
1400گزارش عملکرد سال 
منابعتوسعه و مدیریت معاونت 

استان لرستان



تقدیر و تشکر 

سرکشبیمارییکیبود؛مواجعاساسیچالشدوباعزیزمانکشورکهرسیدپایانبهحالیدر1400سال•
هایریمتحدومگذاشت،دنیاکلالبتهوکشوراقتصادوبهداشتحوزهبرعمیقیتاثیراتکه19کووید

سالرآخماههایدرخصوصبهایرانشریفملتبررااقتصادیمضاعففشارکهغربیهایکشورظالمانه
1400لساانقالبینیروهایوداخلیتوانبرتکیهباوخدالطفبهومشکالتاینهمهبااماساخت،وارد

.شدسپریخوبیبههادشواریهمهبا

هتوسعمعاونتحوزهدرویژهبهدانشگاههایحوزههمهدرخوبیاقداماتپیشگفت،مشکالترغمعلی•
دکترآقایجناببهداشتوزارتتوسعهمحترممعاونتهایمساعدتوهاحمایتمرهونکهدادروی

رسنلپومدیرانشائبهبیزحماتالبتهصدودلفاندکترآقایجنابدانشگاهمحترمریاستورحیمی
.باشدمیاند،نمودهتالشکمالوتمامنهایتدرمعاونتایناهدافراهدرکهتوسعهمعاونتحوزه

تردکآقایجنابدانشگاهمحترمریاست،وزارتتوسعهمعاونتجانبههمههایحمایتازمیدانمالزملذا•
وموفقیتآرزوی.باشمداشتهراقدردانیوتشکرکمالتوسعهمعاونتحوزهپرسنلومدیراندلفان،

.خواستارممتعالیخداونددرگاهازراعزیزانهمهبرایسربلندی

دکتر علی فرهادی

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع
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تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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وضعیت نیروهای موجود

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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تعداد کلی تعدادنوع استخدامردیف 
1

رسمی
5601رسمي•

6993 425آزمایشي•2
967پیماني•3
4

قراردادی

1386قرارداد انجام كار معین•

2466

245قرارداد پزشك خانواده•5
737مشاغل كارگری•6
3مشاغل كارگری دائم•7
95مشمولین قانون كار•8

9

طرحی

2903انمشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشک•

2922
0پیماني حین خدمت طرح• 10
5رسمي حین خدمت طرح• 11
14پیام آوران بهداشت• 12

11881188شركتي 13

کل نیروهای 
موجود در 

:دانشگاه 

14083



وضعیت نیروهای موجود
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14
kضریب 

K183ضریب •

216 K7پيماني حين خدمت ضریب •15
K26رسمي حين خدمت ضریب •16
ضریب17

k هئيت
علمي

k37)ضریب )مشمولين تعهدات قانوني هيئت علمي•

50 10رسمي حين انجام تعهدات هيات علمي•18
3پيماني حين انجام تعهدات هيات علمي•19
20

هئيت علمي

43تعهدات هيئت علمي•

248

5تعهدات هيئت علمي سربازي•21
68هيئت علمي رسمي تمام وقت•22
99هيئت علمي پيماني تمام وقت•23
31هيئت علمي رسمي،آزمایشي تمام وقت•24
2هيئت علمي قراردادي•25

تعداد تعدادنوع استخدامردیف 
کلی 

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
کل نیروهای و رفاهی

موجود در 
:دانشگاه 

14083



استخدامي سال های اخیر
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استخدام نیروی پیمانی استخدام نیروی قراردادی نیروی شرکتی استخدام سال استخدام 

157 0 43 1398

735 137 146 1399

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی

تبدیل وضعیت ایثارگران

در دست اقدام تبدیل 
شدهوضعیت

مشمولین
تبدیل وضعیت

نوع استخدام 

50 370 420 قراردادی

50 330 380 شرکتی

757 4 761 طرحمشمولین



طرحعملکرد اداره 

رشته هاي اجباري و اختياري نفر نيروي طرح اصلي 1146معرفي تعداد •
دتداوم طرح ویژه کووینفر به محل خدمت کووید در قالب 848تعداد معرفي •
خدمتتداوم نفر به محل خدمت جهت 636معرفي تعداد •

نفر274از خدمت به تعداد انجام قسمتي •
نفر1720به تعداد پایان طرح صدور •
نفر503خدمت ویژه کووید به تعداد اتمام•
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تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



عملکرد اداره ارزشیابي

1400برنامه ریزي و پيگيري مرحله اول ارزیابي عملکرد سال •
.فرم توسط پرسنل4600تعداد ثبت و ارسال کارکنان، 

.کارکنان1399سال فرم ارزیابي عملکرد 6800تعداد نهایيو تایيد بررسي •

رنامه ثبت مدارک و مستندات فعاليت هاي بپيگيري مستمر در خصوص •
فعاليت ها تا % 97و تحقق ( فعاليت20)مدیریت منابع انساني hopعملياتي 

.1400پایان اسفند 
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تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



عملکرد واحد نقل و انتقاالت

تعداد عنوان ردیف
273 ماموریت درون سازمانی 1

210 انتقال درون سازمانی 2

35 انتقال خروجی برون سازمانی 3

44 انتقال ورودی برون سازمانی 4

27 ماموریت خروجی برون سازمانی 5

49 ماموریت ورودی برون سازمانی 6
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تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



عملکرد واحد آموزش و توانمندسازی 
منابع انسانی 

وغيرحضوريصورتبهاختصاصيشغليآموزشيهايدوره311تعدادبرگزاري
شغليگروه58ازنفر12600حضوريهايکالس

تعدادبهحضوريغيرصورتبهميانيوپایهمدیرانجهتدوره5تعدادبرگزاري
نفر250

تعدادبهحضوريغيرصورتبهپرستاريمدیرانجهتدوره6تعدادبرگزاري
نفر200
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تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



 توا بارگذاري مح)به صورت غير حضوريکليه پرسنل جهت دوره عمومي 5برگزاري
نفر13045به تعداد (و آزمون آنالین

 بدو و پرسنلي که دوره توجيهيجدیدالورودنفر از پرسنل 1506تعداد پيش ثبت نام
وزارتسامانه رشد خدمت را تاکنون نگذرانده اند در 

ه بست) فصل هفتم توجيهي بدو خدمت (آنالین)برگزاري آزمون غير حضوري•
( اختصاصي دانشگاه 

نفر ساعت 1384260:  1400در سال کارکنانسرانه آموزشي •
نفر ساعت 89194:  1400در سال مدیرانسرانه آموزشي •
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عملکرد واحد آموزش و توانمندسازی 
منابع انسانی 

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



عملکرد واحد آموزش و توانمندسازی 
منابع انسانی 

59-10

مورخهدر(ششمتااولفصل)وزارتخدمتبدوتوجيهيحضوريآزمونبرگزاري
کمالوندآموزشيمجتمعدرواقعپزشکيدانشکدهدردورهمشمولينحضوربا1400/12/19

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



عملکرد اداره بازنشستگي

59-11

تعدادشرحردیف 
122برقراري حقوق وظيفه•1
67حذف و اضافه وراث•2
3ازکار افتادگي•3
1بازخریدي•4
5مشاغل سخت و زیان آور•5
1بازنشستگي فرزندان شاهد•6
10فوت•7
215بازنشسته•8
69انتقال کسور •9
25اشتباه واریزي-استرداد کسور•10
125محاسبه سنوات غير رسمي•11
100تایيدیه خدمت سربازي•12
350گروههاي تشویقي•13
30جمع آوري اطالعات مدیریت و مناطق جنگي •14

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



عملکرد واحد تشکیالت
 تعداد دي صد در صدانشگاه و افزایش دانشکده ها آموزشي تشکيالت تفصيلي جدید اخذ

(429به 217از )پستهاي هيات علمي 
پست 70تعداد افزایشهاي استاندار و بر اساس نرمستاد شبکه ها خذ تشکيالت تفصيلي ا

هاي بهداشتيکارشناس به ستاد شبکه
 به معاونت فوق پست23و افزایش تعداد معاونت غذا و داروتشکيالت تفصيلي جدید اخذ

الذکر
 وس و اتوب–هوایي –جاده اي –پایگاههاي اورژانس شهري تشکيالت تفصيلي اخذ

موتور
نس و افزایش تقریبا چهار برابري تعداد پست هاي مصوب پایگاههاي اورژاآمبوالنس

(پست 958به 237افزایش از )
 مستقل با تعداد دانشگاه بعنوان مدیریتاورژانس پيش بيمارستاني تشکيالت تفصيلي اخذ

پست بعنوان مجموعه مستقل در زیر مجموعه رئيس دانشگاه110

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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عملکرد واحد تشکیالت
 پست در رشته هاي 567به تعداد تایيد تشکيالت تفصيلي ایثارگران اخذ و

مختلف مورد نياز دستگاه از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت 

 نفر 980به تعداد ایثارگران قراردادي و شرکتي تهيه فرم شرح شغل و شاغل

 پست از نظر شرایط احراز و تهيه فرم شغل و شاغل 785بررسي و کارشناسي تعداد
پيماني  آزمون استخدام 



 پست 523نيروي انساني به تعدادایثارگران طرح اخذ و تایيد تشکيالت تفصيلي
سازماني در رشته هاي مختلف از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت 



 نفر 803تهيه فرم شرح شغل و شاغل ایثارگان مشمول طرح نيروي انساني به تعداد
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تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



عملکرد واحد مهندسي مشاغل

درک آبان واسفند جهت بررسي  درخواست هاي اعمال م–سه کميته در تير برگزاري •
شاغل  مهندسي مسامانه وتغييرعنوان  نيروهاي رسمي وپيماني واحدها وتایيد از طریق 

وارسال به واحدها جهت صدور احکام مربوطه 

مال با واحدها  از طریق اتوماسيون اداري جهت صدور احکام تغيير عنوان واعمکاتبه •
(  که در کمينه هاي فوق الذکر تایيد شده اند) مدرک نيروهاي قراردادي 

تحقاقي ، بررسي و انجام ودرصورت داشتن شرایط تایيد طبقات ورتبه هاي اسنظارت •
طه پرسنل از طریق سامانه مهندسي مشاغل وارسال به واحدها جهت صدور احکام مربو
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تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



عملکرد دبیرخانه ارتقاء بهره وری دانشگاه

تشکيل کميته بهره وري دانشگاه وصدور ابالغ جهت اعضاء•
ایجاد دبيرخانه کميته بهره وري دانشگاه در مدیریت توسعه سازمان وتحول اداري•
تشکيل تيمهاي بهره وري در سطح بيمارستانها وصدور ابالغ جهت آنها•
اه در حوزه برگزاري جلسات کميته بهره وري دانشگاه وتعيين سياستها وخط مشي دانشگ•

ارتقاء بهره وري ونظارت بر روند اجراي برنامه هاي بهره وري دانشگاه
1401و 1400، 1399تدوین برنامه هاي بهره وري براي سالهاي •
1400تعيين هفت برنامه اولویت دار در حوزه ارتقاء بهره وري براي سال •
زمان از مجموع برنامه هاي اولویت دار توسط سازمان ملي بهره وري و سادو برنامه انتخاب •

1400برنامه وبودجه کشور براي سال 
اجراءبرنامه ریزي ،اجراء و ارائه گزارشهاي ادواري در خصوص برنامه هاي در دست •

59-15

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



عملکرد مدیریت دانش

تشکيل کارگروه اجرایي مدیریت دانش و صدور ابالغ براي اعضاي کارگروه؛•
تدوین درخت دانش و فيلدهاي دانشي؛•
تعيين رابطين واحدهاي تابعه و صدور ابالغ براي آنها؛•
تعيين حداقل دو ارزیاب براي هر فيلد دانشي و صدور ابالغ براي آنها؛•
برگزاري جلسات کارگروه اجرایي مدیریت دانش؛•
پيگيري و اجراي مصوبات کارگروه در سطح دانشگاه؛•
و تکنيکهاي دانش نگاري ،شيوه هاي استخراج دانش)برگزاري دوره هاي آموزشي•

اري  مرتبط با مدیریت دانش براي رابطين و ارزیابان دانش با همک )سازمان یادگيرنده
آموزش دانشگاه؛واحد 
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نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



عملکرد مدیریت دانش

تهيه فایل راهنماي آموزشي ثبت نام و ثبت تجربه براي دانشکاران؛•
تهيه فایل راهنماي آموزشي براي ارزیابي تجربه براي ارزیابان دانش؛•
ش از براي ثبت نام همکاران که منجر به ثبت نام بي( فراخوان)انجام مکاتبات اداري•

نفر در سامانه مدیریت دانش شده است؛4293
، ایجاد بودنبودن،کاربردي نظارت و پایش مستمر دانش هاي ثبت شده از لحاظ به روز •

ن ارزش افزوده و هم راستایي با اهداف دانشگاه و ارایه دانش واجد شرایط به ارزیابا
؛(ارزیابي شکلي)

ارایه و انتشار گزارش از روند عملکرد و پيشرفت کار در حوزه مدیریت دانش؛•
به روزرساني مدل، راهبردها، برنامه ها و فرآیندهاي مدیریت دانش؛•
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عملکرد مدیریت دانش

انه همکاران ثبت نام شده در سام)پيگيري و برنامه ریزي جهت افزایش تعداد دانشکاران•
؛( مدیریت دانش

پيگيري و برنامه ریزي جهت افزایش تعداد دانشهاي سازماني مستند شده؛•
به روزرساني اخبار و اطالعات پایگاه مدیریت دانش؛•
؛تهيه و ارائه گزارش هاي آماري عملکرد سيستم•
پایش مستمر اجراي مدیریت دانش در دانشگاه براي سنجش بلوغ مدیریت دانش ؛•
در سامانه مدیریت دانش1400دانشکار در سال 4293عضویت بيش از •
دانش در سامانه مدیریت دانش148ثبت •
دانشکار برتر6برگزاري اولين جشنواره مدیریت دانش در دانشگاه و تقدیر از •
و تقدیر از  پيشنهادات 19برگزاري جشنواره نظام پيشنهادات با محور بيماري کووید •

برگزیده

59-18

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



دانشگاهبرنامه ارزیابی عملکرد گزارش 

لکدراستانمرکزهايدانشگاهبيندردانشگاهعملياتيبرنامهخصوصدر•
را1399سالعملياتيبرنامهدرصد49/97کسبباراکشوريپنجمرتبهکشور

(شایستهرتبه).نمایدکسبتوانستدانشگاه

امتيازدرصد72/74باتوسعهمعاونت1399سالدرعملکردارزیابيحوزهدر•
رتبهدرکهنمایدکسبعموميهايشاخصبعددرراامتياز727/14توانست

سطحزمرهدراختصاصيوعموميهايشاخصدرمجموعبهداشتوزارتبندي
.آمدحساببهخوب
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اهعملکرد برنامه عملیاتي دانشگ

معاونت توسعهبرنامه عملیاتی و اجرای دقیق نظارت •

در برنامه های ادواری از عملکرد هر یک از مدیریت ها تهیه گزارش •

عملیاتی معاونت توسعه
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کارشناسان احصاء و عملکرد 
اصالح فرآیند ها

رهنگی، امتیاز دهی و اولویت بندی کلیه فرآیند های معاونت توسعه، معاونت ف•
ی و دانشجویی و معاونت غذا و دارو با توجه به دو مقوله اهمیت و پیچیدگ

تصویر خدمت 

از مجموعه فرآیند های فرآیند 13بازطراحی تعداد اصالح و بروزرسانی و •
فرآیند ها اولویت دار معاونت توسعه ، با نظر خبرگان و کارشناسان مرتبط با

و بر اساس آخرین روشهای انجام فعالیت، 

ی، فرآیند های دو معاونت فرهنگفرآیند از اولویت دارترین 6انتخاب تعداد •
دانشجویی و معاونت غذا و دارو  و اعالم به مرکز مدیریت تحول وزارت 

1400بعنوان برنامه های اصالح فرایند در سال 
59-21

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



فرآیند از فرآیند های 6شروع فاز اجرایی مراحل اصالح و بهبود روش انجام کار تعداد •
ت اولویاولویت دار حوزه معاونت غذا و دارو و حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی بر اساس 

.بندي هایي که قبال به مرکز مدیریت تحول وزارت اعالم گردیده است

با حضور خبرگان فرآیند های معاونت غذا و دارو و جلسات طوفان فکری تشکیل •
توسعهکارشناسان ستادی در محل معاونت 

با حضور خبرگان فرآیند های معاونت غذا و دارو و جلسات طوفان فکری تشکیل •
کارشناسان ستادی در محل معاونت مذکور 

ش روی پیمشکالت اصلی منتخب و مشخص نمودن مسائل و واکاوی فرآیند های بررسی و •
ارهایی  هر فرآیند در مرحله اجرا با نظر خبرگان و کارشناسان مرتبط با فرآیند و ارائه راهک

برای برطرف نمودن مشکالت با استفاده از روش رسم نمودار استخوان ماهی 

عملکرد کارشناسان احصاء و 
اصالح فرآیند ها

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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واحد امور قراردادها
سيناابنهابيمارستاناضطراريبرقتامينجهتژنراتوردیزلدستگاهپنجخرید•

عسليانبيمارستانودانشگاهستادکوهدشتامامپلدخترامامنورآباد،
(مسئوليت،اموال،اشخاص)ايبيمهامورمناقصهبرگزاري•
عموميمزایدهطریقازاستفادهقابلغيرواسقاطياموالفروش•
جهت دانشکده پزشکي pcrخرید یک دستگاه ریل تایم •
جهت مرکز رادیوتراپي باران جهت بيماران سرطاني دستگاه برست برد خرید •
از طریق مزایده عمومي دستگاه خودرو 36فروش •
اليگودرز(ع)جهت بيمارستان امام جعفر صادق کاوا 250یک دستگاه یو پي اس خرید •
کوهدشت( ره)جهت بيمارستان امام کاوا 250یک دستگاه یو پي اس خرید •
دانشگاه اليگودرز و ستاد( ع)جهت بيمارستان امام جعفر صادق هواسازخرید دو دستگاه •

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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اداره نگهداشت

خرمشهرستانهايدرمانيوبهداشتيهايشبکهکردناضافهونمودنوارد
تاريپرسدندانپزشکي،دانشکدههايونيزدانشکدهآباد،دلفان،کوهدشت،چگني

چگنيستانشهر(ره)خمينياماموبيمارستانگلدشتپيراپزشکياليگودر،دانشکده
cmmsوبوتحتوزارتيسيستمبه

هايانهموتورخبرايپاکهوايگواهياخذجهتالزممکاتباتومستمرپيگيري
ترممحمعاونتهايوپيگيريمتبوعوزارتتاکيداتبهباتوجهاستانسطح

دانشگاهبهداشتي
7-احدهايوسبزفضايوقراردادهايژنراتورهادیزلکليهازاطالعاتيبانکتهيه

واضطراريضرورمواقعبرايبودندسترسدرجهتدانشگاهتابعه

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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اداره نگهداشت

کهاستبيمارانمصرفياکسيژنتاميندرمانيمرکزهرمسائلترینحياتيازیکي•
مورددچندروبودهفعالسازاکسيژنهايدستگاهداراياستانهايبيمارستاناغلب

يبرداربهرهونصبنگهداشتادارهنظارتوطراحيباشدهخریداريهايدستگاه
هريهاچالشبزرگترینازیکيهادستگاهایننگهداريوتعميرهمچنين.اندشده
دستگاهايبهشدنبرابرچندوارزنرخچشمگيرافزایشدليلبهکهاستدرمانيمرکز
برندهرکنندهواردیاتوليدهايشرکتادارهایننظارتوپيشنهادباوشدهیادهاي

رانيبحدورانواستنمودهمعرفيامراینمتوليعنوانبهاينمایندهدستگاهایناز
شاملرايخرابمواردکمترینهادستگاهاینفعاليتحجمبيشترینباکرونابيماري

استشده

ه جهت فعال سازی سیستم های اعالن و اطفاء حریق در کلیه واحدهای تابعپیگیری •
دانشگاه

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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اداره نگهداشت

ررسیبو،اجراءثبتمراحلنمودناجراییجهتروزیشبانهومستمرپیگیری•
تاکنندهدرخواستازcmmsبستردرتاسیساتیخریدهایهایدرخواست

..........وتدارکاتومرکز،انبارریاستدستورمراحل
کلکردندارشناسنامهراستایدرنگهداشتادارهمهماقداماتازدیگریکی•

انرژیهایحاملمصرفمیزاننمایشوممیزیجهتدانشگاهتابعهواحدهای
ازدانشگاهبامرتبطغیرمراکزحذفپیگیریومهماینمدیریتیسامانهطریقاز

یازشیاموبهموقتیاعادیازمراکزبرخیتعرفهتغییرهمچنینولیستاین
استبودهحاملهااینمصرفیهزینهکاهشجهتدرمانی

بهنجرمکهتابعهواحدهایومراکزبرقتابلوهایوضعیتبرنظارتوبررسی•
این.استشدهمربوطهحوادثوتابلوهابرقیخطاهایبامرتبطحوادثکاهش

چکبهمربوطمواردانجاموآچارکشیونگهداریوسرویسراستایدرمهم
باشدمیروزانهوهفتگی،ماهیانهبازدیدوبررسیهایلیست

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی

59-26



واحد نقلیه
اینباريوسواريخودرويدستگاه52فروشجهتعموميمزایدهبرگزاري•

سرجمعازورسيدهفروشبهمذکورخودروهايازدستگاه30تعدادکهدانشگاه
.استشدهکمدانشگاهخودروهاي

بهمربوط315اسپرینتربنزدستگاه2وواناآمبوالنسدستگاه3گذاريشماره•
رومشکانوپلدختر،نورآباد،دورودشهرستانهاي

کمک315اسپرینتربنزآمبوالنسدستگاه16بهمربوطمستنداتدریافتوپيگيري•
فوقخودروهايگذاريشمارهجهتقانونيمراحلانجامودار

ردحضوروروزيشبانهصورتبهآمبوالنسدستگا40حدوداندازيراهوتعمير•
شهرستانهامحل

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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واحد نقلیه

وياورژانسصورتبهنوروزدهتعميرگاهدرشدهدپوآمبوالنسدستگاه17تعمير•
دانشگاهخودرویيچرخهبهآنهابرگشت

هايماموریتساماندهيواستيجاريخودروهايآذرخشسامانهاندازيراه•
شدهذکرخودروهاي

اینهايمعاونتوهاواحدبراياستيجاريخودروهايآذرخشسيستماندازيراه•
دانشگاه

وهاواحدکليهخودروهايساماندهيواستيجاريخودروهايجدیدقراردادعقد•
استيجاريخودروهايبهمربوطايهزینهکاهشدرمستمرتالش

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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واحد تداركات
گاهدانشواحد خوابگاه پزشکان متخصص هئيت علمي 12بازسازي کامل •
ساختمان مدیریت پشتيباني و رفاهي دانشگاهتکميل کامل •
محوطه ستاد  دانشگاه دیواري کشي•
اهو پارکينگ و فضاي سبز ستاد دانشگزیر سازي و آسفالت محوطه •
ا ،نهاد مقام معظم رهبري و دفتر هئيت امنتجهيز اتاق هاي روابط عمومي •

دانشگاه
کيو وساختمان فاز یک کيو تجهيزوتعمير مهمانسراي •
نش لوازم مصرفي و غير مصرفي براي هسته گزیتجهيز و تعمير و خرید •

دانشگاه
دبيرخانه شوراي سالمت استانتعمير و بازسازي ساختمان •

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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واحد تداركات

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی

بيرخانه  براي ساختمان معاونت توسعه وساختمان ددوربين هاي امنيتي نصب •
شوراي سالمت استان

ستاد دانشگاهتجهيز ساختمان نگهباني •
شرکت آواي سالمت تعمير و بازسازي دفتر •
مدیریت منابع فيزیکيبازسازي بایگاني •
اس خرید تجهيزات مصرفي و غير مصرفي براي پرسنل ستاد دانشگاه براس•

درخواست خرید
براي مدیریت فناوري اطالعات  UPSو دستگاه UPSخرید باطري هاي •

دانشگاه
گاهبراي دانشسيستم هاي گرمایشي و سرمایشي تعمير و بازسازي •
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واحد رفاهي
اناستکلیبیمارستانهاودانشگاهانباریتجهیزاتواموالنمودنبیمه•
وزارتایبرنامهاساسبرکارکنانسالمتپایشبرگزاریبرایپیگیریوتالش•

وزانهرشدهتعیینقبلازصدیقمرکزدرکارکنانسالمتپایشآغازوبهداشت
.وندشمیمعرفیصدیقمرکزبهسالمتمعاینهبرایستادیپرسنلازتعدادی

جهتودانشگاهباقرارداداخذجهتملتبانکدرخواستبهبناپیگیری•
بانکیتسهیالت

ملیبانکواحد......برایوامتسهیالتمسدودیرفعجهتخواستدر•

تابعهواحدهایکارکنانبهفقره750تعدادبهملتبانکتسهیالتاعطای•
دانشگاه

تابعهکارکنانجهتفقره550تعدادبهصادراتبانکتسهیالتاعطای•
(گرددمعرفیبانکبهپرسنل%10تعدادبهماهانه)دانشگاه

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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تقدیر و تشکر 

1399-1400ال فني کليه بيمارستانهاي استان در سمسئولين ، بيمه مسئوليت •
و تحویل حواله مربوط به پوشاک وزیري جهت پرسنل واحدهاتهيه •
اعطاي سيم کارت رایتل رایگان به کليه واحدهاي شهرستان•
ورت از کشور به صتفاهم نامه زیارتي، سياحتي در د اخل و خارج پيگيري •

ثامناقساط جهت پرسنل با شرکت 
راه اندازي سامانه جهت اعطاي وام •
(جلسه وزارت بهداشت ) راه اندازي سامانه مهمانسراهاي کل کشور•

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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جدول خالصه اطالعات پروژه های عمرانی افتتاح شده

مبلغ  اعتبار کل پروژه ها 
(میلیون ریال)

کل پروزه هامساحت زیربنایی
(متر مربع)

تعداد 
پروژه ها

1084990 19341 30

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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جدول خالصه اطالعات پروژه های عمرانی افتتاح شده

مبلغ اعتبارمحل اعتبارمتراژنام پروژهردیف
میلیون )

(ریال

6756اسناد خزانه-استانی118خرم آبادبین شهری رازان شهرستان115احداث اورژانس 1

68000یتسهیالت بانک-تحول سالمتطرح2877خرم آباداحداث کلینیک ویژه شهرستان2

15000درآمدها-بهداشتوزارت70دخرم آباسیتی اسکن بیمارستان شهید رحیمی شهرستان3

5119اسناد خزانه-استانی118پلدختربین شهری چم مورت شهرستان115احداث اورژانس 4

32215طرح تحول سالمت845کوهدشتشهرستان( ره)بیمارستان امام اقامتگاه پزشکان5

7579اسناد خزانه-استانی118کوهدشتبین شهری چغاپیت شهرستان115احداث اورژانس 6

7389اسناد خزانه-استانی 118رومشکانبین شهری پادروند شهرستان115احداث اورژانس 7

44904درآمدهای اختصاصی740الشترشهرستانکلینیک ویژه تکمیل8

40520طرح تحول سالمت1670بروجرداحداث کلینیک ویژه شهرستان9

70000درآمدها-ابالغی وزارت بهداشت98بروجردشهرستانبیمارستان آیت اهلل بروجردی MRIبخش 10

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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جدول خالصه اطالعات پروژه های عمرانی افتتاح شده

محل اعتبارمتراژنام پروژهردیف
مبلغ اعتبار

میلیون )

(لایر

ستانشهر( ع)اقامتگاه پزشکان بیمارستان امام جعفر صادق 11
الیگودرز

27159طرح تحول سالمت701

اقامتگاه پزشکان بیمارستان شهید ولیان شهرستان12
الیگودرز

31613طرح تحول سالمت701

15000درآمدها-وزارت بهداشتابالغی100ازناشهرستان( ع)بخش سیتی اسکن بیمارستان امام علی 13

17754طرح تحول سالمت748ازنااحداث کلینیک ویژه شهرستان14

52750طرح تحول سالمت1670دوروداحداث کلینیک ویژه شهرستان15

70000وزارت بهداشت150پلدختر( ره)بیمارستان امام خمینی  MRIبخش16

72000وزارت بهداشت230کوهدشت( ره)بیمارستان امام خمینی MRIبخش 17

36776درآمدها-وزارت بهداشت-استانی784مرکز سالمت جامع شهری شهید هادیان کوهدشت18

75000درآمدها-وزارت بهداشت1300مرکز سالمت شهری روستایی  مومن آباد ازنا19

11000درآمدهای اختصاصی–خیرین 1020دیالیز ولیان الیگودرزمرکز20

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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جدول خالصه اطالعات پروژه های عمرانی قابل افتتاح

مبلغ اعتبار محل اعتبارمتراژنام پروژهردیف
(میلیون ریال)

20000استانی-بنیاد برکت472مرکز سالمت روستایی شهید مبشر الشتر21
31000بنیاد برکت-استانی472دلفانمرکز سالمت روستایی دمباغ شهرستان22
70000درآمدها-وزارت بهداشت200بیمارستان ابن سینا شهرستان دلفانMRIبخش 23
رحیمی و بخش مادران پرخطر بیمارستان شهیدLDRبخش 24

خرم آباد
43000درآمدهای اختصاصی950

70000درآمدها-وزارت بهداشت130بیمارستان شهید مدنی2دستگاه آنژیوگرافی و پست آنژیو 25
85000طرح تحول سالمت2153احداث بلوک زایمانی بیمارستان شهدای هفت تیر دورود26
6728سالمتخیرین104احداث خانه بهداشت مورانی27
6728سالمتخیرین104سراب دورهاحداث خانه بهداشت قالبی28
26000درآمدها-وزارت بهداشت80بیمارستان ابن سینا شهرستان دلفانتی اسکنبخش سی29
20000درآمدهای اختصاصی500بیمارستان ابن سینا دلفانLDRبخش 30

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



جدول خالصه اطالعات پروژه های عمرانی در دست اجرا

پروژه ها مبلغ اعتبار
(میلیون ریال)

کل پروژه هامساحت زیربنایی
(متر مربع) تعداد پروژه ها

10055852 151055 46

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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در دست اجرا دانشگاهپروژه های عمرانی 
ت پیشرفمتراژنام پروژهردیف

فیزیکی
مبلغ اعتبار 

(میلیون ریال)

5880039/51672109خرم آباداحداث بیمارستان آموزشی نیایش شهرستان1

کتابخانه مرکزی و سالن آمفی تئاتر پردیس کمالوند2فاز 2
خرم آبادشهرستان

528558
121931

رم خفاز اول اجرای دیوار حصار مجتمع پردیس کمالوند شهرستان3
آباد

170090
27138

11253267832آبادتکمیل مرکز نوآوری پردیس کمالوند شهرستان خرم4

13006062578شهرستان خرم آبادمرکز سالمت شهری روستایی ایمان آباد5

13007047304شهرستان خرم آبادمرکز سالمت شهری روستایی رباط نمکی 6

422.581خترشهرستان پلد( ره)اقامتگاه پزشکان بیمارستان امام خمینی 7
24916

1185711915واشیان پلدخترتخت آب 115اورژانس احداث پایگاه 8

5003120000پلدختر(ره)بیمارستان امام خمینی LDRبخش 9

16709434122کوهدشتکلینیک ویژه شهرستان10

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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پروژه های عمرانی دست اجرا دانشگاه
پیشرفت متراژنام پروژهردیف

فیزیکی
مبلغ اعتبار 

(میلیون لایر)

تختخوابی رازی شهرستان 250بیمارستان دومفاز11
کوهدشت

2570122
3398586

6003115000کوهدشت(ره)بیمارستان امام خمینی LDRبخش 12
11054779917گراب کوهدشتمرکز سالمت شهری روستایی 13
احداث مرکز جامع سالمت روستایی رومیانی شهرستان14

رومشکان
472

5743069

4728325037رومشکانمرکز جامع سالمت روستایی سوری شهرستان15
13007263666سالمت شهری روستایی ویسیانمرکز16

3504014437الشتر(ره)بیمارستان امام خمینی LDRبخش 17

13008054668اندلفمرکز سالمت شهری روستایی فرهاد آباد شهرستان18
4729018879دلفانروستایی حسن آباد شهرستانمرکز سالمت19
7846555476دلفانمرکز سالمت جامع شهری رجائی شهرستان20

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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پروژه های عمرانی دست اجرا دانشگاه
پیشرفت متراژنام پروژهردیف

فیزیکی
مبلغ اعتبار 

(میلیون لایر)

118358012کفراج شهرستان دلفان115احداث پایگاه اورژانس 21
12050500احداث خانه بهداشت بلوط بازه22

900306000بیمارستان ابن سینا شهرستان دلفانپد بالگرد23

27000193434056تختخوابی گهر شهرستان دورود250بیمارستان 24
472777080دورودمرکز سالمت روستایی ژان شهرستان25

هرستان تکمیل تعمیر و بهسازی اورژانس بیمارستان هفت تیر ش26
دورود

9808137629

اقامتگاه پزشکان بیمارستان هفت تیر شهرستان دورود 27
طبقه2( واحد4)

422.56029319

7846511760سالمت جامع شهری شهید رجایی شهرستان دورودمرکز28

6005048125سالمت جامع شهری شهید بهشتی شهرستان دورودمرکز29

472717080مرکز سالمت روستایی ونایی شهرستان بروجرد30

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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پروژه های عمرانی دست اجرا دانشگاه
پیشرفت متراژنام پروژهردیف

فیزیکی
مبلغ اعتبار 

(میلیون ریال)

472757080مرکز سالمت روستایی خایان شهرستان بروجرد31

472707080مرکز سالمت روستایی دهکرد شهرستان بروجرد32

ستان پد بالگرد بیمارستان آیت اهلل بروجردی شهرآشیانه33
بروجرد

3203019440

2505017500بیمارستان چمران شهرستان بروجرد LDRبخش 34

422024139426بروجرد( ره)ساختمان الحاقی بیمارستان امام35

مرکز جامع سالمت شهری روستایی بزنوید شهرستان 36
الیگودرز

9004519500

مرکز سالمت شهری روستایی چمن سلطان شهرستان 37
الیگودرز

13006349000

7848537253مرکز سالمت جامع شهری سید الشهدا شهرستان ازنا 38

104557618خانه بهداشت پریان اله مراد کوهدشت39

4724027500مرکز سالمت روستایی  بلوران کوهدشت40

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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پروژه های عمرانی دست اجرا دانشگاه
مبلغ اعتبار کیپیشرفت فیزیمتراژنام پروژهردیف

(میلیون ریال)

مرکز سالمت جامع شهری لیلة 41
القدر کوهدشت

7843044776

مرکز سالمت جامع شهری نصر 42
الهی بروجرد

7841554789

مرکز سالمت جامع شهری هفده 43

شهریورالیگودرز

7843649744

مرکز سالمت شهری روستایی 44
برخوردار دلفان

13005759550

مرکز سالمت شهری روستایی 45
گاوکش دلفان

13006057538

3164259917پایگاه سالمت شماره 46

151055جمع کل
متر مربع

میانگین
10055852درصد56

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی
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تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی



پرداخت های پرسنلی جهت رضایت مندی پرسنل دانشگاه

خرید تجهیزات حفاظ فردی و مواد آزمایشگاهی و دارویی و تجهیزات غیر 

کرونامصرفی جهت مبارزه با ویروس 

یافت اعتبارات از منابع  مختلف و همچنین وصول درآمد ها  در
تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی

عمده فعالیتهای مدیریت مالی دانشگاه
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یکل اعتبارات دریافت

میلیارد ریال32744

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی

اعتبارات
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تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی

ریال میلیارد 1543اعتبارات هزینه عمومی مصوب 

 ميليارد ریال 251اعتبارات هزینه عمومي ابالغي

 اعتبارات تملک دارایي سرمایه اي عمومي مصوب
ميليارد ریال663

 اعتبار تملک دارایي هاي سرمایه اي عمومي ابالغي
ميليارد ریال  160
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تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی

ریال  میلیارد 9195اعتبار هزینه اختصاصی مصوب 

 ریال  ميليارد 1341هزینه اختصاصي ابالغي اعتبار

 ریال ميليارد 1419سایر منابع

 طرح تملک دارایي هاي سرمایه اي –سایر منابع
ميليارد ریال766

 ميليارد ریال 17433اعتبار هزینه عمومي مصوب –حقوق
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ماه کارانه پرسنل درمان ، معاونت ها و همچنین 9پرداخت 
1400پایان آذر ماه تا ستاد 

میلیارد تومان161ماه کارانه پرسنل بیمارستانها به مبلغ 17پرداخت
پرداخت حقوق و مزایای، اضافه کار،  عیدی ، سنوات ، مرخصی 

1400پایان سال تا نیروهای شرکتی 

،کودکمسکن،مهدحق،پرسنلماموریت،کاراضافه،حقوقتسویه
1400سالپایانتابهغذا،حقمعلولیتهزینهکمک،مدیریتحق تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی

1400عمده پرداخت های پرسنلی در سال
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 1400پرداخت کارانه بیمه روستا ستاد دانشگاه تا پایان شهریور

 1400پرداخت کارانه بیمه روستا شبکه ها تا پایان سال
 20ماهه 9و همچنین پرداخت 1400تا پایان سال % 80تسویه بیمه روستایی %

پایان 1400سال

 1400شهریور ماه پایان  تا تسویه ها  بیمارستان ماه کارانه پرسنل 6پرداخت

 1400ماهه اول سال 6حق فنی پرداخت

تقدیر و تشکر

بودجه و مالی

یمنابع فیزیک

تحول اداری 

نیروی انسانی

انی خدمات پشتیب
و رفاهی

1400عمده پرداخت های پرسنلی در سال
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