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دستور

پیگیری مصوبات جلسه قبل ،گزارش عملکرد واحدهای ستادی در تهیه رسانه آموزشی در زمینه بالیا ،ارائه نمودارهای رضایت سنجی به

کار

تفکیک نقش ،بررسی امتیاز شهرستان ها بر اساس نتایج بازدید واحدهای ستادی در شش ماهه اول سال 98

جلسه در ساعت  8صبح توسط آقای دکتر امیرآبادی زاده با عرض تسلیت جان باختن جمعی از هموطنان در سوانح اخیر آغاز شد .ایشان با اشاره
به اجرای مرحله اول طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال از مورخه  28دی لغایت  1بهمن و مرحله دوم از مورخه 5لغایت 8اسفند  98در
شهرستان های مرز شرقی استان شامل نهبندان ،سربیشه ،درمیان و زیرکوه و کلیه مناطق تحت پوشش تیم سیار در شهرستان های بیرجند،
سرایان ،فردوس ،بشرویه ،قاین ،طبس و خوسف برای گروه هدف متولدین  28دی  1393به بعد و کلیه مهاجرین خارجی مقیم اردوگاه ها یا خارج
اردوگاه ها ،کلیه خانوارهای ساکن در کلنی ها و تجمع عمده مهاجرین خارجی و کلیه کودکان زیر  5سال که احتماالً همراه مادران خود در زندان ها
به سر می برند ،خواستار مدیریت امور توسط کلیه واحدهای ستادی جهت انجام برنامه ها و فعالیت ها در کنار اجرای مطلوب طرح ملی مذکور
گردیدند و از تالش همکاران در اجرای برنامه های هفته بحران و برنامه ریزی جهت پویش ملی سرطان تقدیر نمودند .ضمناً بر اجرای بازدید
سطوح محیطی شهرستان ها طبق حدانتظار در کنار افزایش نظارت های غیرحضوری و نیز ارسال رونوشت مکاتبات مربوط به استخراج شاخص
ها و عملکرد در سامانه سیب به واحدهای مرتبط تاکید نمودند.
آقای دکتر مهدی زاده ،استفاده از تجربیات و درس آموخته های استان هایی که در سنوات اخیر درگیر بالیای طبیعی و بحران بوده اند ،را ضروری
دانستند .ایشان بر تعیین تکلیف قراردادها و پیگیری واحدها تا حصول نتیجه ،همزمان با پیگیری از طریق امور قراردادهای دانشگاه ،استناد به نتایج
پایش محیط توسط شبکه ها جهت ارزیابی عملکرد سطوح محیطی و حساس بودن و ترتیب اثر دادن واحدها به نتایج شاخص ها و تجزیه و
تحلیل آنها تاکید نمودند.
خانم دکتر باقر نژاد ،ضمن گزارش عملکرد واحدها در تهیه رسانه آموزشی ،اظهار داشتند در جلسه مورخه  98/10/25توضیحات بیشتر درباره
نیازسنجی آموزشی در زمینه بالیا برای همکاران ارائه خواهد شد.
نمودارهای رضایت سنجی به تفکیک نقش توسط آقای فارابی ارائه گردید و مشکالت موجود در زمینه تاخیر در ثبت خدمات واحدهای غیرمتصل به
شبکه شمس به عنوان یکی از علل نارضایتی مطرح شد.
در ادامه ،خانم امینی نسب با بیان این که در شش ماهه اول سال جاری  %94برنامه پایش ،طبق زمانبندی قبلی ،اجرایی گردیده ،نتایج پایش
واحدهای ستادی معاونت و امتیازات مکتسبه شهرستان ها را ارائه نموده و بر اجرای دقیق برنامه بازدیدهای گروهی و حضور فعال نماینده هر
مدیریت /گروه/واحد در پایش های شش ماهه دوم و رعایت فرمت گزارش دهی جهت اعالم اهم موارد مشاهده شده در بازدیدها تاکید نمودند.
در پایان پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید :
مصوبات
جهت شناسایی علل نارضایتی ارائه خدمات در سامانه سیب(موارد سایر)توسط کارشناسان ارزیاب
شهرستان ها و اعالم گزارش جامع و کامل به معاونت بهداشتی ،مکاتبه با شبکه ها صورت پذیرد.

مسئول
پیگیری
مدیریت شبکه

تاریخ

98/10/24

پس از شناسایی موارد سایر در علل نارضایتی و اعالم به مدیریت ها/گروه ها/واحدها توسط مدیریت

کلیه مدیریت ها و

شبکه طی نامه اداری ،بررسی کارشناسی ،هم اندیشی و ارائه مداخالت در جلسات تخصصی واحدها با

گروه های

حضور آقای فارابی برگزارگردد.

تخصصی

پیگیری جهت برگزاری جلسه با کارشناسان ارزیاب به منظور ریشه یابی علل نارضایتی با اولویت موارد
سایر و اعالم راهکارها و مداخالت واحدها صورت پذیرد.

مدیریت شبکه

پس از پاسخ
شهرستانها به
مکاتبه مدیریت
شبکه

98/11/8

جلسه اختصاصی با امور قراردادهای دانشگاه جهت تعیین تکلیف قراردادهای نیازمند ترک تشریفات برگزار
گردد و قبل از آن کلیه واحدهای ستادی نسبت به بررسی قراردادها و مفاد بالتکلیف و نیازمند پیگیری

امور اداری

هفته اول بهمن98

مربوط به حوزه فعالیت خود و اعالم دقیق موارد جهت طرح مصادیق در جلسه مزبور اقدام نمایند.
نظر به تاخیر در ثبت خدمات واحدهای غیرمتصل به سامانه شمس به عنوان یکی از زمینه های ایجاد
نارضایتی ،روند پیشرفت اتصال واحدهای بهداشتی غیرمتصل ،ماهیانه گزارش شود.
فضای مشرف به سالن جلسات ،به عنوان مخزن کتاب و آرشیو رسانه های آموزشی درنظر گرفته شود و
پیگیری ها و اقدامات الزم جهت آماده سازی مکان مذکور به این منظور به عمل آید.

جلسه در ساعت 10:10با ذکر صلوات پایان یافت.
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اطالعات

امور اداری

از اولین جلسه
مسئولین در بهمن
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تا 98/11/12

