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 هدف کالن مرتبط عنوان هدف خرد
ميسان دستيببي 

 (درصد)
 مسئول پيگيري زمبن دستيببي

خدمبت آموزضی داوطکده هبی  تقبیاراصالح، حفظ و  1

 تببعه

G3S8 111% سبل  مبه اوسط مرداد تب

93 

  مدیر آموزش ، خبوم قبسمی

2 

 

بر اسبس ضبخص هبی تعریف ضده ارتقبی عملکرد 

ومره کل حوزه در % 11 افسایص)  عمومی و اختصبصی

 ( 91به  92سبل
 

G3S8,S11,S12 111%  92تب پبیبن سبل 
 مدیر آموزش ، خبوم قبسمی

 

سبمبودهی سیستم گسارش گیری اطالعبت از واحدهبی  3

 تببعه

G3S8 111% خبوم قبسمی مدیر آموزش، 92تب پبیبن سبل  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 و خدمات بهداشتي و درماني قزوين

  آمًزشي داوشگبٌ حًزٌ معبيوت  اَداف خرد ريسيبروبمٍ 
( براي واحدهاي داراي ايزو) :  كد مدرك  

( براي واحدهاي داراي ايزو)  :شمبرٌ ببزوگري  

 اصالح، حفظ ي ارتقبي خدمبت آمًزشي داوشکدٌ َبي تببعٍ : تعييه شدٌ خردَدف  عىًان

   0131تب مرداد مبٌ% 011:  دستيببي  ي زمبن ميسان

 مدیر امور آموزضی : مسئًل پيگيري 

 

 بًدجٍ مًرد ويبز رابطٍ پيش ويبزي تبريخ پبيبن تبريخ شريع مسئًل اوجبم شرح اقدامبت تعريف شدٌ مًرد ويبز رديف

تاسدیذَای اوجام ضذٌ اس داوطکذٌ َادریافت گشارش  1 15/2/92 مسئولیه واحدهب   15/4/92  S1  

16/4/92 " تزگشاری جلسات متمزکش گزيَی در مًرد وتایج تاسدیذَا 2  28/6/92  S1  

3 
تُیٍ گشارش تحلیلی تاسدیذَای اوجام ضذٌ ي ارسال 

 تاسخًردَای السم تٍ َز داوطکذٌ جُت رفغ وًاقص 
" 29/6/92  30/7/92  F1S2  

  F2S3 92/8/15 92/8/1 خبوم قبسمی َماَىگی تزای تاسدیذ مجذد اس داوطکذٌ َا 4

16/8/92 مسئولیه واحدهب اوجام تاسدیذ مجذد اس داوطکذٌ َا 5  16/2/93  F3S4  

  تُیٍ گشارش وُایی يضؼیت خذمات آمًسضی داوطکذٌ َا 6

17/2/93 خبوم قبسمی  15/5/93  F4S5  

 قبسمیخبوم  :تُیٍ کىىذٌ 
مؼاين آمًسضی  :تصًیة کىىذٌ

 داوطگاٌ 
  :تاریخ اتالؽ تٍ مجزی



 

 دانشگاه علوم پزشكي
 و خدمات بهداشتي و درماني قزوين

  آمًزشي داوشگبٌ حًزٌ معبيوت  اَداف خرد ريسيبروبمٍ 
( براي واحدهاي داراي ايزو) :  كد مدرك  

( براي واحدهاي داراي ايزو)  :شمبرٌ ببزوگري  

 ( 91به  92ومره کل حوزه در سبل% 11 افسایص)  بر اسبس ضبخص هبی تعریف ضده عمومی و اختصبصیارتقبی عملکرد   : تعييه شدٌ خردَدف  عىًان
 تب پبيبن سبل% 011:  دستيببي  ي زمبن ميسان

 مدیر امور آموزضی : مسئًل پيگيري 

 

 بًدجٍ مًرد ويبز رابطٍ پيش ويبزي تبريخ پبيبن تبريخ شريع مسئًل اوجبم شرح اقدامبت تعريف شدٌ مًرد ويبز رديف

15/2/92 قبسمی خبوم تحلیل گشارش ػملکزد حًسٌ در ضاخص َای مذکًر وسثت تٍ سال قثل 1  15/4/92  S1  

2 
تزگشاری جلسٍ تًجیُی تا کارکىان حًسٌ در تؼییه يضؼیت مًجًد ي 

(جلسٍ 2)مًرد يضؼیت حًسٌ در سال گذضتٍ  
" 16/4/92  16/5/92  F1S2  

3 
اوجام فؼالیتُایی کٍ مىجز تٍ 

.می گردد عملکرد ارتقای  

 مستىذ ساسی فزآیىذَای جاری حًسٌ

مسئولیه 

 واحدهب
17/5/92  20/11/92  F1S2  

افشایص 

رضایت 

 ارتاب رجًع

اطالع رساوی فزآیىذَای کاری اس 

 طزق مختلف

 اوجام وظزسىجی اس ارتاب رجًع

ديرٌ َای آمًسضی کارکىان در سطح  تزگشاری

 حًسٌ

 تقًیت سایت حًسٌ

 تُثًد يضؼیت مطارکت کارکىان در امًر حًسٌ

4 
جمغ آيری ي تکمیل اطالػات ارسیاتی ػملکزد حًسٌ تز اساس مذاخالت اوجام 

 ضذٌ ي ارسال اطالػات تٍ ياحذ ارسیاتی ػملکزد داوطگاٌ

 
92/11/21 92/12/29 F2S3  

مؼاين آمًسضی داوطگاٌ  :تصًیة کىىذٌ خبوم قبسمی :تُیٍ کىىذٌ    :تاریخ اتالؽ تٍ مجزی 



 

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 و خدمات بهداشتي و درماني قزوين

  آمًزشي داوشگبٌ حًزٌ معبيوت  اَداف خرد ريسيبروبمٍ 
( براي واحدهاي داراي ايزو) :  كد مدرك  

( واحدهاي داراي ايزوبراي )  :شمبرٌ ببزوگري  

 سبمبودهی سیستم گسارش گیری اطالعبت از واحدهبی تببعه  : تعييه شدٌ خردَدف  عىًان

 تب پبيبن سبل% 011:  دستيببي  ي زمبن ميسان

 مدیر امور آموزضی : مسئًل پيگيري 

 

پيش ويبزيرابطٍ  تبريخ پبيبن تبريخ شريع مسئًل اوجبم شرح اقدامبت تعريف شدٌ مًرد ويبز رديف  بًدجٍ مًرد ويبز 

1 
تزگشاری جلسٍ تًجیُی تا کارکىان در مًرد طزاحی 

 ایه َذف 
15/2/92 خبوم قبسمی  15/4/92  S1  

16/4/92 مسئولیه واحدهب تؼییه مًارد گشارش دَی َز ياحذ  2  30/5/92  F1S2  

3 
تُیٍ فزمت گشارش دَی ياحذَا تا وظارت ياحذ 

 آمار ي کامپیًتز حًسٌ 
" 31/5/92  30/8/92  F2S3  

4 
ي طزاحی تزوامٍ کامپیًتزی وُایی ضذن فزمت َا 

 تزای َز ياحذ
92/ 1/9 واحد کبمپیوتر  1/10/92  F3S4  

5 
يريد اطالػات مزتًط تٍ َز ياحذ در تزوامٍ ی 

 طزاحی ضذٌ
2/10/92 مسئولیه واحدهب  29/12/92  F4S5  

 خبوم قبسمی :تُیٍ کىىذٌ 
مؼاين آمًسضی  :تصًیة کىىذٌ

 داوطگاٌ 
  :تاریخ اتالؽ تٍ مجزی


