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  تعاريف
  

برنامه هايي است كه برنامه هاي استراتژيك را به فعليت در مي آورد و به نحو دقيقي با  :برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  .برنامه استراتژيك هماهنگ مي باشد

برنامه هايي است كه در برگيرنده فعاليت هاي روتين و مستمر واحدها مي باشد و ارتباط  :برنامه هاي عملياتي جاري
  .ك با برنامه استراتژيك نداردسيستماتي
كه بر مبناي برنامه هاي توسعه اي استراتژيك تعيين  راه رسيدن به اهداف برنامه استراتژيك سازمان مي باشد :استراتژي
  .مي گردد

  :هدف عملياتي بصورت ساليانه تعيين مي گردد كه بايد داراي ويژگيهاي ذيل باشد :هدف برنامه
  )روه هدف مشخص باشدموضوع و گ( Specific) الف
  )قابل اندازه گيري باشد( Measurable ) ب
  )قابل دسترسي باشد( Achievable ) ج
  )واقع گرايانه باشد( Realistic  )د
  )محدود به زمان مشخصي باشد( Time Bound  )هـ

  .وضعيت اجراي برنامه را نشان مي دهد: شاخص برنامه
  .شودمي اقدامات خاصي است كه به منظور دستيابي به هدف برنامه انجام : فعاليت

كه بايد با ذكر نام در جدول مشخص . فردي است كه مسئوليت اجراي هر فعاليت به آن سپرده مي شود : مسئول اجرا
  .شود
  .با ذكر تاريخ، زمان برنامه مشخص شود :زمان
  .ها و همچنين در صورت لزوم ساير منابع مورد نياز ذكر شود اعتبار پيش بيني شده جهت اجراي فعاليت :منابع
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  برنامه هاي عملياتي توسعه اي
  1394برنامه عملياتي سال 

  بهره وري اطالعات :عنوان برنامه
  )دانشگاه نقشه جامع سالمت 20ص (بكارگيري هر چه بيشتر علوم وفنون و نوآوريهاي پاسخگو به نيازهاي سالمت منطقه 

  
  :برنامههدف 

 .اكسل طراحي شده براي واحدهاي مربوطه در ستاد معاونت داده پايگاه 6اجرايي نمودن تكميل و گزارش گيري  -1
  . ارسال و نظارت بر اجرايي نمودن موارد فوق در شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل -2
 %.100آموزش افراد ذيربط با فايلهاي طراحي شده به صورت  -3

 ) با استفاده از نرم افزار اكسل( مواليدي الكترونيكي آمار اجرايي شدن گزارش گير -4

به غيـر از كاشـان و آران و   (نقشه روستاها و شهرهاي تحت پوشش دو شهرستان دانشگاه  "Shape Files"پيگيري و جمع آوري  -5
 )بيدگل

  )جامع سالمت دانشگاهنقشه  23ص (گسترش و تسهيل ارتباطات و فناوري اطالعات مبتني بر فناوريهاي روز : استراتژي
  
  

  جدول گانت برنامه

منابع مورد   زمان  مدت زمان  مسئول اجرا  فعاليت  رديف
  خاتمه  شروع  نياز

بازديد و نظارت از كارشناسان مربوطه در ستاد معاونت   1

 بهداشتي

  -  اسفند  فروردين  مستمر  رحيمي.. حبيب ا

 فايلهاي طراحي شده به شبكه آران وآموزش و ارسال   2

 بيدگل

  -  ارديبهشت  فروردين  دو ماه رحيمي.. حبيب ا

برگزاري جلسه مشترك با معاونت درمـان و كميتـه آمـار      3
 دانشگاه در خصوص فايل اكسل طراحي شده

  -  فروردين  فروردين  يك ماه  رحيمي.. حبيب ا

پيگيري اجرايي شدن برنامه تسهيل گزارش گيري مواليد   4
  از طريق واحد بهداشت خانواده

رحيمي، خانم .. حبيب ا
  دكتر نخي، خانم واثقي

  رايانه  اسفند  ارديبهشت  يازده ماه

ــا و روســتاها از     5 ــل نقشــه شــهر ه ــت فاي ــري درياف پيگي
  فرمانداري و استانداري

  وسيله نقليه  ارديبهشت  فروردين  دو ماه رحيمي.. حبيب ا
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  
  برنامه هاي عملياتي توسعه اي

  1394برنامه عملياتي سال 
  بهره وري اطالعات :عنوان برنامه

  )دانشگاه نقشه جامع سالمت 21ص (بكارگيري نظام اطالعاتي مناسب      - 
  )دانشگاه نقشه جامع سالمت 23ص (دانشگاه ارتقاء مداوم كيفيت كليه فعاليتها و وظايف  -

  
   :هدف برنامه

 جلد 250چاپ و تكثير كتاب شاخصهاي سالمت دانشگاه به شمارگان  -1

  )دانشگاه نقشه جامع سالمت 24ص (طراحي و اجراي نظام يكپارچه و هدفمند گردآوري داده ها    -:       استراتژي
  )دانشگاه نقشه جامع سالمت 30ص ( رتبه بندي عملكرد كمي و كيفي واحدهاي تابعه  -

  جدول گانت برنامه
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  رديف

  زمان
  خاتمه  شروع  منابع مورد نياز  زمان

ابالغ چهار چوب كتاب شاخصهاي تهيه و   1

  جهت تكميل سالمت دانشگاه به واحدها

  آقاي دكتر مروجي
  رحيمي.. حبيب ا

  -  خرداد  خرداد  يك ماه

  رايانه  تير  تير  دو ماه  رحيمي .. حبيب ا جمع آوري و ويرايش شاخصهاي درخواستي   2

  رحيمي.. حبيب ا سفارش چاپ و توزيع   3
  فاطمه بهي زاد

  اعتبار مالي  مرداد  مرداد  سه هفته
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1394برنامه عملياتي سال 

  
  )ساماندهي نظام ثبت و جمع آوري داده ها( بهره وري اطالعات :عنوان برنامه
    :هدف برنامه

  در ارسال به موقع فرمهاي آماري مراكز به معاونت تثبيت وضعيت موجود -1
  حذف مكاتبات مجزا با موضوع آماري -2
  تقويت جايگاه فرم پسخوراند كمي آماري در مراكز و واحدها  -3
  درج پسخوراند پايشهاي واحدها از مراكز -4
  تقويت كيفيت فرمهاي آماري از نظر محتوي -5
 راكز به معاونتحذف و كاهش توالي ارسال فرمهاي آماري ارسالي از م -6

 كاهش موازي كاري در تهيه و ارسال اطالعات از مراكز به معاونت در قالب فرمهاي آماري -7

  
   

  :شاخص برنامه

  %95تثبيت درصد ارسال فرمهاي آماري به ميزان بيش از  .1

  .روز 5تثبيت ميانگين ارسال فرمها به ميزان كمتر از  .2

 .مجزا و تجميع و درج آن در فرم پسخوراند كمي ماهيانه مراكزمكاتبات و ابالغهاي با موضوعات آماري % 90حذف  .3

 )حسب درخواست واحدها( درج پسخوراند كيفي فرمهاي آماري واحدهاي متقاضي در فرم پسخوراند كمي ماهيانه .4

 كم كردن حتي المكان فرمهاي ارسالي مراكز و پيشگيري از افزودن فرمهاي جديد .5
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  جدول گانت برنامه

مدت   مسئول اجرا  فعاليت رديف
  زمان

منابع   زمان
  خاتمه  شروع مورد نياز

تهيه ليست  مراجعه حضوري به كارشناسان محترم واحدها براي  -1
فرمهاي آماري ارسالي مراكز به معاونت و تشويق كارشناسان براي 

   حذف و تعديل فرمهاي غير ضروري

رحيمي، .. حبيب ا
  فاطمه بهي زاد

اسفند   يك هفته
1393  

اسفند 
1393  

  

اسفند   يك هفته  رحيمي.. حبيب ا  تهيه و ابالغ فرمهاي آماري سال به مراكز  -2
1393  

اسفند 
1393  

  

  رايانه  ارديبهشت  ارديبهشت  يك هفته  رحيمي.. حبيب ا  رتبه بندي مراكز و ارسال پسخوراند ساليانه  -3
آقاي دكتر   تشويق و اخطار مراكز موفق و ناموفق  -4

  مروجي
  -  ارديبهشت  ارديبهشت  هفتهيك 

  مكاتبه  ارديبهشت  ارديبهشت  ارديبهشت  رحيمي.. حبيب ا  تعيين مسئولين جمع آوري آمار معرفي شده از مراكز  - 5
  رايانه  اسفند  فروردين  يك سال  فاطمه بهي زاد  تنظيم و ارسال پسخوراند ماهيانه  -6
زاد، فاطمه بهي   دريافت ماهيانه ليست پاسخ بازديد مراكز  -7

  مريم اسماعيلي
  رايانه  اسفند  فروردين  يك سال

حسب (جمع آوري پسخوراند كيفي فرمهاي آماري از واحدها   -8
  )ضرورت

  رايانه  اسفند  فروردين  يك سال  فاطمه بهي زاد

  مكاتبه  اسفند  فروردين  يك سال  رحيمي.. حبيب ا  رايزني و درج تحوالت آماري در پسخوراند ماهيانه  -9
مشاوره در خصوص حذف، ادغام و يا عدم ارسال فرمهاي ارائه    - 10

  غيرضروري توسط واحدها
  مكاتبه  اسفند  فروردين  يك سال  رحيمي.. حبيب ا
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1394عملياتي سال  برنامه

   DRS (Death Registration System)(  مير و مرگ ثبت برنامه :عنوان برنامه
   :هدف برنامه

 )درصد 5كد پوچ زير ( بهبود كيفيت ثبت اطالعات متوفي  -1

 كليه موارد مرگ و مير% 90ثبت و پوشش بيش از  -2

  .1394در دو ماهه اول سال  1393نهايي سازي اطالعات مرگ و مير سال  -3
 .و توزيع به موقع گواهي فوت مورد نياز مراكز درماني و مطبهاتامين  -4

  پزشكان تكميل كننده گواهي فوت% 80آموزش  - 5
  : شاخص برنامه

 درصد ماههايي كه حداكثر با دو ماه تاخير داده هاي آن نهايي شده  .1

  تعداد كدهاي پوچ .2

  درصد پزشكان آموزش ديده  .3

  جدول گانت برنامه
رد
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  يف

  زمان
منابع   زمان

  خاتمه  شروع  مورد نياز
  آژانس  اسفند  فروردين  يك سال  فاطمه بهي زاد  حضور در جلسات كميته ثبت وقايع حياتي شهرستان  1
  -  اسفند  فروردين  يك سال  فاطمه بهي زاد  توزيع دفترچه هاي گواهي فوت  2
  رايانه  اسفند  فروردين  يك سال  فاطمه بهي زاد  از مراكز جمع آوري وبررسي اطالعات مرگ ومير روستايي  3
واحد بهداشت خانواده، ( جمع آوري اطالعات مرگ ومير از منابع مختلف  4

  )سالمت رواني اجتماعي
  -  اسفند  فروردين  يك سال  فاطمه بهي زاد

مراجعه حضوري به اداره ثبت احوال براي دريافت و تكميل اطالعات   5
  مرگ و مير

  آژانس  اسفند  فروردين  يك سال  بهي زادفاطمه 

  رايانه  اسفند  فروردين  يك سال HITفاطمه بهي زاد و دانشجويان   كنترل و اصالح علل مرگ  6
  رايانه  اسفند  فروردين  يك سال  HITفاطمه بهي زاد و دانشجويان   تطبيق داده هاي مرگ و مير دريافت شده از منابع مختلف  7
  -  اسفند  فروردين  يك سال  فاطمه بهي زاد  روستايي به اداره  ثبت احوالارسال اطالعات مرگ ومير   8
بررسي اطالعات  مرگ ومير شهرستان آران وبيدگل وارائه پس خوراند   9

  ماهه 6به صورت 
  رايانه  اسفند  فروردين  يك سال  فاطمه بهي زاد

  رايانه  اسفند  فروردين  يك سال  زادفاطمه بهي   سال5تكميل پرسشنامه معاونت درمان درخصوص علل مرگهاي زير   10
  رايانه  تير  تير  يك ماه  رحيمي.. حبيب ا  1392تجزيه و تحليل و انتشار اطالعات مرگ و مير سال   11



11 
 

بسته   مرداد  خرداد  چهار ماه  رحيمي، فاطمه بهي زاد.. حبيب ا  برگزاري كارگاه آموزشي تكميل گواهي فوت، ويژه پزشكان  12
  آموزشي

                             
 

  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

   درماني كاشان                                               
  جاريبرنامه هاي عملياتي 

  1394برنامه عملياتي سال 
  )دانشگاه تدوين گزارشات و مستندات درخواستي هيئت محترم امنا (بهره وري اطالعات  :عنوان برنامه

  
  :هدف برنامه
  تسريع و ارسال به موقع مستندات -1
  پيش بيني و فراهم كردن شاخصها -2
 اجتناب از مراجعه مكرر به واحدها و صرفه جويي در وقت همكاران در تنظيم گزارش -3

 افزايش كيفيت و مستند سازي علمي -4

  :استراتژي
 بهره گيري از ظرفيت هاي كميته فني معاونت -

 آماري و اطالعاتي بايگاني در واحد آمار و ارسال به واحدها جهت تاييداستفاده از سبد  -

 طرح مصوبات قبلي در كميته فني و اعالم پيش از موعد به واحدهاي ذيربط -

رد
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  يف

  زمان
منابع   زمان

  خاتمه  شروع  مورد نياز
  رايانه  -  -  يك هفته  رحيمي.. حبيب ا  ءتهيه چهارچوب تهيه گزارش هيئت امنا  1
  رايانه  -  -  يك هفته  رحيمي.. حبيب ا  درج اطالعات موجود در چهار چوب تهيه شده  2
  رايانه  -  - دو هفته   رحيمي.. حبيب ا  ابالغ چهارچوب به واحدها جهت تاييد و تكميل  3
  رايانه  -  - دو هفته   رحيمي.. حبيب ا  دريافت و بررسي گزارشهاي واحدها  4
  رايانه  -  -  -  رحيمي.. حبيب ا  گزارش به دبيرخانه دانشگاهارسال   5
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

   درماني كاشان                                               
  جاريبرنامه هاي عملياتي 

  1394برنامه عملياتي سال 
  )نظارت بر چرخه اطالعات و آمار (بهره وري اطالعات  :عنوان برنامه

  
  :هدف برنامه
  جلوگيري از توقف ارسال آمار و اطالعات ساير معاونتها به معاونت بهداشتي -5
  كمك به معاونتها و مركز آمار دانشگاه در زمينه اطالعات مورد نياز -6
 اتالف وقت همكاران در تهيه آمار اجتناب از  -7

  :استراتژي
 آمار دانشگاه بهره گيري از ظرفيت هاي كميته -

 ارائه پسخوراند كتبي همكاري واحدها و معاونتهاي دانشگاه به كميته آمار -

رد
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  يف

  زمان
منابع   زمان

  خاتمه  شروع  مورد نياز
  -  -  -  مستمر  رحيمي.. حبيب ا  تعامل مستمر با واحدهاي معاونت  1
  -  -  -  مستمر  رحيمي.. احبيب   دريافت مشكالت و راهكارهاي پيشنهادي  2
  -  -  -  مستمر  رحيمي.. حبيب ا  پيگيري و تشكيل جلسه  3
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1394برنامه عملياتي سال 

  )تهيه مستندات جشنواره شهيد رجايي(وري اطالعات بهره  :عنوان برنامه
  

  :هدف برنامه
  سرعت در پاسخ گويي به اطالعات درخواستي -8
 كيفي سازي و خالصه سازي اطالعات -9

  :استراتژي
 مراجعه چهره به چهره با  كارشناسان براي دريافت مستندات الزم -

  مستند و بايگاني سازي اطالعات جاري براي ارائه گزارش ساالنه -

  
رد
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  يف

  زمان
منابع   زمان

  خاتمه  شروع  مورد نياز
  رايانه  -  -  يك هفته  رحيمي.. حبيب ا  تهيه چهارچوب تهيه گزارش   1
  رايانه  -  -  يك هفته  رحيمي.. حبيب ا  درج اطالعات موجود در چهار چوب تهيه شده  2
  رايانه  -  - دو هفته   رحيمي.. حبيب ا  مراجعه حضوري به كارشناسان واحدها  3
  رايانه  -  - دو هفته   رحيمي.. حبيب ا  دريافت و بررسي گزارشهاي واحدها  4
  رايانه  -  -  -  رحيمي.. حبيب ا  ارسال گزارش به ستاد دانشگاه  5
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
   درماني كاشان                                               

  جاريبرنامه هاي عملياتي 
  1394برنامه عملياتي سال 

  .مشاوره و مشاركت در طرحهاي پژوهشي ملي و محلي :عنوان برنامه
  

  :هدف برنامه
  .تسريع در تهيه اطالعات درخواستي پايان نامه هاي دانشجويي -10
  مقاالت علميمشاركت در تهيه  -11
 استفاده از اطالعات موجود -12

 مشاركت كارشناسان توليد كننده آمار در طرحهاي علمي -13

  :استراتژي
 علمي و كارشناسي دانشگاهبهره گيري از ظرفيت هاي  -

 تقويت همكاري با بخشهاي علمي -

 جلب اعتماد كارشناسان معاونت -

  ايي ظرفيتهاي اطالعاتي موجود در معاونت بهداشتيترويج كتاب شاخصها در بين دانشجويان و اساتيد به منظور شناس -

 
رد
مدت   مسئول اجرا  فعاليت  يف

  زمان
منابع   زمان

  خاتمه  شروع  مورد نياز
  رايانه  -  -  مستمر  رحيمي.. حبيب ا  دريافت نامه درخواست اطالعات   1
  رايانه  -  -  يك هفته  رحيمي.. حبيب ا  كسب موافقت معاون محترم بهداشتي براي ارسال اطالعات  2
  رايانه  -  - دو هفته   رحيمي.. حبيب ا  جمع آوري اطالعات  3
  رايانه  -  -   -  رحيمي.. حبيب ا  ارسال اطالعات  4
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