
 

 

 

 

 

 

 

 

 

و خدمات  پزشكيدانشگاه علوم 

 بهداشتي درماني استان زنجان

 

 دبیرخانه کالن منطقه شش

 و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان پزشكيدانشگاه علوم 

 دانشگاه و برنامه ريزی منابع ،مديريت معاونت توسعه

 

 

 

 

 کشوری 6قطب توسعه مديريت و منابع تخصصی معاونین محترم  کارگروه صورتجلسه  

  صبح  11الی  8:30ساعت : 1 ويرايش: 2از  1 صفحة 1:نسخعداد ت 28/08/1399 :تاريخ

 19/08/99مورخ   14943/5/19طی نامه شماره :  ندهکنافتيدرهاي واحد  1:      صورتجلسه شماره 

  :دستور کار جلسه

 1398سال  اصی و عمومی  ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی*تحلیل شاخصهای اختص

  با توجه به شیوع بیماری کرونا 1399بررسی چالش ها و مشکالت پیش رو و ارزیابی عملکرد سال  *

روه محترم تحول اداری رئیس گ با حضور  کشوری 6قطب  و برنامه ریزی منابعتوسعه مدیریت، محترم  تخصصی معاونین جلسه کارگروه اولین 

 6طق منااداری  ریت و تحولمحترم توسعه مدیو کارشناسان  معاونین محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و مدیران و وزارت بهداشت 

 برگزار گردید. کشوری بصورت وبینار و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 

م در ستاد ان محترو تشکر از همکار آقای حیدری مدیر محترم مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری ضمن خوشامد گوییدر ابتدای جلسه 

خصهای و تحلیل شا بررسی  راکارگروه   دف از برگزاری جلسهئت نموده و هدستور کار جلسه را قرا ،دانشکده ها /وزارت بهداشت و دانشگاه ها

برنامه  یف، مفهوم وداف، وظااهایشان در ادامه  .عنوان کردندهید رجایی و استفاده از نقطه نظرات سایر دانشگاها عمومی واختصاصی جشنواره ش

،  ی نظام اداریهاقابلیت   توانمندیها وو انطباق نقش ها، ف یظاونظام اداری در جهت ایفای کارآمدی  توانمندیهایتقویت های تحول اداری، 

  .مطالبی بیان نمودند

ز ا قدم و تشکرخیر مرض ضمن ع برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دکتر سرداری معاون محترم توسعه مدیریت، منابع ور ادامه آقای د

خواستار فعال ، وبینار  در کشوری 6 قطبدانشکده های /دانشگاه ها وزارت متبوع ومرکز توسعه مدیریت و تحول اداری  همکاران محترم  حضور

ر سرداری دکت .مودندنتاکید به صورت فصلی  آنبرگزاری و جهت هم افزایی و همفکری  قطب در جلسات فوق و دانشکده های ها بودن دانشگاه

اعالم رنامه و ب ، ارائهکت مشاربر لزوم  ابیماری کرون با ها  نشگاهدا شرایط و درگیریتوجه به فرایندها با  و اصالح بازبینی احصاء، به لزومدر ادامه 

،  بر کتر سردارید  ار شدند.خواسترا   1398سال  تجزیه و تحلیل نتایج جشنواره شهید رجایی،زیابی عملکرد ار اعضا در خصوصسایر  نقطه نظرات

 ر اهتمام جدیاست. بت و نظام مشارکد مدر تحول اداری کارآ ها مهمترین روش که بعنوان یکی از  مدیریت مشارکتیورت و نقش تاثیر گذار ضر

شاخصهای  ی عمومی ودر حیطه شاخصها پرسنل همه ات و پیشنهاداته نظرطه گیری از نقبهرپیشنهادات و لزوم نظام  ه از ظرفیتدو استفا

 . تاکید نمودند اصیاختص

زشکی زنجان گاه علوم پتشکر از دانشو  خداقوت  ضمن عرض  ،رئیس گروه محترم تحول اداری وزارت بهداشتسرکار خانم سالم زاده  ر ادامهد

 –نقاط قوت  بررسی و جاییجشنواره شهید ردر خصوص خود را گزارشات  دانشگاه ها انتظار می رودکه  داشاره نمودن، این کارگروهبرگزاری در

و مع بندی جاختصاصی  ودر حیطه شاخصهای عمومی بهره وری و راهکارهای کسب امتیاز برتر  در راستای بحث قابل بهبود و اقدامات پیشرو 

ارتقاء بهره آئین نامه و   99سال  قانون بودجه 21تبصره « د » آئین نامه اجرایی بند  در خصوص  مبسوطی توضیحاتی ر ادامهایشان د ارائه نمایند.

 ارتقاء بهره وری را برای مکلف هستند که اعتبارات هزنیه ای الزم 8العمل در خصوص جدول این دستور 4که ماده  وری در دستگاه اجرایی است

ششم کشور،  نون برنامهقا 5ده ما« الف » راهنمای اجرایی بند مطالعه  ارائه نمودند و بر ضرورت % بودجه ابالغی پیش بینی کنند  3حداکثر تا

 تاکید نمودند. اداری توسط سایر دانشگاه ها در حوزه تحول کسب این بودجه تدوین برنامه ای برایپیگیری و 

ت و رت پاورپوینارش به صوگزبا ارائه   دانشگاه علوم پزشکی قممدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری در ادامه جلسه سرکار خانم حیدری 

لکرد ما نتایج عبو مقایسه محورها و شاخص های  98درخصوص شاخصهای عمومی و اختصاصی و اعالم نتایج سال  بیان مشکالت و چالش ها

 .پرداختند 97سال 

 

 

 

تحول  دبيرخانه

 اداري



 

 

 

 

 

 کشوری 6قطب توسعه مديريت و منابع تخصصی معاونین محترم  کارگروه صورتجلسه  

  صبح  11الی  8:30ساعت : 1 يرايش:و 2 صفحة 2:نسختعداد  28/08/1399 :تاريخ

 19/08/99مورخ   14943/5/19طی نامه شماره :  ندهکنافتيدرهاي واحد  1    صورتجلسه شماره :

 
ر جشواره سب رتبه برتضمن عرض تبریک  برای ک بهداشت وزارت تحول اداریمرکز توسعه مدیریت و  کارشناس محترم  خانم بزرگیدر ادامه سرکار  

امه های سایر برن و توسعه اختصاصی با توجه به برنامه ششمعمومی و در خصوص شاخصهای شهید رجایی توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 اجرایی مطالبی بیان نمودند.

ح شده طرمهای  مطالب و چالشدر خصوص دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین آقای شیر علی مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری 

یر استان سابا ریزی  یت و برنامهسازمان مدیرکارشناسان  متفاوت یاز دهیو امت ارزیابینحوه و   عاملتدر  ت موجودمشکالو  توسط سایر دانشگاه ها

جام گردد چرا تبوع نیز انم ن وزارتعالوه بر اینکه توسط سازمان مدیریت انجام می شود توسط ارزیابا های انجام شده ارزیابی، پیشنهاد نمودند  ها

ر امتیاز کسب وجب تاثیر دماکافی نکه ارزیابان از بسیاری از روندها و فرایندهای کاری سازمانهای ما واقف نبوده و لذا این عدم آگاهی و شناخت 

  . شدشده خواهد 

  :مصوبات کارگروه

 

بصورت  1398سال  در جشنواره شهید رجاییعملکرد خوب خود  نسبت تهیه و گزارش ندانشگاه علوم پزشکی زنجامقرر گردید   -1

جلسه  برای ت متبوع وزاررئیس محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری  20/08/99د مورخ /1468/212نامه شماره  3بند  طی پاورپوینت

 .نمایداقدام  آذر 10وبینار مورخ 

ره    مه شمانا 2بند  روپی ت ارسالیبا فرمنقاط قوت ، قابل بهبود و راهکارهای پیش رو را در قالب فرم یکسان  دانشکده/هر دانشگاه مقرر گردید  -2

 نمایند.اقدام  وزارت متبوعرئیس محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری   20/08/99د مورخ /1468/212

 سطوح  تیمی در تمام  ، تیم های کارشناسی بصورتو در راستای مدیریت مشارکتی همکاران همه از ظرفیت جهت بهره مندی مقرر گردید -3

 .اجرا گردد سازی و تحقق برنامه ها در جهت مستند به صورت برنامه راهبردیمدیریتی 

 وسعهنامه ششم تجهت تحقق بر الزم یزیبرنامه ردر حیطه شاخصهای اختصاصی زیر شاخصها و اهداف تغییر  با توجه به عدم تغییر مقرر گردید-4

 انجام پذیرد. دانشکده ها/توسط دانشگاه ها

 ان مدیریت وسازم و خصوصا ارزیابان برای هر فرد  بان سادهزبه درک  فهم و قابلتا   طوری عمل گرددمستند سازی شاخصها مقرر گردید در -5

 انجام پذیرد. استان ها ریزیبرنامه 

مه ششم کشور که سازمان ملی بهره نون برناقا 5ماده « الف » راهنمای اجرایی بند پیگیری و مطالعه  مقرر گردید دانشگاه ها /دانشکده ها نسبت به-6

 .اقدام نمایندداده است ارائه  وری ایران این راهنما را 

  


