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 ،با سالم و احترام

مرکز  "کالکترونی ارستانمدیر برنامه بیم"نظر به دانش، توانمندی، و تجربیات اجرایی جنــابعالی، بدین وسیله به عنوان 

با  ای ذیل، ویت همرکز بر اولوآموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی منصوب می گردید. امید است با ت

و مشارکت  نظران و خبرگان این حوزه در کشور، و نیز جلب همفکری، همراهی، بکارگیری نظرات و تجربیات صاحب

 ارکان آموزشی، پژوهشی، و اجرایی این مرکز، در پیشبرد اهداف این حوزه موفق باشید:

س دانش و ر اساالکترونیک )و به تدریج هوشمند( ب برنامه ریزی جهت تبیین الزامات حرکت به سمت بیمارستان -1

س ن پیش نویتدوی فناوری اطالعاتی روز و متناسب با شرایط بومی کشور و نیازهای روز و آینده مرکز و مدیریت

 سند برنامه راهبردی مرکز در این زمینه

راکز یته ها، م، کماز شوراها برنامه ریزی جهت راه اندازی ساختارهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز اعم -2

 رکزتبط متحقیقات، و ساختارهای تشکیالتی الزم با تعامل و هماهنگی و همفکری با مدیران و ارکان مر

الی مب مشارکت یز جلنبرنامه ریزی الزم برای تامین بودجه مورد نیاز پروژه با بودجه ریزی عملیاتی به موقع، و  -3

 ارکان درگیر نظام سالمت

ه اشتراک ر و بادینه سازی نگاه ملی و بین المللی در همه برنامه ریزی ها و هدفگذاری ها و نشتقویت و نه -4

 وزهگذاری کلیه تجربیات به ویژه با بیمارستان های دارای ظرفیت هم افزایی و همراهی در این ح

ژوهشی و پشی، وزمدیریت جلسات و شوراها و کمیته های مرتبط به نیابت از اینجانب، برای تسریع اقدامات آم -5

 اجرایی الزم

راهی الزم مکاری و همهرکز، مبدیهی است کلیه ارکان مرکز با اعتقاد راسخ به اولویت این برنامه در برنامه های توسعه و ارتقاء 

 را با جنابعالی خواهند داشت.

 از پروردگار منان برای جنابعالی طلب توفیق دارم.  

 

 

 

 


