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جناب آقای دکتر مرادی

رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

موضوع: گزارش وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی نه ماهه سال ٩٩ 
کرمانشاه

با سالم و احترام،

ضمن آرزوی توفیق الهی و تشکر از تالشهای ارزنده مدیران و کارشناسان محترم آن دانشگاه در اجرا و 
پایش برنامه عملیاتی، به پیوست گزارش وضعیت پیشرفت اجرای برنامه عملیاتی آن دانشگاه در نه ماهه سال 

٩٩ ارسال میگردد. در این خصوص، موارد زیر را به استحضار میرساند:

با توجه به ماهیت متفاوت برنامه عملیاتی حوزههای تخصصی، وضعیت هر حوزه نهایتاً میبایست صرفا از  

طریق بررسی میزان تحقق با توجه به برنامه پیشبینی شده و همچنین در مقایسه با میانه دانشگاه/ 

دانشکدههای کشور در همان حوزه بررسی گردد تا تحلیل واقعبینانهتری از وضعیت عملکرد هر حوزه 

دانشگاه حاصل شود. 

آنچه در جدول پیوست آمده است، تنها بخشی از آمار و اطالعاتی است که سامانه پایش برنامه عملیاتی  

(hop.behdasht.gov.ir) به طور آنالین در اختیار مدیران ارشد محترم دانشگاهها و دانشکدههای 
علوم پزشکی قرار میدهد. لذا دریافت تحلیلهای دقیقتر در خصوص وضعیت برنامه عملیاتی دانشگاه با 

مراجعه به سامانه فوق به سادگی میسر است. 

با توجه به اینکه گزارش نهایی وضعیت عملکرد اجرای برنامه عملیاتی آن دانشگاه در سال جاری، پس از  

پایان سال تنظیم و ارائه میگردد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید از گزارش نه ماهه پیوست در راستای 
درک هرچه بیشتر نقاط قوت و ضعف و همچنین تالش برای اجرای کامل برنامهها و خوداظهاری و 

بارگذاری اطالعات تمام فعالیتها استفاده مطلوب صورت پذیرد.
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 در ستون آخر جدول پیوست، مواردی که با پسزمینه رنگ سبز مشخص شدهاند به منزله جلوتر بودن آن 

حوزه تخصصی از میانه کشوری در همان حوزه و مواردی که با پسزمینه رنگ قرمز مشخص 

شدهاند به منزله عقب بودن آن حوزه از میانه کشوری میباشند که موارد اخیرالذکر 

مستلزم توجه بیشتر در آن دانشگاه است.

امید است اجرا و پایش مستمر و نظاممند برنامه عملیاتی بتواند گامی موثر در جهت تحقق اهداف کالن 
نظام سالمت کشور باشد.

رونوشت: 

سرکار خانم مختارزاده، جهت اطالع و پیگیری الزم 


