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 اهم اقدامات انجام شده -1
 .اهداف عملیاتی باشد در راستای تحققق

 .در راستای ایده محوری باشد
 .لزوما در برنامه نبوده است

 عملکرد نیروی انسانی -2

 میزان همکاری نوع همکاری مدرک تحصیلی سمت #

1 
کارشناس/تکنسین/دفتری و 

 ...اداری/مدیریت/
-لم و پایینیپد

تر/کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد/ 
 دکتری

 ساعت-نفر تمام وقت/پاره وقت

2     

3     

 :دستاوردها -3

 افتخارت کسب شده و غیره فروش محصوالت و یا خدمات/ دانش فنی کسب شده/ شامل قرادادهای عقد شده/

 شده یزیتحقق اهداف برنامه ر زانیم -4

 عدم تحقق و برنامه جبران لیدال یبررس  -5

 دالیل که منجر به عدم تحقق برنامه های عملیاتی شده است بصورت تحلیلی بیان شود.

 یدوره آت یشده برا یزیاقدامات برنامه ر اهم -6

 بیان کنید.اهم اقداماتی که در دوره بعدی گزارش دهی بر اساس برنامه عملیاتی مصوب قرار است انجام شود را 

 و موانع مشکالت -7

 مشکالت و موانع پیشبرد ایده محوری را بیان نمایید.

 و نقاط بهبود شنهادهایپ -8

 با ارایه پیشنهاد، مرکز را در ارایه هر چه بهتر خدمات یاری نمایید.

 

 میزان تحقق موعد تحقق حوزه هدف عملیاتی #

 درصد پیشرفت فیزیکی بیان شود.    1
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