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دارد
رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه/داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ...
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه/داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ .......
ﻣﻮﺿﻮع :اﻧﺘﻈﺎرات از روﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺑﺎﺳﻼم واﺣﺘﺮام

در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ روﺳﺎ وﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮاﻣﻲ داﺷﺖ روز دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ،ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎرات اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ از ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر از آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

انتظارات از روساومعاونین محترم دانشگاه ها /دانشکده های علوم پزشکی .
 -1طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت و اولویت های سال 95را سر لوحه کارتان قرار دهید .
 -2از منابع مالی ،انسانی ،فیزیکی حوزه بهداشت صیانت نمایید.
 -3نظم و انضباط کاری را ترویج نمایند .
 -4جو همدلی ،همراهی ،همکاری ،م شارکت فکری ت شویق وتائید و ر سیدگی به م شکالت کارکنان ،ایجاد انگیزه کاری در آنان را بهبود
ببخشند .
 -5به بهبود کیفیت خدمات اهتمام نمایید .
 -6نظارت پایش و ارزیابی مستمر از کارها و برنامه های در دست اقدام را تقویت کنید .
 -7حساس بودن به شاخص ها و برنامه داشتن برای بهبود مستمر آن و قانع نشدن به وضع موجود.
 -8با چهره گشاده و لبخندی بر لب ،صبر و حوصله و گذشت با سایر کارکنان و مردم برخورد کنید چون ما خدمتگزاران مردم هستیم.
 -9وقت گذاشتن :برای فکرکردن ،مطالعه ،برنامه ریزی ،نظارت و بازدید از محیط.
 -10رها نکردن برنامه ها و کارها در نیمه راه
 -11به مرگ مردم و علل زمینه ساز آن بویژه ده علت اول مرگ حساس باشید و برای آنان برنامه مداخله داشته باشید .
 -12هر روز این چهار سوووال را تکرار کنید امروز چه مطلب جدیدی آموختم ،چه مطالبی را به دیگران آموختم و برای اداره و سووازمان
حوزه ماموریتم و سووالمت مردم چه کرده ام .چه مسوواله ای را تشووخیص دادم و چه راه کاری را برای آن پیش بینی کرده ام .این
سواالت را جزو فرهنگ سازمانی خودتان نمایید .همه کارکنان باید این جمالت ورد زبان شان با شد .نباید هر روزمان مثل هم با شد.
تالش کنیم فردایمان را از امروز بهتر کنیم.
 -13تعمیم مراقبت برای تمام سنین :ضرورت دارد خدمات بهداشتی را برای تمام گروه های سنی در هر دو جنس تعمیم دهیم لذا برنامه
ها در قالب گروه های سنی کودکان ،نوجوانان و جوانان و سالمندان تدوین و ابالغ شده است در اجرای آن اهتمام نمائید.
 -14ان ضباط نو شتن روزانه کارها و برنامه ها و اولویت بندی و ارزیابی را در زندگی حرفه ای خودتان تقویت کنید .هر روز اهداف و
برنامه کاریتان را مرور کنید.
 -15از نقد منطقی از کارتان استقبال نمائید.
 -16توانمند سازی خودتان  ،مدیران و کارکنان حوزه ماموریت تان را در اولویت قرار دهید.
 -17پیام نوروزی ودلنوشته های سال  94را مطالعه نموده ،اشاعه دهید تا جزو فرهنگ سازمانی مان شود .
 -18افراد خالق و نو آور را شناسایی کنید ،ارتقاء دهید و روی پرورش آنان سرمایه گذاری کنید .
 -19چرخه شوم کم انگیزگی در کارکنان  ،کاهش کارآیی و بهروری  ،افت کیفیت خدمات و افزایش هزینه ها را بشکنید .
 -20در مشارکت و توانمند سازی مردم و همکاری بین بخشی هرچه بیشتر اهتمام ورزید .
 -21بزرگترین سرمایه ما  ،کارکنان و مدیران هستند در توانمند سازی آنان بکوشید .
 -22عدم تمرکز و تفویض اختیار از ضروریات کار درحوزه بهداشت است آن را تقویت نمایید .
 -23اطالع رسانی و استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و رسانه های دیداری و شنیداری را گسترش دهید
 -24خدمات بهداشتی همراه با تحقیقات کاربردی به کمال میرسد در تقویت آن و همکاری با مراکز تحقیقاتی در این زمینه کمک نمایید.
 -25همیشه در همه حال خدا را حاضر و ناظر بدانید.

موفق باشید .
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