
مدیریت عملکردکارگروهآیین نامه تشکیل
:مقدمه

درمان و آموزش در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،"عملکردیریتمدنظام"يدر اجرایهوحدت روبه منظور 
-دانشـکده /ستاد وزارت و دانشگاه هادرتقویت هماهنگی در اتخاذ و اجراي تصمیمات ها و یتماموربهینه انجام پزشکی و در جهت 

دانشـکده  /در معاونت توسعه مدیریت و منابع کلیه دانشگاه هـا  "مدیریت عملکردکارگروه"تشکیل، کشوریعلوم پزشکهاي
.در دستور کار این معاونت قرار گرفته استبه وزارتها و سازمان هاي وابسته 

ف اهدا) 1ماده 
تسهیل فرآیند برنامه ریزي و هدفمند کردن فعالیت هاي معاونت توسعه مدیریت و منابع ستاد و دانشگاه هاي علوم پزشکی .1
در قالب اصالحیو اقداماتاهداف کالن وزارت بهداشت از طریق اجراي پروژه هاتحققپشتیبانی و ایجاد بستر مناسب جهت .2

هاي عملیاتی مرتبط و هدفمندبرنامه
معاونت توسعه بخشی براي دستیابی به اهداف راهبردي و برون) ستادي و استانی(بخشی هاي درونگیري همکاريتضمین شکل.3

مدیریت و منابع
و معاونت توسعه مدیریت هاي عملیاتیبرنامهو ارزشیابیپایش، اجرا ریزي، برنامهیندآفرشفاف شدن وتقویتنهادینه سازي،.4

منابع
جهت استفاده درتصمیم گیري هاي از  اجراي برنامه هانتایج بدست آمده و ثبت جهت جمع آوريبانک اطالعاتی توسعهوایجاد.5

آتی
واحد هاي عملکرديو اقداماتمستند سازي فعالیت هابراي ها و سیاست هاي الزمچارچوبتدوین.6
واحد هاي عملکردي عملکردارزیابی و سنجشفرآیند بهبود .7

:کارگروهياعضا) 2ماده 
) وهکارگررئیس (سازمان / دانشکده/دانشگاه معاون توسعه مدیریت و منابع)1
)دبیر کارگروه(مدیر توسعه سازمان و تحول اداري )2
هاي تابعه معاونتمدیران واحد)3
رییس کارگروهبه انتخابتجربه و آگاه در زمینه مدیریت عملکرد بایک کارشناس )4

.گردندمنصوب میرئیس کارگروه کلیه اعضاء با ابالغ : )1(تبصره
منـابع انسـانی،   هاي تابعه معاونت، مدیران واحد بودجه، مالی، پشتیبانی، توسعه سازمان و تحول اداري،منظور از مدیران واحد): 2(تبصره 

.فعالیت می کنندسازمان/دانشکده/مدیریت و منابع دانشگاهعهاست که زیر نظر مستقیم معاون توسسایر واحد هایی کی و یمنابع فیز
کـارگروه بـا تائیـد ریاسـت    کـارگره دعوت از صاحبنظران، نمایندگان دفاتر ستادي و یا دانشـگاهی و میهمانـان در جلسـات    ):3(تبصره 

. بالمانع است
به امضـاي اعضـاي حاضـر    ، در قالب صورت جلسهیابد و کلیه مصوباتجلسات با حضور بیش از دوسوم اعضاء رسمیت می):4(تبصره 

.رسدمی
.گرددکار مشخص تشکیل میدستورباحداقل یک بار در هر ماه کارگروه جلسات ):5(تبصره 



:مدیریت عملکردکارگروهوظایف) 3ماده 
ناظر بر حسن اجراي برنامه هـا وبین صف و ستاد واحد هماهنگ کننده سازمان/دانشکده/در هر دانشگاهمدیریت عملکردکارگروه

از ایـن وظیفـه   اسـت کـه   ها و ماموریت معاونت توسعه مـدیریت و منـابع  راهبردو با  اهداف برنامه هاارتباط بین حافظهمچنین و 
:به شرح زیر استکارگروهشرح وظایف این . گیردصورت میمدیریت عملکرد اجراي موثر نظام طریق 

همسو با اهداف کالن وزارتخانه و برنامه دانشگاه علوم پزشکی کشور معاونت توسعه یانه سالیاتیعمليبرنامه هاتصویبو ینتدو،یطراح.1
و نظارت بر حسن اجراي آنها)برنامه هاي اختصاصی(هاي کالن دانشگاه 

و ارائه بازخورد به ستاد وزارتخانهیانهسالعملیاتی مشتركيبرنامه هاتدوین مشارکت در طراحی و .2
مصوب مقادیر شاخص هاي عملکردي رصد مستمر تحلیل و .3
و ارسال به ستاد وزارتخانهواحد هاي عملکرديپیشرفت برنامه هاي عملیاتیفصلیگزارش عملکرد و تهیهتحلیل.4
به واحد هاي ذیربطهاي آموزشی و توانمندسازي برنامهطراحی و پیشنهاد اجراي.5
براي فعالین نظام مدیریت عملکردسازوکارهاي تشویقیطراحی و پیشنهاد .6
hopوopر سامانه ثبت  اطالعات عملکردي برنامه هاي عملیاتی دنظارت بر.7
اصالحیطراحی و تدوین شاخص هاي عملکردي و ارائه بازخوردهايدر ستاد وزارتخانه بافعالمشارکت.8

:شرح وظایف رئیس کارگروه: 4ماده 

جلسات کارگروه و مدیریتتعیین دستور کار جلسات و ابالغ به دبیر جلسه .1
نظارت بر عملکرد دبیر و سایر اعضاي کارگروه .2
ي تابعهبه واحدهاببرنامه هاي عملیاتی مصوابالغ.3
hopوopبرنامه هاي حوزه معاونت توسعه از طریق سامانه هايرصد مستمر پیشرفتونظارت بر حسن اجراي امور.4

:کارگروهدبیر وظایف ) 5ماده 
. سـازمان بـا سـتاد وزارتخانـه مـی باشـد      /دانشکده/رابط بین معاونت توسعه دانشگاهو معاونت توسعهریزي دبیر کارگروه به عنوان نماینده برنامه

:وظایف دبیر کارگروه به شرح زیر می باشد

مدیریت عملکردکارگروهتهیه دستور جلسات و پیگیري مصوبات جلسات .1
با همکاري ها و پیگیري مکاتبات صادره از سوي دبیرخانه مدیریت عملکرد معاون توسعه مدیریت و منابع ستاد وزارتخانهبخشنامهاجراي .2

اعضاي کارگروه
opدر سامانه مربوطه مستمر اطالعاتتبو ثشاخص هاي عملکردياطالعاتی با واحد هاي ذیربط براي جمع آوريهماهنگ.3
برنامه عملیاتی سالیانه واحدهاو تهیه جمع بندي.4
توسعه مدیریت و تهایی که از سوي دبیرخانه مدیریت عملکرد معاونو کارگاه) حضوري و غیر حضوري(در جلسات و به موقعحضور موثر.5

.گرددمنابع ستاد وزارتخانه برگزار می
علوم پزشکی کشور و دانشکده/دانشگاهگزارشات مستمر و موردي از وضعیت و شرایط برنامه هاي معاونت توسعه مدیریت و منابع تهیه.6

سازمان وابسته
آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد ازتهیه گزارشات تحلیلی.7
شاخص هاي (عملکردمدیریتنظاممولفه هايدر رابطه باواحدهاي عملکردي پیشنهادات وري و تحلیل آبراي گردهماهنگی.8

)عملیاتی برنامه هاي،عملکردي، اهداف کلی و کمی، چالش ها
آموزش فرآیند و سامانه برنامه ریزي و مدیریت عملکرد به کارکنان و دست اندر کاران نظام برنامه ریزي .9

ها برنامهبراي تدوین، اجرا و پایش آمایشیتعامل موثر با دبیر کالن منطقه.10
در اجراي برنامه هاي مشترك سازمان /دانشکده/برنامه ریزي دانشگاهنمایندهبا تعامل.11
با همکاري مسئول آموزش معاونت توسعه دانشگاهآنو نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشی ویژه مدیریت عملکرد اعالم نیاز .12



:وه رکارگيوظایف اعضا: 6ماده 

کارگروه و مشارکت فعال در تصمیم گیري هادر جلساتو موثر حضور منظم .1
موثر با دبیر کارگروه و همکاري تعامل .2
همکاري و تعامل سازنده با واحد متناظر ستاد وزارتخانه براي انجام صحیح امور.3
در جلسات کارگروهو طرح آنو شاخص هاي عملکرديبرنامه ها پیشرفت گزارش ماهیانه از تهیه.4
opدر سامانه آن مستمرو ثبتحوزه مربوطه يمحاسبه شاخص هاي عملکرد.5
به صورت ماهانهhopو opبرنامه عملیاتی در سامانه )تنداتدرج پیشرفت و بارگذاري مس(ثبت عملکرد.6


