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بسم اهللا الرحمن الرحيم
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

كاشان



 در و نگريسته جسمي سالمت از فراتر را سالمت جهاني بهداشت سازمان
 و هارمونيك ارتباطات شادابي، اساس و پايه را زير اصول خود اساسنامه

دانسته؛ مردم امنيت
سالمت، رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي است و تنها به نبودن بيماري و ناتواني اطالق نمي 

.گردد
لذت برخورداري از باالترين سطح ممكن سالمت از حقوق اساسي تمام مردم، بدون توجه به  

.نژاد، مذهب، باورهاي سياسي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنهاست
سالمت تمام مردم پايه و اساس ايجاد صلح و امنيت در جامعه بوده و همكاري كامل مردم و  

.دولت را مي طلبد
.رشد سالم كودك در ارتقاي سالمت جامعه اهميت اساسي دارد

Reference: Bellinger G, Castro D, Mills A. Data, information, knowledge and wisdom. 1999 
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مقدمه



برنامه معاونت بهداشتي در 
جهت تحقق نقشه جامع علمي 

دانشگاه

٣





۵

قوتنقاط 

مديريتي
وجود نگرش سيستم عدم تمركز و تفويض اختيار 

استفاده ازنظرات گروههاي كارشناسي و كميته هاي تخصصي
وجودنگرش خودارزيابي عملكرد دردانشگاه

وجود نگرش سيستم عدم تمركز و تفويض اختيار 
كامل بودن شبكه بهداشتي دانشگاهساختاري

وجود مركزآموزش پيشگيري ازحوادث ترافيكي
تغييرنظام مالي دانشگاه ازنقدي به تعهديفرآيندها 

روند رو به رشدسيستم ارجاع بيماران درنظام شبكه

منابع
وجود اعضاء هيات علمي مجرب و متخصص در گروههاي آموزشي 

وجود كارشناسان مجرب در رده هاي مختلف اجرايي دانشگاه 
وجودزيرساخت مناسب سخت افزاري ونرم افزاري جهت دسترسي وپردازش اطالعات



۶

نقاط ضعف 
جابجايي زياد مديرانمديريتي

و تغيير مكرر) پزشك خانواده(عدم ثبات رئيس تيم سالمت 
عدم تناسب ساختارتشكيالتي فعلي بافعاليت هاي دانشگاهساختاري 

فرآيندها 

نقص در سيستم ثبت و فرآوري داده ها 
ضعف در سيستم پايش و نظارت 

انسانيضعف در سيستم بهره وري نيروي 
فعاليتهاانعكاس نامناسب 

اثربخشي ناكافي برنامه هاي آموزشي مدون ضمن خدمت كاركنان
تحقيقاتيضعف همكاري پژوهشي با مراكز 

بخشيضعف درهماهنگي درون بخشي وبرون 
دانشگاهدرارتقا فرآيندهاي اهتمام ناكافي 

منابع
)فضاي فيزيكي ، تجهيزات و تاسيسات ومالي ( كمبود منابع غير انساني 

انسانيكمبود امكانات رفاهي براي نيروي 
)درامرپژوهش(كمبود منابع انساني تخصصي

واحدهاپراكندگي 



٧



٨

عنوانرديف
  سالمت اهداف با همسو سازمانهاي وجود1
  اطالعات نوين فناوري به دسترسي2
مردم مشاركت امكان و خير افراد و وقف فرهنگ وجود3
 و جنوب –  شمال ترانزيت مسير در بيدگل و آران و كاشان هاي شهرستان گرفتن قرار4

)تهران( كشور مركز به بودن نزديك
منطقه در دانشگاهي و آموزشي موسسات وجود5
شهر اطراف در متعدد صنعتي مراكز وجود6
)رابطين روحانيت، بسيج،( سالمت حامي هاي محيط وجود7
ها NGO و روستايي و شهري شوراهاي وجود8



٩

عنوانرديف
  منطقه در سيما و صدا مستقل شبكه وجود عدم1
ملي ناخالص ميانگين از بهداشت سهم كردن كم2
  اختيار در بودجه منابع با فعاليتها تناسب عدم3
ارگانها و نهادها ساير با تعامل به نياز و اجرايي فيلد بودن گسترده4
  اجرا و گذاري سياست هاي حوزه در سازماني خارجي مداخالت5
كيفي برنامه هاي اندازه گيري جهت مناسب ها شاخص بودن كم6
دارو ناصحيح مصرف فرهنگ وجود7
ارجاع نظام ضعف8
بيماريها سيماي تغيير9
بيگانه اتباع وجود10
زندگي شيوه به توجه با غيرواگير بيماريهاي روزافزون گسترش11
جوانان آحاد در اعتياد به ابتال درصد افزايش12
سالمت هاي برنامه برخي از گر بيمه سازمانهاي ناكافي حمايت13



١٠



١١

  اجتماعي، رواني،-روحي جسمي، سالمت ارتقاء و حفظ، تأمين، )1
دانشگاه پوشش تحت جمعيت معنوي و

افزايش طول عمر سالم و اميد به زندگي
ارتقاء كيفيت زندگي مرتبط با سالمت

ارتقاء ساير شاخصهاي سالمتي
گسترش برنامه هاي آموزش همگاني سالمت

تالش براي سالم سازي محيط
...



١٢

تأمين عدالت در ارائه و توزيع خدمات بهداشتي درماني) 2

برقراري عدالت در دسترسي جمعيت تحت پوشش به  
خدمات سالمتي باكيفيت



١٣

حفظ كرامت انساني آحاد مردم) 3

:از طريق 
oارائه خدمات باكيفيت
oاحترام به شأن افراد
oافزايش رضايتمندي
o  پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي گيرندگان خدمت بويژه گروههاي

كم درآمد



ازدواج مشاوره كالسهاي كيفيت ارتقاي١)
خطر پر و ناخواسته حاملگي از پيشگيري٢)
هدف  گروه زنان عملكرد  وبهبود نگرش وتغيير آگاهي افزايش٣)
شهرستان سالمندان كل %30 ميزان به شده مراقبت سالمندان درصد افزايش۴)
ساالنه زنده هزارتولد درصد15ميزان به 1394سال تاپايان وزايمان بارداري وعوارض مرگ كاهش۵)
ساالنه صد در5 ميزان به 1394 سال تاپايان طبيعي زايمان افزايش۶)
 درصد 100 ميزان به ديده دوره افراد توسط زايمان شاخص حفظ٧)
سالم كودك از مراقبت زمينه در پرسنل مهارت و آگاهي ميزان بردن باال٨)
ارجاع سيستم بهبود٩)

مانا زمينه در روستايي درماني بهداشتي مراكز پرسنل و پزشكان مهارت و آگاهي افزايش٠١)
 شير با انحصاري تغذيه اهميت زمينه در جامعه و ها خانواده ، مادران نگرش و آگاهي ميزان افزايش١١)

ماهگي 6 تا مادر
 دختران بر تاكيد با آنها والدين و آموزان دانش تغذيه اي آگاهي افزايش٢١)
تحصيلي مختلف مقاطع آموزان دانش تغذيه وضعيت بهبود٣١)

١۴

بهداشت خانواده و تغذيه



كم كاري مادرزادي تيروئيد
آموزش و اطالع رساني عمومي
غربالگري كليه متولدين زنده

درمان سريع و مناسب بيماران شناسايي شده به منظور كنترل بيماري و جلوگيري از بروز عوارض آن
پيگيري و مراقبت مستمر از بيماران طبق دستورالعمل

درمان و پيشگيري از عوارض در بيماران و خانواده آنها و كاركنان , افزايش آگاهي و درك از بيماري و عوارض آن و نحوه كنترل بيماري 
بهداشتي و درماني

درماني مراقبت از بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد و عوارض آن–تأمين حداقل استاندارد بهداشتي 
تاالسمي ماژوربتا پيشگيري از بروز مواردجديد

شناسايي زوجهاي ناقل تاالسمي در متقاضيان ازدواج 
مراقبت ويژه از زوج هاي ناقل شناسايي شده  

)  ماژور(استفاده از امكانات موجود تشخيص پيش از تولد به منظور عدم تولد كودك بتا  تاالسمي 
شناسائي و مراقبت از والدين بيماران تاالسمي ماژور واجد شرايط بارداري 

افزايش آگاهي خانواده بيماران تاالسمي در زمينه مراكز مشاوره و آزمايشگاه مربوط به آزمايشات قبل از بارداري و قبل از تولد  
آموزش به گروههاي هدف

ثبت و گزارش موارد سرطان
كاهش ميزان بروز حوادث ترافيكي
كاهش ميزان بروزحوادث موتورسواران

كاهش معلوليت هاي ناشي از حوادث وابسته به موتورسيكلت در موتور سواران و عابرين
كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث وابسته به موتور سيكلت در موتورسواران و عابرين 
افزايش ضريب ايمني عابرين پياده در عبورو مرور از معابر درون و برون شهري 

كاهش تخلفات وابسته به موتور سيكلت سواران  

١۵

پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي غير واگير



  آن از ناشي عوارض و ديابت بيماري كنترل و پيشگيري
تغيير و اصالح شيوه هاي زندگي افراد در معرض خطر

شناسايي افراد در معرض خطر ابتال به ديابت طبق دستورالعمل
پيگيري و مراقبت افراد در معرض خطر طبق دستور العمل

,  مسئولين , ر معرض خطر د دافزايش آگاهي و درك نسبت به عوامل مستعد كننده ابتال به ديابت و مضرات ان و نحوه پيشگيري و كنترل بيماري ديابت و عوارض آن در افرا
و تمام افراد جامعه) بهداشت و درمان ( كاركنان سيستم سالمت 

بيماريها اين از پيشگيري و كنترل منظور به واگير غير بيماريهاي خطر عوامل شناسايي
كتونوري فنيل كنترل و پيشگيري

آموزش و اطالع رساني
جلب همكاري درون بخشي و برون بخشي

تشخيص زودرس نوزاد مبتال
مشاوره ژنتيك و تشخيص پيش از تولد

شناساي زوجين ناقل بيماري
جلوگيري از تولد نوزاد مبتال

كنترل و درمان بيماري
ساماندهي خدمات باليني

پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون باال
شناسايي افراد در معرض خطر ابتالء به بيماريهاي فشار خون باال

سال يكبار 3سال و باالتر هر  30تشخيص به موقع بيماري بصورت غربالگري افراد 
پيگيري و مراقبت مستمر بيماران

١۶

پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي غير واگير



1391 سال پايان تا شهرها و روستاها كليه در خانواده پزشك برنامه كامل استقرار
 پايان تا خانواده پزشك برنامه مجري مراكز در ايرانيان سالمت سامانه استقرار 

  1391 سال
 بهداشت مراكز خدمات دهنده ارائه محيطي واحدهاي تشكيالت تصويب 

1391 سال كاشان و بيدگل و آران شهرستانهاي

١٧

گسترش



بهداشت روان روستايي
ارتقاء دانش و آگاهي جمعيت هاي تحت پوشش بمنظور پيشگيري از بروز اختالالت روانپزشكي و روانشناختي 

تالش براي درمان بيماران مبتال به اختالالت روانپزشكي
بازتواني و توان بخشي بيماران تحت پوشش بمنظور افزايش كارائي آنان

بهداشت روان شهري
پيشگيري از بروز اختالالت روانپزشكي و روانشناختي در جمعيت هاي تحت پوشش

از طريق ارجاع به سطح روانشناختي و روانپزشكي  درمان بيماران شناسايي شده و مبتال به اختالالت رواني ـ رفتاري
شناسايي گروههاي درمعرض خطر
توانبخشي بيماران مبتال به صرع

پيشگيري از خودكشي
موفق  در جمعيت هاي تحت پوشش  Suicideكاهش تعداد موارد 
در جمعيتهاي تحت پوشش Attempted-suicideكاهش تعداد موارد 

آموزش مهارتهاي زندگي و فرزندپروري
كاهش گرايش به رفتارهاي پرخطر 

توانمندسازي دانش آموزان براي حل مسائل و حل مشكالت از طريق منطقي
آموزش شيوه هاي مقابله با فشارهاي رواني براي كنترل استرس

آموزش روشهاي صحيح تربيتي به والدين و كاهش مشكالت ارتباطي آنها با كودكان 
ارتقاء مهارتهاي ارتباطي و كاهش مشكالت ارتباطي محيط كار

پيشگيري از اعتياد
كاهش گرايش به سوء مصرف مواد مخدر بويژه در گروههاي نوجوان و جوان 

افزايش دانش و آگاهي عمومي براي كاهش تقاضا
توانمندسازي گروههاي در معرض خطر از طريق كسب مهارتهاي مقابله اي
اصالح الگوي سوء مصرف مواد مخدر از طريق ارائه خدمات كاهش آسيب  

... )شيوع بيماريهاي هپاتيت و ايدز و( كاهش خطرات احتمالي سوء مصرف مواد مخدر 
١٨

سالمت رواني اجتماعي و اعتياد



م دانش آموزانأواكسيناسيون تو
ارتقاء آگاهي دانش آموزان در زمينه اهميت واكسيناسيون توام

)سالگي  14-16يادآور توأم ( پوشش كامل واكسيناسيون دانش آموزان پايه اول متوسطه 
طرح كاهش آلودگي پديكلوزيس  در مدارس  

آموزش وافزايش توانمندي دانش آموزان ، اولياء دانش آموزان و مدارس براي پيشگيري از ابتال به پديكلوزيس 
دانش آموزان گروه هدف از نظر آلودگي به پديكلوزيس % 100غربالگري 

پيگيري و درمان كليه دانش  آ موزان آلوده و خانواده هاي آنان 
آموزش سالمت

تعيين اولويتهاي آموزش سالمت براساس نياز سنجي دانش آموزان  
افزايش انگيزه در دانش آموزان مدارس براي رعايت موازين بهداشتي 

)بمنظور آموزش همساالن (تشكيل تيم هاي رابط دانش آموزي 
جلب مشاركت دانش آموزان مدارس در زمينه انتقال مفاهيم سالمت به خانواده ها  

ارتقاءدانش ومهارت بهداشتي معلمين ، كاركنان مدارس در زمينه مباحث واولويتهاي بهداشتي 
ارتقاء آگاهي ،نگرش وعملكرد بهداشتي دانش آموزان واولياء آنان در زمينه مباحث واولويت هاي بهداشتي

  خدمات مراقبتي دانش آموزان
دانش آموزان پايه  اول ابتدايي، پايه اول راهنمايي و پايه اول متوسطه  )  غربالگري معاينه عمومي پزشكي(پوشش كامل  مراقبت 

پيگيري و ارجاع تخصصي دانش آموزان
تعيين  ميزان اختالل يا بيماري در دانش آموزان مراقبت شده 

تشكيل شناسنامه سالمت دانش آموز

١٩

سالمت جوانان و مدارس



)  ها پادگان در مستقر سربازان موسويان، شهيد  اي حرفه فني مركز جوان كارآموزان آموزش (جوانان سالمت

  دانشگاه به ورود بدو دانشجويان سالمت شناسنامه تشكيل
) جوانان سالمت (  علميه مدارس به ورود بدو  داوطلبان سالمت شناسنامه تشكيل

سالمت مروج مدارس
  سالمت مروج مدارس ساختار و جوانان و نوجوانان سالمت ارتقاء مفاهيم زمينه در  مربيان و اولياء ، پرسنل ، آموزان دانش سازي توانمند

  كشور مدارس كليه  سطح در آن شاخصهاي ارتقاء و يافته ادغام مجموعه يك در سالمت خدمات ارائه 
 بندي رتبه و ارزشيابي ، ريزي برنامه ، پايش منظور به اطالعات و شاخصها آوري جمع براي ها داده حداقل از استفاده و آوري گرد سيستم طراحي
اي منطقه و ملي سطوح در سالمت مروج مدارس
  سالمتي مشكالت و اختالالت به مبتال آموزان دانش درمان و بيماريابي وضعيت بهبود
آموزان دانش اي تغذيه الگوهاي بهبود

٢٠

سالمت جوانان و مدارس



نفر 2000نفر به  1500افزايش آمار كمي داوطلبين سالمت محالت از 

%90به % 67ارتقاء خانوارهاي تحت پوشش داوطلبين سالمت از 

% 90به % 60تجهيز فضاهاي آموزشي و تجهيزات آموزشي رابطين بر اساس استانداردها از 

در مناطق شهري %100به % 92افزايش پوشش واحدهاي مجري برنامه داوطلبين سالمت از 

٢١

جلب مشاركتهاي مردمي و  رابطين



)قاليبافي كارگاههاي بهسازي( بقا برنامه
درصد5هر سال به ميزان  94ارتقا ء سطح آگاهي قاليبافان در خصوص بهداشت حرفه اي تا پايان سال 

بررسي وضعيت موجود بهداشتي كارگاههاي قاليبافي و تعيين مواردي كه نياز به بهسازي محيط كار و ارائه خدمات بهداشتي درماني دارند تا 
درصد 100هرسال به ميزان  94پايان سال 

درصد 20هرسال به ميزان  94بهسازي كارگاههاي قاليبافي تاپايان سال 
 50هرسال به ميزان  94انجام معاينات دوره اي قالي بافان و ارجاع موارد بيمار به سطوح باالتر و بررسي سطح سالمت آنان تاپايان سال 

درصد
ارگونومي

آن%45بازرسي اوليه از تمام كارگاهها باخطر باال وپيگيري بهسازي  
%80آموزش پرسنل مشمول برنامه درسيستم دانشگاه تا پايان سال ميزان

%75آموزش پرسنل مشمول برنامه در صنايع وكارگاهها به ميزان 
%30آموزش كار فرمايان درزمينه ارگونومي تا پايان سال به ميزان 

از كارگاهها%20اجراي آيين نامه حمل دستي بار حداقل در 
مقابله با صدادرمحيط كار

ارتقاي سطح آگاهي وتوانمندسازي كليه كاردانها وكارشناسان شاغل در معاونت بهداشتي ومراكز تابعه
ارتقاي سطح آگاهي وتوانمند سازي كارشناسان وكاردانان بهداشت حرفه اي شاغل در صنايع شهرستان

)شركتها ي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي(ارتقاي سطح آگاهي كارشناسان  بهداشت حرفه اي شاغل در بخش خصوصي 
ارتقاي سطح كارفرمايان وكارگران مشمول برنامه در خصوص اثرات سوء ناشي از مواجهه صدا برسالمتي

درصد كارگاههاي مشمول برنامه تا پايان 4كاهش ميزان كارگاههاي داراي عامل زيان آور به كمك روشهاي فني ومهندسي يا مديريتي در 
 91سال 

ارتقاء وبهبود سيستم ثبت گزارش دهي اطالعات مرتبط با برنامه صدا درمحيط كار
ارتقاء كيفي روشهاي سنجش آالينده هاي صوتي درمحيط كار توسط بازرسان بهداشت حرفه اي

٢٢

بهداشت حرفه اي



كشاورزي بهداشت
كاهش بيماريهاي ناشي ازكار در كشاورزان

كنترل عوامل زيان آور در كارگاههاي كشاورزي 
شاغلين معاينات وكيفيت پوشش افزايش

 70 پوشش سطح به ورسيدن هرسال در درصد10 افزايش صورت به1394 سال تا اي ودوره بدواستخدام معاينات انجام پوشش افزايش
اي دوره معاينات كيفيت افزايش وهمچنين دوره پايان در درصدي

وشيميايي ايمني پروفايل تهيه
91تا پايان سال %30ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در بخش دولتي وخصوصي حداقل 

وبه روز نمودن اطالعات در 91كل مواد شيميايي مصرفي ،توليدي وانبار شده در منطقه تحت پوشش دانشگاه تا پايان سال %95تهيه آمار 
هرسال
%10افزايش هر ساله  91مواد شيميايي موجود در منطقه تا پايان سال MSDS30%تهيه 

وبه روز نمودن اطالعات آن در هر سال 91تهيه كتابچه پروفايل ايمني شيميايي موجود در منطقه تا پايان سال
تشكيالت بهداشت حرفه اي

هرسال به ميزان  94افزايش تعداد كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كاردر كارخانجات و كارگاههاي مشمول تاپايان سال 
درصد  20

ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان ، مديران و كارگران در زمينه شناسايي ، ارزيابي وكنترل عوامل زيان آور محيط كار   -
درصد 20هر سال به ميزان  94تاپايان سال 

درصد 20كاهش درصد كارگران در معرض خطر عوامل زيان آور محيط كار در كارخانجات و معادن هر سال به ميزان  -
افزايش كارايي و تعيين نقاط ضعف و قوت كميته هاي موجود و تعيين راهكارهاي مناسب جهت تقويت كميته ها تا پايان  -

درصد 10هر سال به ميزان  94سال 
درصد 20هر سال به ميزان  94كنترل عوامل زيان آور محيط كارتا پايان سال   -

٢٣

بهداشت حرفه اي



سيليس كنترل
  91داراي عامل آالينده سيليس تا پايان سال)High Risk(1كارگاهها وكارخانجات فاز 60%

كنترل فني ومهندسي انجام گيرد
آموزش الزم در زمينه رعايت تكات )(2Low Riskكارگاهها دركارخانجات فاز 100%

.گذرانده باشند91بهداتشي وايمني درمحيط كار را تاپايان سال 
كارشناسان ستادي ومحيطي شهرستان وكارشناسان شاغل دربخش خصوصي بازآموزي % 90

الزم را در ارتباط با اصول كلي كنترل آالينده سيليس واندازه گيري آن تا پايان سال 
.دريافت نموده باشند91
نسبت به اندازه گيري سيليس درواحد كاري خود 1كارفرمايان كارگاهها وكارخانجات فاز 60%

.اقدام نمايند
كارگران درمعرض سيليس نسبت به شناخت چگونگي كنترل سيليس وپيشگيري از  100%

.بيماري آن آشنا شده باشند
كارگران در معرض سيليس معاينات اختصاصي مربوط به مواجهه با سيليس را مطابق 100%

.انجام دهند91فرم هاي مركز سالمت در سال 

٢۴

بهداشت حرفه اي



يونيزان غير و يونيزان پرتوهاي از ناشي ومخاطرات  آسيب كاهش
يونيزان غير و يونيزان پرتوهاي از ناشي ومخاطرات  آسيب كاهش
جامعه و محيط سالمت بر باليا اثرات كاهش
عرضه و توزيع سطح در غذايي مواد بهداشت وضعيت كنترل طريق از جامعه سالمت سطح ارتقاء

موذي حيوانات و جوندگان و بندپايان از ناشي بهداشتي مشكالت كاهش
غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز و عمومي اماكن بهداشتي وضعيت وارتقاء  حفظ
مردم اساسي نيازهاي تامين طريق از بهتر كيفيت با زندگي به دسترسي و جامعه سالمت ارتقاء
آموزشي مراكز و مدارس محيطي بهداشت وضعيت ارتقاء
متبركه اماكن و مساجد محيط بهداشت وضعيت ارتقاء و حفظ
دخانيات مصرف كنترل با جامعه سالمت سطح ارتقاء
روستايي مناطق بهداشتي هاي وضعيت ارتقاء طريق از جامعه سالمت سطح ارتقاء

٢۵

بهداشت محيط



حذف موارد بيماري فلج اطفال  
  واكسيناسيون و مراقبت عوارض ناخواسته ايمن سازي

كشف و بررسي سريع كليه موارد مظنون به بيماري و دستيابي به وضعيت موجود بيماريها
پيش بيني و جلوگيري از طغيانهاي بيماري و برخود به موقع با آنها  

مبارزه با هپاتيت هاي منتقله از راه خون 
حذف بيماري  ماالريا          

...)  هاري ،تب مالت،كريمه كنگو ،لپتوسپيروز (كنترل بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان 
پيشگيري وكنترل بيماري سالك  

كنترل آلودگي به ويروس ايدز
كنترل بيماريهاي آميزشي

كنترل بيماري سل
كنترل بيماريهاي انگلي و روده اي با اولويت بيماريهاي اسهالي

آنفلوانزاي انساني و پرندگانمراقبت و كنترل 
كنترل عفونت هاي بيمارستاني

٢۶

پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي واگير



فيشور سيالنت،  (پيشگيري از پوسيدگي دندان در گروههاي هدف 
)فلورايدتراپي

معاينات دهان و دندان در زنان باردار
ارائه خدمات درماني دندانپزشكي

معاينات دندانپزشكي كودكان بدو ورود به مدرسه

٢٧

سالمت دهان و دندان



ارتقاء سالمت جامعه از طريق توانمند سازي زنان خانه دار در خصوص 
پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي

مساجد مروج سالمت
بزرگداشت هفته سالمت

توسعه ،نظارت ،هدايت واجراي برنامه هاي ارتباطي و اطالعاتي
توسعه ،هدايت، پايش ونظارت برنامه هاي آموزشي

هدايت،اجرا،پايش وارزشيابي برنامه  توليد رسانه هاي آموزش سالمت

٢٨

آموزش و ارتقاء سالمت



بهورزانارتقاء سطح كيفي آموزش 
آموزش و تربيت بهورز

آموزش و توانمند سازي كاركنان حوزه معاونت بهداشتي 
خدمات بهداشتي درماني ارائه شده در خانه هاي  پايش و ارزشيابي  

بهداشت 
ه  ـان در عرصـوزشي و كارآموزي دانشجويـارتقاء كيفي برنامه هاي آم 

هاي بهداشت 

٢٩

  آموزشگاه بهورزي



گسترش و تسهيل ارتباطات و فناوري اطالعات مبتني بر فناوريهاي روز  
بكارگيري نظام اطالعاتي مناسب 

ساماندهي نظام ثبت و جمع آوري داده ها 
ثبت و تجزيه و تحليل مرگ و مير

٣٠

 آمار
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