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 برنامه هاي عملياتي توسعه اي

 9318برنامه عملياتي سال 
 

 پیگیری اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطرعنوان برنامه:

 استراتژي:

 ّوگزایی ثیي ثخطی در هعبًٍت ٍ داًطگبُ .1

 استفبدُ اس سبهبًِ ّبی ثجت الکتزًٍیکی اطالعبت ثزای پبیص ثزًبهِ .2

 ثزًبهِ ّبی هَخَدتقَیت  .3

 اٍلَیت ثٌذی هذاخالت .4

 تبکیذ ثز سجک سًذگی سبلن .5

 

 هدف برنامه:

پیگیزی اخزای سٌذ هلی پیطگیزی ٍ کٌتزل اخزایی ًوَدى تعْذات ٍ تکبلیف هعبًٍت ٍ داًطگبُ در  -1

 ثیوبریْبی غیز ٍاگیز ٍ عَاهل خطز

 ..هٌظن خلسبت ثیي ثخطیٍ ثزگشاری هستوز -2

 

 ايبرنامه هاي عملياتي توسعه 

 9318برنامه عملياتي سال 

 عنوان برنامه:

 ًقطِ خبهع سالهت( 21ثکبرگیزی ًظبم اطالعبتی هٌبست )ظ     - 

 ًقطِ خبهع سالهت( 23ارتقبء هذاٍم کیفیت کلیِ فعبلیتْب ٍ ٍظبیف داًطگبُ )ظ  -

 24)ظ  لفتقَیت خبیگبُ سبهبًِ سیت در استخزاج اطالعبت درخَاستی اس ثخطْبی هخت   -استراتژي:       

 ًقطِ خبهع سالهت(

 33)ظ   حذف فزهْبی کبغذی ٍ ٍاثستِ ًوَدى هعبًٍت ثِ ًظبم الکتزًٍیک اطالعبت -

 ًقطِ خبهع سالهت(

 هزخع قزار دادى کتبة ضبخػْبی سالهت هعبًٍت. -

 

 هدف برنامه:

 خلذ 23چبح ٍ تکثیز کتبة ضبخػْبی سالهت داًطگبُ ثِ ضوبرگبى  -1
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 حذف کلیِ فزهْبی کبغذی -2

 

 
 

 برنامه هاي عملياتي جاري

 9318برنامه عملياتي سال 
 

 بهره وری اطالعاتعنوان برنامه: 

 ثْزُ گیزی ثْیٌِ اس دادُ ّبی هَخَد ٍ پزّیش اس تَلیذ دادُ ّبی اضبفِاستراتژي:

ٍ اعالم ًتبیح ٍ  1331در طی سبل  ٍ هطبٍرُ هَرد تدشیِ ٍ تحلیل 13اًدبم دست کن هدف برنامه:

 پیطٌْبدات ثِ هسئَلیي هزثَطِ.

 شاخص برنامه:

 تعذاد تدشیِ ٍ تحلیل غَرت گزفتِ -1 

 

 برنامه هاي عملياتي جاري

 9318برنامه عملياتي سال 
 

 ثبت و تجزیه و تحلیل مرگ و میرعنوان برنامه: 

 هدف برنامه:  

 ثْجَد کیفیت ثجت اطالعبت هتَفی -1

 ثجت سًدیزُ علل فَت -2

 دادُ ّبی السم در ثزًبهِ ثجت هزگ تبهیي -3

 شاخص برنامه:

 درغذ هبّْبیی کِ حذاکثز ثب دٍ هبُ تبخیز دادُ ّبی آى ًْبیی ضذُ -1

 اخزای ثزًبهِ آهَسش تکویل گَاّی فَت -2
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 برنامه هاي عملياتي جاري

 9318برنامه عملياتي سال 
 

 89تهیه جمعیت ابتداي سالعنوان برنامه: 

 هدف برنامه:  

 اطالعبت خوعیتی  ٍّوبٌّگیثْجَد -1

 تبهیي دادُ ّبی خوعیتی ثزای استخزاج ضبخع ّب-2

 شاخص برنامه:

 اس سبهبًِ سیت ٍارائِ ثِ ٍاحذّب 31تْیِ خوعیت اثتذای سبل -1

 

 

 برنامه هاي عملياتي جاري

 9318برنامه عملياتي سال 
 

 پیگیري سامانه پایش برنامه عملیاتیعنوان برنامه: 

 هدف برنامه:  

  ٍ ارتقبء فعبلیت ّبی سبهبًِ پبیص ثزًبهِ عولیبتیثْجَد 

 شاخص برنامه:

 خلسبت تَخیْی ثزای کبرضٌبسبى ٍاحذّب تعذاد -1

 یگیزی خْت ثجت فعبلیت ّب در سبهبًِ پبیص ثزًبهِ عولیبتیتعذاد  -2

 هیشاى ارتقبء خَد اظْبری  -3
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