسنجش کارآمد یاصل یهااز شاخص یکی یدولت یهامردم از خدمات دستگاه تیرضا

 موجب هستند که یمناسب عوامل یرسانرفتار و برخورد با ارباب رجوع و اطالع یسرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگ

 انیمامحترمانه ن ریبه صورت رفتار نامناسب و غاًض ا مراجعان و برخورد با آنان بعضرفتار ب یچگونگ .شوندیم نیراجعم یتمندیرضا

با برخورد  دوارمیام که عرض شد یشده است. با توجه به موارد یامر توجه کمتر نیبه ا ،یمذهب یهاارزش دیرغم تأک یو عل شودیم

در ارتقاء و حفظ کرامت مردم در  میبتوان یدولت یهامراجعان دستگاه یتمندیشدن موضوع رضا نهیبا مراجعان و نهاد رکنانمناسب کا

 .میرا بردار یمؤثر یهامنظور شده است قدم یمهم تحول ادار یهااز برنامه یکیکه به عنوان  ینظام ادار

 دارم. در پایان مجدداً برای همه شما آرزوی موفقیت و صحت و سالمت

 کریمی محموددکتر                                                                                                                                            

 رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه                                                                                                                               
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 :  اهداف کلی بسته توجیهی بدو خدمت 

 :نمود معرفی ذیل شرح به توان می را توجیهی بدو خدمت بسته کلی اهداف خالصه طور به

 ساوه درمانی اشتیبهد خدمات و پزشکی علوم هدانشکد اختصاصی های نامه آیین و ها دستورالعمل با آشنایی-0

 سازمان مقررات و رفتاری الگوهای ، هنجارها ، ها ارزش جدیدالورود کارمند آن طی که سازمانی پذیری جامعه فرآیند اجرای-1

 .شود می همسو آن با خدمت محل واحد معیارهای و هنجارها پذیرش با و گیرد می فرا هدانشکد در نقش ایفای برای را

 ساوه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هدانشکد سازمانی اهداف با کارکنان فردی افاهد همسویی برای تالش-2

 کالن سازمان یک بعنوان هدانشکد کلی وری بهره افزایش درنتیجه و تابعه واحدهای کلیه وری بهره افزایش-4

 .هدانشکد کارکنان در ... و تفاهم اطمینان، و اعتماد گروه، به وفاداری همکاری، روحیه تقویت و ایجاد-1
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 تاریخچه:

 سال در و کرد آغاز را خود تیفعال 0229 سال از ها، دهیشن به توجه با ساوه شهرستان در سالمت و بهداشت خدمات ارائه مرکز

 ،0224 سال در درمان و بهداشت وزارت سیتاس از بعد.داد ادامه خود یسالمت خدمات به بهداری یا منطقه سازمان نظر ریز0211

 اراک یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه نظر تحت که شد داده ارتقا درمان و بهداشت شبکه به ساوه یبهدار ارهاد

 هیزرند شهرستان ساوه، شهرستان در سالمت خدمات ارائه تیریمد بر عالوه ساوه درمان و بهداشت شبکه. داد ادامه را خود تیفعال

 تیمحروم سالها گذشت از بعد هیزرند و ساوه یشهرستانها درمان و بهداشت تیوضع.داد قرار ودخ پوشش تحت 0212 سال تا زین را

 خانم ژهیو به یشهرستان مسئوالن یهایریگیپ با...  و متخصص پزشکان و یانسان منابع زات،یتجه امکانات، ،یمال مختلف یها جنبه از

 رارق شرفتیپ ریمس در د،یام دولت ریتداب و یاسالم یشورا مجلس در هیزرند و ساوه مردم وقت ندهینما اتیب رگلویم شهال دکتر

 شبکه ،یپزشک آموزش و بهداشت،درمان محترم ریوز یهاشم زاده یقاض دکتر حکم براساس0291 سال ماه بهشتیارد در و گرفت

 اب مستقل صورت به ،یرسم ورط به و افتی ءارتقا ساوه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشکده به ساوه درمان و بهداشت

 دکتر 11/01/0292 خیتار در.کرد کار به آغاز سال همان مهرماه در دانشکده سیرئ نیاول عنوان به زاده هیکوهپا لیجل دکتر حضور

 از یحکم یط یمصر یمهد دکتر جناب آقای. شد منصوب ساوه یپزشک علوم دانشکده سیرئ نیدوم عنوان به روش کین عباس

عهده دار این  0411ود و تا دی ماه سال نم آغاز را خود تیفعال 09/01/0291 خیتار از یپزشک آموزش و درمان داشت،به ریوز یسو

به عنوان ریاست جدید این دانشکده منصوب گردیدند. الزم   11/01/0411مسئولیت بود و جناب آقای دکتر محمود کریمی در تاریخ 

 ،یفرهنگ ییدانشجو و قاتیتحق آموزش، معاونت منابع، و تیریمد توسعه معاونت 4 یرادا ساوه یپزشک علوم دانشکده است؛ ذکر به

 ،یپرستار های رشته در و یعلم ئتیه عضو 14 یدارا دانشکده نیا.است تیریمد نیچند نیهمچن و بهداشت معاونت درمان، معاونت

 سالمت اطالعات یفناور و یپزشک یها تیفور ،ییماما ،یعموم بهداشت ،یا حرفه بهداشت ط،یمح بهداشت ،یهوشبر عمل، اتاق

 را سالمت خدمات هیزرند و ساوه شهرستان در هزار نفر 221به بیش از  ساوه یپزشک علوم دانشکده آمار؛ نیآخر طبق.دارد تیفعال

 .باشدیم هیزرند در )ع(رضا امام مارستانیب و وریشهر 01 یشهدا مدرس، دیشه مارستانیب 2 یدارا و دهدیم ارائه
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 جمعیت تحت پوشش:

هزار  211111کده می باشد . از این تعداد بیش از تحت پوشش دانشو زرندیه هزار نفر جمعیت شهری و روستایی ساوه  221بیش از  

  تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده قرار دارد. و زرندیه در روستاها ی ساوهو مابقی نفر در شهرهای ساوه و زرندیه 

 تحت پوشش: دانشکده

 دانشکده پبراپزشکی 

 شبکه ها و مراکز بهداشت:

 مرکز بهداشت ساوه و زرندیه ، شبکه بهداشت و درمان زرندیه

 بیمارستان های درمانی:

 )ع(هفده شهریور، بیمارستان امام رضا شهدای مدرس، بیمارستان شهید بیمارستان

 مراکز تحقیقاتی:

 المتاجتماعی موثر در سمرکز تحقیقاتی عوامل 
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 بیانیه رسالت دانشکده: 

شهرستانهای ساوه و زرندیه  مردم سالمت ارتقای و حفظ تأمین، وظیفه ساوه و درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی دانشکده علوم

 دار عهده را سالمت مردم مشکالت و پزشکی علوم در پژوهش و پزشکیپیرا گروه متنوع های رشته در انسانی نیروی تربیت ،

به فضائل انسانی، اخالقی و اسالمی عالوه بر علم التحصیالن و متخصصانی است که تربیت فارغدر حوزه آموزش هدف  .باشد می

 مردم سالمت سطح ارتقای و حفظ ، تامین راستای در ، خود وظایف آموزشی به عمل با همزمان دانشکده این .آراسته باشند

از  نماید.  می ارایه را بازتوانی و تشخیصی پیشگیرانه، درمانی، خدمات از ای گسترده دامنهشهرستانهای ساوه و زرندیه ،  شریف

 به و دستیابی جامعه سالمت روی فرا دشواریهای تعیین و با انجام پژوهشهای کاربردی در جهت شناخت دانشکده این دیگر سویی

 در همواره دانشکده منظور بدین نماید.  می تالش زشکیپ علوم دامنه توسعه و بسط و مردم سالمت تامین مناسب راهکارهای

 تحقق برای منابع سایر فیزیکی وفضای  ، اداری و پزشکی تجهیزات و لوازم ، انسانی مالی منابع از اعم الزم منابع توسعه تامین و

 خود و شایسته متعهد ، انگیزه با ، توانمند نیروی انسانی بر تکیه با را فوق موارد تمامی دانشکده .کوشد می گفت، پیش موارد

 برای رساند می انجام به کارکنان اقشار و سایر کارشناسان و پرستاران و پزشکان ، علمی هیئت اعضای مختلف های رده در

 می مناسب تمهیدات آنان انگیزه و دانش و مهارتها ارتقای به نسبت دانشکده همواره انسانی نیروی بیشتر چه هر کارآمدی

 ، آموزش از تمامی امور اعم در ، اسالمی ناب فرهنگ توسعه و ترویج در خود نقش از کافی شناخت با ین دانشکدها اندیشد.

 مردم به خدمت و دهد قرار می کار سرلوحه را دینی و باورهای اعتقادات و ارزشها درمانی و بهداشتی خدمات ارایه و پژوهش

 اسالمی ایران جمهوری مقدس نظام سربلندی و اعتال در خود سهم ایفای رایب یک وظیفه را شهرستانهای ساوه و زرندیه  شریف

 داند. می
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  بیانیه دورنمای دانشکده:

 حمایت از گیری بهره با و باریتعالی درگاه از استعانت با تا برآنست ساوه و درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشکده 

 تربیت زمینه در دانشکده های برتر علوم پزشکی کشور از عنوان یکی به ندهآی سال پنج طی مسئولین شهرستان در و مردم

 شود. تبدیل پژوهشی و فرهنگی  و و درمانی بهداشتی خدمات ارایه و انسانی نیروی

 انگیزه با نیروهای از گیریبهره و باتعامل سازنده درون و بیرون سازمانی و درمانی با  بهداشتی خدمات در حوزه ارایه دانشکده این

 و تحقق شریف شهرستانهای ساوه و زرندیه مردم به خدمت و رضایت خود ، جلب  رسالت به عمل راستای در خود و توانمند

 هم دانشکده های  تمامی از سبقت استاندارد گوی های شاخص گواه به ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام سربلندی و اهداف

 تبدیل خواهد شد.  پیشرو، الگو، نواندیش، نوآور، مشتری مدار، کیفیت محور کده ای دانشربود و به  خواهد را کشور در سطح

که بعنوان می باشد شدیدا بدنبال این  ساوه بهداشتی درمانی وخدمات پزشکی علوم دانشکده  در عرصه آموزش و پژوهشهمچنین 

 . دو دانایی محور شناخته شو آموزش کیفی، پیشرو، نوآور، مبتنی بر راهبردهای جهانی دانشکده برتر یک 

 و هدفمند، اثرگذار محیطی پویا و بانشاط، دخواهدر عرصه فرهنگی، میساوه  درمانی  بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشکده 

ی های رشد و شکوفای. محیط فرهنگی مورد نظر این دانشکده ، محیطی است که زمینهمطابق با ارزشهای اسالمی ایرانی داشته باشیم

 مه استعدادها فراهم شود.ه

 بیانیه اصول و ارزش های دانشکده:

 اهداف کالن این حوزه با تکیه بر :

 فرهنگی و دینی اصول و ارزشها بر تکیه-

 رجوع ارباب و دانشجویان کارکنان، اساتید، رضایت و تکریم تحقق جهت در انسانی کرامت و شأن حفظ-

 حرفه ای القاخ بر تأکید با محوری عدالت و قانونمداری-

 مناسب پاسخگویی و پذیری مسئولیت-

 گیری تصمیم و برنامه ریزی و اعضاء هیئت علمی در کارکنان مشارکت-

 محوری دانائی و ساالری شایسته-

 استراتژیک تفکر توسعه-

 نوآوری  و خالقیت روحیه کردن نهادینه-
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 التزام به رعایت معیارهای اعتبار بخشی در تمامی ابعاد دانشکده-

 استقرار نظام رهبری به جای رویکرد مدیریتی-

 تقویت روحیه کار جمعی در سایه همدلی و همزبانی -

ما در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه ، با الهام از تعالیم ارزشمند اسالم و معنویت مبنای تصمیم گیری ها و 

یم که نه تنها در درون سازمان، بلکه در خدمت رسانی به جامعه، اصول عدالت نهیم و برآنعملکرد خویش را بر عدالت محوری بنا می

محوری را مالک عمل خود قرار دهیم. در مجموعه درون سازمانی، بنحوی عمل خواهیم کرد که هر فردی به هر چه که بر اساس قانون 

 ما را مشتری محوری تشکیل میدهد . و کارکردهای واقعی محق است به آن نایل گردد. در همین راستا، اسکلت ساختاری

ما معتقد به حفظ احترام و رعایت جایگاه ویژه هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان و باالخره همه اقشار جامعه هستیم و جلب رضایت 

سرمایه خود آنان را مقدمه ای برای دست یابی به رضایت جامعه می دانیم. سعی خواهیم کرد نیروی انسانی را در عمل ارزشمندترین 

بدانیم و زمینه الزم برای مشارکت، نوآوری و کارگروهی را فراهم کنیم و در جهت ایجاد ارتباطات باز و متقابل و ایجاد نظام ارزشیابی 

و شایسته ساالری تالش کنیم. ما در ساختار خود، بنحوی مدیریت خواهیم کرد که ارزش انسانیت و کرامتی )کرامت انسانی( که 

او بخشیده است در تحت هیچ شرایطی خدشه دار نشود. مبنای قضاوت را قانون مداری و عمل به قوانین و مقررات شفاف  خداوند به

 دانیم. و ابالغ شده می

ساختار جامعه سالمت را که ما متولی آن هستیم را بنحوی طراحی و مدیریت خواهیم کرد که خدمات پایه سالمت در عرصه بهداشت 

ار همه ارکان جامعه قرار بگیرد. باالخره همه ما مدیران، کارکنان مسئولیت تولیت سالمت، تعلیم و تربیت نیروی و درمان در اختی

های دانیم. ما پیامدخود را در همه حال نسبت به آن جوابگو میو ( سئولیت پذیریانسانی شایسته و دانایی محوری را پذیرفته )اصل م

پذیریم و به این اصل ایمان داریم که جوابگویی شرط سالمت سازمان و موفقیت آن خود را میمطلوب و نامطلوب تصمیمات و عملکرد 

کند که شرایط ارائه خدمات سالمت ایمن و مبتنی بر استانداردهای باال را برای مردم خود باشد. مسئولیت پذیری ما ایجاب میمی

 فراهم سازیم. 
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 ساوه درمانی و تیبهداش خدمات و پزشکی اهدف کالن دانشکده علوم

 

 پزشکی مختلف علوم و متعهد در شایسته ماهر،  انسانی با علم، نیروی تربیت و تعلیم 

 پزشکی علوم دامنه توسعه و سطح سالمت ارتقای حفظ و  تامین راهکارهای شناخت و جامعه سالمت مشکالت در پژوهش 

 و فرد در سالمت تهدیدکننده و عوامل بیماری گسترش از یریجلوگ و مردم سالمت حفظ منظور به پیشگیرانه اقدامات اعمال 

 سالمت کننده تقویت اقدامات توسعه و ترویج و جامعه

 دامنه گسترش از جلوگیری و افراد بیمار مناسب درمان منظور به پارامدیکال و دارویی ، تشخیصی ، درمانی خدمات تامین 

 بیماران ری دربیما از ناشی عوارض دامنه کردن محدود و بیماری

اهداف دانشکده و رسالت تحقق برای سازی ظرفیت و بخشی اثر و کارایی حداکثر با منابع گیری بکار 
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                                                                                    معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع : 

 و  دانشکده متعالی اهداف به نیل درجهت ساوه درمانیبهداشتی  خدمات و پزشکی علوم دانشکده منابع و مدیریت توسعه معاونت

 های وسیاست پنجم ساله پنج قانون،0414 افق در ایران اسالمی جمهوری ساله بیست انداز سندچشم راستای ودر تابعه واحدهای

 جذب، تامین ضمن معاونت این.  ورزد می تالش خود های ولیتمسئ و وظایف انجام درجهت رهبری معظم مقام ابالغی اداری نظام کلی

 از استفاده با و پرداخته تجهیزاتی و پشتیبانی ، فنی ، حقوقی، رفاهی خدمات ارائه به فیزیکی،  مالی،  انسانی منابع توسعه و رشد و

 . نماید می تالش دانشکده مجموعه های نیاز رفع جهت در خود متعهد و متخصص نیروهای

 و ننوی روشهای بکارگیری با است مصمم ساوه درمانیبهداشتی  خدمات و پزشکی علوم دانشکده منابع و مدیریت توسعه اونتمع

 ایستهوش ممتاز جایگاهی به منابع کلیه نظارت و تخصیص و تامین،  دهی سازمان، ریزی برنامه زمینه در،  امکانات کلیه از گیری بهره

 یابد. دست کشور پزشکی علوم های دانشکده بین در،  نیازها به پاسخگویی در

 :اهداف کلی

 سازماندهی منابع انسانی در جهت اهداف سازمانی و وظایف شغلی -

 ارتقاء دانش و مهارت ونگرش مورد نیاز کارکنان -

  ارتقاء سطح مدیریتی دانشگاه-

 توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی-

 هداشت ،درمان ،آموزشی و پژوهشیبهبود و توسعه فضای فیزیکی حوزه ب -

 افزایش در آمدهای دانشکده  -

 تقلیل هزینه های دانشکده -

 

 استراتژی ها:

 اصالح نظام ساختاری دانشکده در راستای ماموریت ها و نقشه های علمی 

 و ارتقاءسطح  برنامه ریزی نیازهای آموزشی کارکنان متناسب با اهداف سازمان ونیازهای شاغلین به منظور توانمندسازی

 دانش علمی و اداری کارکنان

 تخصیص پست های مدیرتی به کارکنان شایسته وکارآمد 

 الکترونیکی نمودن خدمات بخش طبقه بندی مشاغل 

 استفاده بهینه و سازماندهی و توسعه منابع فیزیکی ، تاسیساتی و تجهیزاتی دانشکده 
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 استاندارد سازی و افزایش فضای آموزشی 

 ودجه ریزی عملیاتی از طریق اصالح سیستم حسابداری و اصالح فرآیندهااستقرار نظام ب 

 تخصیص بموقع و هدفمند بودجه و اعتبارات بر اساس شاخص های منطقی 

 حاکمیت انضباط مالی و انجام صرفه جویی 
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    :  معرفی معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی 

 و یعلم نیازهای به پاسخگوئی جهت در آموزشی استانداردهای بر تأکید با فرهنگی دانشجویی و تحقیقات آموزش معاونت  

 یتکیف مدیریت اصول کارگیری به با و آموختگان دانش آموزشی ریزی برنامه فرآیند بهبود و توسعه طریق از جامعه پژوهشی

 آموزشی معاونت مسئولیت برمیدارد گام جامعه اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی توسعه و رشد راه در نوین تکنولوژی و فراگیر

 ارتقاء و حفظ جهت در اجتماعی عدالت به تأکید با و عالقه و مهارت با که است متعهدی و متخصص انسانی نیروی مدیریت دانشگاه

 .باشد کوشا جامعه سالمت

 با و آموزشی مدیریت در گیری علمی تصمیم مبانی تحقق طریق از است مصمم فرهنگی دانشجویی و تحقیقات آموزش معاونت

 .گردد مطرح آموزش علوم پزشکی از دانشکده های معتبر یکی بعنوان فرهنگی و دینی مبانی به توجه

 فراهم به نسبت وتوانمند شایسته کارکنان و علمی هیئت اعضای از بهرگیری با فرهنگی دانشجویی و تحقیقات آموزش معاونت

 استان زنیا رفع منظور به انگیزه با و متعهد، کارآمد انسانی نیروی وتربیت تعلیم ایبر الزم رفاهی شرایط و مناسب محیط سازی

 این تحقق برای. نماید می اقدام، کشوری و استانی جامعه سالمت ارتقاء و حفظ، ایجاد برای متخصص و ماهر نیروهای به وکشور

 اب دانشجویان آموزش نهایت در و شود می تکیه یاسالم ناب تفکر بر مبتنی ارزشی بسترهای و فرهنگی محیط توسعه به امر

 مردم به خدمت مشتاق و توانمند، انگیزه با،  متعهد آموختگان دانش آن ثمر و آمیخته هم در اسالمی ارزشهای و اخالق و فرهنگ

 . باشند می دردآشنا و

 ریقط از برنامه انتهای تا که است آن بر دانشجویی فرهنگی حوزه در ساوه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده

 سالمیا واالی ارزشهای بر تکیه با کارکنان و دانشجویان روانی و جسمی سالمت های زمینه گسترش و کیفی و کمی ارتقاء و تامین

 اءارتق تایراس در کافی ومهارتهای دانش واجد و کارآمد و انگیزه با، متعهد افرادی، فداکاری حسن و دوستی نوع و احترام رعایت و

 .باشد پزشکی علوم برتر دانشگاههای جزء و نموده تربیت جامعه سالمت

 

 کلی: اهداف

 ارتقا کمی و کیفی آموزشی و پژوهشی دانشکده با هدف تربیت دانش آموختگان متعهد ، متخصص و خالق  - 0

 جرایی ارتقا توانمندی های اعضای هیات علمی در ابعاد آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ا - 1

 توسعه همکاری های بین بخشی و فرابخشی با دانشگاه های معتبر  - 2

 توسعه فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی  -4

 ساماندهی و استقالل نظام اداری و مالی دانشکده و ارتقا امور رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی  -1

 داشت و پرستاری به منظور ارتقا دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بهبه دانشکده  تفکیک دانشکده های پرستاری ،  -2

 رشد وتعالی فضایل اخالقی و دینی و استعدادهای فرهنگی ، هنری دانشجویان

 افزایش روحیه خود باوری و جلب مشارکت دانشجویان در حوزه فرهنگی و صنفی– 1

 ترویج ورزش در دانشگاه ومراکز وابسته - 1
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 رتقای رضایتمندی دانشجویان در زمینه امور رفاهیا - 9

 تأمین و ارتقاء سالمت روانی دانشجویان وکمک به تعالی دانشجویان از طریق پیشگیری و درمان مشکالت روان شناختی -01

 رشد و ارتقاءفعالیتهای روابط عمومی -00

 استراتژی ها:

 جدید های رشته اجرای و پیشنهاد تدوین، رشته های تحصیلی ازطریق توسعه 

 آموزشی گروههای درونی اجرای ارزشیابی   

 بازنگری و تدوین حداقل توانمندی ها بر اساس استانداردها در زمینه تئوری و عملی 

 برنامه ریزی جهت بهبود مهارت های بالینی ، دانشجویان با استفاده از روش های جدید آموزش 

 خالق و ممتاز حمایت از دانشجویان ضعیف و شناسایی دانشجویان 

 ارتقا نحوه  ارزشیابی دانشجویان 

 ارتقا توانمندی پژوهشی دانشجویان 

 ارتقا سطح خالق حرفه ای دانشجویان 

 بکارگیری روشهای نوین آموزش 

 افزایش شرکت در سمینارها و مجامع علمی و اعطا فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی 

 حدهاارتقا مهارتهای مدیریتی و اجرایی مسئولین وا 

 بکارگیری سازوکارهای مناسب به منظور رعایت اخالق حرفه ای توسط اعضای هیات علمی 

 امکانات و مهارتهای پژوهشی ءارتقا 

 افزایش تعداد پروژه های تحقیقاتی مشترک با دانشکده های داخلی و خارجی 

 ارتقا کمی و کیفی پژوهش های بالینی 

 طالعات و تجربیاتاستفاده از اساتید برجسته به منظور تبادل ا 

 عقد تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه های داخلی و خارجی 

 ارتقا کمی و کیفی تجهیزات و تکنولوژی آموزشی 

 ارتقا کیفی نیروهای انسانی و تجهیزات آموزشی 

 ارتقا نرم افزاری و سخت افزاری و بانک اطالعاتی دیجیتال 

 نانارتقا سیستم نظارت و ارزیابی کارک 

 ارتقا سیستم ارزیابی اعضای هیات علمی 

 تفکیک دانشکده های پرستاری ، بهداشت و پرستاری 

 تقویت روحیه تعهد،اخالق و  رفتار حرفه ای 

 زمینه سازی برای بروز خالقیت های فرهنگی و هنری دانشجویان و کارکنان 

 تقویت فرهنگ دینی و معارف قرآنی و اهل بیت 
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 ترویج فریضه الهی نماز 

 ویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکرتر 

 تبین و ترویج و گسترش ازدواج دانشجویی 

 تقویت هویت ملی و اسالمی 

 تقویت روحیه آزاد اندیشی و فرهنگ گفتگو 

 جلب مشارکت دانشجویان در حوزه فرهنگی 

 جلب مشارکت دانشجویان در حوزه صنفی 

 توسعه و ارتقاء ورزش های همگانی 

 ای حرفه ای و قهرمانیتوسعه و ارتقاءورزشه 

 ارتقاء شاخص فضای اقامت دانشجویان 

 تسریع وتسهیل در ارائه خدمات تغذیه ای و ارتقاء کیفی غذای دانشجویان 

 مشارکت خیرین جهت مساعدت در امور رفاهی ، معیشتی )صندوق قرض الحسنه(و ورزشی دانشجویان 

 تأمین سالمت روانی دانشجویان 

 یط دانشگاه وزندگی دانشجوییکمک به سازگاری مؤثر با مح 

 بهبود وضعیت تحصیلی ، اجتماعی و انضباطی دانشجویان 

 ارتقاء اطالع رسانی بموقع 
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:  معرفی معاونت بهداشتی 

سیب پذیر میباشد برنامه ریزی جهت ه به ویژه گروههای هدف و آمعاونت بهداشتی دانشکده مسئول ارتقا سطح سالمت آحاد جامع

به حفظ کرامت انسان ها،عدالت اجتماعی ،هماهنگی بین بخشی ،مشارکت مردمی و آموزش همگانی بر اساس این رسالت با عنایت 

اجرای سیاستهای کالن بهداشتی اعالم شده از طریق وزارت متبوع خواهد بود . معاونت بهداشتی دانشکده مسئول ارتقا سطح سالمت 

برنامه ریزی جهت این رسالت با عنایت به حفظ کرامت انسان ها،عدالت سیب پذیر میباشد اد جامعه به ویژه گروههای هدف و آآح

اجتماعی ،هماهنگی بین بخشی ،مشارکت مردمی و آموزش همگانی بر اساس اجرای سیاستهای کالن بهداشتی اعالم شده از طریق 

ه آحاد جامعه به افزایش سواد سالمت با توجه به اهمیت نقش سالمت در کیفیت زندگی انسان ها و نیاز هم وزارت متبوع خواهد بود .

،این دانشکده در نظر دارد در آینده نزدیک شاخص های سالمت را در سطح دانشکده به گونه ای ارتقا ء دهد که سالمتی یکی از اصول 

وم پزشکی در اولیه مورد توجه مردم  در زندگی روز مره گردد و معاونت بهداشتی دانشکده  به عنوان یکی از دانشکده ها برتر عل

 .جهت ارتقا ءسطح سالمت مردم معرفی گردد

 کلی: اهداف

 بهبود شاخصهای سالمتی در تمامی ابعاد -0

 بهبود شیوه زندگی مردم و افزایش سواد سالمتی در راستای سالمت جامعه  -1

 افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی-2

 افزایش میزان رضایتمندی مشتریان نظام سالمت-4

 تژی ها:استرا

 ارتقاءنظام مراقبت بیماری های غیرواگیر 

 افزایش مراقبت بیماری های واگیر 

  بهبود شاخصDMFTدر سطح گروه هدف 

 بهبود وضعیت مراقبت از بیماران خفیف روانی 

 توسعه برنامه های سالمت محیط 

 کاهش موارد ابتال به سوءتغذیه الغری و چاقی 

 افزایش سطح سالمت کارگران 

 ماهگی 2تغذیه با شیر مادر تا پایان  ارتقا وتداوم 

 افزایش مداخالت در جهت کاهش مرگ ومیر کودکان 

 تداوم و ارتقا ءنظام مراقبت سالمت مادران 

 افزایش استفاده از رسانه های جمعی 

 توانمند سازی نوجوانان و جوانان در خود مراقبتی 

 افزایش سواد سالمتی عموم مردم در زمینه خود مراقبتی 
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 شارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بهداشتیافزایش م 

 تابعه مراکز در ارائه قابل خدمات افزایش 

 بهداشتی کارکنان رضایتمندی افزایش 

 مردم عموم رضایتمندی افزایش 

 معرفی معاونت درمان :

، رمانید خدمات بر نظارت و ارتقاء، تأمین وظیفه ساوه درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشکده درمان معاونت

 نحوی به که یکسان کلیه و پوشش تحت جمعیت برای بیمارستانی و بیمارستانی پیش سطوح در را نوتوانی و توانبخشی، تشخیصی

 و کارآمد و باانگیزه، ماهر، متخصص نیروهای از دانشگاه منظور بدین. باشد می دارعهده، باشندمی خدمات نوع این متقاضی

 یمتکر، خدمات کیفیت ارتقای و گسترش معاونت این. گیردمی بهره مناسب و ایمن تسهیالت و تجهیزات و مناسب هایآوریفن

 بر تکیه امور این تحقق برای و داده قرار خویش سرلوحه را شایسته و ایمن خدمات ارائه و مراجعین و بیماران رضایت جلب و

 رنامهب خودتاپایان شایسته انسانی برنیروی باتکیه درمان معاونت .دارد مجرب و متخصص و باانگیزه، متعهد کارکنان و پزشکان

 خواهد بدیلت پزشکی علوم برتر های دانشگاه از یکی به،  وبازتوانی نوتوانی، تشخیصی، درمانی خدمات ارائه وکمیت ازنظرکیفیت

 .شد

 :کلی  اهداف

 ارتقاء شاخصهای بالینی و مدیریتی بیمارستانها -0

 ردهای اعتباربخشی در مراکز درمانی توسعه و استقرار استاندا-1

 درمانی-ارتقاء کمی وکیفی خدمات   تشخیصی  – 2

 ارتقاء کیفی خدمات پیش بیمارستانی ومدیریت بحران  -4

 ارتقاء وبهبود استانداردهای فیزیکی وتجهیزاتی -1

 ارتقاء وتوسعه خدمات اورژانس بیمارستانی  -2
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 استراتژی ها: 

 ی آموزشیتشکیل جلسات وکارگاهها 

 بدینوسیله تدوین برنامه استراتژیک وعملیاتی 

  اولویت بندی نیازهای آموزشی–برگزاری کارگاهها ودوره های آموزشی 

 ترویج فرهنگ  وادبیات ایمنی در سطوح بیمارستانها 

 تهیه چک لیستهای نظارتی 

 برگزاری کارگاههای آموزشی  بمنظور افزایش توان علمی 

 11مارستانی تاحدافزایش ویزیت بیماران بی% 

 پیگیری راه اندازی واستقرار  -راه اندازی پایگاههای اورژانس شهری وروستاییEOC 

 برگزاری کارگاه ، مانور ،همایش 

 تامین آمبوالنسهای نووکامل نمودن تجهیزات 

 ایجاد فضا ی استاندارد ومناسب 

 تکمیل پروژه های نیمه تمام 

 گسترش فناوری اطالعات در حوزه درمان 

 ح فضای فیزیکی وتامین تجهیزاتاصال 

 برگزاری کارگاه های آموزشی 

 معرفی مدیریت غذا و دارو:

 امنیت سطح افزایش جامعه، سالمت سطح ارتقای هدف با ساوه پزشکی علوم کدهدانش دارو و غذا مدیریت

 نماید می تفعالی کاری عرصه در کاربردی تحقیقات فرایند افزایش خدمات، گیرندگان رضایتمندی افزایش غذا،

 و غذایی دارویی، محصوالت و خدمات کیفیت ارتقاء و حفظ را خود بنیادین و اصلی رسالت همواره و

شهرستان  در خود نظارت تحت محدوده در پزشکی، تجهیزات و بهداشتی،آزمایشگاهی -،آرایشی آشامیدنی

 واحد این پزشکی زوماتمل و تجهیزات و دارو حوزه در موضوع این به عنایت با.است داده قرار ساوه

 و کیفیت با االشاره فوق محصوالت به نیاز هنگام در پوشش تحت جمعیت عادالنه دسترسی و تامین متولی

 .باشد می عرضه و واردات ، تولید مراکز بر مستمر های ارزیابی و بازرسی طریق از و مناسب قیمت

 تولید بر نظارت و بهداشتی و آرایشی ، غذایی مواد ایمنی و سالمت تامین وظیفه مدیریت این همچنین

 .دارد را خود پوشش تحت محدوده در را خشک شیر و ها مکمل سنتی، طبیعی، های فرآورده عرضه

 :کلی  اهداف

 روانی و اجتماعی و تقویت سبک زندگی سالم و ایرانی جامعه تحت پوشش-ارتقا کیفیت سالمت همه جانبه در ابعاد جسمی .0

 کیفیت با درمانی و بهداشتی مراقبتهای و خدمات از پوشش تحت جامعه آحاد دیمن بهره دسترسی بهبود .1
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 جامعه نیازهای و ها اولویت بر مبتنی ها رشته توسعه و پزشکی علوم پژوهش و آموزش کیفی و کمی ارتقا .2

 شواهد بر مبتنی گیری تصمیم کردن نهادینه و ریزی برنامه و مدیریت نظام بهبود .4

   ها فرصت از مندی بهره و امکانات و ها تزیرساخ بهبود و توسعه .1

 سالمت نظام مختلف خدمات در مصرف الگوی اصالح .2

 سازمانی فرهنگ ارتقای و انسانی و فیزیکی مالی، منابع وری بهره افزایش .1

 ستراتژی ها:ا

 یی،دارو غذایی، حوزه در محور سالمت اقالم خصوص در مردم عموم آگاهی سطح ارتقا و سالمتی سواد افزایش 

 بهداشتی و آرایشی

 دوره برگزاری طریق از سالمت های فراورده منطقی مصرف و تجویز جهت مردم و پزشکی گروه آگاهی سطح ارتقا 

 گروهی های رسانه از استفاده و آموزشی

 بهبود دسترسی و بهره مندی آحاد جامعه از سیستم پاسخگویی دارویی (DPIC) 

 دارویی و بهداشتی و آرایشی غذایی، حوزه ایعصن فنی مسئولین سازی توانمند و آموزش 

 بهداشتی و آرایشی و غذایی دارویی، صنایع اولویت با دانش سازی تجاری و صنعت با ارتباط بهبود 

 بهداشتی و آرایشی و غذایی دارویی، اولویت با بنیان دانش های شرکت از حمایت 

 انیپشتیب به مربوط امور تقویت و سازمانی چارت با مطابق متخصص نیروهای جذب طریق از نظارت توسعه و تقویت  

 دارویی و بهداشتی و ارایشی غذایی، صنایع از گرفته صورت بازرسی کیفی و کمی ارتقا 

 ایه انبار از بازرسی تعداد افزایش طریق از پوشش تحت تولیدی واحدهای توزیع و تامین برزنجیره نظارت افزایش 

 پوشش تحت حوزه توزیع و پخش مراکز آشامیدنی و غذایی محصوالت نگهداری

 نمیزا به مکمل ، سنتی طبیعی، های فراورده کل اداره پوشش تحت های فراورده عرضه و توزیع کیفی و کمی ارتقا 

 (مجاز غیر عرضه و توزیع مراکز کاهش منظور به) موجود وضع به نسبت 11%

 طرح مشمول محصوالت بحرانی های انطباق عدم درصد کاهش PMS پوشش تحت های فرآورده اولویت با 

 دارویی شده تایید محصوالت توسط کشور دارویی بازار ارزش درصدی 01 سهم به دستیابی 

 منطقه در موجود پتانسیل به توجه با داروسازی دانشکده مجوز دریافت 

 هاصالح چارت تشکیالتی متناسب با مامویتهای محوله به منظور انجام و ارتقای امور حاکمیتی مربوط 

  ارتقا سطح خدمات آزمایشگاهی غذا و دارو با رویکرد بررسی ریسک ایمنی و امنیت محصوالت غذایی و دارویی و

 آرایشی و بهداشتی

 پشتیبانی جهت انجام بازرسی ها 

 ایجاد انبار استراتژیک دارویی 

 دارو و غذا حوزه کارشناسان سطح ارتقا برای تخصصی آموزشی های دوره برگزاری افزایش 
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 عرفی و تشریح سامانه های اختصاصی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوهم

 

 اتوماسیون نرم افزار دیدگاه office.savehums.ac.ir چارگون

eprint eprints.savehums.ac.ir  بانک مقاالت دانشگاه 

PMQ pmq.savehums.ac.ir تجهیزات پزشکی 

BI bi.savehums.ac.ir  مدیریتیداشبورد 

 سامانه تردد و تغذیه timecard.saveums.ac.ir کسری

 سامانه جیرا sepasissues.behdasht.gov.ir سپاس

 سامانه سیب sib.savehums.ac.ir سیب

 سامانه کارگزینی و حقوق و دستمزد tpa.savehums.ac.ir آذرخش

 سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی res.savehums.ac.ir پژوهشی

 سایت دانشکده savehums.ac.ir تسای

 سیستم جامع کارکنان portal.savehums.ac.ir آذرخش

HMIS hmis.savehums.ac.ir سیستم مدیریت اطالعات بهداشتی 

 سیستم مدیریت آموزش hamava.savehums.ac.ir هماوا

 نرم افزار ازمایشگاهی نرم افزار پارس تیام

Asayar 115.savehumss.ac.ir فزار اورژانسنرم ا 

 نظام نوین مالی نرم افزار  روزآمد

 نوبت دهی اینترنتی nobat.savehums.ac.ir فراز سیستم

AdobeConnect vc.savehums.ac.ir وبینار 
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:  سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان 

 سامانه آموزش فراگیران:

 

 اجرای راستای در آموزش، واحد با سازمان پرسنل ارتباط و اطالع جهت وب تحت ای سامانه فراگیران، آموزش انهسام

 آموزش می باشد. فرآیندهای بهتر

 ورود به سامانه آموزش ضمن خدمت دانشکده :

ر فراگیر با استفاده از نام کاربری و و هد میشو   /http://portal.savehums.ac.ir  برای ورود به سامانه وارد لینک فراگیر)پرسنل(

بر روی آیتم  باید و در صفحه اصلی سامانهکه به صورت پیش فرض کاربری همان کد ملی می باشد. درمز عبور وارد سامانه میشو

 کند.پورتال آموزش کلیک 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می باشد که در تصویر زیر مشخص است.و با کلیک بر پورتال آموزش صفحه زیر باز می شود که شامل چند قسمت 
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فراگیر)پرسنل( می تواند نسبت به درخواست و ثبت نیازهای جدید دوره های آموزشی مورد نیاز براساس  درخواست دوره آموزشی :

 نیازهای شغلی و ارجاع به مدیریت واحد جهت تایید دوره ها و ارسال به واحد آموزش از این بخش اقدام نماید.

 

کسی که در آزمون ثبت نام شده با کلیک برا در این بخش برای شرکت در دوره های مجازی تعیین شده است و هر مجازی: آموزش 

 آن می تواند وارد آزمون شود.

 

هر پرسنلی برای شرکت در ازمون نیامند مطالعه منابع و آمادگی برای آزمون می باشد لذا برای مشاهده  مطالعه محتوای الکترونیکی :

 ابع آزمون باید بر روی کتابخانه دیجیتال من کلیک کند و منابع مورد نظر را جستجو و دریافت کند.من

 

هر فراگیر )پرسنل( می تواند با کلیک بر آیتم سوابق آموزشی کلیه اطالعات شناسنامه آموزشی  در این بخششناسنامه آموزشی: 

 خود را مشاهده و چاپ نماید.

 

ن بخش هر فراگیر )پرسنل( می تواند با کلیک بر کالس های آموزشی، دوره های ثبت نام شده خود را که در ای کالس های آموزشی :

 برایش فعال است مشاهده کند .

 آشنایی با سامانه آموزش و توانمند سازی رشد:

 

میشود و هر فراگیر با استفاده از نام  /https://karmand.behdasht.gov.irبرای ورود به سامانه وارد لینک   فراگیر)پرسنل(

کاربری و رمز عبور وارد سامانه میشود که به صورت پیش فرض کاربری همان کد ملی و رمز عبور شماره شناسنامه می باشد.و در 

 کلیک کند. آموزشصفحه اصلی سامانه باید بر روی 

 

  

https://karmand.behdasht.gov.ir/
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بخش دارد که شامل نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی، برگزاری دوره ها و ارزیابی آموزشی و  2با انتخاب آموزش مرکز صفحه که 

 سایر خدمات آموزشی است و هر کدام دارای ایتم هایی است که با کلیک بر آن میتوان فعالیت مورد نظر را انجام داد.
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 آشنایی با سامانه کسری:
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  :نقل و انتقاالت سامانه با آشنایی

 /https://transfer.behdasht.gov.iمطابق شکل زیر  آدرس  firefox با استفاده از مرورگر برای ورود به سامانه نقل و انتقاالت

 رود به سیستم کلیک می کنیم.را وارد نموده ف سپس بر روی آیکون و

مطابق شکل زیر نام کاربری)به صورت پیش فرض شماره ملی( و کلمه عبور )به صوت پیش فرض شماره ملی( را وارد نموده سپس بر 

 روی آیکنورود کلیک میکنیم. ضمنا بعد از ورود به سیستم تغییر کلمه عبور اجباری می باشد.

 

 

 

 

 شده و بر روی آیکون تامینو توزیع نیرو کلیک می کنیم.ئسامانه نقل و انتقاالت  مطابق شکل زیر وارد صفحه نخست

https://transfer.behdasht.gov.i/
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 مطابق شکل زیر بر روی آیکون نقل و انتقاالت کلیک می کنیم.

 

 

 

 

 صفحه نخست سامانه نقل و انتقاالت مطابق شکل زیر می باشد.
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عد از کلیک بر روی این گزینه نقل و انتقاالت درون سازمانی، نقل و انتقاالت بر روی گزینه ثبت نام مطابق شکل زیر   کلیک کرده و ب

 برون سازمانی، ماموریت درون سازمانی و یا برون سازمانی را انتخاب میکنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق شکل زیر آیکون انتخاب و ادامه کار را انتخاب میکنیم.
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کاربر نمی تواند آن ی شویم در مرحله اول اطالعات شخصی را مشاهده میکنیم که مرحله ثبت نام مق شکل زیر هنگامی که وارد مطاب

ها را تغییر دهد زیرا این اطالعات از سامانه پرسنل وزارت بهداشت فراخوانی می شود. جنانکه کاربری درخواست تغییر این اطالعات 

بر روی آیکون راهنما اطالعاتی درباره این مرحله نمایش داده را دارد می بایست به سوپروایزر واحد مراجعه نماید. هم چنین با کلیک 

 می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در 

مرحله دوم مشخصات شغلی ، مطابق شکل زیر که اطالعاتی در مورد شغل سازمانی کاربر نمایش می دهد. همچنین با کلیک بر روی 

 آیکون راهنما اطالعاتی درباره این مرحله نمایش داده می شود.
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قل و انتقال و ماموریت درون سازمانی واحد مبدا و مقصد را انتخاب درخواست ، مطابق شکل زیر برای ن حله سوم اطالعاتدر مر

به منظور انتقال به واحد جدید انتخاب می  میکنیم.پرسنل اگر انتقال برون سازمانی می باشد واحد مبدا، شهر مقصد،واحد مقصد

اری( و شماره موبایل را وارد می کنیم. هم چنین با کلیک بر روی آیکون راهنما اطالعاتی نماید، علت درخواست ، توضیحات )اختی

 درباره این مرحله نمایش داده می شود.
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در مرحله چهارم عوامل امتیاز آور ، مطابق شکل زیر چنانچه شرایط مورد نظر از جمله ایثارگری، تاهل،جانبازی و... را داشته باشد  

 مربوط به رصد جانبازی را وارد کرده ایم. در این مثال شخص انتقال درون سازمانی را انتخاب کرده و عوامل امتیازانتخاب میکند و د

 آن را مشاهده می کند. اگر انتقال برون سازمانی بود عوامل امتیاز آور مقصد را نیز مشاهده می نمود.
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 رد نیاز را بارگزاری نماید.در مرحله پنجم ضمایم،مطابق شکل زیر کاربری می بایست مو

در مرحله ششم تایید اطالعات مطابق شکل زیر کاربر اطالعات وارد شده را مشاهده نموده و در صورتیکه از صحت اطالعات اطمینان 

ایش له نمداشته باشد از فرم چاپ گرفته و به مرحله بعدی می رود. هم چنین با کلیک بر روی آیکون راهنما اطالعاتی درباره این مرح

 داده شود.
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در مرحله آخر کد رهگیری ، مطابق شکل زیر کاربر کد رهگیری خود را دریافت می نماید تا در مرحله ویرایش اطالعات و مشاهده 

 نتایج از آن استفاده کند.

را  می رود. کد رهگیریویرایش: بر روی گزینه ویرایش مطابق شکل زیر کلیک نموده بعد از کلیک بر روی این گزینه به صفحه بعد 

وارد نموده و بر روی گزینه جستجو کلیک می کنیم ، اگر کد رهگیری فراموش شده باشد، باید روی گزینه کد رهگیری را فراموش 

کرده ام کلیک کنیم. در صورتیکه سوپروایزر واحد دسترسی ویرایش اطالعات را به کاربر داده باشد،کاربر می تواند اطالعات خود را 

 ایش کند.ویر

 

 

 

مشاهده نتیجه:بر روی گزینه مشاهده نتیجه مطابق شکل زیر کلیک نموده، بعد از کلیک روی این گزینه کد رهگیری را وارد نموده و 

 نتیجه را مشاهده میکنیم.
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 بعد از کلیک بر روی گزینه جستجو دو گزینه داریم:

 (مشاهده اطالعات کلی0

 (خاتمه فرایند ثبت نام1
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 :رفاهی دانشکده علوم پزشک ساوه)تسهیالت بانکی،بیمه تکمیلی درمان،تسهیالت اقامتی سامانه با یآشنای

شوید و مسیر استفاده از آن به صورت تصویری     /http://portal.savehums.ac.irبرای دسترسی به این خدمات وارد لینک 

 نمایش داده شده است.
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با   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سامانه جامع مدیریت دانشآشنایی 

 

https://km.behdasht.gov.ir 

 

 

ثبت نام و  "جهت عضویت در سامانه جامع مدیریت دانش، ابتدا از طریق ادرس فوق صفحه ورود به سامانه را باز کرده و روی گزینه 

 کلیک می نماییم. "احراز هویت 

 

 

 

 

 

 .در این مرحله کد ملی خود را وارد می کنیم

 

 

 

کنیم.رمز عبور به شماره موبایل اعالم شده ارسال کلیک می "ذخیره کاربر"اطالعت درخواست شده را تکمیل نموده و روی گزینه 

 گردد.می
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 پس از ثبت نام و دریافت رمز عبور ، می توانیم با وارد کردن نام کاربری )کدملی( و رمز عبور وارد پروفایل خود شویم.

 

 

 انشچرخه ثبت د
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 گام اول : پس از ورود به پروفایل از منو سمت چپ گزینه ثبت را انتخاب می کنیم

 

 

 .گام دوم : روی گزینه ثبت دانش کلیک کرده و گزینه ثبت تجربه را انتخاب می کنیم
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اییم.درمسیر تکمیل موارد ضروری نمدار می گام سوم : روی گزینه پیش نویس کلیک کرده و به ترتیب اقدام به تکمیل موارد ستاره

  می توان از فایلهای راهنمای موجود کمک گرفت.
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 گام نهایی :اقدام به ثبت و تایید دانش می نماییم.
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