
  

  )مقدس مشهد -مرداد  7و6هاي کشور (روساي دانشگاهنشست برنامه عملیاتی در 

بر ضمن تاکید کشور هاي علوم پزشکی همایش روساي دانشگاهطی سخنانی در درمان و آموزش پزشکی وزیر محترم بهداشت و

.عملیاتی را در سطح کشور اجرا کرده استوزارت بهداشت تنها دستگاهی است که پایش برنامه «فرمودند اهمیت برنامه عملیاتی

براي خودشان هدایت هاي مختلف اي جامع حوزهبرنامه عملیاتی مهمترین کاري است که هر مدیر باید انجام دهد، در قالب برنامه

ت هماهنگ رشد هاي مختلف به صورحوزه  است کهقالب این در  و گیرندریزي داشته و تحت نظارت و ارزیابی قرار میامور و برنامه

  "کنندمی

ریزي برنامه خود و اعتقاد به اینکه براي رسیدن به اهداف سازمانیریزيدانشگاه علوم پزشکی قزوین با درك اهمیت برنامه

گردد و نقش مهمی در کمک به جلوگیري از اشتباهات یا  ترین سند براي رشد و توسعه یک سازمان محسوب می مهمترین و کلیدي

این کمیته  .نمود 1394یک در ابتداي سال ژاقدام به تشکیل کمیته برنامه ریزي استرات،کند هاي پنهان بازي می فرصتتشخیص 

و  1395با توجه به اتمام قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعی ج.ا.ایران در سالدانشگاه  1394بعد از تدوین برنامه عملیاتی سال 

  در تدوین برنامه سوم دانشگاه.خود داد در دستور کاررا سوم دانشگاه  ساله 5منظور هماهنگی با برنامه ششم کشور، تدوین برنامه به

برنامه ریزي بکار گرفته شدند تا ضمن تدوین  هاي) طیف گسترده اي از بدنه کارشناسی معاونت ها و حوزه ها در قالب کمیته95- 99(

 18/9/1394در تاریخ کار کردن نیز مدنظر باشد.  اي سازي برنامهموزش کارکنان در جهت نهادینه آویکرد ر،با قابلیت اجراي بهتر برنامه

ابالغ نمودند که هابه دانشگاهرا آموزش پزشکی اهداف کلی و کمی سالمت در برنامه ششم توسعهدرمان ووزیر محترم بهداشت و

تحلیل عوامل داخلی  انداز، ارزشها،رسالت، چشمنقطه قوت برنامه سوم دانشگاه تدوین ریزي دانشگاه شد. باعث تقویت کمیته برنامه

طی جلسات هیات رییسه  توسطاهداف کالن دانشگاه  تعیین موقعیت دانشگاه در ماتریس عوامل داخلی و خارجی و تعیین ،و خارجی

-99هاي جهت سالاهداف اختصاصی دانشگاه که در مجلد برنامه سوم  .بودمتعدد کاري مشترك با کمیته برنامه ریزي استراتژیک 

  ي دانشگاهها اهداف اختصاصی معاونت - 2اهداف کمی اعالمی وزارت متبوع    -1استشده از دو بخش تشکیل آمده 95

در همین راستا  .استهدف اختصاصی تشکیل شده  287هدف کلی،15هدف کالن،4) از 1395-1399برنامه پنج ساله دانشگاه(

بخشی از اینها  .فعالیت را شامل می شود 3302هدف عملیاتی و  287دانشگاه تدوین شد که  1395اهداف و برنامه عملیاتی سال 

.گذاري شده استارت متبوع بارفعالیت در سامانه برنامه عملیاتی دانشگاه توسط وز 1698برنامه و 522هدف کمی، 232شامل 

گذاري مستندات تحت نظر مدیر پایش سبت به ثبت پیشرفت ماهیانه و بارمدیران پایش معاونت ها و حوزه ها نمل براساس دستورالع

برنامه عملیاتی يسامانهمعاونین، مدیران وکارشناسان دانشگاه این است کهییس محترم دانشگاه،اعتقاد ردانشگاه اقدام می نمایند.

همکاري و همیاري کارکنان،کارشناسان و مدیران با و دموجو که در صورت رفع اشکاالتی نو است خالقیت و ابتکاري هوشمندانه

  .شدمبدل خواهدفمند کردن فعالیت هاي بخش سالمت دحوزه سالمت به ابزاري ارزشمند در ه

 ارزشمندابزار  استفاده از این والت سامانه ااشک با رفع ریزي وزارت متبوع بدهیم تاونت برنامهاما باید دست یاري به تیم تالشگر مع

  ......اانشا مسیر دستیابی به ارتقاي شاخص هاي سالمت هموارتر گردد.
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گذاري سالمتور رییس دانشگاه و مسؤول دبیرخانه سیاستامش


