
مشروح گزارش پایش عملکرد مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مھرماه توسط تیم پایش معاونت بھداشت وزارت متبوع با پایش فعالیت ٢٢پایش مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیھ کھ از تاریخ 

با حضور جناب آقای ) مھرماه٢٣(دومھای مدیریت شبکھ بھداشت ودرمان شھرستانھای میاندوآب ومھاباد آغاز شده بود،  در روز 
دراین .  ساعت طول کشید١١دکتر سیاری معاون محترم بھداشت وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی ادامھ یافت و بیش از 

دور جناب آقای دکتر سیاری معاون محترم بھداشت وزارت بھداشت درمان و اموزش پزشکی نیز در معیت تیم پایش کننده متشکل از  
ساعت ١١قای دکتر کوشا معاون محترم  فنی معاونت بھداشت و اقای دکتر میرزایی دبیر تیم پایش حضور داشت و در طی بیش از ا

فعالیت ھای مدیریتی ریاست دانشگاه علوم پزشکی ارومیھ و معاون امور بھداشتی دانشگاه در قالب چک لیست پایش مدون مورد 
.ارزیابی دقیق کارشناسی قرار گرفت

عنوان  و معاونین ٢٤بند و٧در این پایش ھا مقرراست،  عملکرد مدیریتی روسای دانشگاھھای علوم پزشکی کشوردر 
. جزء  بھ ھمراه مستندات ھرجزء چک لیست بھ دقت مورد ارزیابی قرار گیرد٤٨بند و ١٠اموربھداشتی دانشگاھھا  در 

ین اولین بار است کھ  معاون بھداشت وزارت بھداشت درمان واموزش سوابق امر حاکی از آن است کھ در طی دودھھ گذشتھ ا
پزشکی راسا نسبت بھ پایش عملکرد مدیریتی دانشگاھھا براساس چک لیست مدون  اھتمام نموده است کھ جای تشکر و قدردانی 

در فرآیند پایش . خوب اعالم گردیدنتایج ارزیابی تیم پایش مدیریتی براساس اظھارات رئیس و اعضای تیم پایش، عالی و بسیار. دارد
عملکرد مدیریتی دانشگاه  عالوه از ریاست دانشگاه و معاون امور بھداشتی، دکتر عبدالمجید حمیصی قائم مقام ریاست دانشگاه و 

ی نظام در اولین بخش پایش مھمترین مسائل و چالش ھا. دکترشاکر ساالری  معاون امور بھداشتی اسبق دانشگاه نیز حضور داشتند
سالمت استان بخصوص کمبود شدید منابع مالی و ھمچنین اجزای پانل اطالعات سالمت با حضور اعضای تیم مورد بررسی قرار 

در دومین بخش از پایش عملکرد، دکتر انتظارمھدی گزارش ارزیابی مدیریتی شبکھ ھای بھداشت و درمان شھرستان ھای . گرفت
در . محور کلی تبیین نمود١٩را در Good practicesو اقدامات ابتکاری دانشگاه تحت عنوان را ارائھ١٣٩٢تابعھ استان در سال 

ادامھ دکتر علی افشانی رئیس گروه آموزش بھداشت و ارتقای سالمت معاونت امور بھداشتی و مدیر روابط عمومی دانشگاه نیز 
بازدید معاون محترم بھداشت و اعضای تیم از فرآیند پایش،  با. گزارشی از اھم اقدامات برنامھ ای اموزش بھداشت را ارائھ نمود

گروھھای کارشناسی وآغاز ارزیابی عملکرد مدیریتی معاون امور بھداشتی در حوزه ستاد معاونت امور بھداشتی دانشگاه  تا بعد از 
. غروب آفتاب ادامھ یافت

مهمترین اجزاي مورد پایش و مستندات استانی آن
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