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 بسمه تعالی
 

 دکتر قاضی زاده هاشمی برادر ارجمند جناب آقاي

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزیر محترم
 

 ؛با سالم و احترام
های مدیریت عملکرد که در های اجرایی به عنوان یکی از زیرنظامهمانگونه که استحضار دارند؛ ارزیابی عملکرد دستگاه

های است، همه ساله در ابعاد شاخص( مورد تأکید قرار گرفته19و  19، 10کشوری)مواد فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات 

ها قرار های اجرایی توسط سازمان، اجرایی شده و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاهعمومی و اختصاصی با همکاری دستگاه

قانون مدیریت خدمات کشوری)به شماره  19و  10آیین نامه اجرایی مواد  9گیرد. در همین راستا به استناد بند )ب( ماده می

( مصوب وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، به پیوست 05/0/0915تاریخ  5999/55994

که با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارتشاخص

های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری، اسناد برنامه توسعه کشور و های اصلی دستگاه؛ به ویژه سیاستمأموریت

های مشترک کارشناسان آن دستگاه با این سازمان و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه همچنین با همکاری و نشست

های گردد. با توجه به این که در نظر است؛ عملکرد دستگاهارسال می 0959ال است، برای ارزیابی عملکرد سکشور نهایی شده

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ضمن ارائه به مراجع  0959های عمومی و اختصاصی در سال اجرایی با محوریت شاخص

های مختلف، در برداریک( و بهرهق.م.خ. 19ذیربط از جمله؛ ریاست محترم جمهور و مجلس شورای اسالمی)به استناد ماده 

مراسم جشنواره شهید رجایی سال آتی نیز ارایه شود، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و 

بندی تعیین شده، از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد پشتیبانی آن وزارتخانه قرار گرفته و گزارش مربوط طبق زمان

 به این سازمان ارایه شود.دولت 
 
 

 
 

   
 رونوشت:

 جناب آقای دکتر نمکی معاون محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی برای آگاهی. 
 جناب آقای صفدری معاون محترم نوسازی اداری برای آگاهی. 
 رئیس محترم امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی برای آگاهی و اقدام الزم. جناب آقای رفیع زاده 

 

 

 جمشید انصاري 
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 امتياس( 215)  درمان محًر -1

هتَسط سهاى حضَر هتصدياى اٍرِصاًس تز سز تاليي تيوار اس سهاى تواس در  تْرزاى ٍ   1
 كالى شْزّا)هؼکَس(

 18 11 - - دقيقِ سٌذ تَسؼِ بخش سالهت

هتَسط سهراى حضرَر هتصردياى اٍِرصاًرس ترز سرز تراليي تيورار اس سهراى توراس در            2
 شْزّا)هؼکَس(

 18 8 - - دقيقِ سٌذ تَسؼِ بخش سالهت

هتَسط سهاى حضَر هتصدياى اٍرصاًس تز سز تاليي تيورار اس سهراى توراس در هرادُ      3
 ّاي اصلي)هؼکَس(

 18 14 - - دقيقِ سٌذ تَسؼِ بخش سالهت

 18 91 - - درصذ شاخص ّای هلی بخش اٍرشاًس ساػت در اٍرصاًس تيوارستاى 6درصد تيواراى تؼييي تکليف شدُ ظزف هدت  4

تؼداد اّداي ػضَ ٍ پيًَرد اػضراي هلتلرف در سرا  ترز ح رة يرن هيليرَى ً رز           5
 (PMPهوؼيت)

برًاهِ ششن  46هادُ الحاقی 
 تَسؼِ

 18 12 15 25 تؼذاد

 18 5.2 - - بيوار برًاهِ پٌجن یا سٌذ تَسؼِ سالهت ً ثت تيوار تِ تلت دياليش 6

 18 75 - - درصذ برًاهِ پٌجن تَسؼِ ضزية اشغا  تلت 7

 21 1.7 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ ً ثت تلت تِ ّشار ً ز هوؼيت 8

 15 51 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ افشايش درصد سايواى طثيؼي 9

هيشاى پزداختي تيواراى شْزي ت تزي ٍاهرد تيورِ پايرِ سرالهت در تيوارسرتاًْاي       11
 ٍات تِ تِ ٍسارت تْداشت در خدهات هشوَ  تزًاهِ تحَ )هؼکَس(

 18 7 - - درصذ بستِ تحَل سالهت

هيشاى پزداختي تيواراى رٍستايي ت تزي ٍاهد تيورِ پايرِ سرالهت درتيوارسرتاًْاي      11
 ٍات تِ تِ ٍسارت تْداشت در خدهات هشوَ  تزًاهِ تحَ )هؼکَس(

 18 5 - - درصذ بستِ تحَل سالهت

هتَسررط سهرراى  پاسررلبَيي  تررِ  هتداضررياى صرردٍر هیَسّرراي  رراًًَي  هَس ررات   12
 پششکي)هؼکَس(

 18 25 - - رٍز برًاهِ پٌجن ٍ ششن تَسؼِ

امتياس( 360) بُداشتمحًر  -2

 15 18 - - هيساى در صذّسار تَلذ زًذُ برًاهِ تَسؼِ ً ثت هزگ هادراى در صدّشار تَلد سًدُ)هؼکَس( 1

 15 6.5 - - هيساى در ّسار تَلذ زًذُ برًاهِ تَسؼِ هزگ ًَساداى در ّشار تَلد سًدُ)هؼکَس( 2

 15 15.6 - - هيساى در ّسار تَلذ زًذُ برًاهِ تَسؼِ هاُ در ّشار هَاليد سًدُ)هؼکَس( 92تا  1هيشاى هزگ كَدكاى  3
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سا ( ًاشي اس تيوراري ّراي ريرز     03تا  03كاّش ً ثي احتوا  هزگْاي سٍدرس ) 4
 ٍاگيز)هؼکَس(

 15 17.7 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ

 15 19.5 - - در صذ ّسار ًفر برًاهِ تَسؼِ هزگ ًاشي اس حَادث تزافيکي)هؼکَس( 5

 15 3 - - تؼذاد سٌذرٍم خاًِ شرح ٍظایف ٍزارت ّاي تاسپديد ٍ ًَپديد اس طزيق سٌدرٍهينارتداء هزا ثت تيواري 6

 15 1.15 - - در صذ ّسار ًفر جوؼيت برًاهِ تَسؼِ هيشاى شيَع ايدس)هؼکَس( 7

 15 21 - - در صذ ّسار ًفر جوؼيت برًاهِ تَسؼِ هيشاى  تزٍس سل)هؼکَس( 8

 21 13.5 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ )هؼکَس( ّاي سٌي هلتلفكاّش هصزف دخاًيات در توام گزٍُ 9

 15 11.12 - - در صذ برًاهِ تَسؼِ (ECDارتداء رشد ٍ تکاهل ّوِ هاًثِ كَدكاى ) 11

 21 25 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ پَشش خدهات سالهت رٍاى در ًظام هزا ثتْاي تْداشتي اٍليِ در حاشيِ شْزّا 11

 21 51 - - درصذ خاًِ شرح ٍظایف ٍزارت هيشاى پَشش ٍاك يٌاسيَى كَدكاى تا ٍاك ي پٌَهَكن 12

 21 3 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ سا ( 11-92ّاي هَاًاى ) افشايش پَشش هزا ثت 13

 21 77.4 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ سا ( 6-10ّاي ًَهَاًاى ) افشايش پَشش هزا ثت 14

 21 51.3 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ افشايش آگاّي، تَاًوٌدي ٍ هْارت ارايِ دٌّدگاى خدهات در سطح اٍ  15

 15 51.3 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ افشايش ً ثت تيواراى هثتال تِ فشار خَى تا فشارخَى كٌتز  شدُ 16

 15 39.8 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ افشايش ً ثت تيواراى هثتال تِ دياتت تا  ٌد خَى كٌتز  شدُ 17

 15 1.2 - - درصذ جوؼيت تحت پَشش برًاهِ تَسؼِ استدزار ًظام هاهغ آهَسش سالهت در هدارس كشَر 18

 15 21 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ هوؼيت تحت پَشش در تزًاهِ هلي خَدهزا ثتي ً ثت 19

 15 11 - - در صذ آسفيکس ٌّگام  تَلذ برًاهِ تَسؼِ هيشاى صدهات سايواًي ًَساد در ّشار تَلد سًدُ)هؼکَس( 21

 15 47 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ افشايش ً ثت شارليي داراي پزًٍدُ پششکي 21

 15 41 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ سالِ فا د پَسيدگي دًداى 19افشايش ً ثت كَدكاى  22

(اسيامت 90) تحقيقات ي فىايريمحًر  -3

 PubMed (13 ٍ )Scopus(29 ٍ )ISIتؼداد هیالت ػلَم پششکي ًوايِ شدُ در 

web of science(99)  

ّای کلی سالهت  سياست 14بٌذ 
 (93)ابالؽ هقام هؼظن در فرٍردیي 

 21 194 - - تؼذاد 

 تؼداد هحدداى ػلَم پششکي ايزاًي تأثيزگذار
ّای کلی سالهت  سياست 14بٌذ 

 (93)ابالؽ هقام هؼظن در فرٍردیي 
 21 325 - - ًفر 

% هیالت تزتز ّرز  13ّاي ػلَم پششکي در  تؼداد هداالت هٌتشز شدُ تَسط داًشباُ
 رشتِ 

ّای کلی سالهت  سياست 14بٌذ 
 (93)ابالؽ هقام هؼظن در فرٍردیي 

 21 864 - - تؼذاد 
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 اي   ًاهِ تحديدات داًشیَيي ريز پاياى
ّای کلی سالهت  سياست 14بٌذ 

 (93)ابالؽ هقام هؼظن در فرٍردیي 
 15 744 - - تؼذاد 

 15 2 - - تؼذاد  قاًَى برًاهِ ششن 23تبصرُ  تؼداد پارک ػلن ٍ فٌاٍري سالهت

امتياس( 135) آمًسشمحًر  -4

 ًقشِ جاهغ ػلوی کشَر ً ثت  داًشیَ تِ ػضَ ّيات ػلوي   1
 ًقشِ جاهغ ػلوی سالهت کشَر

 21 11 - - درصذ

 ًقشِ جاهغ ػلوی کشَر هيشاى اػضاي ّيات ػلوي داًشيار تِ تاال تِ كل اػضاي ّيات ػلوي 2
 ًقشِ جاهغ ػلوی سالهت کشَر

 21 25 - - درصذ

3    ِ ّراي آهَسشري ٍ درسري داًشرباّي ترِ كرل        هيشاى تاسًبزي هترَى، هحترَا ٍ تزًاهر
 ّاي آهَسشي تزًاهِ

 ًقشِ جاهغ ػلوی کشَر
 برًاهِ پٌجن تَسؼِ

 21 25 - - درصذ

 15 21 - - تؼذاد برًاهِ تَسؼِ ّا ّاي اهزايي آهايش سزسهيي ٍ تزًاهِ ارتداء اختيارات داًشباُهيشاى تحدق سياست 4

ً ثت داًشباُ ّايي كِ تزًاهِ ّاي تيي الوللي ساسي آهرَسش را اًیرام دادُ اًرد ترِ      5
 كل داًشباُ ّاي ّدف

 15 71 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ

ّا ٍ هَس ات آهَسش ػلَم پششکي اػتثارتلشي شدُ تِ كل داًشرباُ  ً ثت داًشباُ 6
 ّاي كشَر 

 15 31 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ

 15 31 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ ً ثت هزاكش آهَسشي درهاًي اػتثارتلشي شدُ تِ كل هزاكش كشَر 7

اًررداسي شرردُ ٍ يررا ارتدرراء يافتررِ هؼاًٍررت آهَسشرري ٍ      ّرراي راًُ ررثت پَرتررا   8
 ّاي ػلَم پششکي تِ ّدف  داًشباُ/داًشکدُ

 15 41 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ

 امتياس( 25) طب سىتيمحًر  -5

ّاي تْداشت ارائِ دٌّدُ خدهات تأييد شدُ طة سٌتي تِ كل خاًِ ّاي  ً ثت خاًِ 1
 تْداشت

 5 5 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ

 5 5 - - تؼذاد برًاهِ تَسؼِ هَس ات پششکي ارائِ دٌّدُ خدهات طة سٌتي 9

 5 12 - - تؼذاد برًاهِ تَسؼِ ّاي دٍلتي ارائِ دٌّدُ خدهات طة سٌتيتيوارستاى 0

 5 41 - - تؼذاد برًاهِ تَسؼِ دٍلتي ارائِ دٌّدُ خدهات طة سٌتي كليٌين ّاي 4

 5 21 - - تؼذاد برًاهِ تَسؼِ ّاي طثيؼي، سٌتي ٍ گياّاى دارٍيي )دٍلتي( هزاكش ارائِ فزآٍردُ 9

امتياس( 65) اوتقال ذًنمحًر  -6

 15 111 - - درصذ شرح ٍظایف اًتقال خَى تْيِ ٍ تأهيي خَى ٍ فزآٍردُ ّاي خَى سالن 1



 4 از 4 صفحِ

 

 1395سال                                                                                                                                                                                                                   بُداشت، درمان ي آمًسش پششكي يسارت  

MUقانونی 
  SW 

)ارتدراء  در ًوًَِ ّاي خَى اّدايي  HBsAgدرصد هَارد هثثت در آسهايش تاييدي  9
 ()هؼکَس(فزايٌد اًتلاب اّداكٌٌدُ

 11 1.116 - - درصذ شرح ٍظایف اًتقال خَى

در ًوًَِ ّاي خرَى اّردايي    HCV RIBAدرصد هَارد هثثت در آسهايش تاييدي  0
 )ارتداء فزايٌد اًتلاب اّداكٌٌدُ()هؼکَس(

 11 1.141 - - درصذ شرح ٍظایف اًتقال خَى

در ًوًَرِ ّراي خرَى     HIV W.Bكاّش درصد هَارد هثثت در آسهرايش تاييردي    4
 اّدايي )ارتداء فزايٌد اًتلاب اّداكٌٌدُ()هؼکَس(

 11 1.112 - - درصذ شرح ٍظایف اًتقال خَى

 11 27 - - درصذ شرح ٍظایف اًتقال خَى هيشاى اّداي خَى 9

 11 53 - - درصذ شرح ٍظایف اًتقال خَى هيشاى اّداي خَى ه توز 6

(امتياس  100) غذا ي داريمحًر  -7

 11 97 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ سْن ػددي دارٍّاي تَليد داخل اس كل تاسار دارٍيي داخل كشَر 1

 11 25 - - درصذ شرح ٍظایف سازهاى )هؼکَس(ً ثت ارستزي ٍاردات دارٍ تِ حین كل تاسار 9

 11 21 - - درصذ شرح ٍظایف سازهاى ً ثت صادرات تِ ٍاردات دارٍ 0

 11 15 - - درصذ شرح ٍظایف سازهاى )هؼکَس(ً ثت دارٍخاًِ ّاي داراي حدا ل دٍ  لن دارٍي  اچاق تِ كل دارٍخاًِ ّا 4

هيشاى افشايش هَارد كٌتز  كي ي فزآٍردُ ّاي دارٍيري در سرطح ػزضرِ ً رثت ترِ       9
 (PMS PMQCسا   ثل )

 11 11 - - درصذ شرح ٍظایف سازهاى

 11 44 - - هيليارد دالر برًاهِ تَسؼِ سْن تیْيشات ٍ هلشٍهات پششکي تَليد داخل تِ كل تاسار تیْيشات پششکي 6

 11 13 - - هيليَى دالر برًاهِ تَسؼِ ً ثت صادرات تِ ٍاردات هلشٍهات دارٍيي ٍ تیْيشات پششکي 0

 11 27.5 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ ً ثت دارٍّاي طثيؼي ٍ سٌتي تِ دارٍّاي رسوي كشَر 1

 11 2.5 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ كاّش اسيدّاي چزب تزاًس در رٍري داراي هصزف ه تدين خَراكي)هؼکَس( 2

 11 31 - - درصذ برًاهِ تَسؼِ ّا دارٍيي استدزار كاهل ساهاًِ شٌاسِ گذاري ٍ كٌتز  اصالت فزاٍردُ 13

(امتياس  10)اوستيتً پاستًرمحًر  - 8 

 ٍ تشليصري  ّاي صى آًتي ّا، سزم آًتي تشريدي، دارٍّاي ًَتزكية، ّاي فزآٍردُ هيشاى 1
 تَليد تزًاهِ ً ثت تِ ايزاى پاستَر اً تيتَ در شدُ تَليد كشت ّاي هحيط

 ٍزارت با ًاهِ تفاّن ٍ تَليذ برًاهِ
 هتبَع

 11 111 - - درصذ

 1000 ع كلجم

 


