فهرست فعالیتهای کلیدی ) (Key Actionي مًضًعات حساس ()Critical subjects
معايوت بیه الملل داوشگاٌ علًم پزشکی تهران
وام ياحد :مدیریت تًسعٍ مىابع ي پشتیباوی
ردیف

عنوان فعالیت

شرح فعالیت

تبهیي ٍ تَصیغ ًیشٍی اًؼبًی

 -1تجضیِ ٍتحلیل ٍ ثشآٍسد هٌبثغ اًؼبًی جْت اػالم ثِ داًـگبُ

جامعه هدف

متولی انجام فعالیت به تفکیک فعالیت های صورت
گرفته(کارشناس/کارشناسان)

1

ٍ کؼت هجَص اػتخذاهی
 -2جوغ آٍسی ًیبص ّبی ٍاحذّب ثِ ًیشٍی اًؼبًی دس هـبغل
هختلف
 -3جوغ ثٌذی اػالم ًیبص ٍاحذّب
 -4ثشسػی تمبضبّبی ٍاكلِ جْت اؿتغبل
 -5هلبحجِ عجك ضَاثظ
 -6هکبتجِ ثب ػتبد جْت هؼشفی پزیشفتِ ؿذگبى ثِ ّؼتِ گضیٌؾ
 -7هکبتجِ ثب ػتبد جْت هؼشفی پزیشفتِ ؿذگبى ًْبئی جْت
اًجبم هؼبیٌبت پضؿکی  ،اػتؼالم اص هشاکض ریلالح ثِ هٌظَس
تبئیذیِ هذسن تحلیلی  ،تبئیذیِ کبست پبیبى خذهت ػشثبصی ٍ
گَاّی ػذم ػَء پیـیٌِ
 -8كذٍس احکبم کبسگضیٌی پزیسفتِ ؿذگبى ًْبئی
 -9كذٍس احکبم خشٍج ٍ گَاّی پبیبى عشح هـوَلیي لبًَى
خذهت پضؿکبى ٍپیشاپضؿکبى
 -10تؼشیف ٍ تذٍیي ؿشایظ اختلبكی جْت اػتخذام دس
حَصُ هؼبًٍت ثیي الولل

 هؼبًٍت ثیي الولل پشدیغ ثیي الولل ٍداًـکذُ ّب ٍ
ؿؼت

اداسُ کبسگضیٌی هٌبثغ اًؼبًی

فهرست فعالیتهای کلیدی ) (Key Actionي مًضًعات حساس ()Critical subjects
معايوت بیه الملل داوشگاٌ علًم پزشکی تهران
وام ياحد :مدیریت تًسعٍ مىابع ي پشتیباوی

ردیف

شرح فعالیت

عنوان فعالیت

جامعه هدف

متولی انجام فعالیت به تفکیک فعالیت های
صورت گرفته(کارشناس/کارشناسان)

 2اًجبم اهَس پشػٌلی ٍ تشفیؼبت
ٍ هضایب

 -1هؼشفی پشػٌل ثِ ػتبد جْت كذٍس احکبم کبسگضیٌی تجذیل ٍضؼیت
اػتخذاهی پیوبًی ثِ سػوی آصهبیـی ٍ سػوی آصهبیـی ثِ لغؼی
 -2هکبتجِ ثب ػتبد جْت ػمذ لشاسداد ثب ًیشٍّبی هَضَع تجلشُ  4 ٍ 3هبدُ
 2آئیي ًبهِ اداسی  ،اػتخذاهی ٍ تـکیالتی اػضبء غیش ّیئت ػلوی داًـگبُ
هلَة ّیبت اهٌبء
 -3هکبتجِ ثب ػتبد جْت ػمذ لشاسداد ّبی هختلف ثب پضؿکبى ؿبغل دس

 -هؼبًٍت ثیي الولل

هشاکض آهَصؿی ٍ دسهبًی

 -پشدیغ ثیي الولل

 -4هکبتجِ ثب ػتبد جْت كذٍس احکبم کبسگضیٌی کبسکٌبى اص جولِ تغییش
ضشیت ٍ افضایؾ ػٌَاتی ػبلیبًِ  ،توذیذ لشاسداد پیوبًی  ،توذیذ لشاسداد
کبسکٌبى هـوَلیي لبًَى کبس ثبثت  ،احتؼبة گشٍُ ّبی ایثبسگشی  ،كذٍس
احکبم ًیوِ ٍلت  ،ثشلشاسی فَق الؼبدُ ع ختی کبس ًَ ،ثت کبسی  ،ػبئلِ
هٌذی ٍ اٍالد  ،فَق الؼبدُ ٍیظُ  ،اكالحبت ٍ ...
 -5اًجبم اهَس هشثَط ثِ هشخلی ّبی کبسکٌبى سػوی – پیوبًی – اًَاع
لشاسدادی ّب ٍ هـوَلیي لبًَى کبس (اػن اص اػتحمبلی  ،اػتؼالجی ٍ ثذٍى
حمَق )

ٍ داًـکذُ ّب ٍ
ؿؼت

اداسُ کبسگضیٌی هٌبثغ اًؼبًی

فهرست فعالیتهای کلیدی ) (Key Actionي مًضًعات حساس ()Critical subjects
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متولی انجام فعالیت به تفکیک فعالیت
های صورت گرفته(کارشناس/کارشناسان)

 -6اًجبم کلیِ هکبتجبت هشثَط ثِ ًمل ٍاًتمبل
ٍهبهَسیت کبسکٌبى ثِ

ػتبد ٍثبلؼکغ ثب

 -7اػتؼالم اص دفتشهشکضی حشاػت دسخلَف
هبهَسیت ٍاًتمبل کبسکٌبى
 -8كذٍساحکبم اًفلبل ،غیجت هَجِ یب غیش هَجِ،
لغَ لشاسداد ٍ توذیذ لشاسداد

 -9ثشسػی پشًٍذُ ّبی پشػٌلی ٍتکویل فشم ّبی
خالكِ ػَاثك پشػٌلی دسػیؼتن ًشم افضاسی
 -10ثجت حضَس،غیجت ٍاًَاع هشخلی کبسکٌبى
(اػتحمبلی -اػتؼالجی -هشخلی ثذٍى حمَق ،ثشای
3سٍص ٍ ٍ ) ...

هکبتجبت هشثَعِ
 -11هحبػجِ رخیشُ هشخلی ٍاػالم هَاسد ثِ ٍاحذ
هحل خذهت ٍ فشد ریٌفغ

 پشدیغ ثیي الولل ٍداًـکذُ ّب ٍ ؿؼت

داًـگبّْبٍهشاجغ ریشثظ

ثیوبسیْبی كؼت الؼالج ،کوتش اص

 -هؼبًٍت ثیي الولل

اداسُ کبسگضیٌی هٌبثغ اًؼبًی
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 3ثشًبهِ سیضی ٍ ػبصهبًذّی

 -1هـبسکت فؼبل دس پییؾ ثیٌی ثَدجِ هؼبًٍت ثیي الولل ٍ ّوبٌّگی ّبی

ػولیبت هبلی هؼبًٍت دس

الصم ثب دفتش ثشًبهِ سیضی ٍ ثَدجِ داًـگبُ جْت اكالح هَافمت ًبهِ ٍ

ساػتبی اػتشاتظی ٍ اّذاف
تؼییي ؿذُ

جاثجبئی اػتجبسات .
 -2پشداخت ّضیٌِ ّبی هؼتوش ٍ غیش هؼتوش هؼبًٍت ثشاثش ضَاثظ ٍ همشسات
هشثَعِ.
 -3هـبسکت دس تلوین گیشیْبی هش ثَط ثِ حل هـکالت ٍ تؼییي خظ هـی
هؼبًٍت ثیي الولل اص ثُؼذ هبلی
 -4ثشسػی ٍ تأییذ ًْبیی پشداختْبی هؼبًٍت ثب تَجِ ثِ هجَص ّبی هبلی
 -5ثشسػی ٍ تأییذ ًْبیی كَستْبی هبلی تْیِ ؿذُ
ً -6ظبست ثش ٍضؼیت ًمذیٌگی
 -7هـبسکت دس تلوین گیشی ثشای تأهیي هٌبثغ هبلی هَسد ًیبص ٍ چگًَگی
اػتفبدُ اص هٌبثغ هبلی هَجَد
 -8ثکبسگیشی ًظبهْبی پیـشفتِ هذیشیت هبلی ثوٌظَس اػتفبدُ اص هٌبثغ
 -9اجشای كحیح همشسات ٍ دػتَسالؼولْب ٍ سٍؿْبی هلَة هبلی ٍ
هؼبهالتی
 -10ثجت ٍ ًگْذاسی حؼبة اهَال (هٌمَل ٍ غیش هٌمَل ) هؼبًٍت ٍ ًظبست ثش
حؼي ًگْذاسی آًْب.
ً -11ظبست ثش ّضیٌِ ٍ دسآهذ هؼبًٍت ثیي الولل
ً -12ظبست ثش هلبسف ٍاحذّب ثِ تٌبػت هَافمت ًبهِ ّب ٍ تَصیغ ػبلیبًِ

 هؼبًٍت ثیي الولل پشدیغ ثیي الوللٍ داًـکذُ ّب ٍ
ؿؼت

اهَس هبلی
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ً 4ظبست ثش پشٍطُ ّبٍ عشح
ّبی ػوشاًی ٍ تبػیؼبتی

 -هؼبًٍت ثیي الولل

 -1ثشًبهِ سیضی ٍ اسائِ الگَّبی تَػؼِ فضبّبی آهَصؿی  ،پظٍّـی ،

 -پشدیغ ثیي الولل ٍ

خذهبتی ٍ سفبّی هؼبًٍت.

ً -2گْذاسی ٍ ثجت ٍ ضجظ ًمـِ ّب ٍ كَست هـخلبت ٍ هذاسن فٌی ٍ

ٍاحذ فٌی ٍ ًگْذاؿت

داًـکذُ ّب ٍ ؿؼت

ًظبست دس اجشای عشح ّبی ػبختوبًی ٍ تبػیؼبتی
 -3اجشای عشحْبی هلَة ػبختوبًی ،تبػیؼبتی ،تجْیضاتی ٍ تضئیٌبتی عجك
همشسات هشثَعِ ٍ تْیِ ی گضاسؿْبی الصم دس كَست لضٍم
 -4اًتخبة پیوبًکبساى ٍ هـبٍساى عشحْبی هلَة ثش اػبع لَاًیي ٍ
ثخـٌبهِ ّبی هؼبًٍت ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّجشدی ٍ آییي ًبهِ ّبی
هؼبهالتی داًـگبُ
 -5کؼت اعال ػبت دلیك ٍ کبهل اص عشحْبی دس دػت اجشا ثِ

هٌظَس

تـخیق اٍلَیتْب ٍ دفبع اص ثَدجِ پیـٌْبدی عشحْب
 -6اًجبم کلیِ تؼویشات اػبػی ٍ جبسی فغؼبت ثشلی ٍتبػیؼبتی ٍّوبٌّگی
فؼبلیتْبی هشثَعِ

5

تـکیالت ٍعجمِ ثٌذی
هـبغل

-1تٌظین فشهْبی هـخلبت ؿغل ٍ ؿبغل

 -هؼبًٍت ثیي الولل

 -2اًجبم کلیِ هکبتجبت هشثَط ثِ تغییش ػٌَاى  ،اختلبف پؼت ػبصهبًی  ،احتؼبة

 -پشدیغ ثیي الولل ٍ

هذسن تحلیلی  ،احتؼبة ػَاثك خذهت دٍلتی ٍ تجشثی
 -3اًجبم کلیِ هکبتجبت هشثَط ثِ استمبء عجمِ ٍ ستجِ کبسکٌبى ٍ هذیشاى

داًـکذُ ّب ٍ ؿؼت

گشٍُ کبسؿٌبػبى تـکیالت ٍ عجكُ ثٌذی هـبغل
(کویتِ اجشایی عشح عجمِ ثٌذی هـبغل)

فهرست فعالیتهای کلیدی ) (Key Actionي مًضًعات حساس ()Critical subjects
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عنوان فعالیت

جامعه هدف

متولی انجام فعالیت به تفکیک فعالیت
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 -4ثشسػی هؼتوش دس تـکیالت ٍ ػبصهبى تفلیلی هؼبًٍت ٍ اكالح ػبختبس ٍتـکیالت ثب
دس ًظش گشفتي ًیبص ّبی ػبصهبًی ٍ ثب اهؼبى ًظش ثِ تَػؼِ ٍ گؼتشؽ فؼبلیتّبی هؼبًٍت
 -5هغبلؼِ ٍ پیـٌْبد تـکیالت ػبصهبًی ٍاحذّبی جذیذالتأػیغ هؼبًٍت ثش هجٌبی ضَاثظ
ػبختبسی ٍ پیـٌْبد ثِ هجبدی ریشثظ جْت تلَیت
 -6اًجبم کلیِ هکبتجبت هشثَط ثِ تخلیق پؼت ،كذٍس احکبم اص لحبػ اجشای عشح
عجمِثٌذی هـبغل ٍ سػبیت همشسات اػتخذاهی
 -7تخلیق پؼت ّبی ثبثت ػبصهبًی ثِ عجمبت ؿغلی سػتِ ّبی هختلف عشح عجمِ ثٌذی
هـبغل

 6اػتمشاس هذیشیت هجتٌی ثش  -1تْیِ ٍ تٌظین ساّجشدّب ،ػیبػت ّب ٍ ساُ کبسّبی اجشایی دس جْت اػتمشاس ًظبم
هذیشیت ػولکشد
اسصیبثی ػولکشد
 -2ثشًبهِسیضی ثشای اجشای ًظبم هذیشیت ػولکشد هـتول ثش اسصیبثی ػولکشد
ػبصهبى ،هذیشاى ٍ کبسکٌبى
کبسکٌبى هذیشاى ٍ
 -3تْیِ ٍ تذٍیي ؿبخق ّبی ػوَهی اسصیبثی ػولکشد  ،ضشیت اّویت ٍ اػتبًذاسد
ػبصهبى
ػولکشد آىّب.
 -4تبییذ ؿبخقّبی اختلبكی اسصیبثی ػولکشد ،ضشیت اّویت اػتبًذاسد ػولکشد
 -5تْیِ ٍ تذٍیي ػبص ٍکبسّبی اجشایی هٌبػت ثِ هٌظَس تؼییي هیضاى هَفمیت
گبُّبی اجشایی ٍ ًحَُ تـَیك آ ًْب دس اجشای ثٌذ ة سدیف  6هبدُ  68لبًَى
دػت
کـَسی
.
هذیشیت خذهبت
 -6اسصیبثی ػولکشد ػبالًِ کبسکٌبى عجك دػتَس الؼول ٍصاست
 -7احلبء فشایٌذ ّب ٍ سٍؿْبی اًجبم کبس
 -8اجشای عشح تکشین اسثبة سجَع
 -9اكالح ٍ ثْجَد فشآیٌذ ّبی داخلی ػبصهبى ثشای استمبء ػولکشد ٍ ایجبد توبیض

 هؼبًٍت ثیي الولل پشدیغ ثیي الوللٍ داًـکذُ ّب ٍ
ؿؼت

ٍاحذ اسصیبثی ػولکشد ٍ ثْجَد سٍؿْب
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7

اًجبم ٍظبیف اهَس ػوَهی هؼبًٍت  -1خذهبت ػوَهی – کبسپشداصی – تذاسکبت ٍاًجبس –
دفتش ٍثبیگبًی – تبػیؼبت ٍاًتظبهبت ٍ ًملیِ ٍ...
ثیي الولل
 -2پیگیشی تأهیي هبیحتبج ضشٍسی پشػٌل

 هؼبًٍت ثیي الولل پشدیغ ثیي الولل ٍداًـکذُ ّب ٍ ؿؼت

 -3ثشًبهِسیضی هؼبثمبت ٍسصؿی کلیۀ کبسکٌبى

ٍاحذ اهَس ػوَهی ٍ پـتیجبًی

 -4پیگیشی تؼْیالت ثبًکی ٍ ثیوِای ثشای کبسکٌبى
-5پیگیشی خذهبت سفبّی کبسکٌبى ٍهذیشاى
 -6ثشگضاسی اسدٍّب ثشًبهِّبی تفشیحی
 -7تشاًؼفش اػبتیذ ٍ داًـجَیبى
8

استمب ؿبخق ّبی ػولکشدی،
تَػؼِ کیفی ٍ تَاًوٌذػبصی ًیشٍی
اًؼبًی

 -1ایجبد فضبیی هٌبػت ثشای یبدگیشیًَ ،آٍسی ٍ خاللیت

 -هؼبًٍت ثیي الولل

دس ساػتبی افضایؾ کیفیت

 -پشدیغ ثیي الولل ٍ

ً -2یبصػٌجی آهَصؿی کبسکٌبى ٍ هذیشاى
 -3آهَصؽ ٍ ثْؼبصی ًیشٍی اًؼبًی
 -4ؿشکت دس کویتِ ساّجشدی آهَصؽ ٍ اخز هجَص اجشای
دٍسُ ّبی آهَصؿی
ً -5ظبست ثش اجشا ٍاسصؿیبثی دٍسُ ّبی آهَصؿی
 -6تَجِ ثِ ًیبصّب ٍ اًگیضُ ّبی کبسکٌبى ٍ پشداخت پبداؽ
ثش اػبع ػولکشد

داًـکذُ ّب ٍ ؿؼت

ٍاحذ آهَصؽ ٍتَاًوٌذػبصی

فهرست فعالیتهای کلیدی ) (Key Actionي مًضًعات حساس ()Critical subjects
معايوت بیه الملل داوشگاٌ علًم پزشکی تهران
وام ياحد :مدیریت تًسعٍ مىابع ي پشتیباوی
ردیف

عنوان فعالیت
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اهَس حمَلی

شرح فعالیت

جامعه هدف

متولی انجام فعالیت به تفکیک فعالیت
های صورت گرفته(کارشناس/کارشناسان)

 -1ثشسػی ٍ پبػخ ثِ دػبٍی حمَلی هغشٍحِ لِ ٍ ػلیِ

 -هؼبًٍت ثیي الولل

هؼبًٍت

 -پشدیغ ثیي الولل ٍ

 -2سػیذگی ثِ دػبٍی ٍ ؿکبیبت ٍاكلِ
 -3سػیذگی ثِ اهَس حمَلی پشػٌل ،تـکیالت ،هبلی ٍ
لشاسدادّب
 -4جوغ آٍسی ،ثشسػی ٍ تٌظین اعالػبت جْت اػتفبدُ دس
هتي لَایح دفبػیِ
 -5ثشسػی ،ؿشکت دس جلؼبت سػیذگی دیَاى ػذالت اداسی
 -6سػیذگی ثِ پشًٍذُّبی هَجَد دس هشاجغ اداسی

داًـکذُ ّب ٍ ؿؼت

اهَس حمَلی

