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 اسصيابي عولكشد هعاًٍت ّا ٍ ٍاحذّاي تابعِ دس تذٍيي بشًاهِ ّاي استشاتژيك ٍ عولياتي: دستوركار
 

 

 : گشارشات
دس ابتذا سياست هحتشم داًطگاُ، ضَساي سياست گزاسي سا يكي اص هْوتشيي ضَساّاي داًطگاُ بشضوشدًذ ٍ با اضاسُ بِ  اّويت بشًاهِ 

 آى سا 91سيضي، بشًاهِ هحَسي ٍ ّوسَ كشدى فعاليت ّا با اّذاف ًقطِ علوي سالهت داًطگاُ بِ عٌَاى هْوتشيي اقذام داًطگاُ دسسال 

ايطاى اظْاس ًوَدًذ بشاي داضتي داًطگاّي پَيا ّيچگًَِ هحذٍديتي دس بكاسگيشي ايذُ . ضاخصي جْت اسصيابي عولكشد هذيشاى داًستٌذ

 .ّاي ًَ تَسط افشاد خَش فكش، هتخصص ٍ هتعْذ ٍجَد ًذاسد

سا تطشيح « تَليذ هلي، حوايت اص كاس ٍ سشهايِ ايشاًي » 91دس اداهِ آقاي صيلَچي ًقص داًطگاّْاي علَم پضضكي دس تحقق ضعاس سال 

 .ًوَدًذ كِ هَسد تَجِ اعضاء قشاس گشفت

سپس آقاي ًعٌاكاس دبيش ضَسا ضوي بشسسي هصَبات قبلي، گضاسش اقذاهات اًجام ضذُ، ّوچٌيي عولكشد هعاًٍتْا دس تذٍيي بشًاهِ ّاي 

 .استشاتژيك ، بشًاهِ عولياتي جاسي ٍ تَسعِ اي حَصُ ّاي تحت پَضص سا اسائِ دادًذ
 

 :مصوبات
بِ هٌظَر تسريغ اهَر ٍ اثربخطي، ّوچٌيي پايص ٍ ارزيابي ػولكرد هؼاًٍتْا ٍ ٍاحذّاي تابؼِ، هقرر گرديذ ًسبت بِ  .1

 .تاهيي يك ًفر كارضٌاس ٍ فضاي اداري ٍ تجْيسات الزم اقذام گردد

پيطٌْاد گرديذ با تَجِ بِ اّويت هَضَع جْت بْرُ برداري ٍ اطالع رساًي بحث آقاي زيلَچي تحت ػٌَاى  .2
 .در رٍزًاهِ حيات داًطگاُ درج گردد« 91ًقص داًطگاّْاي ػلَم پسضكي در تحقق ضؼار سال »

 .هقرر گرديذ جلسات بصَرت هٌظن ّر دٍ ّفتِ يكبار تطكيل گردد .3

 .هقرر گرديذ اػضاء ًسبت بِ هؼرفي اػضاء جذيذ، ترجيحاً صاحب ًظر، خَش فكر ٍ با اًگيسُ اقذام ًوايٌذ .4
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 دكتش هحوذ حسيي اعشابي
 سئيس داًطگاُ

 
 
 

 

 سضا ًعٌاكاس
 دبيش ضَسا

 دكتش عليشضا هفشح
 عضَ ضَسا

 

 دكتش هسعَد دّقاًي
 عضَ ضَسا

 ًاصش قاسوي
 عضَ ضَسا

 سضا سضايي
 عضَ ضَسا

 

 هحوذ حسيي صيلَچي
 عضَ ضَسا

 اعظن كاظوي
 عضَ ضَسا

 صّشُ آرسباد
 عضَ ضَسا

 

 

 

 

 دكتش ّاضن هحوذياى، دكتش سًگشص جذي، دكتش هجتبي صحت: هذعَيي جلسِ

دكتش هْشداد فشصًذي پَس، دكتش عليشضا هشٍجي، دكتش هحوَد صفاسي، ، هحوذ صباحي بيذگلي ، حويذضا گيالسي، دكتش علي فخشي،  آقاياى؛ : غائبيي

 خاًن دكتش صّشا هيذاًي
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