
ک فرایند تدوین برنامه عملیاتی مشتر

دانشگاه های علوم پزشکی کشور





دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

کشورپزشکیدر دانشگاه های علوم برنامه عملیاتی اهداف تدوین و پایش 

شم توسعهایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف کلی و کمی بخش بهداشت و سالمت در برنامه ش

ایجاد یکپارچگی و وحدت رویه بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ایجاد تعامل دوسویه بین ستاد و واحدهای متناظر دانشگاهی

ایی طراحی سازوکاری برای پایش، ارزیابی و آگاهی از میزان پیشرفت برنامه باا هادف شناسا

ر گلوگاه ها و موانع اجرایی شدن برنامه ها و تحقق اهداف و چاره اندیشی به موقاع باه من او

پیشگیری از اتالف زمان و سایر منابع



ورکشپزشکی در دانشگاه های علوم عملیاتی الگوی مفهومی برنامه 

 برنامه ریزی راهبردی شامل سه مولفه:
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ورکشپزشکی در دانشگاه های علوم عملیاتی الگوی مفهومی برنامه 

 برنامه ریزی راهبردی شامل سه مولفه:

    چشم انداز                                               ترسیم تصویری از وضعیت مطلوب سازمان در آینده

راهبرد                                                     راه و روش تحقق چشم انداز

 ی باشنداجرایی ترین سطح بوده و هسته آن برنامه و فعالیت ها م(                         اقدام)برنامه عملیاتی
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ورکشپزشکی در دانشگاه های علوم عملیاتی الگوی مفهومی برنامه 

 برنامه  عملیاتی شامل:

برنامه                              مجموعه ای از فعالیت ها که هدف و خروجی مشخصی را دنبال می کنند   .

تان مثال توسعه خدمات بهداشتی درمانی در ساطح اسا. برنامه ها ماهیت هدف یا راهبرد کالن ندارند•

.    نمی تواند یک برنامه باشد، زیرا ماهیت هدف دارد

تقاا  و به عنوان یک قاعده کلی در ابتدای برنامه ها نمی توان از واژگانی مانند افازایش، توساعه، ار•

.                تقویت استفاده کرد، چون این واژگان نوعا اشاره به هدف دارند نه برنامه
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ورکشپزشکی در دانشگاه های علوم عملیاتی الگوی مفهومی برنامه 

 برنامه  عملیاتی شامل:

برناماه فعالیت               من ور اقدام عملیاتی مشخص با زمان بندی مشخص است که برای تحقق یاک

.   ضرورت دارد

باین مثال ایجاد همااهنگی. فعالیت ها باید به گونه ای باشد که راه و روش اقدام در آن ها محرز باشد•

.ندخانه های بهداشت استان یک فعالیت نیست، زیرا راه و روش ایجاد هماهنگی را مشخص نمی ک

.نباید در مورد فعالیت ها مصداق داشته باشد« از چه طریق»سوال •

.ماه به طول می انجامد4تا 2از ن ر زمانی فعالیت معموال بین •
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ورکشپزشکی در دانشگاه های علوم عملیاتی الگوی مفهومی برنامه 

 برنامه  عملیاتی شامل:

یستندوزن نسبی برنامه وفعالیت                 همه برنامه ها و فعالیت ها از اهمیت یکسانی برخوردار ن.

.وزن نسبی، اهمیت نسبی برنامه و فعالیت نسبت به سایر برنامه و فعالیت هاست•

.وزن نسبی در قالب درصد بیان می شود•

نامه مجموع وزن نسبی برنامه های ذیل یک هدف کمی و مجموع وزن نسبی فعالیت های ذیل یک بر•

.باشد100باید معادل 
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ورکشپزشکی در دانشگاه های علوم عملیاتی الگوی مفهومی برنامه 

 برنامه  عملیاتی شامل:

اشدتاریخ شروع و پایان فعالیت                  هر فعالیت باید تاریخ شروع و پایان مشخص داشته ب.

.تاریخ به روز و در قالب شمسی بیان می شود•
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بوشهرآشنایی با اهداف، شیوه تدوین و پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

کشورکی پزشدر دانشگاه های علوم عملیاتی فرآیند تدوین و پایش برنامه 
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حضور موثرتر معاونت ها و حوزه  های تخصصی ستادی 

یمشارکت جدی تر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشک

95بهره گیری از بازخوردهای اصالحیه برنامه عملیاتی 

ب برگزاری همایش، کارگروه و جلسه با دانشگاه های منتخ

یاخذ نظرات صاحبنظران و بررسی مجدد اسناد باالدست

اه هاارسال پیش نویس برنامه عملیاتی و اخذ نظرات دانشگ

پیگیری های تلفنی و بحث و گفتگو در گروه های مجازی 

برگزاری جلسات کالن مناطق

96اهم اقدامات انجام شده در فرایند تدوین برنامه عملیاتی سال 
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بحث و گفتگو در شورای مدیران معاونت ها و حوزه های تخصصی

طرح موضوع برنامه علمیاتی در شورای معاونین ستاد وزارتخانه

ابالغ اهداف کلی از سوی مقام محترم وزارت

سفرهای دانشگاهی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

برگزاری جلسات با رئیس ، هیئت رئیسه، مدیران و کارشناسان دانشگاه ها

برگزاری منظم جلسات شورا و کمیته برنامه ریزی در ستاد وزارتخانه

1395آسیب شناسی برنامه عملیاتی مشترک سال 

حوزه های تخصصی ستاد/تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی توسط معاونت ها

96اهم اقدامات انجام شده در فرایند تدوین برنامه عملیاتی سال 
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یزیبازبینی و رفع اشکاالت ساختاری برنامه عملیاتی در دفتر برنامه ر

ارسال پیش نویس برنامه عملیاتی به دانشگاه ها جهت اعالم نظر

بررسی نظرات و پیشنهادات دانشگاه ها در معاونت ها و حوزه های تخصصی

تادحوزه های تخصصی س/تدوین نسخه نهایی برنامه عملیاتی در معاونت ها

راهبردیتجمیع و یکپارچه سازی برنامه عملیاتی در دفتر برنامه ریزی و نظارت

ده هادانشک/کلیه دانشگاه هاهیأت امناء طرح و تصویب برنامه عملیاتی در 

اهم اقدامات انجام شده در فرایند تدوین برنامه عملیاتی 
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گاه هاارسال نسخه نهایی برنامه عملیاتی به دانش

96بارگذاری برنامه عملیاتی در سامانه پایش 

خب پایلوت ثبت پیشرفت در دانشگاه های منت

96ثبت پیشرفت فعالیت ها در خردادماه 

96ارایه اولین گزارش پایش در تیرماه 

96اهم اقدامات انجام شده در فرایند تدوین برنامه عملیاتی سال 

دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر


