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روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

موضوع :ابالغ برنامه عملیاتی مشترک سال ۱۴۰۱ دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور 

  با سالم و احترام،

ضمن قدردانی از اقدامات ارزنده مدیران و کارشناسان محترم معاونتها، حوزههای تخصصی ستاد وزارتخانه و دانشگاه/ 
دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور، در فرایند تدوین برنامه عملیاتی سال ١٤٠١، به پیوست، نسخه برنامه عملیاتی 
حوزههای تخصصی مربوط در قالب فایل اکسل، جهت اجرا و پایش در چارچوب "شیوهنامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی 

سال ١٤٠١ در ستاد و دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی کشور" ابالغ میگردد. 

در اینجا ذکر چند نکته تاکیدی ضروری به نظر میرسد: 

با توجه به تدوین اهداف کلی و کمی، برنامه و فعالیت های« طرح ملی عدالت و تعالی نظام سالمت» با  

هدف دسترسی عادالنه مردم به خدمات سالمت و هم چنین تعالی و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در تمام ابعاد 
ماموریتی وزارت بهداشت بعنوان برنامه اصلی و کالن این وزارت در دولت مردمی سیزدهم در سامانه برنامه 
عملیاتی(HOP)، اهداف و ریز برنامه و فعالیت های طرح مذکور در خروجی های اکسل ارسالی حوزه هایی 

که شامل این طرح می باشند با رنگ آبی مجزا گردیده اند.
 

همچون سالهای گذشته، برنامهعملیاتی مشترک سال ١٤٠١ نیز به طور مستمر ضمن اجرای رویکرد  
«خوداظهاری» و «ارزیابی انطباق» به صورت ماهانه و سه ماهه مورد پایش قرار گرفته و گزارش پیشرفت دورهای 

مربوطه تهیه و ارائه خواهد گردید. 

گرچه همه فعالیتها تاریخ پایان مشخصی دارند، اما برخی از فعالیتها بیشتر به زمان حساس هستند و  
ضرباالجلهای جدیتری دارند، از این رو امسال همانند سال گذشته فعالیتهایی با عنوان "فعالیتهای با تاریخ 
پایان طالیی" درشیوهنامه سال ١٤٠١ نیز پیشبینی و در برنامه عملیاتی مشترک دانشگاهها آورده شده است. لذا 

بارگذاری مستندات و خوداظهاری این فعالیتها صرفا در مدت زمان مقرر امکانپذیر است.  
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یادآورمیشود که اجرای برنامههایعملیاتی مشترک، یکی از ابزارهای راهبردی مدیران ستاد وزارتخانه و دانشگاه 
/دانشکدههای علوم پزشکی است که ضمن اجرای برنامههای داخلی، اجرای تکالیف قانونی وزارت متبوع در 
راستای اجرای اسناد ملی و فرادست را میسر نموده و ارتقا سالمت آحاد مردم شریف کشور را تضمین مینماید. لذا 
همواره حفظ و ارتقا اثربخشی اجرای برنامههای عملیاتی، مستلزم اجرای دقیق و پایش مستمر آن بوده که 

تنها با حمایت و نظارت مستقیم مدیران ارشد میسر میشود. 

شایان ذکر است امکان خوداظهاری فعالیتهای سال ۱۴۰۱، بزودی در سامانه فراهم و زمان دقیق آن اعالم خواهد 
شد. 

توفیق روزافزون جنابعالی و همکاران محترم را در تحقق اهداف و آرمانهای نظام اسالمی، به ویژه در حوزه سالمت از 
خداوند منان مسالت دارم. 
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